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ــام  ــان، إن الع ــوق اإلنس ــعودية لحق ــ�ة الس ــة األوروبي ــي المنظم ــد ف نعتق
 فــي العقــود األخيــرة مــن تاريــخ البــالد، وذلــك ليــس 

ً
2019 كان األكثــر ســوءا

 مــن الفظاعــات الــي حصلــت فــي األعــوام الســابقة لــه، إنمــا نتيجــة 
ً
تهوينــ�ا

طبيعيــة لغيــاب تأثيــر المجتمــع المدنــي والمثقفيــن المســتقلين فــي حالــة 
حقــوق اإلنســان فــي الســعودية، وســيطرة طــرف واحــد علــى كافــة تفاصيل 
المشــهد، وفــق غرائــزه االســتب�دادية، وهــو يتجــه فــي طريــق منحــدر ال تبــ�دو 

معالــم لنهايتــ�ه.

قــوى  فيهــا  تتشــارك  الــي  البلــدان  فــي  الحقوقــي  المشــهد  إن  ذلــك 
ــع  ــاهمات وتداف ــق مس ــي، وف ــهده النهائ ــي مش ــه ف ــم صياغت ــددة، تت متع
ــو  ــراف نح ــا أط ــد بينه ــام، ويوج ــاء الع ــي الفض ــتركة ف ــراف المش كل األط
اليميــن واليســار ومــا بينهمــا، حيــث تشــترك األحــزاب، واإلعــالم المســتقل، 
ــم  ــي رس ــارع، ف ــي، والش ــع المدن ــتقلة، والمجتم ــ�ة المس ــلطة القضائي والس
 مــع الفضــاء الدولــي العــام، 

ً
ــة الحقوقيــة، ويتفاعلــون جميعهــم أيضــا الحال

وبالمؤسســات الدوليــة ومــا ترســمه مــن خطــوط وتصيغــه كتوصيــات. كل 
تلــك القــوى والجهــات، تتفاعــل فيمــا بينهــا وتنتــج ســمة ومالمــح حقوقيــة 

ــاركية. ــدان التش ــي البل ف

ــوص،  ــه الخص ــى وج ــذ 2015، عل ــعودية من ــهد الس ، تش
ً
ــا ــس تمام ــى العك عل

ــع  ــر المجتم ــد ُدم ــة. فق ــوى المتنوع ــكل الق  ل
ً
ــتئصاال  وإس

ً
ــحقا  وس

ً
ــرا تدمي

، فــال توجــد -تقريبــ�ا- أي تشــكالت مدني�ة مســتقلة 
ً
المدنــي بشــكل كبيــر جــدا

أو حــى أفــراد.

ــود   ــدم وج ــرارات، وع ــاذ الق ــي اتخ ــديدة ف ــة الش ــات، والمركزي ــكار الصالحي ــم واحت تضخ
ســلطات مســتقلة، يجعــل االنتهــاكات والجرائــم ضــد اإلنســاني�ة الــي تحــدث فــي 

الســعودية فــي مســؤولية الملــك وابنــ�ه فــي المقــام األول
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 لــذا فــكل عــام يمــر علــى البــالد، مــن دون أن تكــن ألطــراف مســتقلة 
دور فــي المســاهمة فــي المشــهد الحقوقــي، ومــع دور أحــادي 
للملــك ســلمان وابنــ�ه، فســيكون أســوأ مــن ســابقه، كنتيجــة طبيعية 

للســير فــي منحــدر.

ــي  ــعودية ف ــة الس ــديدة للحكوم ــة الش ــح الرغب ــن الواض ــات م إذن، ب
القضــاء علــى كل القــوى واألصــوات الداخليــة الــي تنــ�ادي بالحقــوق، 
وبــات مــن المعتــاد التجريــم لــكل صــوت مطلبــي أو نقــدي، بــل لوحــظ 
ــا  ــذا م ــد، وه ــد أي نق ــة ض ــية مرتفع ــه حساس ــد، لدي ــذا العه أن ه
ــي  ــود ف ــي الموج ــاط المدن ــبوق للنش ــر مس ــتهداف الغي ــر اإلس يفس
ــن  ــبق م ــا س ــي م ــورة ف ــذه الص  به

ُ
ــودا ــن موج ــم يك ــذي ل ــارج، وال الخ

عهــود.

ــي 2020،  ــرأ ف ــد يط ــن ق ــى تحس ــدم دالالت عل ــل 2019 دون أن يق أقف
ــرأ فيــه مســؤولين  بــل إنــه أختتــم بمشــهد هزلــي، تمثــل فــي حكــم ُب
ــي  ــقجي، ف ــال خاش ــي جم ــل الصحف ــة قت ــي جريم ــن ف ــار متورطي كب
ــا بالمزيــد مــن  قنصليــة بــالده فــي إســطنبول، حكمــا أفصــح عــن نواي

ــان. ــوق اإلنس ــتهتار لحق االس

 كمــا عدلــت بعــض األنظمة واســتحدثت بعــض التغييــرات، لتصبح 
أجهــزة نظــام العدالــة واألجهــزة التنفيذيــة موصولــة بالملــك 
مباشــرة، وتغلــق أي احتماليــات الســتقالليتها ولــو بنســبة دنيــ�ا. 
كذلــك تنوعــت حمــالت االضطهــاد بيــ�ن القتــل التعســفي أو 
االعتقــاالت الترهيبيــ�ة، وطالــت الكثيــر مــن الفئــات الــي لــم يكــن 

.
ً
ــا ــتهدافها يوم ــور اس ُيتص

ــرث  ــم تكت ــي، فل ــب الخارج ــى الجان ــا عل ــا، أم ــهد داخلي ــذا المش ه
الســعودية للمؤسســات الدوليــة، واســتمرت فــي محــاوالت 
الغطــاء   

