
 حقوقية تدعو إلى الفإراج الفوري عن نبيلةمنظم  127بيان مشترك:
رجب عقب وصف الفريق العامل للمم المتحدة المعني بالحتجاز

 التعسفي اعتقاله بأنه تعسفي وقائم على التمييز 

– أصدر "فإريححق المححم المتحححدة 2018 أغسطس/آب 22باريس-جنيف-المنامة، 
العامل المعني بالحتجاز التعسفي" (الفريق العامل)، وللمرة الثانية منذ

اا بشأن قانونية احتجاز السيد نبيل رجب، طبقا لحكام القانون2013 ، رأي
الدولي لحقوق النسان. وفإي رأيه الثاني هذا، أعرب الفريق العامل عححن
اا بحالتمييز. اا وحسب، وإنمححا اتسححم أيضح قناعته بأن اعتقاله لم يكن تعسفي

ححب منظمات حقوق النسان   الموقعة علححى هححذا البيحان بهحذا127الوتر
، واعترف بالدور2018 أغسطس/آب 13الرأي المفصلي، الذي أعلن فإي 

الذي يؤديه المدافإعون عن حقوق النسان فإي المجتمع، وبضرورة حماية
هؤلءا المدافإعين. ونحن، بححدورنا، نطححالب الحكومححة البحرينيححة بححأن تفححرج

اا مع هذا الطلب الخأير.   اا عن نبيل رجب، تماشي  فإور

السيد، اعتبر الفريق العامل أن احتجاز )A/HRC/WGAD/2018/13  الرأي (فبحسب 
اا للمواد نبيل رجب  من "العهد26 و19 و18 و11 و10 و9 و7 و3 و2 يشكل خرق

.2006الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، الذي صادقت عليه البحرين ففففي 
اا ومنحففه الحففق فففي وطلب الفريق من حكومة البحرين "الفراج عن السيد رجب فففور
اا للقففانون التعويض وفي غيره من أشكال جبر الضرر، علففى نحففو قابففل للتنفيففذ، وطبقفف

الدولي".   

اا، حيففث أنففه اا مفصففلي ككل رأي "الفريق العامل المعني بالحتجاز التعسفي" هذا رأيفف ويش
يعترف بأن احتجففاز السففيد نبيففل رجففب – رئيففس "مركففز البحريففن لحقففوق النسففان"،
والمففدير المؤسففس لمنظمففة "مركففز الخليففج لحقففوق النسففان"، ونففائب الميففن العففام
"للفدرالية الدولية لحقوق النسان"، وعضو اللجنة الستشارية لشؤون الشرق الوسط
اا ككل انتهاكفف وشمال أفريقيا في "هيومان رايتففس ووتففش"- تعسفففي فففي جففوهره ويشفف
اا لنه قد ترتب علففى ممارسففته حقففه فففي حريففة الففرأي والتعففبير، للقانون الدولي، نظر
اا ضده بسبب رأيه ككل "تمييز ال عن ذلك، فهو يش وكذلك في حرية الفكر والضمير؛ وفض
السياسي أو غيره من الراء، وكذلك بسبب وضعه كمدافع عن حقوق النسففان". ولففذا،

،5 و2فقد وجد الفريق أن احتجاز السيد نبيل رجب تعسفي بطبيعته بمقتضى الفئففتين 
وفق التعريف الذي يعتمده "الفريق العامل المعني بالحتجاز التعسفي".   

، قبض علففى السففيد نبيففل رجففب، وهففو معتقففل منففذ ذلففك2016 يونيو/حزيران 13في 
الوقت لدى السلطات البحرينية بتهم عدة تتعلق بحرية التعبير، وتنتهك بحكففم طبيعتهففا

كيدت "محكمة التمييز"، فففي   ينففاير/كففانون الثففاني15حقوقه النسانية الساسية. بينما أ
، الحكم الصادر بحقه بالسجن سنتين، وأدانته "بنشر أنباء وإشاعات كاذبة حففول2018

الوضاع الداخلية للمملكة، بما يقوض سمعة الدولة ومكانتها"؛ وكففذلك "بالسففاءة إلففى
دولة أجنبية"- وهي في هذه الحالففة المملكففة العربيففة السففعودية؛ وبتهمففة "إهانففة هيئففة

