
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ررفضض ددخوولل االمحامي االمفووضض منن منظظماتت حقووقيیة ددووليیة إإلى االبحرريینن لمررااقبة محاكمة االمدداافع عنن حقووقق ااإلنسانن ناجي فتيیلل: االبحرريینن  

 
تعبر مجموعة من االمنظماتت نوفمبر٬،   ١۱٨۸فتيیل يیومم  ناجيبيینما من االمفترضض بداايیة محاكمة ااالستئنافف للمداافع عن حقوقق ااإلنسانن االسيید 

ووقد فوضت االشبكة االعربيیة لمعلوماتت . حقوقيیة عن أأسفهھا لعدمم تعاوونن االسلطاتت االبحريینيیة في االسماحح بالدخولل إإلى االبالدد لمرااقبة االمحاكمةاال
حقوقق ااإلنسانن وومركز االقاهھھھرةة لدررااساتت حقوقق ااإلنسانن٬، وومنظمة فروونت اليین ددفندررزز٬، وومركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن٬، وومرصد حمايیة 

ووهھھھو برنامج مشتركك بيین االفدررااليیة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن (قق ااإلنسانن االمداافعيین عن حقو ٬، بدعم من )وواالمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب  -
د آآيیفكس٬، محامي لمرااقبة محاكمة االمداافع عن حقوقق ااإلنسانن وولكن لم تتلقى االمنظماتت االردد لتسهھيیل  ددخولهھ إإلى االبالدد حتى عدةة أأيیامم قبل موع

.االجلسة  
 

جمعيیة شبابب االبحريین لحقوقق ااإلنسانن وومدوونن٬، بخمسة عشر عاماً لل ٬، تم االحكم على ناجي فتيیل ووهھھھو من مؤسسي ٢۲٠۰١۱٣۳سبتمبر  ٢۲٩۹في يیومم 
.من قانونن ااإلررهھھھابب ٦ووفقاً لماددةة " تأسيیس مجموعة تعمل على تعطيیل االدستورر"  

 
بة عن االمجموعة إإلى ووززيیر حقوقق ااإلنسانن وواالتنميیة ووبعد عدةة أأيیامم من ااإلعالنن على االتارريیخ٬، كتبت آآيیفكس بالنيیا ٢۲٠۰١۱٣۳أأكتوبر  ٨۸ووفي يیومم 

ً ااالجتماعيیة ططالب االوززااررةة "يیومم٬، رردد االمديیر االمختص بحقوقق ااإلنسانن بأنن  ١۱٢۲منهھ تسهھيیل ددخولل االمحامي االمفوضض من االمنظماتت االدووليیة  ووبعد  ا
فكس االتوضيیح للتحضيیر على حضورر وومرااقبة ووبعد يیومم٬، ططلبت آآيی". ااآلنن تعمل على تحديیث ااجرااءااتت االدخولل ووال يیمكنا أأنن نسهھل ددخولل ممثلكم
. محاكماتت في االمستقبل وولكن حتى االيیومم٬، لم يیتم ااألجابة على هھھھذهه االطلباتت  

 
 ٢۲٠۰١۱٣۳مايیو  ٢۲تذكر منظماتنا أأنن تم ااعتقالل ناجي فتيیل بدوونن أأمر قضائي من قبل ررجالل أأمن في مالبس مدنيیة من منزلهھ في بني جمرةة في فجر 

االجنائيیة ووقد تم أأخذهه إإلى  مديیريیة االتحقيیقاتتخاررجي لمدةة ثالثة أأيیامم ووتعرضض خاللل هھھھذهه االفترةة إإلى االتعذيیب في بمعزلل عن االعالم االحيیث كانن 
. مستشفى ووززااررةة االدااخليیة مرتيین لعالجة من االتعذيیب االشديید االذيي تعرضض لهھ  

 
 ٢۲٠۰١۱١۱ؤةة٬، وواالذيي كانن مركز لمظاهھھھرااتت الشترااكهھ في مسيیرةة سلميیة إإلى ميیداانن االلؤل ٢۲٠۰١۱٢۲فبراايیر  ١۱٤وومن قبل تم ااعتقالل ناجي فتيیل يیومم 

مايیو  ٢۲٢۲حيیث تم تعذيیبهھ ووفي  ٢۲٠۰٠۰٩۹ووأأبريیل  ٢۲٠۰٠۰٧۷كما ااعتقل في االفترةة بيین دديیسمبر . االمطالبة بالحقوقق وواالديیمقرااططيیة وولكن ااآلنن ممنوعع ددخولهھ
". لمشارركتهھ في تجمعاتت غيیر قانونيیة"٬، تم االحكم عليیهھ بستة أأشهھر سجن ٢۲٠۰١۱٣۳  

 
االعقبة لمرااقبة االمحاكمة االتي في ااألصل تهھدفف إإلى منع أأنشطة حقوقق ااإلنسانن ووتعرقل حق ناجي فتيیل في االمحاكمة تديین االمنظماتت االموقعة هھھھذهه 

كما يیطالبونن من االسلطاتت االبحرنيیة أأنن تضمن في كل ااألحواالل حق حريیة االتنقل للمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن االدووليیيین وواالمحليیيین في . االعاددلة
. ١۱٩۹٩۹٨۸ااإلعالنن االمتعلق بالمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن االتابعة لألمم االمتحدةة لسنة إلعالنن االعالمى لحقوقق ااإلنسانن وومن اا ١۱٣۳االبحريین ووفقاً للماددةة   

 
 نحن جميیعا ندعو حكومة االبحريین إإلى االوفاء بالتزااماتهھا االدووليیة وومنح االوصولل االفورريي ووغيیر االمشرووطط إإلى االبحريین لمرااقبيین ددووليیيین لحقوقق

.ااإلنسانن وواالصحفيیيین  
 

ا تطالب منظماتنا االسلطاتت االبحريینيیة بوضع حد إإلى االمضايیاقاتت االقضائيیة ضد ناجي فتيیل ووااإلفرااجج عنهھ فورراا ووبدوونن شرووطط ألنن ااعتقالهھ كم
.فرضض عقوباتت على نشاططهھ في مجالل حقوقق ااإلنساننيیعتبر تعسفي حيیث إإنهھ يیهھدفف فقط إإلى   

 
:للمزيید من االمعلوماتت٬، االرجاء ااالتصالل بب  

:أأددرريیهھ كوبريي ووأأررثر مانيیهھ: حقوقق ااإلنسانناالفدررااليیة االدووليیة ل  
 +33 1 43 55 25 18 

:دديیلفيین ررووكولو: االمنظمة االعالميیة لمناهھھھضة االتعذيیب  
 +41 22 809 49 39 

:خالد إإبرااهھھھيیم: مركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن  
 +961 70159552 Khalid@gc4hr.org 


