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صاحب الجاللة الشیخ حمد بن عیسى آل خلیفة؛  

ملك البحرین  
(فاكس) 587 64 176 973+  

 
راشد بن عبد ) آل خلیفة نسخة إلى صاحب السمو الفریق الركن  

وزیر الداخلیة  
info@interior.gov.bhبرید إلكتروني:   

 
الشیخ خالد بن أحمد آل خلیفة وإلى صاحب السمو  

وزیر الشؤون الخارجیة  
ofd@mofa.gov.bh (فاكس) أو  75 05 21 17 00973  

وإلى البعثة البحرینیة الدائمة إلى األمم المتحدة في جنیف  
  mission.ch-info@bahrain(فاكس) أو  50 96 758 22 41 +

 
2016ینایر/كانون الثاني  21  

 
صاحب الجاللة،  

 
رفع حظر السفر التعسفي ، السلطات البحرینیة إلى ، نحن المنظمات غیر حكومیة الموقعة أدناهندعو

قوق افع عن ح ُد لم لمفروض على ا لكي یتمكن من السفر مع أسرتھ إلى الخارج من  اإلنسان نبیل رجب ا
ُمیة رج مُساعدة طبیة لزوجتھ، س توفیر  ب.أجل   

 
ؤسس لمركز الخلیج لحقوق اإل نبیل رجب ھو رئیس مركز البحرین دیر المُ لم اإلنسان، وا قوق  نسان، لح

لحقوق اإلنسان، وعضو اللجنة االستشاریة لقسم الشرق األوسط  ةالدولی ونائب األمین العام للفدرالیة
وشمال أفریقیا في ھیومن رایتس ووتش.  

 
مة حظراً  عا ال ابة  النی ُمثلي  یولیو/تموز  13على سفر نبیل رجب دون أي حكم قضائي یوم  فرض أحد م

؛ ذات الیوم الذي أصدرتم فیھ جاللتكم أمرا بالعفو عنھ وإطالق سراحھ، عقب إدانتھ بتھمة 2015
" النتقاده الحكومة في وسائل التواصل االجتماعي. یتعلق حظر اإلساءة العلنیة للمؤسسات الحكومیة"

یین ل تین أُخر فر بُتھم ، وھما 2015أبریل/نیسان  2ھما صلة بحریة التعبیر، نجم عنھما توقیفھ في الس
ا النیابة العامة  حتى اآلن.عنھ تھمتان لم تُسقطھم  

 
من قانون العقوبات البحریني،  216ھي "إھانة ھیئة نظامیة"، بموجب المادة ضده القائمة التھمة األولى 

ناءً  للمعتقلین في "سجن جو" في  التعذیب المزعومي عن على تعلیقاتھ في وسائل اإلعالم االجتماع ب
ناءً  133"نشر شائعات كاذبة في زمن الحرب" بموجب المادة  فھيالتھمة الثانیة أما . 2015مارس/آذار   ب

السعودیة التحالف بقیادة  االجتماعي، تنتقد الضربات الجویة التي یشنھافي وسائل اإلعالم لھ على تعلیقات 
لى الیمن. یُؤ سنوات على  3و 10تصل مدتھا إلى  إلى أحكام بالسجن 216و 133مادتین دي انتھاك الع

بأي حال، بموج ھا،  رف ب ئیة مُعت ات جریمة جنا تھام ا اال لیھم ّن تستند إ للذی علین ا لف من ا یُعد أي  . ال  ب التوالي
المُمارسة السلمیة للحقوق المكفولة دولیاً  تھمتان ب تتعلق ال لدولي، و ان ا اإلنس في حریة التعبیر،  قانون حقوق 

وفي تعزیز وحمایة حقوق اإلنسان.  
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، بأن حالتھا تحتاج إلى عالج 2015أفاد تشخیص الحالة الطبیة لسمیة رجب، في نوفمبر/تشرین الثاني 
التھا. عاجل وعلى درجة عالیة من التخص تابعون ح ذین یُ ال قیل لقد ص، بحسب فریق من الخبراء الطبیین 

لھا إن ھذا العالج غیر متوفر في البحرین.  
 

