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إلى: الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة  
ملك البحرین  

555 صندوق برید:  
قصر الرفاع  
مملكة البحرین  

 
  

نسخة إلى:   
 

الحسینزید رعد زید  فخامة  
المفوض السامي لحقوق اإلنسان  

مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان  
  Rue des Paquis شارع 
     CH-1201جنیف 
سویسرا  

 
 

 

األعلى لالتحاد األوروبي للشؤون الخارجیة والسیاسة  ةالممثل
األمنیة  

فیدیریكا موغیریني  
المفوضیة االوروبیة  

Rue de la Loi/Wetstraat 200 شارع   
1049 1049بروكسل   
بلجیكا  

السید جون كیري  
وزیر خارجیة الوالیات المتحدة األمریكیة  

وزارة الخارجیة األمریكیة  
2201 C  شارعNW  
20520، العاصمة  واشنطن  

الوالیات المتحدة  

بوریس جونسون فخامة   
وزارة الخارجیة والكومنولث  

شارع الملك تشارلز  
لندن  

SW1A 2AH  
المملكة المتحدة  

 
 
 

الملك حمد،  
 

مارسون حقھم في حریة البحرین التي تستھدف الصحفیین والناشطین الذین ی حكومة ازاء حملةن أدناه، نعرب عن قلقنا العمیق ونحن الموقع
 فیصل ھیات وسائل االعالم االجتماعیةعلى ناشط الریاضي والصحفي الالنیابة العامة  اتھمت، 2016عام  تشرین الثاني 9 بتاریخالتعبیر. 

تجریم المستمر الر ظھِ من الناشطین على االنترنت تُ  فیصل وغیرهلالحكومة المتكررة  إن مضایقاتوشخصیة دینیة.  رمز دینيإھانة ب
.لحریة التعبیر في البحرین  

  
البالد، و قناة العالم، مثل في الصحف المحلیة في البحرین العدید من القنوات الریاضیة وكتب في ھو صحافي شھیر وظھر ھیات فیصل

.السیاسة المحلیة تنتقدم وجھات نظر قدِ برامج فیدیو قصیرة على االنترنت تُ  ویقدم كما انھ یخرج وأخبار الخلیج.  
 

 واحتجزتھ. 2011لتورطھ في االحتجاجات المؤیدة للدیمقراطیة عام  2011 شھر نیسان من عامن فیصل في ون البحرینیوالمسؤولاعتقل 
ً  84قوات األمن البحرینیة   ما في ذلك التحرش الجنسي والمعاملة المھینةالجسدي والنفسي، ب للتعذیب أثناء احتجازهوتعرض فیصل . یوما

تحدث فیھا على وسائل اإلعالم االجتماعیة إلى وزیر الداخلیة البحریني  رسالةمؤخرا  ونشرعن ذلك بصراحة  وتحدث. من قبل السلطات
لم تحاسب المسؤولین عن سوء المعاملة وت تعویضالھ لم تقدم السلطات الحكومیة تعرض لھ من قبل الحكومة. التعذیب الذي بالتفصیل عن 

". أكتب لك ھذه الرسالة، وأنا مدرك أنھا قد تتسبب في خسارتي حریتي" ة:الرسال وقال فیصل في. عن ذلك  
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بعد ذلك بیومین، ألقي القبض على و. القدیمأحداث من التاریخ اإلسالمي لى ع یُعقب فیھایصل تغریدات ف تشرین األول، نشر 7 بتاریخ
جنائیة. كجنحة أحداث التاریخ اإلسالمي  حول ھیات رأي فیصلمع " ولذا فإن الحكومة تتعامل رمز دینيصل ووجھت إلیھ تھمة "إھانة فی

.حریة التعبیر والدینمحاكمتھ ینتھك بقرار الحكومة إن   
  

ي اآلونة فلحكومة. فة لسكات األصوات الناقدإل حملةجزء من ف فیصل ااستھدبان نعتقد ادناه حكومیة الموقعة غیر الالمنظمات نحن 
 رتشِ نُ رسالة مفتوحة بسبب عن حقوق اإلنسان نبیل رجب  المدافع بحقجنائیة ال تھاماتاالمزید من الوجھت الحكومة البحرینیة األخیرة، 

وعالوة على ذلك، سوشیتد برس. وكالة أأجراھا مع  مقابلة حولالمعارضة السیاسي إبراھیم شریف زعیم  بحقویفة نیویورك تایمز، صحب
.الحرب في الیمنبسبب تغریدة تنتقد ثالث سنوات بالسجن عباس فضل  السیاسي المعارضعلى  ُحِكم  

 
التي تنص على أن "لكل إنسان ومن العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة،  19لذلك، فإننا ندعو السلطات إلى احترام المادة 

لكل التي تنص على أن  ن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسانم 19یجب على الحكومة البحرینیة أیضا احترام المادة  ."حق في حریة التعبیرال
في حریة الرأي والتعبیر، ویشمل ھذا الحق حریة اعتناق اآلراء دون أي تدخل، واستقاء األنباء واألفكار وتلقیھا وإذاعتھا بأیة شخص الحق 

."وسیلة كانت دون تقید بالحدود الجغرافیة  
 

:نحن ندعو حكومة البحرین إلىالحق في حریة التعبیر، بمنظمات معنیة ك  
 

مارستھم لمجرد م واوسجن وااعتقلالذین وجمیع مستخدمي اإلنترنت  نبیل رجبو ھیات یصلف عن ي الغیر مشروطفوراإلفراج ال §
لحقھم في حریة التعبیر.   

عن طریق احترام الحق في حریة وذلك العھد الدولي واإلعالن العالمي، ھا ر الدولیة لحقوق اإلنسان، بما فیااللتزام بالمعایی §
.التعبیر دون أي قیود  

 
،الموقعون  

Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain 
Adil Soz - International Foundation for Protection of Freedom of Speech 
Afghanistan Journalists Center 
Africa Freedom of Information Centre 
Albanian Media Institute 
ARTICLE 19 
Bahrain Center for Human Rights 
Bytes for All 
Cambodian Center for Human Rights 
Canadian Journalists for Free Expression 
Center for Independent Journalism - Romania 
Centre for Independent Journalism - Malaysia 
Freedom Forum 
Freedom House 
Free Media Movement 
Gulf Centre for Human Rights 
Human Rights Network for Journalists - Uganda 
Hungarian Civil Liberties Union 
Independent Journalism Center - Moldova 
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Index on Censorship 
Institute for Reporters' Freedom and Safety 
Institute for the Studies on Free Flow of Information 
International Federation of Journalists 
International Press Centre  
International Press Institute  
Maharat Foundation 
MARCH 
Media, Entertainment and Arts Alliance 
Media Institute of Southern Africa  
Palestinian Center for Development and Media Freedoms - MADA 
PEN International 
Reporters Without Borders 
Social Media Exchange - SMEX 
South East European Network for Professionalization of Media 
Vigilance pour la Démocratie et l’État Civique  
World Association of Community Radio Broadcasters - AMARC 
World Association of Newspapers and News Publishers 
Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)  
Bahrain Press Association (BPA)  
Burundi Child Rights Coalition  
English PEN  
European - Bahraini Organisation for Human Rights (EBOHR)  
European Center for Democracy and Human Rights (ECDHR)  
Project on Middle East Democracy (POMED)  
Union de Jeunes pour la Paix et le Developpement 


