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19 November 2015 
 
European Parliament urges Bahrain’s King to lift Nabeel Rajab’s travel 
ban and drop charges 
 
On 19 November 2015, Member of the European Parliament Mr. Pier Antonio Panzeri, 
together with 80 Members of the European Parliament (MEPs), issued a letter to Bahrain’s 
King Shaikh Hamad bin Isa Al-Khalifa, calling on the Bahraini government to immediately 
lift the travel ban and drop all charges against human rights defender Nabeel Rajab. The 
undersigned 20 international NGOs welcome the letter and echo the call to lift Mr. Rajab’s 
travel ban and end the judicial harassment against him. 
 
Mr. Rajab, a prominent human rights defender, is currently subject to a travel ban and faces 
up to 10 years in prison for exercising his right to freedom of expression in Bahrain. Mr. 
Rajab is President of the Bahrain Center for Human Rights (BCHR), Founding Director of 
the Gulf Centre for Human Rights (GCHR), Deputy Secretary General of the International 
Federation for Human Rights (FIDH) and a member of the Advisory Committee of Human 
Rights Watch’s Middle East Division. 
 
Mr. Rajab previously served a two-year sentence in 2012 for three cases related to his 
participation in peaceful gatherings in favour of fundamental freedoms and democracy. On 1 
October 2014, he was arrested and detained for one month over a tweet he wrote while in 
Europe, and was sentenced to six months in prison on 20 January 2015 for “publicly insulting 
official institutions.” He was released early after a pardon was issued by the King on 13 July 
2015, following heavy criticism by the international community, and an Urgency Resolution 
issued by the European Parliament on his case on 9 July 2015. On the day of his release, the 
Public Prosecution imposed a new travel ban on Mr. Rajab in relation to another criminal 
case, for which he had been previously arrested on 2 April 2015. He was charged with 
"insulting a statutory body" and “disseminating false rumours in time of war,” for which he 
could face up to 10 years in prison, following a series of tweets and opinion pieces he wrote 
in March 2015 regarding the treatment to which Jaw prisoners were subjected and Bahrain’s 
involvement in the Saudi-led coalition in Yemen.  
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In their letter (linked here), the MEPs highlight that the Bahraini government’s treatment of 
Mr. Rajab was in breach of international human rights law, as his detention violated the 
Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political 
Rights. Further, the MEPs recall the European Parliament’s Urgency Resolution of 9 July 
2015 which calls for all charges against Mr. Rajab to be dropped, referring to his release as 
“only a ‘half measure’” as he “remains subject to a travel ban” which “greatly limits his 
freedoms and is a clear obstacle” to his human rights activities.  
 
Furthermore the MEPs call for the implementation of the recommendations of the Bahrain 
Independent Commission of Inquiry (BICI)’s 2011 report, the UN Human Rights Council’s 
2012 Universal Period Review on Bahrain, and the European Union’s repeated calls about the 
human rights situation in Bahrain, via the March 2012, January 2013, September 2013 and 
February 2014 Urgency Resolutions on the Human Rights situation on Bahrain. The 
signatory members of the European Parliament particularly condemn the “criminalisation of 
dissent and free speech” in Bahrain, and the ill-treatment and imprisonment of hundreds of 
human rights defenders, civil and political activists, including minors.  
 
The signatory NGOs support the MEPs’ call to the government of Bahrain to respect its 
human rights obligations. Accordingly, we call on the Bahraini government to drop all 
charges against Nabeel Rajab and lift his travel ban, and fully implement the BICI 
recommendations and abide by its obligations under international human rights law.  The 
European Union should concretely take action to prevent human rights abuses and stop the 
prosecution of peaceful human rights defenders by the Bahraini authorities.  
 
The signatory NGOs: 
 
Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB) 
Amnesty International 
Arabic Network for Human Rights Information (ANHRI) 
Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD) 
Bahrain Center for Human Rights (BCHR) 
Canadian Journalists for Free Expression (CJFE) 
CIVICUS 
English PEN 
European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR) 
Front Line Defenders 
Gulf Centre for Human Rights (GCHR) 
Index on Censorship 
International Federation for Human Rights (FIDH) under the Observatory for the Protection 
of Human Rights Defenders 
International Service For Human Rights (ISHR) 
Lawyer's Rights Watch Canada 
Maharat Foundation 
PEN International 
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Rafto Foundation for Human Rights 
Reporters Without Borders (RSF) 
World Organisation Against Torture (OMCT) under the Observatory for the Protection of 
Human Rights Defenders 
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19 - -نوفمبر/تشريین االثاني  2015  
 

ررفع حظر االسفر ووإإسقاطط االتهھم عن نبيیل ررجبعلى االبحريین: االبرلمانن ااألووررووبي يیحث ملك االبحريین   
 

