اململكة العربية السعودية :جيب حماسبة اململكة حيال قمع املعارضة ،بعد مقتل صحفي واعتقال واسع النطاق
طال املدافعني عن حقوق املرأة
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 -22أكتوبر/تشرين األول 2018
إدراكا منا للحقوق األساسية يف التعبري عن آرائنا ،مبنأى عن القمع ،ندعو حنن منظمات اجملتمع املدين املوقعة أدانه اجملتمع الدويل ،مبا
يف ذلك األمم املتحدة واملؤسسات املتعددة األطراف واإلقليمية ،فضل عن احلكومات الدميقراطية امللتزمة حبرية التعبري ،الختاذ خطوات
فورية حملاسبة اململكة العربية السعودية على اإلنتهاكات اجلسيمة حلقوق اإلنسان .تعد التقارير الواردة اليت تفيد مبقتل الصحفي

السعودي مجال أمحد خاشقجي ابلقنصلية السعودية يف إسطنبول بتاريخ الثاين من أكتوبر/تشرين األول غيضا من فيض العديد من
اإلنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة اليت ارتكبتها السلطات السعودية داخل البلد وخارجها .ومع اقرتاب اليوم الدويل إلهناء اإلفلت من
العقاب على اجلرائم املرتكبة ضد الصحفيني يف  02نوفمرب/تشرين الثاين ،نصدح بصوتنا عاليا داعني إىل إجراء حتقيق مستقل يف جرمية
خاشقجي ،وذلك بغية حماسبة املسؤولني عنها.
إن هذه القضية ،إىل جانب االعتقاالت التعسفية املتزايدة للمدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبن فيهم الصحفيون والباحثون ونشطاء
حقوق املرأة؛ فضل عن القمع الداخلي؛ وإمكانية فرض عقوبة اإلعدام على املتظاهرين؛ ونتائج تقرير فريق اخلرباء البارزين يف األمم
املتحدة الذي خلص إىل أن االئتلف الذي تقوده اململكة العربية السعودية قد ارتكب أفعاال قد ترقى إىل مستوى اجلرائم الدولية يف
اليمن ،مجيعها تعري سجل اململكة العربية السعودية من اإلنتهاكات اجلسيمة واملمنهجة حلقوق اإلنسان .وبناء عليه ،حتث منظماتنا
اجلمعية العامة لألمم املتحدة على تعليق عضوية اململكة العربية السعودية يف جملس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،وفقا للفقرة 8
من قرار اجلمعية العامة .251/60
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ٍ
بصيت حس ٍن ٍ
حافل ابلتسامح واحرتام حقوق اإلنسان ،إال أنه كانت هناك مثة آمال ابلتزامن
مل حتظ اململكة العربية السعودية مسبقا
مع وضع ويل العهد حممد بن سلمان خلطته االقتصادية (رؤية  ،)2030ومساحه يف هناية املطاف للنساء بقيادة السيارات ،يف ختفيف
القيود املفروضة على حقوق املرأة ،وحرية التعبري ،والتجمع .ومع ذلك ،تلقت املدافعات عن حقوق اإلنسان مكاملات هاتفية حتذرهن
ليلتزمن الصمت قبل رفع احلظر على قيادة السيارات يف يونيو .ومن مث ألقت السلطات السعودية القبض على العشرات من املدافعني
عن حقوق املرأة (اإلانث والذكور على السواء) من الذين كانوا يقومون حبملت ضد حظر القيادة .واستمرت محلة القمع اليت تشنها
السلطات السعودية ضد كل أشكال املعارضة حىت يومنا هذا.
انتقد خاشقجي االعتقاالت اليت طالت املدافعني عن حقوق اإلنسان وخطط ويل العهد اإلصلحية ،وكان يعيش يف منفاه االختياري
يف الوالايت املتحدة .وبتاريخ  2أكتوبر/تشرين األول  ،2018ذهب خاشقجي إىل القنصلية يف إسطنبول مع خطيبته إلكمال بعض
املعاملت ،إال أنه مل خيرج .وسرعان ما ادعى مسؤولون أتراك وجود أدلة تفيد مبقتله داخل القنصلية ،يف حني مل يعرتف املسؤولون
السعوديون أبنه قد قتل حىت مضي أسبوعني على ذلك.
ومل يكشف حتقيق النيابة العامة السعودية عن نتائج تؤكد وفاة خاشقجي سوى بعد انقضاء يومني آخرين يف  20أكتوبر/تشرين
األول .وتشري تقاريرهم إىل أنه تويف بعد "عر ٍاك ابأليدي" يف القنصلية ،وأنه مت اعتقال  18مواطنا سعوداي .كما أصدر امللك سلمان
مراسيم ملكية يعفي مبوجبها مسؤولني رفيعي املستوى من مهامهم ،مبن فيهم سعود القحطاين ،املستشار ابلديوان امللكي ،وأمحد
عسريي ،انئب رئيس االستخبارات العامة .وفيما تواصل النيابة العامة حتقيقها ،مل يتم العثور على اجلثة حىت اآلن.
من الضروري إجراء حتقيق دويل مستقل ابلنظر إىل التقارير املتناقضة من السلطات السعودية.
يف  18أكتوبر ،دعت جلنة محاية الصحفيني ،ومنظمة مراقبة حقوق اإلنسان (هيومن رايتس ووتش) ،ومنظمة العفو الدولية ،ومنظمة

