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بعد  ،يقبع املحامي والناشط الحقوقي وليد أبو الخير رئيس املرصد السعودي لحقوق اإلنسان في السجن

  ةالحكم عليه بالسجن خمس
 
 .من قبل املحكمة الجزائية السعودية املختصة بقضايا اإلرهاب عشر عاما

لخير بسبب إصراره وتأتي هذه الخطوة كتصعيد من قبل السلطات السعودية تجاه املدافع الحقوقي أبو ا

  ،على مواصلة نشاطه في مجال حقوق اإلنسان
 
النتهاكات سابقة كان قد تعرض لها وليد أبو الخير  وامتدادا

  .على امتداد السنوات الثالث املاضية

 
 
ورفضنا لكل املمارسات  ،الحقوقي وليد أبو الخير الناشط من إيماننا بأهمية االنتصار لقضية وانطالقا

 ،حقوق اإلنسان في السعودية ءوإدانتنا لها ولكل االنتهاكات املرتكبة بحق نشطا ،يتعرض لها القمعية التي

فإننا نتوجه بهذه املناشدة لكافة املنظمات واآلليات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان وكافة السفارات 

للتحرك العاجل  ،تحدةوالواليات امل ،تحاد األوربيونخص بالذكر سفارات دول اإل ،للدول العربية والدولية

وإلغاء الحكم ، عن حقوق اإلنسان وليد أبو الخير للضغط على السلطات السعودية إلطالق سراح املدافع

ن النشطاء الحقوقيين من ممارسة مهامهم في تعزيز حقوق يمكتجل أوالضغط أكثر من  ،الصادر بحقه

  .اإلنسان في اململكة

تقديرنا لكافة الجهود املبذولة في سبيل حماية حقوق اإلنسان  وننتهز هذه الفرصة لنعرب فيها عن عمق

 
 
 معنيين باالنتصار لها. كقضية كونية نظل جميعا

 م4162يوليو  61

 

 الدولة الجهة االسم م

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان الدكتور عبد القادر علي عبده 6

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان أسعد محمد عمر 4

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان منير أحمد محمد 3

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان نبيل عبد الحفيظ 2

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان هدى إبراهيم األصبحي 5

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان غسان محمد خالد 1

 اليمن وق اإلنساناملرصد اليمني لحق سامي طربوش عبد الجبار 7

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان شيرين عبده العامري  8

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان أحمد محمد حامد 9

 اليمن املرصد اليمني لحقوق اإلنسان ريم األغبري  61
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 اليمن  مصطفى طاهر خالد 31

 اليمن  عبد السالم منصور أحمد 36

 اليمن  أكرم عبد الخالق الهبيش 34

 اليمن  د. أروى أحمد عون  33

 اليمن  أماني أمين األصبحي 32
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 البحرين نائب رئيس مركز البحرين لحقوق اإلنسان سيد يوسف املحافظة 27
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