األول  تقدم في دیسمبر/كانون  یل رجب،  نب امو  باستئنافھم الرابع ضد حظر السفر ـ وكانوا ، 2015مُح
لى  تماس إ ال اشر التحقیق، و ُب ة الذي ی التماس إلى وكیل النیاب ائب العام، و تماسین إلى الن ال بل ب ا من ق تقدمو

- مكتب النیابة العامة ات   لسلط لم تستجب ا  . تھ افقة زوج السفر حتى یتمكن من مُر لبون برفع حظر  یطا
قائماً  وظل حظر السفر  تماسات،  لى ھذه االل تى اآلن إ یة ح .البحرین  

 
، جاللتكم برفع حظر السفر 2015في البرلمان األوروبي، في نوفمبر/تشرین الثاني  عضواً  81 ناشد

، قبل العفو عن نبیل 2015البرلمان األوروبي قرارا في یولیو/تموز  أصدرالمفروض على نبیل رجب. 
رجب بوقت قصیر، یطالبون فیھ باإلفراج الفوري وغیر المشروط عنھ، إلى جانب كافة سجناء الرأي. في 

في برلمان المملكة المتحدة الحكومة البحرینیة بإسقاط االتھامات القائمة  عضواً  44 طالبذات الشھر، 
في  ح كافة السجناء السیاسیین، وكلبحق نبیل رجب، وإطالق سرا ممارسة حقھم  الذین سُجنوا جراء 

فید كاي، وماینا یمایكل فروست، ودحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ـ  من خبراء 3 طالبحریة التعبیر. 
- كیاي ُطالبتھامات بحق نبیل رجب عقب إطالق سراحھ. أعقب ھذا بإسقاط اإل  تحدة  ةم مُ مفوض األمم ال

یة  ین على خلف مُحتجز ال ة  اح كاف بإطالق سر الحسین،  د رعد زید  میر زی األ ؛  ان نس قوق اإل لح لسامي  ا
أنشطتھم السلمیة في البحرین، في یونیو/حزیران.  

 
:إلى ، نحن الموقعون أدناه، السلطات البحرینیةندعولذا   

 
تعبیر عن نبیل رجب؛إسقاط كافة االتھامات القائمة ذات الصلة بحریة ال •  
جب؛ فوراً عنھ رفع حظر السفر  • یة ر ُم بیل وس فر ن بس التالي السماح  ، وب ودون شروط  
بأنشطتھم  • م  البحرین، في كافة الظروف، على القیا ان في  افعین عن حقوق اإلنس لمُد ضمان قدرة ا

لقضائ مُضایقات ا ن بینھا ال االنتقام، ودون أي قیود؛ م مشروعة دون خوف من  قیة ال قو لح یة.ا  
 

الموقعون:  
 

أمریكیون من أجل الدیمقراطیة وحقوق اإلنسان في البحرین .1  
 

منظمة العفو الدولیة .2  
 

الشبكة العربیة لمعلومات حقوق اإلنسان .3  
 

المنظمة األوروبیة البحرینیة لحقوق االنسان .4  
 

معھد البحرین للحقوق والدیمقراطیة  .5  
 

مركز البحرین لحقوق اإلنسان .6  
 

مركز القاھرة لدراسات حقوق االنسان  .7  
 

صحفیون كندیون من أجل حریة التعبیر .8  
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التحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنین .9  

 
نادي القلم االنجلیزي .10  

 
المركز األوروبي للدیمقراطیة وحقوق اإلنسان .11  

 
الفیدرالیة الدولیة لحقوق اإلنسان تحت رعایة مرصد حمایة المدافعین عن حقوق اإلنسان .12  

 
فریدم ھاوس .13  

 
فرونت الین دیفندرز .14  

 
مركز الخلیج لحقوق اإلنسان .15  

 
ھیومن رایتس ووتش .16  

 
  منظمة مؤشر الرقابة  .17

 
المنظمة الدولیة لدعم اإلعالم .18  
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