
ية -مفتوح مرصد خطاب لمدافعين حما السنسان حقوق عن ا

لشيخ:  عناية إلى  البحرين، ملك ، خليفة آل عيسى بن حمد ا
+الفاكس  :97317664587

لشيخ لد ا اللسلمية، والشئون العدل وزير ،خليفة آل علي بن خا
+الفاكس   :97317531284

لفريق الداخلية وزير ،خليفة آل ال عبد بن راشد الشيخ الركن ا
+الفاكس  :97317390000

دة لرحمن عبد علي بن صلح الدكتور لسعا  السنسان حقوق شؤون وزير ،ا
+الفاكس  :97317101888

دة بلوشي سناصر السيد لسعا ل فرسنسا في البحرين مملكة لسفير ،ا
+الفاكس  :33147205575

دة لكريم يولسف السيد لسعا  المقر لدى للبحرين الدائمة البعثة رئيس  ،بوجيري عبدا
جنيف في المتحدة للمم الوروبي

+الفاكس  :41227589650

2013  سنوفمبر19 -باريس جنيف

ج بشأن لمدافع عن الفوري الفرا لمعتقل السنسان حقوق عن ا ًا ا  سنبيل السيد تعسفي
ًا رجب سنون لمواد وفق ئية الجراءات قا ا لبحريني الجن ا

 والسعادة، المعالي أصحاب

 برسنامجهم خلل من التعذيب لمناهضة العالمية والمنظمة السنسان لحقوق الدولية الفدرالية تدعو
 الفراج ضمان إلى البحرينية السلطات السنسان، حقوق عن المدافعين حماية مرصد وهو المشترك

 ¾ قضى قد لسيكون الذي السنسان لحقوق الدولية للفدرالية العام المين سنائب رجب، سنبيل السيد عن
 تجديد تم .المبكر وقد للفراج مؤهل هو  وبالتالي2013  ديسمبر1 يوم في لسجنه مدة من

 المنتخب الدارة مجلس قبل من السنسان لحقوق الدولية للفدرالية العام المين كنائب وليته
. 2013  سنوفمبر9 يوم في باريس في الول اجتماعه في الجديد



 بسبب السجن من عاميين عقوبة يقضي السنسان لحقوق البحرين مركز مدير وهو رجب السيد
. 2012  يوليو9 منذ معتقل .السلمي هو التجمع في للحق وممارلسته دعوته

أيلول بين المرصد أجرى كاسنون /لسبتمبر  لمراقبة المنامة إلى بعثات  أربع2012 الول /وديسمبر
 طور في المحاكمة أن وُيظهر البعثات هذه تفاصيل التقرير .رجب يروي السيد محاكمة جلسات

لعملية وكاسنت العادلة للمحاكمة الدولية بالمعايير تلتزم لم رجب سنبيل السيد ضد اللستئناف  ا
لقبض وقت منذ الجسيمة السنسان حقوق اسنتهاكات تحفها بألسرها  وخلل عليه ا

سنة للمحاكمة وصوًل الحتجاز ًا تشكل رجب السيد إداسنة أن سنعتبر  سنحن1.والدا  اسنتهاك
ًا  عدد وأيضا ،2البحرين عليها صادقت التي والسيالسية المدسنية بالحقوق الخاص الدولي للعهد صارخ

.عادلة المحاكمة الفي الحق مثل دوليا بها المعترف اللسالسية السنسان حقوق من

 عن الصادرة التوصيات بتنفيذ التزامها عن منالسبات عدة في البحرين لسلطات إعلن من الرغم على
 ولكن الرأي، لسجناء جميع عن الفراج تشمل والتي الحقائق، لتقصي المستقلة البحرينية اللجنة
.العتقال  قيد رجب سنبيل السيد مازال

 السيد عن والفراج والمحلية الدولية للقواسنين بالمتثال المعنية السلطات المرصد يحث ولذلك،
 و349 المواد تنفيذ إلى الخصوص وجه على المرصد .التأخير يدعو من مزيد أي دون رجب
 المعتقلين يؤهل ، الموادلهذه .البحريني وفقا الجنائية الجراءات قاسنون   من353 و350

 عقوبتهم مدة   من3/4  قضاء بعد مبكر إفراج على الحصول إلى الجنح جرائم في بالسجن
ًا .السجن  في الجيد لسلوكهم مفترض

.العتبار بعين الطلبات هذه تأخذوا أن في الصادق أملنا عن سنعرب و

الحترام، فائق بقبول تفضلوا

لهيجي   كريملستابروك جيرالد         
السنسان  لحقوق  الدولية الفدرالية رئيس           التعذيب لمناهضة العالمية لمنظمة االعام المين

الُحكم المراقبة بعثة عن المرصد تقرير إلى اسنظر1  السلمي التجمع في بالحق للمطالبة عامين بالسجن :القضائية
. 2013 فبراير 14، الصادر يوم الحق هذا ولممارلسة

 السلمية، التجمعات خلل من ذلك في بما السنسان، حقوق اسنتهاكات على للحتجاج السلمية السنشطة في المشاركة2
.الدولي القاسنون بموجب محمية