مراسلون بل حدود تركيا إىل مطالبة األمني العام لألمم املتحدة أنطونيو غوترييس إبجراء حتقيق لألمم املتحدة للنظر يف إعدام
خاشقجي خارج نطاق القضاء.
يف  15أكتوبر  ،2018دعا ديفيد كاي ،املقرر اخلاص لألمم املتحدة املعين حبرية التعبري ،الدكتورة أغنيس كاالمارد املقررة اخلاصة
املعنية حباالت اإلعدام خارج القضاء أو إبجراءات موجزة ،إىل "إجراء حتقيق مستقل ميكن أن يسفر عن نتائج موثوقة ويوفر األساس
الختاذ إجراءات عقابية واضحة ،مبا يف ذلك الطرد احملتمل للموظفني الدبلوماسيني ،واإلبعاد من هيئات األمم املتحدة (مثل جملس
حقوق اإلنسان) ،وحظر السفر ،والعقوابت االقتصادية ،وجرب األضرار وإمكانية إجراء حماكمات يف دول اثلثة".

جتدر اإلشارة إىل أن اململكة العربية السعودية انضمت إىل توافق اآلراء يف جلنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم املتحدة يف 27
سبتمرب/ايلول إذ تبنت قرارا جديدا بشأن سلمة الصحفيني ( .)A/HRC/Res/39/6وننوه يف هذا القرار إىل الدعوات املطالبة
"إبجراء حتقيقات حمايدة ،وسريعة ،ومستفيضة ،ومستقلة ،وفعالة يف مجيع ما يدعى وقوعه يف نطاق واليتها من أعمال عنف،
وهتديدات ،واعتداءات ،ضد الصحفيني والعاملني يف وسائط اإلعلم ،وتقدمي مرتكيب هذه اجلرائم إىل العدالة ،مبا يف ذلك كل من
يصدر األوامر ،أو يتواطأ الرتكاب مثل تلك اجلرائم ،أو يساعد وحيرض على ارتكاهبا أو يتسرت عليها ".كما حيث القرار كذلك على
"اإلفراج الفوري وغري املشروط عن الصحفيني والعاملني يف وسائل اإلعلم الذين تعرضوا للعتقال التعسفي أو االحتجاز التعسفي".
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كان خاشقجي يكتب مقاالت يف جريدة "واشنطن بوست" وصحيفة "الوطن" ،وعمل كرئيس حترير لدى "قناة العرب اإلخبارية" اليت
مل تبصر النور سوى ألمد قصري يف  .2015وغادر اململكة العربية السعودية يف عام  2017مع تصاعد وترية اعتقال الصحفيني،
والكتاب ،واملدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني .ويف عموده األخري الذي نشر يف الواشنطن بوست ،انتقد احلكم على الصحفي