 بخصففوص2015نظامية"، في إشارة إلى تعليقات كتبها على "تويتر" في مففارس/آذار 
مزاعم تعذيب في "سجن جو" وإلى انتقادات لقتل المدنيين في نزاع اليمففن مففن قبففل
التحالف الذي تقوده السعودية. وسيتم نظر القضية المتعلقة بالتغريدات علففى "تويففتر"
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اا من قبل "محكمة التمييففز"، وهففذه هففي الفرصففة الخيففرة لكففي تقففوم السففلطات لحق
بتبرئته.  

وأكد الفريق العامل، في رأيه الجديد، على أن "معاقبة وسففائل العلم أو الناشففرين أو
اا بسبب انتقاد الحكومة، أو النظام الجتمففاعي السياسففي الففذي تتبنففاه الصحفيين حصري
اا علففى حريففة التعففبير"، كمففا اا مستحق الحكومة، ل يمكن أن يعتبر في يوم من اليام قيد
أكد على أنه "ما كان ينبغي لمحاكمة من هذا القبيل لنبيل رجب أن تعقففد فيمففا مضففى،
ن الواضفح أو أن تعقد في المستقبل". وأضاف أنفه "ل يسفتطيع إل الشفارة إلفى أن م
اا أن آراء ومعتقففدات السففيد رجففب السياسففية هففي محففور القضففية الحاليففة، وأن تمامفف
اا ل يمكففن وصفففه إل أنففه السففلطات قففد أظهففرت تجففاهه وعلففى نحففو مكشففوف موقففف
ععرضففت تمييزي". ومضى الفريق العامل إلى القول إن عدة قضايا تخص البحريففن قففد 
عليه خلل السنوات الخامس الماضية، و"تبين للفريق العامل فيها أن الحكومة ماضففية
في انتهاك التزاماتها حيال حقوق النسان". وليضفيف أنفه "وففي مثفل هفذه الظفروف،
فإن ممارسة السجن أو غير ذلففك مففن الشففكال القاسففية للحرمففان مففن الحريففة الففتي
ككل جرائففم اا لقواعد القانون الدولي، على نطاق واسع وممنهففج، ربمففا تشفف تشكل انتهاك

ضد النسانية".  

ي إن من المؤكد أن قائمة الشفخاص المحتجزيفن ففي البحريفن لممارسفتهم حقهفم ف
حرية التعبير والرأي طويلة وتشمل عدة مدافعين بارزين عن حقوق النسان، ول سيما

- الففذين ناجي فتيلوالسيد  عبد الجليل السنكيسوالدكتور ، عبد الهادي الخواجهالسيد 
ذكر "الفريق العامل المعني بالحتجاز التعسفي" أسماءهم فففي مراسففلت سففابقة مففع

السلطات البحرينية. 

إن منظماتنا تففود أن تعيففد إلففى الذهففان أن هففذه هففي المففرة الثانيففة الففتي يصففدر فيهففا
اا يتعلق بالسيد نبيل رجففب. ففففي  رأيففه"الفريق العامل المعني بالحتجاز التعسفي" رأي

A/HRC/WGAD/2013/12 اني انون الث مبر/ك ي ديس اه ف ذي تبن كنف2013، ال ، صفف
اا لنففه قففد ترتففب علففى الفريق العامففل احتجففاز السففيد نبيففل رجففب بففأنه تعسفففي، نظففر
اا، ولن الدولة لم تكفل له حقه في محاكمة عادلففة اا به دولي اا معترف اا إنساني ممارسته حق

كين حقيقففة أن3 و2(الحتجاز التعسفي وفق الفئتين   كما يعرفففه الفريففق العامففل). وتففب
أكثر من أربع سنوات قد انقضففت منففذ إصففدار هففذا الففرأي، دون أن تتخففذ البحريففن أيففة
إجراءات لتصحيح المور، بل واصلت عقد محاكمات جديدة ضده وضد غيففره، ومعاقبففة
اا مففن الزدراء الممنهففج للهيئففات الدوليففة من يعبرون عن آراء تنتقدها، أنها تعتمففد نمطفف