ً
واضحــا وبــدى  التزاماتهــا،  مــن  والتفلــت  التضليــل، 

الــذي يوفــره حلفائهــا السياســيي�ن -فــي الواليــات المتحــدة 
األمريكيــة وبعــض الــدول األوروبيــ�ة- المســتفيدين مــن العوائــد 
ــذه  ــاء ه ــى غط ــدة عل ــعودية معتم ــ�دو أن الس ــة، ويب اإلقتصادي
التحالفــات وتســتمد شراســتها ممــا يوفــروه مــن دعــم، وبهــؤالء 
ــرام  ــى احت  عل

ً
ــا ــا جدي ــم حثه ــ�ن أولوياته ــس بي ــن لي ــاء اللذي الحلف

الحقــوق، تن�دفــع فــي إنتهــاكات وجرائــم ضــد اإلنســاني�ة، بــل إن 
بعضهــم مشــاركين ودافعيــن، كدعــم الواليــات المتحــدة األمريكية 

ــن. ــى اليم ــرب عل للح

ــت  ــة، وخل ــد للمناع ــد الفاق ــالد كالجس ــن الب ــل م ــر، جع ــا ذك كل م
وخاليــاه،  أعضائــه  فــي  يتوغــل  اإلســتب�داد،  لفيــروس  البــالد 
 يئــ�ن تحــت وطــأة الحقــوق 

ً
 عليــال

ً
لتصبــح الســعودية اليــوم جســدا

21 ين�اير 2020المنتهكــة.
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فيمــا يلــي جانــب مــن االنتهــاكات الــي وقعــت فــي 2019. ال يحــاول 
ــ�ة  ــة العربي ــي المملك ــان ف ــوق اإلنس ــة حق ــص حال ــر تلخي ــذا التقري ه
 مــن 

ً
الســعودية بأكملهــا؛ ألن ذلــك يتطلــب صفحــات أكثــر بكثيــر. بــدال

ذلــك، يســعى إلــى توفيــر صــورة جزئيــ�ة عمــا حــدث فــي 2019 فقــط.

مالحظة من المحرر
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االنتهاكات الحقوقية

المدافعون والمدافعات عن حقوق اإلنسان
التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والال إنساني�ة

شروط المحاكمات العادلة
 حقوق المرأة
حقوق الطفل

اإلعدام
القتل خارج نطاق القضاء

إنعدام الجنسية )البدون(
حرية الرأي والتعبير

اإلخفاء القسري
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اســتهداف العتيبــي جــاء بعــد 3 أشــهر علــى 
ــال  ــي باالعتق ــل المع ــق العام ــدار الفري إص
التعســفي رأيــه فــي قضيتــ�ه ومطالبتــ�ه 
يؤكــد  اعتقالــه  أن  عنــه وتأكيــد  باالفــراج 
فــي  النطــاق  واســعة  منهجيــة  وجــود 

التعســفي. اإلعتقــال 

لــم يكــن العتبيـــي هــو الوحيــد الــذي تقــام 
لــه محاكمــة ثانيــ�ة بعــد صــدور حكــم ســابق، 
فقــد فتحــت الســعودية قضيــة جديــدة ضــد 
المدافــع عــن حقــوق اإلنســان الشــيخ محمد 
الحبيــب، وفــي أغســطس 2019 أصــدرت 

 ضــده بتهــم بينهــا إلقــاء الخطــب 
ً
حكمــا ثانيــ�ا

والســفر إلــى خــارج البــالد مــع علمــه بكونــه 
ــدى  ــد ل ــه موع ــفر وأن لدي ــن الس ــوع م ممن

المحكمــة، وتأييــ�د الشــيخ نمــر النمــر.

اعتقــال  مــدة  يزيــد  صــدر  الــذي  الحكــم 
ــى  ــك عل  وذل

ً
ــا ــى 12 عام ــب إل ــيخ الحبي الش

الرغــم مــن كافــة االنتهــاكات الــي انطــوت 
عليهــا قضيتــ�ه، والــي كان قــد أكدهــا تحليل 
قانونــي أصــدره الخبيــر فــي القانــون الدولي 

والشــريعة البروفيســور محمــد فاضــل.

الحكومـــــة  زادت   ،2019 العــــــام  خــالل 
ــى  ــوق عل ــام الطـــ ــن إحكـــ ــة م السعوديـــ
عــن حقــوق  المدافعيــــن والمدافعــــات 
اإلنســان، من خالل المالحقــات واالعتقاالت 
والمحاكمــات، إال أن الالفــت كان توســيع 
ــعودية،  ــارج الس ــى خ ــاكات إل ــرة االنته دائ
ــن  ــطاء المقيمي ــتهداف النش ــالل اس ــن خ م

فــي الخــارج، عبــر أســاليب مختلفــة.

في يوليــو 2019 فتحت الحكومة الســعودية 
قضيــة جديــدة بتهــم جديــدة، للمدافــع عــن 
بينهــا  العتيبــي،  حقــوق اإلنســان محمــد 
ــر  ــى قط ــفر إل ــة والس ــن المحكم ــرب م الته
والتواصــل مــع جهــات خارجيــة والتدخــل 
ــه  ــد أن حكمت ــك بع ــام، وذل ــأن الع ــي الش ف
المحاكمــة األولــى   فــي 

ً
بالســجن 14 عامــا

 زميلــه المدافــع عــن 
ً
الــي أدانــت فيهــا أيضــا

ــم  ــاوي، بته ــدهللا العط ــان عب ــوق اإلنس حق
منظمــة  تأســيس  فــي  المشــاركة  بينهــا 

