
 دعوة إلطالق سراح  ناشطات  حقوق اإلنسان السعودیات المحتجزات
منذ  أیار/ مایو 2018



  تواجھ المدافعات عن حقوق اإلنسان وصمة عار مضاعفة، لیس فقط بسبب 
عملھن كمدافعات عن حقوق اإلنسان، بل بسبب تعرضھن للتمییز على أساس 
الجنس. وتواجھ المدافعات عن حقوق اإلنسان عوائق أكثر شدة على حریة 
تحركاتھن، وذلك نظراً للقوانین المقیدة التي تحكم النساء في الدولة. وقد تزاید 
استھداف المدافعات عن حقوق اإلنسان منذ القیام بالحمالت االلكترونیة لحریة 

قیادة المرأة. 

     - التقریر العالمي ألوضاع المدافعین عن حقوق اإلنسان -  السید میشال 
فورست - المتحدث الخاص لألمم المتحدة حول أوضاع المدافعین عن 

حقوق اإلنسان، دیسمبر 2018

“ 

   تتم ممارسة التعذیب بشكل ممنھج في السعودیة النتزاع االعترافات أثناء 
االستجواب واالحتجاز المستمر. بینما أفادت المعتقالت بإبالغ المحاكم بالتعذیب 
الذي تعرضن لھ، فإن التحقیقات ال تجرى أبداً حول ادعاءاتھن ویتم االدالء 
باالعترافات القسریة بشكل روتیني كأدلة ضدھن. وعادة ما تشمل أسالیب 
التعذیب وسوء المعاملة والضرب والجلد والصعق الكھربائي والحرمان من 
النوم والحبس االنفرادي واالحتجاز السري والتھدید باالغتصاب أو حتى قتل 

أقارب الضحایا.

- تقریر مشترك للمنظمات غیر الحكومیة عن المملكة العربیة السعودیة 
إلى لجنة األمم المتحدة لمناھضة التعذیب، مارس 2019

“ 

https://www.protecting-defenders.org/sites/protecting-defenders.org/files/UNSR%20HRDs-%20World%20report%202018.pdf?fbclid=IwAR1VUqxcOWPqFv88TxyubeZB2RJpxkcq13QwE0spxidusxEC7OCugWQGFK4


 جدول المحتویات

المسار الزمني لألحداث

في غضون ذلك ... یستمر التبییض الریاضي

CIVICUS تصنیف مراقب سیفیكوس

نظرة عامة على المملكة العربیة السعودیة

الفرص والتحدیات
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األعمال●

شكر وتقدیر

 



15 أیار ن/مایو 2018: اعتقال ناشطات حقوق االنسان السعودیات 
قبل أسابیع قلیلة من رفع السعودیة للحظر المفروض على قیادة النساء للسیارات، شنت السلطات 

حملة واسعة النطاق ومنسقة ضد المدافعات عن حقوق اإلنسان في المملكة.

أیار /مایو 2018: تشكیل ائتالف الدعوة الى إطالق سراح النشطاء السعودیین
     تم تشكیل االئتالف للضغط من أجل إطالق سراح ناشطات حقوق اإلنسان. وھي تشمل 

Women March Global والمنظمات الشریكة CIVICUS  و ISHR  ومنظمة أمیركیون 
 GCHR ومعھد البحرین لحقوق اإلنسان  ADHRB من أجل الدیموقراطیة وحقوق اإلنسان 

Equality Now و

Change.org عریضة Women Global March أیار /مایو 2018: بدأت
تدعو العریضة األمم المتحدة إلى محاسبة السعودیة وتطالب باإلفراج عن الناشطات

27 حزیران/یونیو 2018: خبراء األمم المتحدة یقودون نداءات إلطالق سراح المدافعات عن 
حقوق اإلنسان في السعودیة

 31 تموز/ یولیو 2018: المتحدث باسم مفوضیة األمم المتحدة السامیة لحقوق اإلنسان یعرب
عن قلقھ إزاء استمرار االعتقاالت للمدافعات عن حقوق اإلنسان في السعودیة