ً  ٬، أأصدرر عضو االبرلمانن ااألووررووبي االسيید بيیيیر أأنطونيیو2015تشريین االثاني  19بتارريیخ  إإلى  بنزيیريي٬، جنبا
ررسالة إإلى ملك االبحريین االشيیخ حمد بن عيیسى آآلل خليیفة٬،  عضوااً في االبرلمانن ااألووررووبي 80جنب مع 

يیدعونن فيیهھا االحكومة االبحريینيیة إإلى ررفع حظر االسفر ووإإسقاطط جميیع االتهھم بشكل فورريي بحق االمداافع عن 
منظمة غيیر حكوميیة ددووليیة االموقعة أأددناهه بهھذهه االرسالة ووأأكدتت  20. ووقد ررحبت نبيیل ررجبحقوقق ااإلنسانن 

.لسيید ررجب ووووضع حد للمضايیقاتت االقضائيیة االمماررسة ضدههعلى االدعوةة لرفع حظر سفر اا  
 

ً محظورر من االسفر خاررجج  االسيید ررجب مداافع باررزز عن حقوقق ااإلنسانن في منطقة االخليیج٬، ووهھھھو حاليیا
أأعواامم في االسجن بسبب مماررستهھ لحقهھ في حريیة االتعبيیر في  10االبحريین وويیوااجهھ عقوبة تصل االى 

ً ررئيیس مرك ز االبحريین لحقوقق ااإلنسانن٬، وواالمديیر االمؤسس لمركز االخليیج االبحريین. االسيید ررجب هھھھو أأيیضا
لحقوقق ااإلنسانن٬، وونائب ااألميین االعامم لالتحادد االدوولي لحقوقق ااإلنسانن ووعضو االلجنة ااالستشارريیة لقسم االشرقق 

.ااألووسط في منظمة هھھھيیومن رراايیتس ووووتش  
 

ً بالسجن لمدةة عاميین في  في ووقت سابق٬، قضى تعلق بمشارركتهھ في لثالثث قضايیا ت 2012نبيیل ررجب حكما
٬، 2014أأكتوبر/تشريین ااألوولل  1تجمعاتت سلميیة تدعو لصالح االحريیاتت ااألساسيیة وواالديیمقرااططيیة. بتارريیخ 

أأُلقي االقبض عليیهھ ووااحتجز لمدةة شهھر ووااحد بسبب تغريیدةة  نشرهھھھا على حسابهھ االخاصص في تويیتر كتبهھا أأثناء 
بتهھمة  2015يینايیر/كانونن االثاني  20 ووجوددهه بأووررووبا. كما ووحكم عليیهھ بالسجن لمدةة ستة أأشهھر بتارريیخ

يیوليیو/تموزز  13"ااإلساءةة االعلنيیة للمؤسساتت االحكوميیة." ووقد أأططلق سرااحهھ بعفو ملكي صدرر بتارريیخ 
٬، في أأعقابب اانتقاددااتت شديیدةة وُوجهھت من قبل االمجتمع االدوولي ووقراارر ططاررئئ صدرر عن االبرلمانن 2015

يیومم ااإلفرااجج عنهھ٬، فرضت االنيیابة االعامة حظرأأً . ووفي 2015يیوليیو/تموزز  9ااألووررووبي بشأنن قضيیتهھ بتارريیخ 
جديیدااً للسفر عليیهھ فيیما يیتعلق بقضيیة جنائيیة أأخرىى٬، وواالتي كانن قد تم االقبض عليیهھ بسببهھا في ووقت سابق 

. ووووجهھت إإليیهھ تهھمتي "إإهھھھانة هھھھيیئة نظاميیة" وو "نشر شائعاتت كاذذبة في ززمن 2015أأبريیل/نيیسانن  2بتارريیخ 
ااعواامٍم في االسجن٬، ووذذلك بعد سلسلة من  10ااجهھ بسببهھما ما يیصل االى االحربب"٬، وواالتي كانن يیمكن أأنن يیو

بشأنن سوء االمعاملة االتي تعرضض لهھا  2015االتغريیدااتت وومقاالتت االرأأيي االتي كتبهھا في شهھر ماررسس/آآذذاارر 
.االسجناء في سجن جو وومشارركة االبحريین في االتحالف االذيي تقوددهه االسعودديیة في االيیمن  

 
٬، أأكد أأعضاء االبرلمانن ااألووررووبي أأنن معاملة االحكومة االبحريینيیة للسيید ررجب تمثل اانتهھاكاً سالتهھمفي رر

للقانونن االدوولي لحقوقق ااإلنسانن٬، ووذذلك لمخالفة ااعتقالهھ لإلعالنن االعالمي لحقوقق ااإلنسانن وواالعهھد االدوولي 
ذذلك٬، ذذّكر أأعضاء االبرلمانن ااألووررووبي في  االخاصص بالحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة على حٍد سوااء. عالووةة على