ــان. ــوق اإلنس ــاد لحق اإلتح

المدافعون والمدافعات عن حقوق اإلنسان -1

ــة  ــي جمعي ــس ف ــو المؤس ــان والعض ــوق اإلنس ــن حق ــع ع المداف
ــي ــد العتيب ــان محم ــوق اإلنس ــاد لحق المدافع عن حقوق اإلنسان الشيخ محمد حسن الحبيباإلتح

https://www.esohr.org/?p=5152
https://www.esohr.org/?p=5152
https://www.esohr.org/?p=4625
https://www.esohr.org/?p=2309
https://www.esohr.org/?p=2309
https://twitter.com/human1_U_H_R
https://twitter.com/human1_U_H_R
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ــوق  ــب الـطــ ــى جـانــ إلــ
الـــذي تفرضـــه الحكومـــة 
الســعــوديـــــــة عــلــــى 
المدافعيــن والمدافعــات 
عــن حقــوق اإلنســان فــي 
الداخــل، زادت االنتهاكات 
بحــق النشــطاء المقيمين 

فــي الخــارج. ففــي 5 مايــو 2019، تــم اســتهداف طالــب الدكتــوراة فــي 
القانــون الدســتوري حمــزة الكنانــي، وذلــك بعــد ثالثــة أيــام علــى إعالنــه 
مناصــرة ضحايــا القمــع فــي البــالد، قــام أفــراد مــن المباحث الســعودية 
بمداهمــة منزل أســرته بمحافظة مكة المكرمـــــــة، واستولـــــت علــــى 
أغراضــــه الشــخصية، وتــم اســتدعاء إخوانــه وأبنــ�اء عمومتــه للتحقيــق 

ــفر. ــن الس ــرته م ــراد أس ــن أف ــدد م ــع ع ــم من ــرات، وت ــدة م ع

وفــي أغســطــــس 2019 مـــر عـــام علــى منــع خمســة أطفــال وأمهــم 
مــن الســفر، وحرمانهــم منــذ قرابــة عــام مــن لقــاء أبيهــم الناشــط علــي 
هاشــم الحاجــي المقيــم فــي الخــارج. وكانــت عائلــة الحاجــي فوجئــت 
بإيقافهــا فــي مطــار الملــك فهــد الدولــي بالدمــام أثنــ�اء قدومهــم مــن 
ــوازات  ــودرت ج ــم، وُص ــرة لذويه ــارة قصي ــي زي ــعودية ف ــ�ان للس لبن
ســفرهم، وأجبــروا علــى التبصيــم علــى أوراق لــم تعــرف الزوجــة 

خضعــت 
ُ
محتواهــا، وأ

للتحقيــق فــي المطــار 
لــمـــدة 3 ساعــــــات، 
تـال ذلـــك إستدعـاءات 
ــل  ــن قبـ ــة م متت�الــيــ
المباحـــث العامــة في 

ــاء. ــام واألحس الدم

فــي ســبتمبر 2019، دخـــل 
قـــرار السعـوديــــة منــع 
الشـيــــخ  الناشــط  عائلــة 
د. سعـيــــد الغـامـدي مـن 
ــة  ــرض اإلقام ــر وفـ السفـ
الجـبـريـــة عليـهــــم فـــي 
الـداخـــل، عـامـــه الثـانـي. 

عائلــة الغامــدي المكونــة مــن 11 طفــال، تتــراوح أعمارهــم مــن 3 إلــى 11 
عامــا، إلــى جانــب أمهاتهــم، منعــوا مــن الســفر منــذ حملــة االعتقاالت 
ــال  ــ�ن ورج ــد أكاديميي ــبتمبر 2017 ض ــي س ــعودية ف ــنتها الس ــي ش ال
ديــن ونشــطاء، حيــث منعــوا مــن الســفر عندمــا كانــوا فــي طريقهــم 

ــم. ــارة أبيه لزي

إحــكام الطــوق لــم يســتث�ن المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، حيــث 
تســتمر الحكومــة الســعودية باعتقــال بعضهــن منــذ قرابــة عــام 
ونصــف ولــم تصــدر أحــكام بحقهــن بعــد. ومــن بينهــن لجيــن الهذلول، 

ــدوي. ــمر ب ــادة وس ــيمة الس ــز، ونس ــوف عبدالعزي ون

حمزة الكناني

إسراء الغمغام، سمر بدوي، لجين الهذلول، نسيمة السادة، نعيمة المطرود

علي هاشم مع أطفاله

الشيخ سعيد الغامدي

https://www.esohr.org/?p=4551
https://www.esohr.org/?p=4650
https://www.esohr.org/?p=5229
https://www.esohr.org/?p=5229
https://www.esohr.org/?p=3169
https://www.esohr.org/?p=3305
https://www.esohr.org/?p=3274
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علي هاشم مع أطفاله

الشيخ سعيد الغامدي

التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والال إنساني�ة -2

لــم ينتــج عــن انضمــام الســعودية التفاقيــة 
مناهضــة التعذيــب منــذ العــام 1997، إي 
إلتــزام بإيقــاف التعذيــب أو مكافحتـــــه، 
ــتغالل  ــي إس ــتمرة ف ــعودية مس ــل أن الس ب
انضمامهــا لالتفاقيــة، باإلشــادة بنفســها 
علــى المستوييـــــن اإلعالمـــــي والدولــي، 
أمــام  المســتمر  نفيهـــــا  إلــى  باإلضافــة 
ردودهــا  وفــي  اإلنســان  حقــوق  مجلــس 
لألمــم  الخاصيــن  المقرريــن  رســائل  علــى 
المتحــدة، ممارســتها ألي تعذيــب نفــي 
ــب  ــكاوى التعذي ــن ش ــم م ــدي، بالرغ أو جس
الكثيــر الــي قدمهــا الضحايــا أمــام المحاكــم 

الســعودية.