صاحل الشيحي ابلسجن مخس سنوات يف فرباير/شباط  .2018يعد الشيحي واحدا من أكثر من  15من الصحفيني واملدونني
الذين مت اعتقاهلم يف اململكة العربية السعودية منذ سبتمرب/ايلول  ،2017ليصل عدد املدونني القابعني يف السجون إىل  ،29وفقا
ملراسلني بل حدود ،يف حني أن ما يصل إىل  100من املدافعني عن حقوق اإلنسان ورمبا اآلالف من النشطاء أيضا هم قيد
االحتجاز وفقا ملركز اخلليج حلقوق اإلنسان والشركاء السعوديني مبا يف ذلك منظمة القسط حلقوق اإلنسان .وقد انتقد العديد من
املعتقلني يف العام املاضي علنا خطط اإلصلح املتعلقة برؤية  ،2030مشريين إىل أن النساء لن يتمتعن ابملساواة االقتصادية مبجرد
القيادة.
ومن الشخصيات األخرى اليت استهدفتها محلة القمع ضد املعارضني االقتصادي البارز عصام الزامل ،أحد رجال األعمال املعروفني
بكتاابته عن احلاجة إىل اإلصلح االقتصادي .يف  01أكتوبر/تشرين األول  ،2018عقدت احملكمة اجلزائية املتخصصة جلسة سرية
اهتمت فيها النيابة العامة الزامل ابنتهاك قانون مكافحة الجرائم اإللكرتونية بتعبئة أتباعه على وسائل التواصل االجتماعي ".انتقد
الزامل رؤية  2030على وسائل التواصل االجتماعي اليت حيظى فيها مبليون متابع .وألقي القبض على الزامل يف  12سبتمرب/أيلول
 2017بنفس الوقت مع العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان واإلصلحيني اآلخرين.
بدأ االستهداف احلايل غري املسبوق للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف يناير/كانون الثاين  2018ابعتقال هُنى البلوي بسبب نشاطها
عرب اإلنرتنت دعما للحملت اإلعلمية االجتماعية من أجل حقوق املرأة مثل ( )#Right2Driveأو ضد نظام والية الذكور
( .)#IAmMyOwnGuardianوحىت قبل ذلك ،حكمت احملكمة اجلزائية املتخصصة يف الرايض يف  10نوفمرب/تشرين الثاين
 2017على نعيمة املطرود ابلسجن ملدة ست سنوات بسبب نشاطها على اإلنرتنت.

استمرت موجة االعتقاالت بعد أن نشرت جلسة جلنة حقوق اإلنسان وجلنة األمم املتحدة املعنية ابلقضاء على التمييز ضد املرأة
(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة) يف مارس/آذار توصياهتا بشأن اململكة العربية السعودية .كما مت اختطاف جلني

اهلذلول يف اإلمارات وجلبت إىل اململكة العربية السعودية قسرا يف  15مايو/أاير 2018؛ ليعقب ذلك اعتقال الدكتورة إميان

مدونة  ،Saudiwoman's Weblogاليت كانت قد احتجت يف السابق على حظر القيادة؛
النفجان ،املؤسسة والكاتبة يف ّ
فضل عن عزيزة اليوسف ،الناشطة البارزة يف جمال حقوق املرأة.
ألقي القبض أيضا على أربعة مدافعات أخرايت عن حقوق اإلنسان يف مايو/أاير  2018مبن فيهن الدكتورة عائشة املانع ،والدكتورة

حصة آل الشيخ ،والدكتورة مدحية العجروش ،اللوايت شاركن يف أول حركة احتجاج نسائية تطالب ابحلق يف قيادة السيارات يف عام

1990؛ ووالء آل شرب ،وهي انشطة شابة مشهورة حبملتها ضد نظام والية الذكور .أهنن مجيعا أكادمييات وحمرتفات يدعمن حقوق
املرأة ويقدمن املساعدة للناجني من العنف اجلندري .وال تزال النسوة األربعة يواجهن اهتامات منذ ذلك احلني برغم اإلفراج عنهن.
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ويف  06يونيو/حزيران  ،2018ألقي القبض على الصحفية ،واحملررة ،واملنتجة التلفزيونية ،واملدافعة عن حقوق اإلنسان نوف عبد
العزيز بعد مدامهة منزهلا .وبعد اعتقاهلا ،نشرت مياء الزهراين رسالة من نوف عبد العزيز ،ليتم اعتقاهلا هي أيضا يف  09يونيو/حزيران
 2018على خلفية نشرها تلك الرسالة.

