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جاللة حمد بن عيیسى آآلل خليیفة   
ملك االبحريین   
قصر االرفاعع   

االمنامة٬، االبحريین   
 

صاحب االجاللة٬،   
نحن٬، االمنظماتت غيیر االحكوميیة االبحريینيیة وواالدووليیة االموقعة أأددناهه٬، نودد أأنن نلفت اانتباهھھھكم إإلى قضيیة أأحمد حميیداانن٬، االمصورر 

االذيي كانن عمل لما لهھ عالقة بالعاما  10بالسجن مم عليیهھ وحكاالم االعديید من االجواائز االدووليیةاالصحفي االبحريیني االحائز على 
أأشكالل االترهھھھيیب وواالقمع ضد أأحد االتهھم ووأأحكامم االسجن هھھھي هه ةة في االبحريین. هھھھذتوثيیق ااالضطرااباتت االمستمريیقومم بهھ في 

 ٬،العهھد االدوولي االخاصص بالحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیةباالصحفيیيین وواالصحافة٬، ووتتعاررضض بشكل مباشر مع االتزاامم االبحريین 
٬، ٬115.155، UPR] (115.147( 2012 ةاالشاملعامم خاللل االمرااجعة االدوورريیة االبحريین في االاالتي قبلتهھا وواالتوصيیاتت 

حمد حميیداانن فورراا ووددوونن قيید أأوو شرطط وواالوفاء ألكافة االتهھم االموجهھة ٬، ووااسقاطط لالفرااجج عن]. ندعو حكومتكم 115.158وو
.تزاامم االبحريین بالمعايیيیر االدووليیة لحريیة االصحافةبال  

هھجومم على مركز بالشخصا بتهھم تتعلق  30نب أأكثر من ااالمحاكم االبحريینيیة أأحمد حميیداانن إإلى جكمت ٬، حا2013 يینايیرفي 
من قبل  هھفاااختطتم متكرررةة على منزلل عائلتهھ٬، مدااهھھھماتت . بعد 2012 في ووقت سابق من االعامم ىىيي جراالذسترةة في للشرططة 

٬، حيیث اتت االجنائيیةحقيیقإإددااررةة االتووااقتاددووهه إإلى  2012دديیسمبر  29ن مركز للتسوقق في ليیلة ميیرتدوونن مالبس مدنيیة ررجالل أأمن 
خاللل االهھجومم مركز هھ لم يیتوااجد أأحمد أأنهھ لم يیشارركك في أأيي أأعمالل عنف ووأأنأأووضح . ووقد تم ااستجواابهھ ددوونن حضورر محامم

توثيیق ااالضطرااباتت االمستمرةة. حميیداانن لفقط بصفتهھ مصورر صحفي ٬، ووأأنن توااجدهه في االتظاهھھھرااتت عاددةة ما يیكونن شرططة
. 2011االبحريین منذ عامم ااحتراافيیة أألتقطهھا في صورر ددووليیة عن اائز وحائز على جهھھھو مصورر ٬، االمعرووفف عالميیا  

هھھھو شكل من من االعامليین في مجالل ااإلعالمم٬، وو غيیرههمماثلة ضد ااألحكامم االضد حميیداانن٬، ووكذلك سنوااتت  10االحكم بالسجن أأنن 
٬، وويیعمل على تقويیض حريیة االصحافة في االبحريینيیة ووسائل ااإلعالممللعامليین في أأشكالل االترهھھھيیب وواالقمع ووسوء االمعاملة 

 مدااهھھھماتت علىعانى من االعديید من اال ٬، حيیثحميیداانن ووعائلتهھأأنن ااالعتدااءااتت االتي تعرضض لهھا ذذلك٬، االبحريین. باإلضافة إإلى 
٬، يیعمل أأيیضا ساعة قبل أأنن يیسمح لهھ باالتصالل بأسرتهھ 19قبل ااعتقالهھ ووططريیقة ااعتقالل حميیداانن ووااختفائهھ االقسريي لمدةة  هھمنزل
شاملة من االترهھھھيیب ووااإلساءةة للصحفيیيین . صيیغة ك  

بالمعايیيیر االدووليیة لحريیة االتعبيیر٬، بما في ذذلك قدررةة ااإلعالميیيین على االبحريین أأنن تلتزمم على االعهھد االدوولي٬،  بصفتهھا ددوولة موقعة
. االتعبيیر حريیة في حق إإنسانن لكل ٬، االتي تنص على أأنن "االدوولي من االعهھد 19.2االماددةة حسب  لتوثيیق وونشر أأعمالهھمعلى اا
 للحدوودد٬، ااعتبارر ددوونما آآخريین إإلى وونقلهھا ووتلقيیهھا ووااألفكارر االمعلوماتت ضرووبب مختلف االتماسس في حريیتهھ االحق هھھھذاا وويیشمل
عددد ضمن مشارر لهھ ما كانن ". ووبالمثل٬، يیختاررهھھھا أأخرىى ووسيیلة بأيیة أأوو فني قالب في أأوو مطبوعع أأوو مكتوبب شكل على سوااء

إإنهھاء االتخويیف هھھھي  UPR ةاالشاملخاللل االمرااجعة االدوورريیة  جزء منكحكومة االبحريین االتي قبلت بهھا  158االـمن االتوصيیاتت 
وواالقمع وواالرقابة ضد االصحفيیيین وواالصحافة في االبحريین.   

عن إلفرااجج االفورريي ووغيیر االمشرووطط لندعو حكومتكم يیتطلب أأنن ااالعتراافف بهھذهه اااللتزااماتت االتي تعهھدتت بهھا االبحريین٬، أأنن 
افة ووحريیة االتعبيیر في دعم حريیة االصحبحكومة االبحريین كما نطالب أأحمد حميیداانن ووررفض جميیع االتهھم االموجهھة إإليیهھ. 

االترهھھھيیب ووااالعتقالل ووسوء االمعاملة وومالحقة ووااعتقالل االصحفيیيین أأشكالل االبحريین٬، ووااتخاذذ خطوااتت فورريیة إلنهھاء جميیع 
وواالمهھن ااإلعالميیة بتهھم تتعلق بعملهھم.   

 
مع خالص االتقديیر٬،   

 
ميیركيیونن من أأجل االديیمقرااططيیة ووحقوقق ااإلنسانن في االبحريین أأ  

مرااسلونن بال حدوودد   
  19يین بحر

معهھد االبحريین للحقوقق وواالديیمقرااططيیة   
لجنة حمايیة االصحفيیيین  شريیف منصورر  - منسق برنامج االشرقق ااألووسط  -  

صحفيیونن كنديیونن من أأجل حريیة االتعبيیر   
مركز االبحريین لحقوقق ااإلنسانن   
سالمم االبحريین لحقوقق ااإلنسانن   

كنداا جمعيیة شبابب االبحريین لحقوقق ااإلنسانن لويیرزز رراايیتس ووووتش   
االصحافة االبحريینيیةرراابطة   

	  