 منــذ 2016، وجــدت 
ً
وفــي ســياق اإلعدامــات السياســية الــي تزايــدت، وخصوصــا

ــاالت،  ــن الح ــد م ــالل العدي ــن خ ــان، وم ــوق اإلنس ــعودية لحق ــ�ة الس ــة األوروبي المنظم
ــكام  ــا أح ــرة، ومنه ــكام الجائ ــدور األح ــابقة لص ــل الس ــدى المراح ــات إح ــب ب أن التعذي
، كان 

ً
ــجين�ا ــا 37 س ــت فيه ــي قتل ــل 2019 ال ــزرة أبري ــا مج ــية، ومنه ــات السياس اإلعدام

ــات،  ــزاع اعتراف ــدف انت ــب به ــن التعذي ــة م ــواع مختلف ــوا ألن  تعّرض
ً
ــرادا ــم أف ــن بينه م

ضــاة لشــكاواهم 
ُ

اســتخدمت فيمــا بعــد فــي محاكمتهــم، ولــم يكتــرث أي مــن الق
ــب. ــن التعذي ــدة م العدي

ــان  ــوق اإلنس ــن حق ــات ع ــب المدافع ــم تعذي ــت جرائ أثبت
الــي إنتشــرت بشــكل واســع علــى المســتوى المحلــي 
  فــي الربــع األخيــر مــن 2018، ومــا 

ً
والعالــي، خصوصــا

ــم  ــد رغ ــبة أح ــدم محاس ــن ع ــة 2019 م ــى نهاي ــا ح أعقبه
ــعودية  ــي الس ــد ف ــه ال يوج ــم، إن ــا وذويه ــب الضحاي مطال
محاســبة  بامكانــه  ومســتقل  عــادل  قضائــي  نظــام 

التعذيــب. بجرائــم  المتورطيــن  المســؤولين 

ــع للملــك ســلمان مباشــرة- علــى  ــن الدولــة -الــذي يرج حيــث أن إشــراف جهــاز رئاســة أم
التعذيــب، يدلــل علــى إتصــال الملــك وابنــ�ه مباشــرة بجرائــم التعذيــب المتوســعة فــي البــالد، 
بيــ�ن فــي الداخــل، مــع عــدم وجــود جهــاز ني�ابــة عامــة 

ّ
مــا يجعــل مــن المســتحيل محاســبة الُمعذ

ــة  ــ�ه المطلق ــك وابن ــيطرة المل ــب وس ــم التعذي ــكاب جرائ ــاوى إرت ــك دع ــه تحري ــتقل يمكن مس
ــلطة. ــى الس عل

#السعودية_تقطع37رأس 27 فبرايــر 2019، عــادل الجبيــر يلقــي فــي مجلــس حقــوق اإلنســان 
 عــن واقــع حقــوق اإلنســان فــي الســعودية

ً
 مضلــال

ً
خطابــا

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://twitter.com/pss_ar
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%A3%D9%A7%D8%B1%D8%A3%D8%B3?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%AA%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%A3%D9%A7%D8%B1%D8%A3%D8%B3?src=hashtag_click
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ــب  ــة للتعذيـــ ــادات المتت�اليـــ االنتق
ــر  ــم تغّي ــات ل ــة المحاكم ــدم عدال وع
قضايــا  فــي  الســعودية  نهــج  مــن 
تطالــب  زالــت  ال  حيــث  اإلعــدام، 
بقتــل أفــــراد ُعِذبــــــوا بوحشيـــــة 
وإنتزعــت منهــم اإلعترافــات تحــت 
ــن  ــع ع ــم المداف ــن بينه ــراه، وم اإلك
حقــوق اإلنســان حســين الفــرج الــذي 
طالبــت الني�ابــة العامــة بصلبــه، علــى 
خلفيــة نشــاطه فــي قيــادة المظاهــرات وتصويرهــا والمشــاركة فــي 
مســيرات تشــييع جنائــز متظاهريــن قتلتهــم القــوات الحكوميــة.
 
ً
الفــرج كان قــد أخضــع ألنــواع وصنــوف متعــددة مــن التعذيب تشــفيا

ــق  ــ�ه والصع ــره وتعريت ــع أظاف ــا قل ــات، بينه ــزاع اعتراف ــدف انت وبه
الكهربائــي، وفيمــا أكــد الفــرج تعرضــه للتعذيــب أمــام القــايض، فــإن 
ــم  ، ول

ً
ــا ــة قائم ــن الني�اب ــل م ــب القت ــزال مطل ــة والي ــه قائم محاكمت

ــن  ــبة م ــي محاس ــوات ف ــدأوا أي خط ــاء ب ــة أو القض ــرف أن الني�اب يع
ــوه. عذب

المواطـــن عبــاس الحســــــن كــــان 
ضمــن ضحايــا مجــزرة أبريــل، ُعــذب 
ــهور،  ــد لش ــذي امت ــق ال ــي التحقي ف
وتجاهلـــــت السعوديـــــــة طلــــــب 
المقرريـــن الخــاصيـــن فــــي مجـلـــس 
ــي  ــق ف ــان بالتحقـيــ ــوق اإلنســ حق
ــا.  ــرض له ــي تع ــب ال ــم التعذي مزاع
لــم يقتـصــــر التعـذيــــب والمعاملـــة 
ــي  ــة ال ــة بالكرامــ ــة والحاطـ المهينـ
ــا  ــى م ــد ح ــل أمت ــط، ب ــق فق ــرة التحقي ــى فت ــن عل ــا الحس ــرض له تع
ــن  ــة أم ــ�ه لرئاس ــل قضيت ــدام وتحوي ــي باإلع ــه النهائ ــدور حكم ــد ص بع
ــ�ة،  ــفي والعبثي ــن التش ــم ع ــهد ين ــي مش ــدام، ف ــذ اإلع ــة لتنفي الدول
ــه،  ــن قتل ــهور م ــل 3 ش ــر 2019، أي قب ــهر ين�اي ــالل ش ــرض خ ــث تع حي
ــطس  ــي أغس ــي. ف ــدي ونف ــب جس ــا تعذي ــدة بينه ــات ع لمضايق
2019 عّبــر الفريــق العامــل المعــي باالعتقــال التعســفي فــي مجلــس 
حقــوق اإلنســان عــن مــدى الرعــب والصدمــة ممــا تعــرض لــه الحســن 
 وتجاهــل شــكاوى تعذيبــ�ه.