18تشرین أول/ أكتوبر 2018: الناشطات السعودیات في مجال حقوق اإلنسان في السجن لمدة 5 
أشھر

20 تشرین أول/أكتوبر 2018: السعودیة تواجھ ردة فعل عنیفة فیما یتعلق بالقتل الوحشي لجمال 
خاشقجي

قادة العالم یدینون علناً مقتل خاشقجي في القنصلیة السعودیة في اسطنبول. ومع ذلك، فإن قضیة 
استمرار اعتقال النشطاء السعودیین لیست في طلیعة ھذه المناقشة.

20 تشرین ثاني/نوفمبر 2018: تقاریر تكشف عن تعذیب النشطاء المسجونین وتعرضت العدید 
من النساء المحتجزات للتعذیب، بما في ذلك الجلد واالعتداء الجنسي والصعق الكھربائي.

المسار الزمني لألحداث

یشیر إلى نقاط التقدم في الجدول الزمني

http://www.ishr.ch/
https://www.civicus.org/
https://womensmarchglobal.org/
https://www.gc4hr.org/main/
https://www.adhrb.org/
https://www.equalitynow.org/
https://www.change.org/p/united-nations-hold-saudi-arabia-accountable-free-saudi-activists
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23270&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23420&LangID=E
https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23420&LangID=E


1 أذار/ مارس 2019: تحالف النشطاء السعودیین الحر یحث جمیع الدول األعضاء في األمم 
المتحدة على اتخاذ إجراءات

الرسالة التي وقعت علیھا أكثر من 50 منظمة حقوقیة، تدعو إلى اإلفراج الفوري عن المدافعات 
عن حقوق اإلنسان. مركز الخلیج لحقوق اإلنسان یصدر تقریراً عن تعذیب المدافعات عن حقوق 

اإلنسان داخل السجون السعودیة - "عامل النساء بلطف".
 

7 أذار/ مارس 2019: آیسلندا تقود 36 دولة عضو في األمم المتحدة تدعو إلطالق سراح 
النشطاء إنھا المرة األولى على اإلطالق التي أدانت فیھا الدول األعضاء في األمم المتحدة بشكل 

جماعي المملكة العربیة السعودیة في مجلس حقوق اإلنسان.
 

13 أذار/ مارس 2019: محاكمة ناشطات حقوق إنسان سعودیات
ُتحاكم عدة ناشطات في مجال حقوق اإلنسان للمرة األولى منذ اعتقالھن في العام السابق.

 
15 أذار/ مارس 2019: یحضر ائتالف الدعوة الى إطالق سراح النشطاء السعودیین الدورة 

63 للجنة وضع المرأة
شارك االئتالف في حلقة نقاش بعنوان "واقع الناشطات السعودیات - أكثر من 300 یوم سجن 
وتعذیب مروع"، والذي أدان المملكة العربیة السعودیة وطالب باإلفراج عن الناشطات الحقوقیات 

السعودیات.
 

28 أذار/ مارس 2019: أطلقت المملكة العربیة السعودیة مؤقتاً سراح ناشطتین
 عزیزة الیوسف وإیمان النفجان.

 
2 أیار/ مایو 2019: أطلقت المملكة العربیة السعودیة مؤقتاً سراح 5 ناشطات

ھتون الفاسي، أمل الحربي، میساء المانع، عبیر النمنكاني، وشدن العنزي.
 

