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/تشرین الثانينوفمبر01- -2016  
 

عاما 15حقوق اإلنسان نبیل رجب، الذي یواجھ حكما السجن بصل إلى لبحرین : تأجیل حكم المحكمة عن مدافع ا  
 

مجال حقوق بسجن على اثر تغریداتھ وأنشطتھ في ال نبیل رجبال یزال أبرز المدافعین عن حقوق اإلنسان في البحرین 
ولكن لم  2016 ولأكتوبر /تشرین األ 31اكمتھ في في حریة التعبیر وذلك بعد تأجیل القاضي محلحقھ  اإلنسان في انتھاكٍ 

.یتم اإلفراج عنھ بكفالة على الرغم من مرضھ  
 

وق اإلنسان، فرونت الین دیفندرز الشبكة العربیة لمعلومات حقدعت كل من وفي اعقاب بعثة مراقبة المحاكمة المشتركة،   
والمنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب، في إطار  ة لحقوق اإلنسان،الدولی، وكالً من الفدرالیة النسانمركز الخلیج لحقوق ا

.شروطالم الفوري وغیرإطالق سراحھ إلى مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان   
 

 ة،ئیة العلیا الرابعمن المحكمة الجنا ،ل القاضي إبراھیم الزایدالحكم، أجوخالل الجلسة، حیث كان من المتوقع صدور 
االلكترونیة الجریمة فني من وحدة مكافحة تخبیر  االستماع إلى شھادةأجل من  / كانون األولدیسمبر 15المحاكمة حتى 

.تویترعلى  رجب الخاصیدیر حساب من لتحدید   
 

بتتابع، في الوقت الذي ا للحصول علیھالكافي الوقت  ھا، وتتیح لھابراھین صح النیابة حولأن المحكمة تنمن المقلق  انھ"
ً  اً تقریرطلبت أن المحكمة كذلك فو ،ماترفض ھذه االتھافیھ ینبغي  مكافحة الجریمة االلكترونیة في وحدة  تضعھ تقنیا

ُ  تواضح لیسمن ال يھوزارة الداخلیة، و یتعین  ھح أنااقترفقد تم وبحسب ما ورد بحسب مراقب المحكمة.  "مستقال. طرفا
.نيتق$ دوالر أمریكي) للخبیر ال 1325دینار بحریني (حوالي  500فع رجب نفسھ نبیل على   

 
الذي  في الوقتبتصریحاتھ، لقاضي ، واقتید على الفور بعد أن أدلى لجلسة االستماع رجب الى المحكمة قبیلنبیل وصل 

 ،من الوالیات المتحدةٍل لكالممثلین الدبلوماسیین . وحضر المحاكمة ھطلباتیقدم  ال یزالرجب  فیھ فریق الدفاع عنكان 
.وفرنسا وألمانیا وإیطالیا وإسبانیا ،المملكة المتحدة  

 
، نائب لحقوق اإلنسان جلمركز الخلی، المدیر المؤسس رجب ھو مؤسس ورئیس مركز البحرین لحقوق اإلنسانان نبیل 

ایتس ووتش. وكان قد اعتقل في وعضو اللجنة االستشاریة في الشرق األوسط في ھیومن ر ،األمین العام لالتحاد الدولي
عدة تھم وعانى من حالة صحیة سیئة في السجن بما في ذلك عدم انتظام ضربات على خلقیة  2016 حزیرانیونیو/ 13

.المرارةفي القلب، القرحة ومشاكل   
 

ً رجب  یواجھ و العسكریة التي مشاركة البحرین في العملیات بانتقاده لتتعلق  عاما في السجن بتھمٍ  15تصل إلى  احكاما
.مسؤولة عن مقتل اآلالف من المدنیینلیمن، والتي وفقا لألمم المتحدة، تقودھا المملكة العربیة السعودیة في ا  

 
وقد أدت تغریدات رجب على تویتر والتي تضمنت تعلیقات عن الضربات الجویة للتحالف الذي تقوده السعودیة في الیمن   

. ان قانون العقوبات في البحرین یقضي بالسجن لمدة تصل إلى 2015أبریل/نیسان  2 إلى إلقاء القبض علیھ ألول مرة في
أعوام 10 لمن "أعلن متعمداً عن أخبار كاذبة أو ضارة أو بیانات أو شائعات في زمن الحرب" وأفرجت عنھ السلطات   