ً
وهــدر حقــه فــي الحيــاة بإعدامــه تعســفا

تســاند دول الخليــج، الحكومــة الســعودية فيمــا تقــوم بــه مــن انتهــاكات وتعذيــب، فقــد تواطئــت ســلطنة عمــان 
 فــي 5 مــارس 2019 الشــاب أمجــد طــارق الفــرج إلــى الســعودية، الــذي كان قــد غــادر البــالد خشــية 

ً
وأعــادت قســريا

ــي  ــي العرف ــون الدول ــا القان ــي يحظره ــرية، ال ــادة القس ــدم اإلع ــدأ ع  لمب
ً
ــاكا ــد إنته ــا يع ــب، م ــال والتعذي اإلعتق

لألشــخاص الذيــن قــد يتعرضــون للتعذيــب وضــروب ســوء المعاملــة بعــد إعادتهــم للبلــد الــذي هربــوا منــه، وغالبــا 
تمــارس الســعودية التشــفي والتنكيــل فــي األفــراد الذيــن يحاولــون الفــرار مــن قمعهــا، كمــا حصــل مــع المدافــع 
ــر  ــا يثي ــه، م ــ�ة ل ــة ثاني ــح محاكم ــي فت ــايس وف ــه الق ــي حكم ــك ف ــرز ذل ــي وب ــد العتيب ــان محم ــوق اإلنس ــن حق ع

المخــاوف مــن تعــرض أمجــد للتعذيــب والمحاكمــة الجائــرة.

ــل  ــن قت ــاس الحس ــال عب ــل األعم رج
ــل 2019 ــي أبري  ف

ً
ــفيا تعس

أمجــد الفــرج، ســلمته ُعمــان 
للســعودية

المدافــع عــن حقــوق اإلنســان والفوتوغرافي 
حســين الفــرج، مهــدد بقطع رأســه

https://www.esohr.org/?p=4643
https://www.youtube.com/watch?v=fBqqZWyZ15Y
https://www.esohr.org/?p=2363
https://www.esohr.org/?p=4173
https://www.esohr.org/?p=5197
https://www.esohr.org/?p=4125
https://www.esohr.org/?p=2309
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ضمــن  توضــع  الــي  الممارســات  وضمــن 
ــض  ــالل بع ــن خ ــظ م ــب، لوح ــة التعذي جريم
بإطالــة  بــدأت  الســعودية  أن  الحــاالت، 
الفتــرات الــي تضــع فيهــا النشــطاء فــي 
 ،2019 ين�ايــر  فمنــذ  اإلنفــرادي.  الســجن 
اإلنســان  حقــوق  عــن  المدافعــة  عزلــت 
ــن  ــة م ــة إنفرادي ــي زنزان ــادة ف ــيمة الس نس
دون مبــررات أو معرفــة ســقف للمــدة، ولــم 

خــرج مــن اإلنفــرادي بنهايــة العــام.
ُ
ت

التســتثين الســعودية المســني�ن والمسنات 
مــن التعذيــب، وقــد أفــاد تقريــر صــادر عــن 
منظمــة القســط لحقــوق اإلنســان، تعــرض 
الســيدة المســنة عايــدة الغامــدي لتعذيــب 
مؤلــم ومهيــن، والــي أعتقلــت علــى خلفيــة 
تلقيهــا هديــة نقديــة مــن إبنهــا الناشــط 

عبــدهللا الغامــدي المقيــم فــي لنــدن.

تكاثــر حــاالت التعذيــب، ووصولــه لمراحــل متقدمــة مــن البشــاعة والوحشــية، وإنعــدام 
المحاســبة، كلهــا عناصــر أكــدت أن مــا يحــدث فــي الســعودية ليــس ممارســة فرديــة، بــل عمــل 
ــن  ــد تزام ــة. وق ــرا الحماي ــن يوف ــا م ــد، وهم ــي العه ــك وول ــن المل ــا م ــر علي ــاتي بأوام مؤسس
صعــود مســتوى التعذيــب وكثرتــه بت�أســيس جهــاز رئاســة أمــن الدولــة فــي يوليــو 2017 الــذي 
يرتبــط مباشــرة بالملــك، مــا يجعــل جرائــم التعذيــب الــي يرتكبهــا فــي الســجون السياســية أو 

ــرة. ــك مباش ــؤولية المل ــي مس ــع ف ــا، تق غيره

إرتبــ�اط األجهــزة القمعيــة بالملــك، وفــي ظــل عــدم وجــود فصــل للســلطات، يجعــل مــن إمكانيــ�ة 
المحاســبة فــي حكــم االســتحالة، ويجعــل اإلفــالت مــن العقــاب هــو النتيجــة اإلعتي�اديــة لجرائــم 

التعذيــب الرســمية الواســعة اإلنتشــار.