  15 أیار/ مایو 2019: عام مضى على بقاء ناشطات حقوق المرأة في السعودیة في السجن 

18 حزیران/ یونیو 2019: تقریر متابعة مشترك عن السعودیة إلى لجنة األمم المتحدة لمناھضة 
التعذیب

المسار الزمني لألحداث

https://womensmarch.global/free-saudi-activists/wp-content/uploads/sites/5/2019/03/Saudi-Arabia-1-March-2019.pdf
https://www.gc4hr.org/report/view/93
https://www.ishr.ch/sites/default/files/documents/jst_saudi_arabia_hrc40.pdf
https://womensmarchglobal.us17.list-manage.com/track/click?u=a295885a4ce3e7511cb8d4809&id=5fdad395d4&e=cf52d50485
https://www.gc4hr.org/report/view/101


19 حزیران/ یونیو 2019: تقریر حول الصحفي جمال خاشقجي صادر عن أغنیس كاالمارد 
المقررة الخاصة لألمم المتحدة المعنیة بحاالت القتل خارج نطاق القضاء. یتضمن ھذا التقریر 
النتائج التي تفید بأن بعض المدافعات عن حقوق اإلنسان في السجن ذكرن أن مستشاراً سابقاً 
للدیوان الملكي، السید سعود القحطاني، كان حاضراً شخصیاً خالل تعذیب بعض الناشطات وأنھ 
ھدد بقتل إحدى النساء. في تقریر المقررة الخاصة كاالمارد، تم العثور على أدلة موثوقة تبرر 

إجراء تحقیق إضافي في تورط القحطاني في مقتل خاشقجي خارج نطاق القضاء.
 

24 حزیزران/ یونیو 2019: ذكرى مرور عام على رفع حظر القیادة في المملكة العربیة 
السعودیة

26 حزیران/ یونیو 2019: تحالف النشطاء السعودیین األحرار مع 40 منظمة غیر حكومیة 
 یقدمون رسالة إلى الدول األعضاء في األمم المتحدة في دورة مجلس حقوق االنسان 41 

تدعو الرسالة مجلس حقوق اإلنسان لمعالجة االنتھاكات المستمرة لحقوق اإلنسان في المملكة 
العربیة السعودیة وتدعو إلى اإلفراج الفوري عن الناشطات في مجال حقوق اإلنسان.

2 أب/ أغسطس 2019: السعودیة تخفف القیود المفروضة سابقاً عبر والیة الرجل
 إذ تسمح التعدیالت للنساء بالحصول على جوازات سفر والسفر للخارج دون إذن من أولیاء 
أمورھن الذكور، ولكن ال یزال یتعین على المرأة السعودیة الحصول على موافقة ولي األمر على 

الزواج أو اإلفراج عنھن من السجن أو المالجئ عند طلبن الحمایة من العنف المنزلي أو العنف.

 أیلول/ سبتمبر 2019: یواصل ائتالف الدعوة الى إطالق سراح النشطاء السعودیین مع لینا
الھذلول (شقیقة المدافعة عن حقوق اإلنسان لجین الھذلول) جھود الدعوة في دورة مجلس 

 حقوق االنسان 42 
- عقد االئتالف فعالیة للتحدث عن استمرار إسكات وسجن المدافعات عن حقوق اإلنسان.

- قدمت لینا الھذلول بیاناً قویاً في دورة مجلس حقوق االنسان 42، تطالب بالعدالة ألختھا لجین 
الھذلول.

أیلول/ سبتمبر 2019: أسترالیا تقود 23 دولة عضواً في الدعوة إلى وضع حد إلفالت السعودیة 
من العقاب في انتھاكاتھا المستمرة لحقوق اإلنسان، أصدرت أسترالیا البیان المشترك في دورة 
مجلس حقوق االنسان 42. كما دعا تحالف النشطاء السعودیین األحرار المواطنین إلى إعالم 

حكوماتھم بالتوقیع على البیان.