القضیة، وأمرت بإعادة اعتقالھ، في ، ولكن لم تعمد النیابة إلى إغالق ملف 2015یولیو/تموز  13صحیة في  بعفٍو ألسبابٍ 
بتھم ٍ منفصلة. ویواجھ نبیل رجب اآلن اتھامات جدیدة كتھمة "اإلساءة إلى بلد أجنبي" (المملكة  2016یونیو/حزیران  13

حول مزاعم تعذیب  ھتعلیقاتإلساءة إلى المؤسسات الوطنیة،" لالعربیة السعودیة). وباإلضافة إلى ذلك، وجھت إلیھ تھمة "ا
	http://www.gc4hr.org/news/view/1393:. انظر2015سجن البحرین جاو في مارس/آذار بسجناء ال  

 
یة افتتاح 2016سبتمبر/أیلول  5قد تم توجیھ اتھامات جدیدة ضد نبیل رجب في سبتمبر/أیلول الماضي وذلك بعد نشره في ل

واإلشاعات  وجھت لھ تھمة "نشر أخبار كاذبة عمداً و  .اقش فیھا أوضاع سجنھ واالعتقالنویورك تایمز" بجریدة "نی
.أدینما سنة واحدة إذا  قدرھاإضافیة سجن مدة  ھي تھمة تحملضعاف ھیبة الدولة"، وإلالمغرضة في الخارج   
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دفاع البحرینیة إلجراء عملیة جراحیة إلزالة المرارة. أكتوبر/تشرین األول، نقل نبیل رجب إلى مستشفى قوات ال 3 بتاریخ
وعلى الرغم من مخاطر نقلھ إلى السجن، اقتید رجب من المستشفى بعد یوم من الجراحة التي أجریت لھ ووضع بزنزانٍة 

ة إلى انفرادیة في السجن. ھذا ولطالما احتجز في الحبس االنفرادي وحرم من الحصول على الرعایة المناسبة، باإلضاف
ً . األول أكتوبر/تشرین 6اللوازم الصحیة وأدوات التنظیف. ومن ثم مثل أمام المحكمة یوم  نتائج االختبارات  انھ ینتظر حالیا

، اقتید إلى ة التي اجریت لھلشرقي. بعد أیام قلیلة من الجراحفي مركز شرطة الرفاع ا حیث یحتجزالتشخیصیة األخرى، 
.لجلسة االستماع المقبلة في قضیتھ ألول ر/تشرین اأكتوب 6المحكمة یوم   

 
 رجب نبیل الفراج عن ل اجمیع االحكومات في جمیع أنحاء العالم قد دعو منظمات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة وممثليان 

. انظر:2016/أیلول التي سمتھ سجین شھر سبتمبر"حریتھم حقھم" حملة بما في ذلك من خالل   
http://www.gc4hr.org/news/view/1360  

	  
ھدف ب، RT4Freedom# الموقع األلكتروني یة لحقوق اإلنسانالدولفدرالیة ، أطلقت ال2016 /تشرین األولأكتوبر 31في 
  ر:مع الدولي للعمل. انظالمجت ةدعولحول محنة نبیل رجب، وعلى شبكة اإلنترنت من قدرة التعبئة  مكنم حدیق أقصى تحق

http://rt4freedom.fidh.org/en  
 

: من خالل الرابط التاليانظر أیضا تاریخ القضیة   
rajab-nabeel-history-fenders.org/en/case/casehttps://www.frontlinede  

 
، وكالً من الفدرالیة مركز الخلیج لحقوق االنسان ،الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان، فرونت الین دیفندرزان 
، انوالمنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب، في إطار مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنس ة لحقوق اإلنسان،الدولی
:حكومة البحرین إلى نعوید  
    على األقل اإلفراج عنھ نبیل رجب وإسقاط التھم الموجھة إلیھ، أو عن  شرط باألفراجأو  قیام على الفور ودون قیدٍ . ال1
؛انتظار المحاكمةب        
؛لونتقنیین ھم خبراء مستقالخبراء الاللتزام بالمعاییر القانونیة الدولیة بما في ذلك ضمان أن . ا2  
الحصول ن علىوقادرتأكد من أن جمیع السجناء، بما في ذلك نبیل رجب وغیرھم من المدافعین عن حقوق اإلنسان، ل. ا3  
؛في الحبس االنفرادي والیس االحتجاز، وأنھمظروف نظیفة أثناء في على العالج الطبي المناسب و       
سان وغیرھم من الناشطین في البحرین، بما في ذلك فرض حظرنھاء كل أشكال االنتقام ضد المدافعین عن حقوق اإلن. إ4   
.نتھاك لحقوقھم في حریة التجمع وحریة التعبیرإ ھو ذيالالسفر،        

 


