
 
 

2015ا*(ول من يونيو   
 

ناشطط متخصصص في مجالل حقووقق ااإلنسانن٬، وولددتت ررئيیسس حالي لمنظظمة االقسطط لحقووقق ااإلنسانن٬، ووكبصفتي 
ووااقترربتت منن قضايیا ووااشكاليیاتت االبالدد٬، ووتخصصتت في  ٬،ووعشتت معظظمم حيیاتي في االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة

االسلططة مقاررنة بالتززااماتهھا وواالووضع ووعملتت في هھھھذذاا االمجالل ووااططلعتت على مماررساتت  ٬،مجالل حقووقق ااإلنسانن
االذذيي كانن يیجبب أأنن تكوونن عليیهھ. ووبهھذذاا كنتت ووااثًقا أأنن منن أأعظظمم ااالشكاليیاتت االتي تووااجهھ االمجتمع االسعوودديي هھھھوو 

لكلل تفاصيیلل االحيیاةة٬، وويیتعاملل بشددةة بالغة ووبعيیددةة كلل االبعدد عنن  ةةاالحكمم االملكي االمططلقق االذذيي يیفررضض ررؤؤيیة ووااحدد
ررؤؤيیة٬، في منع تامم لحرريیة االتعبيیرر عنن االررأأيي.االعدداالة مع كلل منن يیخالفف تلكك اال  

 
اء ووتفتقدد آآليیاتت اانتقادد ووتقيیيیمم أأعمالل االنظظامم٬، فإنن االعبئ على االنشطط ٬،ووحيیثث تغيیبب مؤؤسساتت االمجتمع االمددني
 ٬،إإلى مططالبب االفرريیقق االذذيي يینتموونن لهھ فيینحاززووننتووررطط عدددد منن االررمووزز  االمستقليینن كانن كبيیرر جدًداا٬، ووفي حيینن

ططاء كانوواا أأكثرر ووعيًیا ووإإخالًصا لووططنهھمم ء ووقمع منن يیخالفهھمم٬، إإال أأنن عدددد منن االنشوويیبرررروونن أأوو يیططالبوونن بإقصا
ووتحملوواا في ذذلكك أأشدد االمصاعبب. ٬،فططالبوواا بحقووقق االجميیع ددوونن إإستثناء ٬،وولإلنسانن ووحقووقهھ  

 
وومجمووعة حسمم٬، لقدد كانوواا خيیرر مثالل لمنن ططالبب بحقووقق  ٬،ووإإصالحيیي جددةة ٬،لقدد كانن ووليیدد سامي أأبوو االخيیرر
مًعا٬،  أأوو نتحددثث ططوواالل فتررةة معررفتي بهھ٬، ووفي كلل االمررااتت االتي كنا نجلسس االخيیرر أأبوومتساوويیة للجميیع٬، وولقدد كانن 

لوونهھ ووشكلهھ ووخلفيیاتهھ ووااضًحا كلل االووضووحح في اانحيیاززهه االتامم لحقووقق ااإلنسانن بغضض االنظظرر عنن جنسهھ وو لقدد كانن
آآخرروونن لهھوو االمططلبب االحقيیقي ووااألصيیلل لسالمة ووأأمانن بهھ ووليیدد أأبوو االخيیرر وونشططاء  إإنن ما كانن يیططالبب اااليیددلووجيیة٬،

كانتت منن أأهھھھمم ووأأنبلل ماططالبب بهھ أأبوو االخيیرر٬، وولنن  ٬،ووضمانن االعدداالة للجميیع ٬،االمجتمع٬، إإنن حرريیة االتعبيیرر للجميیع
 ٬،لببالمططلتلكك اا االسلططة ستجببتؤؤثرر على االمنططقة بأكملهھا مالمم ت يیستقيیمم ووضع االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة وواالتي

بددلل أأنن تأخذذهھھھمم للمحكمة االجززاائيیة االمتخصصة وواالمختصة  ٬،منقذذيیننيینن وواملل مع أأبوو االخيیرر ووررفاقهھ كمخلصووتتع
ووتشوويیهھ سمعتهھمم مع ووضووحح  ممووتعمدد إإلى تضيیيیع أأعماررهھھھ ٬،ثمم تحكمم عليیهھمم بسنووااتت ططوويیلة ٬،في قضايیا ااإلررهھھھابب

ططالبب االتي كانوواا يیناددوونن منن أأجلهھا.وونبلل االم  
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