المسار الزمني لألحداث

https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24713&LangID=E
https://womensmarchglobal.us17.list-manage.com/track/click?u=a295885a4ce3e7511cb8d4809&id=6fab920c30&e=cf52d50485
https://womensmarchglobal.us17.list-manage.com/track/click?u=a295885a4ce3e7511cb8d4809&id=6fab920c30&e=cf52d50485
https://womensmarchglobal.us17.list-manage.com/track/click?u=a295885a4ce3e7511cb8d4809&id=4f19e17bc7&e=cf52d50485
https://www.youtube.com/watch?v=zU07gtBey2U
https://womensmarchglobal.us17.list-manage.com/track/click?u=a295885a4ce3e7511cb8d4809&id=dc3971a6b2&e=cf52d50485
https://womensmarch.global/free-saudi-activists/hrc42-action/


15  آیار/مایو 2020: ناشطات 
حقوق اإلنسان السعودیات في السجن 

منذ عامین

المسار الزمني لألحداث



 :2019 – 2017 فترة عضویة السعودیة في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة 

حملة التأثیر السعودیة لعام 2018 في الوالیات المتحدة: تواصل المملكة العربیة السعودیة 
استراتیجیة التبییض الریاضي من خالل الدوریات الریاضیة الكبرى في الوالیات المتحدة.

2018 - 2020: المملكة العربیة السعودیة تواصل استضافة الشخصیات والبطوالت الریاضیة 
الدولیة وجولة الجولف األوروبیة الدولیة والعرض االول لبرنامج المصارعة الحرة و “كالش أون 

ذا دیونز” وكأس السوبر اإلیطالي والكأس السعودي والفورموال 1 وغیره

2018- 2020: تواصل المملكة العربیة السعودیة استضافة النجوم في محاولة لتبییض انتھاكات 
حقوق اإلنسان المستمرة: ماریا كاري وبالك آید بیزو شون بول وإنریك إغلیسیاس ودیفید غویتا 

وبي تي اس وان ریبابلیك وجایسون دیرولو وباكستریت بویز وغیرھم.

آذار/ مارس 2019: أفاد معھد ستوكھولم الدولي ألبحاث السالم أن السعودیة تتصدر الئحة أكبر 
مستورد لألسلحة في العالم بین عامي 2014 و 2018

أیلو/ سبتمبر 2019: تمضي مؤسسة "مسك الخیریة" لمحمد بن سلمان قدماً في استضافة فعالیة 
لمنتدى الشباب في الجمعیة العامة لألمم المتحدة بعد الكثیر من الجدل.

تشرین أول/ أكتوبر 2020: المملكة العربیة السعودیة ستترشح إلعادة االنتخاب لفترة 
2021-2023 كعضو في مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.

تشرین ثاني/ نوفمبر 2020: السعودیة الستضافة قمة مجموعة العشرین.

..في الوقت عینھ
 استمرار سیاسة التلمیع والتبییض الریاضي في المملكة

العربیة السعودیة

https://www.theguardian.com/sport/2019/sep/02/sportswashing-saudi-arabia-sports-mohammed-bin-salman
https://www.pri.org/stories/2019-09-25/saudi-youth-forum-new-york-public-library-cancelled-after-activists-outcry
https://www.democracywithoutborders.org/12634/civil-society-groups-boycott-g20-summit-in-saudi-arabia/


الفرص والتحدیات الحالیة



ماذا یعني تقییم "مغلق"؟1
إّن المجتمع المدني مطّوق تماماً سواء من الناحیة القانونیة أو من ناحیة التطبیق. ویسود 
مناخ من الخوف والعنف في ظل السلطة الممنوحة للجھات الفاعلة الحكومیة وغیر 
الحكومیة القویة بسجن األشخاص وإصابتھم بجروح خطیرة وقتلھم بشكل روتیني ومن ثم 
اإلفالت من العقاب بسبب محاولتھم ممارسة حقوقھم في التجمع السلمي والتعبیر عن 
آرائھم، ویعاقب بشدة أي منتقد للسلطات الحاكمة كما تغیب حریة إعالم وتخضع شبكة 
اإلنترنت لرقابة شدیدة بحیث یتم حظر العدید من مواقع الویب ویخضع منتقد السلطة عبر 

اإلنترنت لعقوبات شدیدة.
  