يف  27يونيو/حزيران  ،2018ألقي القبض على هتون الفاسي ،وهي ابحثة مشهورة وأستاذة زميلة يف اتريخ املرأة يف جامعة امللك
سعود .ولطاملا دافعت الفاسي عن حق النساء يف املشاركة يف االنتخاابت البلدية والقيادة ،وكانت واحدة من أوائل السنوة اللوايت قدن
السيارة يف ذات اليوم الذي رفع احلظر فيه يف  24يونيو/حزيران .2018
دعت اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة مرتني يف يونيو/حزيران إىل إطلق سراح املدافعات عن حقوق املرأة .ويف  27يونيو/حزيران
 ،2018قال تسعة خرباء مستقلني يف األمم املتحدة" :يف تناقض صارخ مع حلظة التحرر التارخيية للنساء السعودايت ،مت إلقاء القبض
على املدافعات عن حقوق اإلنسان من النساء واحتجازهن على نطاق واسع يف مجيع أحناء البلد ،وهو أمر مثري للقلق ورمبا كان ذلك
أبلغ إشارة على هنج احلكومة جتاه حقوق املرأة ".وشددوا على أن النساء املدافعات عن حقوق اإلنسان "يواجهن وصمة عار مركبة،
ليس فقط بسبب عملهن كمدافعات عن حقوق اإلنسان ،وإمنا أيضا بسبب التمييز القائم على أساس اجلنس".
ومع ذلك ،استمرت محلة اعتقاالت املدافعات عن حقوق اإلنسان مع اعتقال مسر بدوي ونسيمة السادة يف  30يوليو/متوز
 .2018أهنن حمتجزات يف احلبس االنفرادي بسج ٍن تشرف عليه رائسة أمن الدولة ،وهو جهاز أنشئ أبمر من امللك سلمان يف 20
يوليو/حزيران  .2017يقضي رائف بدوي ،شقيق مسر بدوي ،حاليا عقوبة ابلسجن ملدة  10سنوات بسبب دعواته على اإلنرتنت،
فيما يقضي زوجها السابق وليد أبو اخلري حكما ابلسجن ملدة  15عاما .منح أبو اخلري ،وعبد هللا احلامد ،وحممد فهد القحطاين
(ومها اثنان من األعضاء املؤسسني جلمعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية) معا جائزة سبل العيش الصحيحة يف سبتمرب/أيلول
 .2018ومع ذلك ال يزالون يقبعون مجيعهم خلف القضبان.