ية
مز

ة ر
ور

ص
ال

التعذيب جريمة ممنهجة في السعودية، ينفذها )جهاز رئاسة أمن الدولة( الذي يشرف عليه الملك سلمان مباشرة

والــدة  الغامــدي،  عايــدة  المســنة  الســيدة  الســعودية  عذبــت 
الغامــدي عبــدهللا  بريطانيــ�ا  المقيــم فــي  الناشــط 

https://www.esohr.org/?p=4538
https://www.esohr.org/?p=3117
https://www.esohr.org/?p=2513
https://alqst.org/new-information-torture-aida-alghamdi/
https://www.esohr.org/?p=4568
https://www.esohr.org/?p=4568
https://twitter.com/pss_ar
http://www.al-jazirah.com/2017/20170721/ln34.htm
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 رئاسة أمن الدولة
أجهزة تستخدم  ٦ويتفرع منها 

 :لألغراض القمعية

 قوات األمن الخاصة املديرية العامة للمباحث قوات الطوارئ الخاصة 

مركز املعلومات الوطني القيادة العامة لطيران األمن
  

اإلدارة العامة للشؤون الفنية
  

أسس جهاز رئاسة أمن الدولة في 20 يوليو 2017 بأمر ملكي من الملك سلمان، ونص قرار التأسيس على أن الجهاز يرتبط بمنصب رئيس 
مجلس الوزراء، الذي يشغله الملك سلمان
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الجنائيــ�ة الــي 
 
ً
تصــدر ســنويا

ــم. ــف حك أل

ــبي�ل  ــى س فعل
المثــــــــــال، 
ووففـــــــــق 
وزارة  بي�انــات 
العــــــــــدل، 

ـ )5 نوفمبر  أصــدرت المحاكــم فــي عــام 1435 هــ
 فــي 

ً
2013 حــى 25 أكتوبــر 2014( 1104 حكمــا

ــى  ــا التحظ ــة، جميعه ــ�ة متنوع ــا جنائي قضاي
بمراقبــة علنيــ�ة مــن المجتمــع المدنــي.

شروط المحاكمات العادلة -3

ــام  ــعودية أم ــد الس ــس وف ــال رئي ــان، ق ــوق اإلنس ــس حق ــن لمجل ــدورة األربعي ــالل ال ــارس 2019، وخ ــي م ف
مجلــس حقــوق اإلنســان بجنيــف رئيــس هيئــ�ة حقــوق اإلنســان الســابق الدكتــور بنــ�در العيبــ�ان، خــالل جلســة 
اعتمــاد التقريــر اإلضافــي للفريــق العامــل المعــي باالســتعراض الــدوري الشــامل )UPR(، أن القضــاء يمــارس 
. علــى النقيــض مــن هذه االدعــاءات، 

ً
ســلطته المتوافقــة مــع مبــادئ اســتقالل القضــاء المتعــارف عليهــا دوليــا

اســتمرت الســعودية فــي إصــدار أحــكام قاســية بنــ�اء علــى محاكمــات افتقــدت ألدنــى شــروط العدالــة، وصلــت 
ــة  ــن المحكم ــي 2019 ع ــكام ف ــرات األح ــدور عش ــة ص ــدت المنظم ــد رص ــدام، وق ــى اإلع ــاالت إل ــض الح ــي بع ف

 باســم محكمــة اإلرهــاب، مــن بينهــا عــدة أحــكام باإلعــدام.
ً
الجزائيــ�ة المتخصصــة الــي تعــرف أيضــا

ــالل  ــادرة خ ــكام الص ــة أن األح ــد المنظم تعتق
2019 فــي القضايــا السياســية أكثــر ممــا تمــت 
معرفتــه مــن قبــل المتابعيــن مــن منظمــات 
 بســبب 

ً
وإعــالم، ويتعــذر إحصائهــا جميعــا

تكتــم  وبســبب  المحاكمــات،  علنيــ�ة  عــدم 
الضحايــا وذويهــم جــراء الترهيب الذي تمارســه 

ــ�ة. ــلطات المعني الس

أمــا فيمــا يتعلــــق بمحاكمــــات القضايــــا 
 عــن شــروط 

ً
 تبتعــد كثيــرا

ً
الجنائيــ�ة فهــي ايضــا

المحاكمــات العادلــة، وقــد رصــدت المنظمــة 
حكــم قتــل الطفــل عبــدهللا الحويطــي، الــذي 
أحتــوى على الكثيـــر مــن الخروقات الشــنيعة، 
ــكام  ــوق األح ــد تف ــل. وق ــم بالقت ــذي أته وال

العهــد  ولــي  أصــدر   2019 فبرايــر   18 فــي 
الســعودي محمــد بــن ســلمان خــالل زيارتــه 
ــن 2107  ــراج عــ  باإلف

ً
ــرا ــان، أم ــى باكستـــ إل

بشــكل  بــالده  فــي  باكســتانيي�ن  ســجناء 
فــوري. هــذا القــرار أظهــر هامشــية نظــام 
ــي  ــة لول ــات المطلق ــام الصالحي ــة أم العدال

العهــد وعــدم تمتعــه باالســتقاللية.

حيــن مقارنــة شــروط المحاكمــات العادلــة، 
 
ً
مــع مــا يحــدث فــي الســعودية، وخصوصــا
ــاك  ــح أن هن ــية، يتض ــا السياس ــي القضاي ف

ــة. ــروط العدال ــدام لش ــبه إنع ش

التضليــل عــن حقيقــة واقــع حقــوق اإلنســان فــي 
أحــد  هــو  الدولــة،  إنتهــاكات  وتبريــر  الســعودية، 

اإلنســان حقــوق  لهيئــ�ة  الرئيســية  المهــام 

الطفــل عبــدهللا الحويطــي المحكــوم 
باإلعدام

http://webtv.un.org/search/saudi-arabia-upr-report-consideration-35th-meeting-40th-regular-session-human-rights-council/6013842615001/?term=&lan=english&cat=Human%20Rights%20Council&sort=date&page=46#player
https://makkahnewspaper.com/article/1097132
https://www.amnesty.org/download/Documents/8000/pol300022014ar.pdf
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كمــا تعمــد الســعودية فــي حــاالت أخــرى 
ــل  ــن، مث ــزل المعتقلي ــدة ع ــة م ــى إطال إل
المعتقــل  الهــالل  ســمير  الشــيخ  حالــة 
يقـبـــع  والــــذي   ،2015 ديسمبــــر  مـــنذ 
-واليــزال حــى نهايــة -2019 فــي عزلــة 
.