لحقوق النسان.  
في الختام، تحث منظماتنا السلطات البحرينية على أن تستجيب لطلب "فريففق المففم
عقطرية للبحريففن، وعلففى احففترام المتحدة المعني بالحتجاز التعسفي" بأن يقوم بزيارة 
اا ودون قيد أو شرط عن السيد نبيل رجفب، وإسفقاط رأي الفريق العامل، بالفراج فور
ال عن ذلك، نحث السففلطات علففى الفففراج عففن جميففع جميع التهم الموجهة ضده. وفض
اا فففي البحريففن، وعلففى كفالففة المدافعين الخرين عن حقوق النسان المحتجزين تعسف

العناية بصحتهم الجسدية والنفسية في جميع الظروف. 

تتمد هذا البيان من قبل المنظمات الحقوقية التالية:  اع
العمل المسيحي لمناهضة التعذيبمنظمة 
منظمة الوصول الن
(الكوادور) منظمة العمل البيئي
منظمة امريكيون للديمقراطية وحقوق النسان في البحرين
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(الردن) مركز عمان لدراسات حقوق النسان
منظمة العفو الدولية
(روسيا) المركز التذكاري لمكافحة التمييز
(مصر) الشبكة العربية لمعلومات حقوق النسان
(مصر) المنظمة العربية للصلحا الجنائي
(أفغانستان) آرمانشهر
 19منظمة المادة
 رابطة حقوق النسانAPRODEH(بيرو)  
جمعية الدفاع عن حقوق النسان  -ADHR
(مصر) مؤسسة حرية الفكر والتعبير
 - الجمعية المغربية لحقوق النسانAMDH
مركز البحرين لحقوق النسان
منتدى البحرين لحقوق النسان
 - معهد البحرين للحقوق والديمقراطيةBIRD
    التسامح و للحوار البحرين مركز
  - مركز القاهرة لدراسات حقوق النسانCIHRS
(ماليزيا) منظمة تنسيق البحاث المتعلقة باليدز والتنقل - آسيا
(أوكرانيا) مركز الحريات المدنية
(الوليات المتحدة الميركية) مركز الحقوق الدستورية
مركز حقوق السجناء في اليابان
المركز اللبناني لحقوق النسان
يب الجتماعي في بنمارمركز التد
  مركز الحقوق والتنمية - البيروCEDAL
 - مركز الدراسات القانونية والجتماعيةCELS(الرجنتين) 
 مركز السياسات العامة وحقوق النسان - بيروEQUIDAD
- مركز نيكاراغوا لحقوق النسانCENIDH(نيكاراغوا)
 - مركز العمل القانوني في مجال حقوق النسانCALDH(غواتيمال) 
(روسيا) سيتيزين واتش
سيفيكوس: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين
(أرمينيا) مؤسسة المجتمع المدني
» جمعية المحامين José Alvear Restrepo » (Colombia)
 - جمعية أسر المختفين في الجزائرCFDA
 - لجنة حقوق النسان في السلفادورCDHES
(الكوادور) المنظمة المسكونية لحقوق النسان
(كوستاريكا) اللجنة الوطنية لحقوق النسان
 - لجنة العمل القانونيCAJ(الرجنتين) 
 - اللجنة الدائمة للدفاع عن حقوق النسانCPDH(كولومبيا) 
لجنة احترام الحريات وحقوق النسان في تونس -CRLDHT
(الهند) مبادرة الكومنولث لحقوق النسان
 - مؤسسة الدفاع عن حقوق النسان وتعزيزهاCODEPU(شيلي) 
الرابطة الهولندية لحقوق النسان - LvRM
(البحرين) المركز الوروبي للديمقراطية وحقوق النسان
 متوسطية لمكافحة الختفاء القسريالورو-الشراكة -FEMED 
الفدرالية الدولية لحقوق النسان ، في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق النسان
الرابطة الفنلندية لحقوق النسان
 مؤسسة مبادرة حقوق النسان)Uganda (FHRI-
فرونت لين ديفندرز
 - المؤسسة الستشارية القليمية لحقوق النسانINREDH(الكوادور) 
LOTUSمجموعة    
مركز الخليج لحقوق النسان
رابطة حقوق النسان في تركيا
(مصر) رابطة حقوق النسان لمساعدة السجناء