مت أيضا اعتقال أقارب املدافعني اآلخرين عن حقوق اإلنسان .فقد اعتقلت أمل احلريب ،زوجة الناشط البارز فوزان احلريب ،من قبل
أمن الدولة يف  30يوليو/متوز  2018أثناء وجودها على شاطئ البحر مع أطفاهلا يف جدة .ويعد زوجها أحد أعضاء مجعية احلقوق
املدنية والسياسية اآلخرين املسجونني يف السعودية .ومن املثري للقلق أنه مت فرض حظر على سفر عائلت العديد من املدافعات عن
حقوق املرأة ،مثل عزيزة اليوسف ،وجلني اهلذلول ،وإميان النفجان يف أكتوبر/تشرين األول .2018
ويف تطور آخر من شأنه دق انقوس اخلطر ،طالب املدعي العام يف حماكمة أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة يف  6أغسطس 201
إبنزال عقوبة اإلعدام على إسراء الغمغام اليت اعتقلت مع زوجها موسى اهلاشم يف  06ديسمرب/كانون األول  2015بعد
مشاركتهما يف احتجاجات سلمية يف القطيف .واهتمت الغمغام مبوجب املادة  6من قانون اجلرائم اإللكرتونية لعام  2007فيما يتعلق
بنشاط وسائل اإلعلم االجتماعية ،فضل عن التهم األخرى املتعلقة ابالحتجاجات .وإذا حكم عليها ابإلعدام ،فستكون أول امرأة
تواجه عقوبة اإلعدام بتهمٍ تتعلق بنشاطها .وكان من املقرر عقد جلسة احملاكمة التالية يف  28أكتوبر/تشرين األول .2018
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مت استخدام احملكمة اجلزائية املتخصصة ،اليت أنشئت حملاكمة قضااي اإلرهاب يف عام  ،2008يف األغلب ملقاضاة املدافعني عن
حقوق اإلنسان ومنتقدي احلكومة من أجل كبح مجاح اجملتمع املدين.
يف  12أكتوبر/تشرين األول  ،2018جدد خرباء األمم املتحدة دعوهتم مرة أخرى إلطلق سراح مجيع النساء املدافعات عن حقوق
اإلنسان يف السعودية .وأعربوا عن قلق خاص بشأن حماكمة الغمغام أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة ،قائلني" :ال ينبغي أبدا استخدام
التدابري الرامية إىل مكافحة اإلرهاب لقمع أو تضييق اخلناق على حقوق اإلنسان ".ومن اجللي أن السلطات السعودية مل تتصرف
حيال املخاوف اليت أاثرهتا اإلجراءات اخلاصة – حيث من شأن عدم التعاون هذا اإلساءة إىل عضويتها يف جلنة جملس حقوق
اإلنسان أكثر فأكثر.
مت احتجاز العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان املعتقلني هذا العام يف احلبس االنفرادي دون السماح هلم ابلتواصل مع عائلهتم أو
حماميهم .وقد صنف بعض منهم على أهنم خونة وتعرضوا حلملت تشهري يف وسائل اإلعلم احلكومية ،مما يزيد من احتمالية إصدار
ٍ
أحكام ابلسجن لفرتات طويلة حبقهم .لقد اختارت السلطات السعودية تصعيد قمعها ضد أي أصوات معارضة بدال من توفري بيئة
آمنة ومواتية للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف ظل اإلصلح االقتصادي املخطط له.
تكرر منظماتنا دعواهتا للمجتمع الدويل حملاسبة اململكة العربية السعودية وعدم تكريس السماح لإلفلت من العقاب حيال إنتهاكات
حقوق اإلنسان.
ندعو اجملتمع الدويل ،والسيما األمم املتحدة ،إىل:
.1

اختاذ ما يلزم لضمان إجراء حتقيق دويل ،ونزيه ،وفوري ،وشامل ،ومستقل ،وفعال يف مقتل الصحفي مجال أمحد
خاشقجي؛

.2

ضمان حماسبة اململكة العربية السعودية على قتل خاشقجي وإنتهاكاهتا املمنهجة حلقوق اإلنسان؛

.3

الدعوة لعقد جلسة خاصة جمللس حقوق اإلنسان بشأن قمع املعارضة على نطاق واسع يف اململكة العربية السعودية؛

.4

اختاذ إجراء يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة لتعليق عضوية اململكة العربية السعودية يف جملس حقوق اإلنسان؛ و

.5

حث حكومة اململكة العربية السعودية على تنفيذ التوصيات الواردة أدانه.

