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- صحفي بيیانن االمررصدد   

 
االحقق هھھھذذاا وولمماررسة االسلمي االتجمع في بالحقق للمططالبة عاميینن بالسجنن االُحكمم: االبحرريینن  

 
قضضائئية ممرااقببة ببعثة عننن صصادددرر  

 
صباحاً بتووقيیتت غرريینتشش 1200/  2013فبرراايیرر  14االتقرريیرر تحتت حظظرر االنشرر حتى   

 
– بارريیسس  االفدددرراالية ببيننن ممششترككك ببرنناممج وووهھھھووو ااإلننسساننن٬، ححقوووققق عننن االممددداافعيننن ححمماية ممرصصددد. 2013 شباطط/فبرراايیرر 12 جنيیفف٬، 
 أأججريتتت قضضائئية ممرااقببة ببعثة ننتائئج فيه يعرضضض تقريرااً  االيوووممم يننششر االتعذذذيببب٬، لممنناهھھھضضة االعالممية ووواالممننظظظظظممة ااإلننسساننن لححقوووققق االدددووولية

 ااالننتهھھاكاتتت ممننن ججمملة وووججوووددد إإلى االتقرير ااننتهھھى. ررججببب ننببيلل ااإلننسساننن ححقوووققق عننن االبباررزز ببالممددداافع االخخاصصة ااالسستئئنناففف ممححاكممة أأثنناءء
 ممطططططالببته لممججرددد قضضائئية ممضضايقاتتت ممننن يعانني ررججببب ننببيلل االسسيددد وووأأننن االقضضائئية٬، االعمملية ششاببتتت قددد كاننتتت االعادددلة٬، االممححاكممة في للححققق
.االححققق هھھھذذذاا ووولمممماررسسته االببححريننن في االسسلممي االتججممع في ببالححققق  

 
 نبيیلل االسيیدد فإنن االبحرريینن٬، في بالدديیمقررااططيیة االمططالبة تتاالمظظاهھھھرراا لبدداايیة االثانيیة االذذكررىى هھھھوو 2013 شباطط/فبرراايیرر 14 يیوومم أأنن حيینن في

 لحقووقق االخليیج مرركزز ووررئيیسس ااإلنسانن لحقووقق االبحرريینن مرركزز ووررئيیسس ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة للفددررااليیة االعامم ااألميینن نائبب ررجبب
 محكمة أأكددتت 2012 ااألوولل كانوونن/دديیسمبرر 11 في. عاميینن لمددةة االسجنن عقووبة يیمضي إإذذ االجوو٬، سجنن في محتجززااً  ززاالل ما ااإلنسانن
ً  218 قضى قدد يیكوونن االساعة٬، حتى. مررااتت ثالثث فيیهھا وواالمشارركة سلميیة بتجمعاتت االمططالبة باتهھاماتت إإدداانتهھ االبحرريینن في االتميیيیزز  يیووما
.ااالحتجازز ررهھھھنن  

 
ً  ررجبب نبيیلل االسيیدد على وواالُحكمم ااحتجازز أأنن االمررصدد يیررىى كما  ووققبحق االخاصة أأنشططتهھ منن وومنعهھ لمعاقبتهھ إإال يیهھددفف ووال متعسفا

 في االجسيیمة ااإلنسانن حقووقق اانتهھاكاتت على االضووء إللقاء االهھاددفة تكلل ال االتي جهھووددهه بسببب ررجبب نبيیلل االسيیدد ااستهھدداافف تمم لقدد. ااإلنسانن
 ووغيیررهھھھا بووكك ووفيیسس توويیترر مووااقع ااستخدداامم عبرر 2011 شباطط/فبرراايیرر في االبحرريینن في االشعبيیة ااالنتفاضة بدداايیة منذذ سيیما ال االبحرريینن٬،

.االعامة االتجمعاتت في مشارركتهھ ووكذذلكك ااإلعالميیة وواالمنافذذ ااالجتماعي االتووااصلل أأددووااتت منن  
 

 مممماررسسة تججريممم ووومممماررسسة سسياسسة ررججببب ممححاكممة تعكسسس: "االتعذذيیبب لمناهھھھضة االعالميیة للمنظظمة االعامم ااألميینن ستابررووكك جيیرراالدد ووقالل
 ااإلننسساننن ححقوووققق عننن االممددداافعيننن وووإإسسكاتتت االببححريننن٬، في االسسلممي االتججممع وووححرية االتعببير وووححرية االججممعياتتت تكووويننن ححرية في االححققق

