
البحرين متنع وفداً ملنظمات تدافع عن حرية التعبير عن دخول أراضيها
04/05/2012-   مراسلون بال حدود 

آخر حلـظة بـسحب اإلذن وفي  سلطات البحرينـية القـيام بـصورة مـفاجئة  قرار اـل حدود   تدين مـراسلون بال 
 5املمنوح مسبقاً لوفد منظمات تعنى بالدفاع عن حرية التعبير للتوجه إلى البحرين في خالل بعثة مرتقبة من 

، باللجوء إلى ذريعة كاذبة.2012 أيار/مايو 10إلى 

 تكثّف السلطات التصاريح التي تعمد اململكة مبوجبها إلى أن "تؤكد احترامها ملبادئ حقوق اإلنسان وحرياته
ها ال ـتشمل ـبشكل واضح ـحرية اإلعالم. وترى ـمراسلون بال حدود في قانون والـنظام"، ولكـن  في إطار من اـل
 هذا الصدد أن "سحب هذا اإلذن قبل أيام قليلة من اليوم العاملي حلرية الصحافة ليكشف عن رغبة البحرين

في احلفاظ على التعتيم اإلعالمي على القمع، ونفاق ال حدود له جتاه املجتمع الدولي".

عن مختـلف  يـضم الـوفد الـتابع للـشبكة الدولـية لتـبادل املعلـومات املتعلـقة بحـرية التـعبير (آيفـكس) ممثلـني 
ركز هاوس)، وـم ريدوم  يت احلـرية (ـف حدود، وـب راسلون بال  ها ـم من بيـن عبير،  رية الـت عن ـح عة   املنـظمات املداـف
اية اـلصحافيني، وجلـنة اـلصحافية الدولي، وجلـنة حـم لم  ونادي الـق ابة،  ؤشر الرـق سان، وـم يج حلـقوق اإلـن  اخلـل

.كلير مورغانا جيليساملستقلة 

إلى11في  توجه  خوّله اـل سان والتنمـية االجتماعـية ـي من وزارة حـقوق اإلـن إذناً  وفد  قى اـل ريل، تـل سان/أـب   نـي
وفي  وضع حـرية التـعبير.  الوزارة بتغيـير رأيـها متحجـجاً بـبدء30البحـرين لتقيـيم    نيـسان/أبـريل، أبلغـته 

سريان أحكام جديدة حتظر وجود أكثر من منظمة غير حكومية واحدة أسبوعياً في البالد.

فة، مدير منـظمات ـحقوق اإلـنسان في وزارة بن مـحمد آل خلـي فة  وفد ـبرسالة إلى اـلسيد خلـي  توجه أـعضاء اـل
) )لقراءة هذه الرسالةحقوق اإلنسان والتنمية االجتماعية، أدانوا فيها سحب اإلذن. 

امة من 1مبـناسبة سباق الـفورموال    نـيسان/أـبريل اـملاضي، أطـلقت ـمراسلون22 إلى 20 الذي أـقيم في املـن
  منذ بدايةحملة لشجب االعتداءات على حرية الصحافة التي ارتكبتها مؤخراً السلطات البحرينيةبال حدود 

.2011حركة االنتفاضة الشعبية في شباط/فبراير 

 173 وترد البحرين في املرتبة.   41      صيّادي حرية الصحافة الـيعتبر امللك حمد بن عيسى آل خليفة من بني 
.  2012  التصنيف العاملي حلرية الصحافة لعام  في 179من 

http://fr.rsf.org/IMG/pdf/letter_to_khalifa_al_khalifa.pdf
http://en.rsf.org/press-freedom-index-2011-2012,1043.html
http://en.rsf.org/IMG/pdf/predators_2012_arabic-2.pdf
http://en.rsf.org/bahrain-government-measures-to-muzzle-20-04-2012,42340.html