(جورجيا) مركز حقوق النسان
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مركز حقوق النسان في روسيا
(بيلروسيا) "مركز حقوق النسان "فياسنا
لجنة باكستان لحقوق النسان
مؤسسة حقوق النسان في تركيا
منظمة حقوق النسان في الصين
(قرغيزستان) تحرك حقوق النسان
(ايرلندا) حقوق النسان
 منظمة هيومن رايتس ووتش
المركز العربي للحريات العلمية والتنمية والبحوث - إعلم
النظام الدولي للمبادلت من أجل حرية العلم
في تركيامبادرة حرية التعبير  -IFoX
مؤشر الرقابة
نرابطة دولية لحقوق النسان، ، أوزباكستا  ة،نادي القلوب المتوهج
(كازاخستان) المبادرة القانونية الدولية
(تايلند) حوار حول إصلحا قانون النترنت
معهد البدائل ومبادرات المواطنين من أجل الحكم الديمقراطي) DRC (
 - معهد أمريكا اللتينية حول القانون البديلILSA(كولومبيا) 
(ألمانيا) الرابطة الدولية لحقوق النسان
 الخدمة العالمية لحقوق النسانISHR
جمعية المل العراقية
( اليمن) مؤسسة جسور
منظمة العدالة ليران
(البرازيل) العدالة العالمية
مكتب كازاخستان الدولي المعني بحقوق النسان وسيادة القانون
لجنة حقوق النسان في لتفيا
لجنة رصد حقوق المحامين في كندا
رابطة الدفاع عن حقوق النسان في ايران
رابطة الدفاع عن حقوق النسان في رومانيا
(قيرغيزستان) المساعدة القانونية
(الجمهورية التشيكية) رابطة حقوق النسان
(بيروندي) الرابطة البوروندية لحقوق النسان
(بلجيكا) رابطة حقوق النسان
رابطة ساحل العاج لحقوق النسان
- الرابطة السنغالية لحقوق النسانLSDH 
 الرابطة التونسية لخقوق النسانLTDH-
 - رابطة حقوق النسان التشاديةLTDH
المركز الفلسطيني للتنمية والحريات العلمية
(لبنان) مؤسسة مهارات
دار حقوق النسان في الكاميرون -MDHC
شبكة الديمقراطية الملديفية
(لبنان) جمعية مارش
(لبنان)  منظمة إعلم للسلم
مرصد العلم في شمال افريقيا والشرق الوسط
(كردستان العراق) مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحفيين
لجنة رصد الهجمات على المحامين - الرابطة الدولية لمحامي الشعب
 - الحركة الوطنية لحقوق النسانMNDH(البرازيل) 
(اليمن) منظمة مواطنة لحقوق النسان
منظمة القلم الدولية في النرويج
(بنغلدش) منظمة بنغلديش لحقوق النسان
مؤسسة الصحافة الباكستانية
منظمة القلم الدولية في أميركا
منظمة القلم الدولية في كندا
منظمة القلم الدولية
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(ملدوفا) المحفل الوروبي للنتخابات الديمقراطية
المؤسسة العامة - مركز حقوق النسان - »Kylym Shamy » (Kyrgyzstan)
مؤسسة حقوق النسان RAFTO
(تونس) شبكة دستورنا
(المملكة المتحدة) سلم للديمقراطية وحقوق النسان
 علماء في خطرSAR 
(اليمن) منتدى الشقائق العربي لحقوق النسان
منظمة سوارا راكيات ماليزيا
 – رابطة تايوان لحقوق النسانTAHR
 القتصادية والجتماعية حقوقللالمنتدى التونسي 
  اللجنة الفيتنامية لحقوق النسان
جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية
 الرابطة العالمية للصحف وناشري الخبارWAN-IFRA
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب - في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق النسان
 منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية
ACAT لوكسمبرغ -
 – مجلس زامبيا للتنمية الجتماعيةZCSD
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