تتواجد المملكة العربیة السعودیة على قائمة الرصد والمراقبة الخاصة بالتحالف العالمي 
للعام 2019-2020 بسبب التدھور السریع والمستمر للمجتمع المدني. وفي حین صّنف 
مرصد التحالف العالمي المملكة العربیة السعودیة منذ فترة طویلة على أنھا مغلقة، إال أن 
االنحدار غیر المسبوق في المجتمع المدني قد أّثر بشكل خاص على المدافعین عن حقوق 

اإلنسان الموجودون في المنفى.

مراقب CIVICUS صّنف المجتمع المدني في المملكة العربیة السعودیة على أنھ 

مغلق

     ____________________________
 ./CIVICUS Monitor - Saudi Arabia: https://monitor.civicus.org/country/saudi-arabia
یقوم مراقب CIVICUS بتقییم ظروف المجتمع المدني أو الحیز المدني. نقدم تقییمات للمجتمعات المدنیة في 196 دولة (جمیع الدول األعضاء في األمم 

المتحدة وكوسوفو وفلسطین وتایوان).



 نظرة عامة على المملكة العربیة السعودیة 1

على الرغم من اإلصالحات السیاسیة واالجتماعیة التي تم إجراؤھا منذ مطلع القرن، تواصل 
السلطات في المملكة العربیة السعودیة حملتھا المستمرة منذ عقود على المعارضة ونشاطاء 
حقوق اإلنسان والتقاریر المستقلة من خالل وسائل اإلعالم. وبینما یتم التساھل مع بعض 
نشاطات الجمعیات غیر الرسمیة، فإن منظمات المجتمع المدني النشطة بشكل عام تكاد تكون 
معدومة. وتواجھ منظمات حقوق اإلنسان قمعاً وحشیاً ویتعّرض قادتھا للمضایقة والسجن 
والتعذیب والجلد العلني كما وتنتھك حقوق المرأة في االجتماع والتجمع السلمي والتعبیر عن 
نفسھا من خالل سیاسة تمییز علنیة تقودھا الدولة على أساس الجنس. اضافة الى ذلك، عزز 
قانون مكافحة اإلرھاب لعام 2017 2 قدرة السلطات للقضاء على المعارضة من خالل 
فقرات واسعة النطاق تجّرم المعارضة بشكل كامل تقریباً في حین ال یعّول على القانون جدید 
للمجتمع المدني الذي صدر في العام 2019 في الحد من سیطرة الحكومة في ھذا المجال. 
ولیس للشعب في المملكة العربیة السعودیة حق قانوني للتجمع السلمي حیث قد یتم جلدھم 
لمشاركتھم في مظاھرة عامة وغالباً ما تستخدم القوة المفرطة لتفریق االحتجاجات القلیلة 
التي تحدث. إن حریة التعبیر مقیدة بشكل كبیر، وعلى الرغم من أن اإلنترنت اتاح فرصة 
النقاش للمالیین من السعودیین في السنوات األخیرة، إال أن المحتوى الموجود على اإلنترنت 
یخضع للرقابة ویتم فرض عقوبات شدیدة على أي انتقاد للحكومة یظھر على وسائل 
التواصل االجتماعي. ویواجھ المدافعون عن حقوق اإلنسان حظر السفر واالعتقاالت 
التعسفیة والعقوبات الطویلة في السجن والجلد والتعذیب، 

فضالً عن األعمال االنتقامیة بسبب تواصلھم مع مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة.
     ____________________________

1- مرصد CIVICUS - المملكة العربیة السعودیة 
https://monitor.civicus.org/country/saudi-arabia

2- مركز الخلیج لحقوق اإلنسان: تقریر عن المدافعات عن حقوق المرأة 2018
https://www.gc4hr.org/report/view/90
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الفرص والتحدیات

ال تزال المملكة العربیة السعودیة في دائرة الضوء النتھاكاتھا الجسیمة المستمرة لحقوق 
اإلنسان. لقد حان الوقت اآلن لتحمیل حكومة المملكة العربیة السعودیة مسؤولیة استمرار 

إسكاتھا وقمعھا للمدافعات عن حقوق اإلنسان والناشطات.
 