ً
ــرا ــغت 46 شهـ ــي بلــ ــم الخارج ــن العال  ع

هــذا العـــزل البـالـــغ الطــول، يشــكل تربــة 
خصبـــة لمختـــلف أنـــواع اإلنتهـاكــــات، 
ــة،  ــة بالكرام ــ�ة والحاط ــة المهين والمعامل
ــن  ــع مـ ــرمان واســ ــن حـ ــح ع ــا يـفـصـ كمـ
ــق  ــة، كحـ ــة واألساسيـ ــوق البديهيـ الحق
المـثـــــول أمـــــام محكمـــــة علــــى وجــــه 
ــة  ــم، وإمكانــيــ ــة التهــ ــرعة، ومعرفـ الس

الدفــاع عــن النفــس وغيرهــا.

ففي 4 أبريل 2019 شــنت الحكومة السعودية 
حملــة اعتقــاالت شــملت كتابــا ومدونيــ�ن 
ونشــطاء، تجــاوز عددهــم الخمســة عشــر، 
مــن بينهــم الطبيبــ�ة شــيخة العــرف وزوجهــا 
المحــايم والناشــط عبــد هللا الشــهري الذيــن 
ــي  ــا ف ــة منزلهم ــد مداهم ــوية بع ــال س اعتق
ــا  ــي وزوجه ــة الحرب ــ�ة خديج ــاض، والكاتب الري
ــل  ــع التواص ــي مواق ــط ف ــب والناشـــ الكات
المرزوقــي، كذلــك صــالح  اإلجتماعــي ثمــر 
الحيــدر إبــن المدافعــة عــن حقــوق اإلنســــان 
والروائــي  والصحفــي  اليوســـــف،  عزيــزة 
ــد  ــن محمــ ــالن، والكــاتبيــ ــدهللا الدحــيــ عب
الصــادق وبــدر اإلبراهيــم الــذي يعمــل بمهنــة 
الطبيــب. وقــد تعــرض عــدد منهــم لالختفــاء 

ــة. ــدد متفاوت ــري لم القس

ــف  ــعودية بتوظي ــة الس ــتمرت الحكوم اس
قوانينهــا المعيبــ�ة، كنظـــــــام جرائـــــــم 
المعلوماتيــــة و نظــام مكافحــــــة جرائـــــم 
ــي  ــا ال ــي محاكماته ــه، ف ــاب وتمويل اإلره
والناشــطات،  النشــطاء  بهــا  تســتهدف 
ــت  ــي وجه ــادات ال ــن االنتق ــم م ــى الرغ عل
قبــل  مــن  وخاصــة  القضائيــ�ة،  ألحكامهــا 
المقــرر الخــاص المعــي بتعزيــز وحمايــة 
األساســية  والحريــات  اإلنســان  حقــوق 
فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، الســابق، 
الــذي نشــر  بــن إميرســون، فــي تقريــره 
ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــدورة 40 لمجل ــ�اء ال أثن
فــــي فبــرايـــــــر 2019، علــــى إثــــر زيارتــــه 

ــة. للسعوديـــ

فقبل بدء المحاكمات، تحدث الكثير من اإلنتهاكات والجرائم، ومن بينها اإلعتقال التعسفي واإلخفاء القسري. 

 الطبيب�ة شيخة العرف وزوجها المحايم والناشط عبد هللا الشهري
المقــرر الخــاص المعــي بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات 

األساســية فــي ســياق مكافحــة اإلرهــاب، الســابق، بــن إميرســون الشيخ سمير الهالل

https://www.esohr.org/?p=4693
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx
https://www.esohr.org/?p=3311
https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Pages/CybercrimesAct.aspx
https://www.esohr.org/?p=3311
https://www.esohr.org/?p=4262
https://twitter.com/BenEmmerson1
https://www.esohr.org/?p=341
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وفــي مــارس 2019 أعلنــت الني�ابــة العامــة الســعودية فــي بيــ�ان لهــا، 
أنهــا انتهــت مــن تحقيقاتهــا ومــن إعــداد لوائــح الدعــوة العامــة ضــد 
ــدد  ــا بص ــة، وأنه ــن الدول ــة أم ــل رئاس ــن قب ــم م ــض عليه ب

ُ
ــخاص ق أش

ــى  ــوا إل ــن أحيل ــراد الذي ــة. األف ــ�ة المتخصص ــة الجزائي ــم للمحكم إحالته
المحكمــة الجزائيــ�ة المتخصصــة هــم معتقليــن ومعتقــالت مــن رائــدي 

ورائــدات المطالبــة بحقــوق المــرأة وخاصــة الحــق فــي القيــادة.
يــرت المحاكمــة مــن 

ُ
بعــد ذلــك، ومــن دون أي تفســير قانونــي غ

ــي  ــم ف ــص بالحك ــي تخت ــ�ة ال ــة الجزائي ــى المحكم ــاب إل ــة اإلره محكم
ــر. ــاب المعايي ــح غي ــا يوض ــ�ة، م ــا الجنائي القضاي

وبســبب الخلــل فــي النظــام القضائــي وانعــدام إمكانيــ�ة القيــام 
ــعودية  ــ�ة الس ــة األوروبي ــهمت المنظم ــي، اس ــي حقيق ــاع قانون بدف
ــم،  ــف والظل ــا التعس ــن ضحاي ــاع ع ــي، للدف ــر صحف ــم مؤتم ــي تنظي ف
كالســجين األردنــي حســين ابــو الخيــر، والشــيخ ســلمان العــودة الــذي 
ــويز  ــي فرانس ــايم الدول ــض المح ــدهللا بتفوي ــور عب ــ�ه الدكت ــام إبن ق

ــراي. زيم

ــل  ــدار تحلي ــة ABA إلص ــن األمريكي ــة المحامي ــع نقاب ــاركت م ــا تش كم
ــراء  ــان إس ــوق اإلنس ــن حق ــن ع ــة للمدافعي ــم الموجه ــي للته قانون
الغمغــام وزوجهــا وزمالئهــم والــذي تطالــب الني�ابــة العامــة بإعدامهم 

ــا. بموجبه

 ،
ً
كمــا قامــت المنظمــة بتحليــل صكــوك أحــكام تخــص 27 متهمــا

الني�ابــة  أن  ووجــدت  معتقليــن،   7 تخــص  تهــم  لوائــح  وتحليــل 
 لتبريــر إعــدام وقمــع 

ً
 متطرفــا

ً
العامــة والقضــاة يســتخدمون منهجــا

المعارضيــن، كمــا فــي حــاالت المدافعيــن عــن حقــوق اإلنســان عصــام 
كوشــك، وعبدالعزيــز الشــبيلي.