وواالذيي يیدعو إإلى  2015يیوليیو/تموزز  9نص االرسالة بالقراارر االطاررئئ للبرلمانن ااألووررووبي وواالصاددرر بتارريیخ 
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إإسقاطط جميیع االتهھم االموجهھة للسيید ررجب٬، في ااشاررةة االى إإنن ااططالقق سرااحهھ كانن فقط تنفيیذااً "لنصف االقراارر" 
" االذيي "يیحد بشكل كبيیر من حريیاتهھ وويیشكل عقبة ووااضحة" حيیث اانهھ "ال يیزاالل يیخضع لحظر االسفر

.ألنشطتهھ في مجالل حقوقق ااإلنسانن  
 

ً بتنفيیذ توصيیاتت  االلجنة االبحريینيیة االمستقلة لتقصي االحقائق االوااررددةة في وويیطالب أأعضاء االبرلمانن أأيیضا
ستعرااضض ٬، ووبالتوصيیاتت االصاددررةة عن مجلس ااألمم االمتحدةة لحقوقق ااإلنسانن أأثناء ااال2011تقريیرهھھھا لعامم 

٬، ووددعوااتت ااالتحادد ااألووررووبي االمتكرررةة  بشأنن حالة حقوقق ااإلنسانن 2012االدوورريي االشامل في االبحريین عامم 
٬، ٬2013، وويینايیر/كانونن االثاني 2012في االبحريین٬، من خاللل االقرااررااتت االطاررئة االصاددررةة في ماررسس/آآذذاارر 

بحريین وواالتي تديین تحديیدااً االمتعلقة بحقوقق ااإلنسانن في اال ٬2014، ووفبراايیر/شباطط 2013ووسبتمبر/أأيیلولل 
"تجريیم االمعاررضة ووحريیة االتعبيیر" في االبحريین٬، ووسوء االمعاملة ووسجن االمئاتت من االمداافعيین عن حقوقق 

.ااإلنسانن وواالناشطيین االمدنيیيین وواالسيیاسيیيین٬، بما فيیهھم االقُّصر  
 

االبحريین الحتراامم تدعم االمنظماتت االغيیر حكوميیة االموقعة أأددناهه ددعوةة أأعضاء االبرلمانن ااألووررووبي لحكومة 
ً لذلك٬، فإننا ندعو االحكومة االبحريینيیة إإلى إإسقاطط جميیع االتهھم بحق  االتزااماتهھا في مجالل حقوقق ااإلنسانن. ووفقا
نبيیل ررجب ووررفع حظر االسفر عنهھ٬، ووتنفيیذ توصيیاتت لجنة تقصي االحقائق بالكامل وواالتقيید بالتزااماتهھا 

التحادد ااألووررووبي بناًء على هھھھذهه االرسالة االتي كما وويیتعيین على اا .بموجب االقانونن االدوولي لحقوقق ااإلنسانن
يیحملهھا أأعضاء االبرلمانن ااألووررووبي ااتخاذذ ااإلجرااءااتت االالززمة لمنع اانتهھاكاتت حقوقق ااإلنسانن في االبحريین 

ووتوقف مالحقة االمداافعيین االسلميیيین عن حقوقق ااإلنسانن.   
 

:االمنظماتت االغيیر حكوميیة االدووليیة االموقعة  
قوقق ااإلنسانن في االبحريینأأمريیكيیونن من أأجل االديیمقرااططيیة ووح  
االخدمة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن  

االشبكة االعربيیة لمعلوماتت حقوقق ااإلنسانن  
االفدررااليیة االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن تحت مظلة مرصد حمايیة مداافعي حقوقق ااإلنسانن  

االمركز ااألووررووبي للديیمقرااططيیة ووحقوقق ااإلنسانن  
حقوقق ااإلنسانناالمنظمة االدووليیة ضد االعنف تحت مظلة مرصد حمايیة مداافعي   

فروونت اليین دديیفندررزز  
االتحالف االدوولي لمشارركة االموااططنيین  

صحفيیونن كنديیونن من أأجل حريیة االتعبيیر  
مؤسسة مهھاررااتت  

مؤسسة رراافتو لحقوقق ااإلنسانن  
االمؤشر على االرقابة  

  محامو مرااقبة االحقوقق في كنداا
معهھد االبحريین للحقوقق وواالديیمقرااططيیة  

مرااسلونن بال حدوودد   
مركز االبحريین لحقوقق ااإلنسانن   
مركز االخليیج لحقوقق ااإلنسانن  

منظمة االعفو االدووليیة  
منظمة االقلم ااالنجليیزيیة  
منظمة االقلم االدووليیة  

 
 