 بینما تسعى المملكة العربیة السعودیة النتخاب مجلس حقوق اإلنسان في تشرین أول/ 
أكتوبر 2020، یجب أن تخضع للمساءلة. تسعى المملكة العربیة السعودیة إلصالح 

صورتھا ولكن ھذا ال یمكن أن یحدث إال بدعم من الحكومات والشركات األجنبیة.



 مستقبل فرص المناصرة



بینما تسعى المملكة العربیة السعودیة إلعادة انتخابھا في مجلس حقوق اإلنسان في أكتوبر 2020 - یجب على الدول 
األعضاء في األمم المتحدة محاسبة المملكة العربیة السعودیة على انتھاكاتھا المستمرة لحقوق اإلنسان.

 في العامین الماضیین، عززت الدول األعضاء في األمم المتحدة جھود المساءلة من خالل:
 

 ● إطالق البیانات أو االنضمام إلیھا في جلسات مجلس حقوق اإلنسان (انظر البیانات التي تقودھا آیسلندا وأسترالیا)؛
 

 ● وقف أو تعلیق مبیعات األسلحة إلى السعودیة؛ التحدث أو الدعوة إلى إنھاء الحرب الجاریة بقیادة السعودیة في 
الیمن.

 
 ● خلق فرص لمنظمات المجتمع المدني والمدافعات عن حقوق اإلنسان وأفراد أسر المدافعات عن حقوق اإلنسان 

لمواصلة جھود المناصرة في مجلس حقوق اإلنسان ولجنة األمم المتحدة لوضع المرأة.
 

 فرص المناصرة
 

بسبب جائحة فیروس كورونا، تغیرت جھود المناصرة بسبب القیود المصاحبة لھا. ومع ذلك، بقیت فرص المناصرة كما ھي.
 

 مجلس حقوق اإلنسان:
 

 ● یمكن للدول األعضاء االستمرار في نشر بیانات عن المملكة العربیة السعودیة. تمثل ھذه البیانات إشرافاً مستمراً 
على انتھاكات المملكة العربیة السعودیة المستمرة لحقوق اإلنسان وإقرار الحكومات بأنھا ستستمر في الشھادة على 

غیاب المساءلة واالستجابة من قبل المملكة العربیة السعودیة بشأن وضع المدافعین عن حقوق اإلنسان والنشطاء في 
السجون؛

 
 ● یمكن للدول األعضاء أن تؤكد من جدید التزاماتھا بوقف مبیعات األسلحة للسعودیة أو تعلیقھا أو االستمرار في 

تعلیقھا.
 

 مجموعة العشرین:
 

 ● أعربت أكثر من 220 منظمة من منظمات المجتمع المدني عن مخاوفھا بشأن عملیة إشراك المجتمع المدني 
لمجموعة العشرین كما استضافتھا المملكة العربیة السعودیة؛

 
 ● الدول األعضاء لدیھا الفرصة لمحاسبة المملكة العربیة السعودیة في منتدى مجموعة العشرین من خالل الدعوة إلى 

إطالق سراح ناشطات حقوق اإلنسان من السجن، والمطالبة بإجراء تحقیق في تعذیب النشطاء.
 

الدول األعضاء



إن عمل المجتمع المدني والمدافعین والمدافعات عن حقوق اإلنسان أمر محفز للسالم والعدالة 
واإلنصاف واالستدامة. كما أنھ من الضروري تعزیز الشفافیة ومكافحة الفساد والحفاظ على بیئة 

أعمال مستقرة ومربحة.
 

 من المھم أن تدرك الشركات رغبة السعودیة القویة في تحدیث صورتھا وجذب االستثمارات. 
وھذا یوفر للشركات النفوذ الذي یمكنھا من خاللھ المساھمة في تحسین حالة حقوق اإلنسان.