".سسائئددد هھھھووو لمما االممخخالفة ااألصصوووااتتت ممننن وووغيرهھھھممم  
 

. ررجبب االسيیدد محاكمة جلساتت لمررااقبة االمنامة إإلى بعثاتت أأرربع 2012 ااألوولل كانوونن/وودديیسمبرر أأيیلوولل/سبتمبرر بيینن االمررصدد أأجررىى
 االددووليیة بالمعايیيیرر تلتززمم لمم ررجبب يیللنب االسيیدد ضدد ااالستئنافف ططوورر في االمحاكمة أأنن وويُیظظهھرر االبعثاتت هھھھذذهه تفاصيیلل االتقرريیرر يیرروويي

 ااإلننسساننن ححقوووققق ااننتهھھاكاتتت تححفهھھا ببأسسرهھھھا االعمملية: "ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة االفددررااليیة ررئيیسة بلحسنن سهھيیرر ووقالتت. االعاددلة للمحاكمة
."وووااإلدددااننة للممححاكممة وووصصوووالً  ااالححتججازز وووخخاللل عليه االقببضضض وووقتتت ممننذذذ االججسسيممة  

 
 االثاني كانوونن/يینايیرر في قانوونيیة غيیرر" تجمعاتت" في مشارركتهھ جررااء 2012 تمووزز/يیووليیوو 9 يیوومم ررجبب نبيیلل ااحتجازز تمم االبدداايیة في

 هھھھذذهه ُنظظمتت. عنفف أأعمالل االمشارركيینن بعضض ااررتكبب االتجمعاتت هھھھذذهه خاللل أأنن االسلططاتت ووززعمتت 2012 آآذذاارر/ووماررسس شباطط/ووفبرراايیرر
 سيیاسيیة إلصالحاتت ووللددعووةة بالفسادد ووللتندديیدد ٬،االسيیاسيیيینن وواالنشططاء ااإلنسانن حقووقق عنن االمدداافعيینن عنن باإلفررااجج للمططالبة االتجمعاتت
.االتعذذيیبب ووإإنهھاء للثررووةة عاددلل بتووززيیع وواالمططالبة ااإلنسانن حقووقق بانتهھاكاتت ووللتندديیدد ووااقتصادديیة  

 
 لتقصي االمستقلة االبحرريینيیة االلجنة عنن االصاددررةة االتووصيیاتت بتنفيیذذ مناسباتت عددةة في االتززاامهھا أأعلنتت االبحرريینيیة االسلططاتت أأنن ررغمم

 جنائيیيینن مجررميینن بررفقة االسجنن في ووهھھھوو. محتجززااً  ررجبب نبيیلل االسيیدد ززاالل فما االررأأيي٬، سجناء جميیع سبيیلل إإخالء ذذلكك في بما االحقائقق
ً  محتجززيینن ااآلخرريینن االضميیرر سجناء أأغلبب أأنن ررغمم .منفصلة ووحددةة في معا  

 
 االسلططاتت إإلى التووصيیاتتب قائمة على وولالططالعع تفصيیالً  ااألحددااثث تتابع على للتعررفف كامالً  االمررصدد تقرريیرر على ااالططالعع يیمكنن

ااألجانبب وواالددبلووماسيیيینن ااألووررووبي ااالتحادد ووإإلى االمتحددةة ااألممم ووإإلى االبحرريینيیة  
 

:االتاليیة االرروواابطط على وواالعرربيیة ااإلنجليیززيیة باللغتيینن االتقرريیرر يیتووفرر  
 

ااإلنجليیززيیة  
pdf/obsrapportbah2013eng.pdfwww.fidh.org/IMG/  

http://www.omct.org/files/2013/02/22149/obs_mission_report_bahrein_eng.pdf 
 

االعرربيیة  
www.fidh.org/IMG/pdf/obsrapportbah2013ara.pdf  

http://www.omct.org/files/2013/02/22149/obs_mission_report_bahrein_arabic.pdf 
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:ااالتصالل يُیررجى االمعلووماتت منن لمززيیدد  

 
-كووبرريي أأووددرريي/ مانيیهھ أأررثرر: ااإلنسانن لحقووقق االددووليیة االفددررااليیة ):االفررنسيیة ووااالنجليیززيیة ووااألسبانيیة(بارريیسس    

 
 + 33 1 43 55 25 18 

-)ااالنجليیززيیة وواالعرربيیة(االحسيیني سلمى :االقاهھھھررةة   
  +20227928871 

:رريیكلوو ددلفيینن: االتعذذيیبب لمناهھھھضة االعالميیة االمنظظمة  
 + 41 22 809 49 39 