ندعو السلطات يف اململكة العربية السعودية إىل:
.1تسليم جثة مجال أمحد خاشقجي ودعوة خرباء دوليني مستقلني لإلشراف على التحقيقات يف مقتله؛ والتعاون مع مجيع
آليات األمم املتحدة؛ وضمان تقدمي املسؤولني عن وفاته ،مبن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية القيادة ،إىل العدالة؛
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.2اإلهناء الفوري إلدانة مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،مبن فيهم النساء والرجال الذين يدافعون عن املساواة بني
اجلنسني ،وإسقاط مجيع التهم املوجهة إليهم؛
.3اإلفراج فورا وبل قيد أو شرط عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان ،والكتاب ،والصحفيني ،وسجناء الرأي يف اململكة
العربية السعودية الذين كان احتجازهم نتيجة لعملهم السلمي واملشروع يف جمال تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان مبا يف
ذلك حقوق املرأة؛
.4فرض حظر على عقوبة اإلعدام؛ مبا يف ذلك العقاب على اجلرائم املتعلقة مبمارسة احلق يف حرية الرأي والتعبري والتجمع
السلمي؛
.5ضمان متكن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان والصحفيني يف اململكة العربية السعودية ابلقيام أبنشطتهم املشروعة يف
جمال حقوق اإلنسان وتقارير املصلحة العامة دون خوف من االنتقام يف مجيع الظروف؛
.6التنفيذ الفوري للتوصيات املقدمة من فريق اخلرباء البارزين ابألمم املتحدة املعين ابليمن؛ و
.7التصديق على العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية ،وإخضاع مجيع القوانني الوطنية اليت حتد من احلق يف حرية
التعبري ،والتجمع السلمي ،وتكوين اجلمعيات للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان.
املوقعون،
1. Access Now
2. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) - France
3. Action by Christians for the Abolition of Torture (ACAT) - Germany
المرصد  -سوريا 4.
منظمة القسط لحقوق اإلنسان 5.
6. ALTSEAN-Burma
منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين 7.
8. Amman Center for Human Rights Studies (ACHRS) - Jordan
منتدى عمان لحقوق االنسان 9.
الشبكة العربية لمعلومات حقوق اإلنسان 10.
11. Armanshahr/OPEN ASIA
منظمة المادة 12. 19
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13. Asian Forum for Human Rights and Development (FORUM-ASIA)
14. Asian Human Rights Commission (AHRC)
15. Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA)
16. مؤسسة حرية الفكر والتعبير
17. Association for Human Rights in Ethiopia (AHRE)
18. Association malienne des droits de l’Homme (AMDH)
19. Association mauritanienne des droits de l’Homme (AMDH)
20. Association nigérienne pour la défense des droits de l’Homme (ANDDH)
21. جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية
22. Association for Women's Rights in Development (AWID)
23. منظمة أوان للتوعية وتنمية القدرات
24. Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD)
25. Bureau for Human Rights and the Rule of Law - Tajikistan
26. مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
27. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (LICADHO)
28. Canadian Center for International Justice
29. Caucasus Civil Initiatives Center (CCIC)
30. Center for Civil Liberties - Ukraine
31. Center for Prisoners’ Rights
32. Center for the Protection of Human Rights “Kylym Shamy” - Kazakhstan
33. Centre oecuménique des droits de l’Homme (CEDH) - Haïti
34. Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (EQUIDAD) - Perú
35. Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) - Guatemala
36. مركز مواطن لحرية الصحافة
37. Citizens’ Watch - Russia
38. )منظمة التحالف العالمي لمشاركة المواطنين (سفيكوس
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39. Civil Society Institute (CSI) - Armenia
40. Code Pink
41. Columbia Law School Human Rights Clinic
42. Comité de acción jurídica (CAJ) - Argentina
43. Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU) - Ecuador
44. Comisión Nacional de los Derechos Humanos - Dominican Republic
45. Committee on the Administration of Justice (CAJ) -Northern Ireland
46. لجنة حماية الصحفيين
47. لجنة احترام الحريات وحقوق اإلنسان في تونس
48. Damascus Center for Human Rights in Syria
49. Danish PEN
50. DITSHWANELO - The Botswana Center for Human Rights
51. Dutch League for Human Rights (LvRM)
52. Election Monitoring and Democracy Studies Center - Azerbaijan
53. رابطة القلم اإلنكليزية
54. European Centre for Democracy and Human Rights (ECDHR)
55. European Saudi Organisation for Human Rights (ESOHR)
56. الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان
57. Finnish League for Human Rights
58. Freedom Now
59. Front Line Defenders
60. Fundación regional de asesoría en derechos humanos (INREDH) - Ecuador
61. Foundation for Human Rights Initiative (FHRI) - Uganda
62. Groupe LOTUS (RDC)
63. مركز الخليج لحقوق اإلنسان
64. Hellenic League for Human Rights (HLHR)
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65. Human Rights Association (IHD) - Turkey