 
 

 ● عملت المملكة العربیة السعودیة منذ عدة سنوات في حملة عالقات عامة لتحسین 
صورتھا العالمیة كدولة حدیثة. تحقیقاً لھذه الغایة، یتطلعون إلى االستثمار في البنیة 
التحتیة االجتماعیة مثل الرعایة الصحیة والتعلیم والترفیھ، كما یظھرون كما لو كانوا 

یشملون النساء في قطاعات مثل الریاضة واألعمال.

● یتطلع ولي العھد السعودي األمیر محمد بن سلمان إلى تقلیل اعتماده على النفط 
الذي یشكل حالیا 80٪ من إیرادات میزانیتھ و 45٪ من الناتج المحلي اإلجمالي.

 
 ● تم وضع خطة التحدیث في رؤیة 2030. لكن یقول المحللون إنھ سیكون من

الصعب على المملكة العربیة السعودیة تحقیق ھدفھا لإلصالح االقتصادي وبدون 
االستثمار األجنبي.

 
 بالنظر إلى فرص المناصرة حول استضافة المملكة العربیة السعودیة لمجموعة العشرین في 
عام 2020، یجب على الشركات - وخاصة تلك المشاركة في B20 - استخدام نفوذھا للضغط 

من أجل إطالق سراح الناشطات الحقوقیات المحتجزات.
 
 

 

أعمال تجاریة

https://www.ishr.ch/sites/default/files/article/files/shared_space_under_pressure_-_business_support_for_civic_freedoms_and_human_rights_defenders_1.pdf
https://www.theguardian.com/world/2018/oct/19/saudi-arabia-pays-uk-firms-millions-to-boost-image
https://www.nbcnews.com/news/world/models-influencers-cut-loose-draw-criticism-saudi-arabia-n1106391
https://www.gov.uk/government/publications/exporting-to-saudi-arabia/doing-business-in-saudi-arabia-saudi-arabia-trade-and-export-guide
https://www.washingtonpost.com/politics/2019/03/29/womens-rights-activists-released-bail-saudi-arabia/
https://mepc.org/commentary/changing-role-women-and-youth-saudi-arabia
https://www.cfr.org/backgrounder/us-saudi-arabia-relations
https://www.cfr.org/blog/ipo-politics-and-saudi-us-visit
https://www.cfr.org/backgrounder/us-saudi-arabia-relations


شكر وتقدیر
 یتألف ائتالف الدعوة الى إطالق سراح الناشطات السعودیات من سبع منظمات: منظمة 

أمریكیون لحقوق اإلنسان والدیمقراطیة في البحرین ADHRB، وسیفیكوس 
CIVICUS ، ومنظمة المساواة اآلن Equality Now ، ومركز الخلیج لحقوق 
اإلنسان ، والخدمة الدولیة لحقوق اإلنسان، التحالف اإلقلیمي للمدافعات عن حقوق 

االنسان في الشرق األوسط وشمال أفریقیاWHRD-MENA ، ومنظمة مسیرة المرأة 
العالمیةWomen’s March Global ، تم تشكیل االئتالف في آیار/مایو 2018 بعد 

الحملة األولى من اعتقال ناشطات حقوق اإلنسان السعودیات والمدافعات عن حقوق 
اإلنسان.

 
 نود أن نشكر المنظمات التي تعاوّنا معھا في جھودنا المستمرة للدعوة إلى اإلفراج 

الفوري وغیر المشروط عن جمیع المدافعات عن حقوق اإلنسان في المملكة العربیة 
السعودیة:

 
Lifeline CSO Fund for Embattled CSO 

 المنظمة العالمیة لمناھضة التعذیب
 االتحاد الدولي لحقوق اإلنسان

 ھیومن رایتس ووتش
 PEN  أمریكا

 جمعیة القسط لدعم حقوق االنسان
 جمعیة ِمنا لحقوق االنسان

 شبكة مفوضیة حقوق اإلنسان
 منظمة العفو الدولیة



FreeSaudiActivists.org

http://freesaudiactivists.org