66. Human Rights Center (HRCIDC) - Georgia
67. Human Rights Center “Viasna” - Belarus
68. Human Rights Commission of Pakistan
69. Human Rights Concern (HRCE) - Eritrea
70. Human Rights in China
71. Human Rights Center Memorial
72. Human Rights Movement “Bir Duino Kyrgyzstan”
73. Human Rights Sentinel
74. )شبكة آيفكس (للدفاع عن حرية التعبير
75. منظمة مؤشر الرقابة
76. Initiative for Freedom of Expression (IFoX) - Turkey
77. Institut Alternatives et Initiatives citoyennes pour la Gouvernance démocratique (IAICGD) - DR Congo
78.  جمعية سويسرية- المركز الدولي لدعم الحقوق والحريات
79. Internationale Liga für Menscherechte
80. International Human Rights Organisation “Fiery Hearts Club” - Uzbekistan
81. International Legal Initiative (ILI) - Kazakhstan
82. International Media Support (IMS)
83. International Partnership for Human Rights (IPHR)
84. Institut International de la Presse
85. منظمة الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان
86. Internet Law Reform and Dialogue (iLaw)
87. الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين
88. جمعية االمل العراقية
89. Italian Federation for Human Rights (FIDH)
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90. Justice for Iran
91. Karapatan - Philippines
92. Kazakhstan International Bureau for Human Rights and the Rule of Law
93. Khiam Rehabilitation Center for Victims of Torture
94. KontraS
95. Latvian Human Rights Committee
96. Lao Movement for Human Rights
97. Lawyers' Rights Watch Canada
98. League for the Defense of Human Rights in Iran (LDDHI)
99. Legal Clinic “Adilet” - Kyrgyzstan
100. Ligue algérienne de défense des droits de l’Homme (LADDH)
101. Ligue centrafricaine des droits de l’Homme
102. Ligue des droits de l’Homme (LDH) - Belgium
103. Ligue des Electeurs (LE) DRC
104. Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO)
105. Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH)
106. Ligue tchadienne des droits de l’Homme (LTDH)
107. Maison des droits de l’Homme (MDHC) - Cameroon
108. مؤسسة مهارات
109. MARUAH - Singapore
110. مرصد االعالم في شمال افريقيا والشرق األوسط
111. Monitoring Committee on Attacks on Lawyers, International Association of People's
Lawyers (IAPL)
112. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH) - Brasil
113. Muslims for Progressive Values
114. Mwatana Organization for Human Rights
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115. National Syndicate of Tunisian Journalists
116. منظمة ال سالم بدون عدالة
117. Norwegian PEN
118. Odhikar
119. Open Azerbaijan Initiative
120. Organisation marocaine des droits humains (OMDH)
121. People’s Solidarity for Participatory Democracy (PSPD)
122. People’s Watch
123. مركز القلم امريكا
124. مركز القلم كندا
125. نادي القلم الدولي
126. مركز القلم لبنان
127.  مركز القلم كوبيك- Québec
128. Promo-LEX - Moldova
129. Public Foundation - Human Rights Center “Kylym Shamy” - Kyrgyzstan
130. Rafto Foundation for Human Rights
131. RAW in WAR (Reach All Women in War)
132. منظمة مراسلون بال حدود
133. Right Livelihood Award Foundation
134. Robert F. Kennedy Human Rights
135. المرصد االعالمي الصحراوي لتوثيق انتهاكات حقوق االنسان
136. سالم للديمقراطية وحقوق اإلنسان
137. Scholars at Risk (SAR)
138. مركز الشام للدراسات الديمقراطية وحقوق األنسان في سوريا
139.  منتدى الشقائق العربي لحقوق االنسان- SAF
140. Solicitors International Human Rights Group
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المركز السوري للدراسات واألبحاث القانونية 141.
المركز السوري لإلعالم وحرية التعبير 142. SCM -
143. Tanmiea - Iraq
الجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية 144.
الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية 145.
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات 146.
مركز تونس لحرية الصحافة 147.
المنتدى التونسي للحقوق االقتصادية االجتماعية 148.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق اإلنسان 149.
المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب 150.
)151. Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF
أورنمو 152.
153. Vietnam Committee on Human Rights
154. Vigdis Freedom Foundation
جمعية "يقظة" من أجل الديمقراطية والدولة المدنية 155.
156. Women Human Rights Defenders International Coalition
157. Women’s Center for Culture & Art - United Kingdom
)158. World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA
المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في إطار مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان 159.
المركز اليمني لحقوق اإلنسان 160.
)161. Zimbabwe Human Rights Association (ZimRights
162. 17Shubat For Human Rights
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