محاكمــة  يخــوض  العــودة،  ســلمان  الشــيخ 
خلفيــة  علــى  مهــددة  وحياتــه  غامضــة، 
بقتلــه،  العامــة  للني�ابــة  الوحــي  المطلــب 
فرانســويز  المحــايم  أســرته  فوضــت  وقــد 

عنــه للدفــاع  عيىس النخيفيعبدالعزيز الشبيليزيمــراي  عصام كوشك

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1894007
https://www.esohr.org/?p=4007
https://www.esohr.org/?p=4523
https://www.esohr.org/?p=4523
http://www.esohr.org/?p=3862
https://twitter.com/JusticeDefend
http://www.esohr.org/?p=3862
https://www.esohr.org/?p=3991
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 -ىلع األقل-مهدًدا باإلعدام يف السعودية  ٤٧
 ، يف مختلف درجات التقاضي٢٠١٩مع نهاية 
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 ٢٠١٩حكم قتل يف السعودية يف  ١٨5
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حقوق المرأة -4

ــذي  ــوي ال ــال النس ــن النض ــنوات م ــد س بع
ــوق  ــن حق ــات ع ــطات ومدافع ــه ناش قادت
اإلنســان، للمطالبــة بحقــوق اإلنســان عامــة 
الفعــل  وردة  خاصــة،  المــرأة  وبحقــوق 
الحكومــة،  قبــل  مــن  العنيفــة  القمعيــة 
وتعذيــب  اعتقــاالت  مــن  تضمنتــ�ه  ومــا 
ومحاكمــات تفتقــر لشــروط المحاكمــات 
ــعودية  ــة الس ــل الحكوم ــم تخج ــة، ل العادل
مــن الترويــج لمــا وصفتــه بإصالحــات جذريــة 

ــرأة. ــوق الم ــف حق ــي مل ف

فبعــد التوقــف عــن حرمانهــا مــن قيــادة 
الســيارة، وبعــد ضغــوط التيــ�ار النســائي 
الــذي ضغــط للوصــول لبعــض التصحيحــات 
ــوم  ــو 2019 مرس ــي يولي ــدر ف ــ�ة، ص القانوني
القانونيــ�ة  المــواد  بعــض  حــول  ملكــي 

بالمــرأة. المتعلقــة 

تعديــل  تــم  التصحيحــات  هــذه  بموجــب 
ــي  ــة، وال ــة حكومي ــة أنظم ــي أربع ــي ف جزئ
ــى  ــود إل ــدى عق ــى م ــا عل ــل به ــى العم أف
كثيــر  فــي  الرجــل  رهينــ�ة  المــرأة  إبقــاء 
ــي  ــالت ال ــا. التعدي ــا وتحركاته ــن قراراته م
القــرى،  أم  الرســمية  الصحيفــة  نشــرتها 
شــملت )نظــام وثائــق الســفر( و )نظــام 
األحــــوال المدنيــــــة( و )نظــــــام العمــل( 

اإلجتماعيــة(. التأمينــ�ات  و)نظــام 

التــزال  وقــت  فــي  دمــت 
ُ

ق التصحيحــات 
إنتهــاكات وجرائــم مريعــة تقــع علــى المرأة، 
إكتــراث  وعــدم  والمحاكــم،  الســجن  بيــ�ن 
والتحــرش  الشــديد  التعذيــب  بشــكاوى 
الجنــي الــذي تعرضــت لــه المدافعــات 
ــتمرار  ــب اس ــى جان ــان، إل ــوق اإلنس ــن حق ع
الســفر  مــن  النســاء  مــن  العديــد  منــع 
ــر  ــت آلخ ــن وق ــ�اء م ــفي، وأنب ــكل تعس بش
عــن إســتدعاءات لنســاء والتحقيــق معهــن، 
ــق  ــوف والقل ــوط الخ ــت ضغ ــن تح ووضعه
إنتهــاكات  مــن  وغيرهــا  االعتقــال،  مــن 
 مــن 

ً
تمتنــع ضحاياهــا عــن البــوح، خوفــا

اإلنتقــام.

https://www.esohr.org/?p=1625
https://www.esohr.org/?p=4636
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أدت االعتقــاالت فــي صفــوف المدافعــات عــن حقــوق 
المــرأة، إلــى تقلــص الجــرأة لــدى النســاء فــي داخــل 
ــدد  ــي ع ــذرة ف ــات ح ــاك مطالب ــزال هن ــن الت ــالد، ولك الب
دور  فــي  المأســاوية  األوضــاع  مثــل  الملفــات،  مــن 
رعايــة الفتيــ�ات، والتعنيــف األســري، أو قضايــا إنعــدام 
الجنســية ألبنــ�اء الســعوديات المتزوجــات مــن أجانــب.

، دون وجــود 
ً
 المطالبــات تظهــر فــي موقــع تويتــر غالبــا

إمكانيــ�ة للناشــطات مــن ترتيــب نشــاطهن فــي جمعيات 
المجتمــع  علــى  القيــود  بســبب  ومختصــة،  منظمــة 
المدنــي، كمــا إن أي حديــث علــي فــي االنتهــاكات الغيــر 
ــك  ــد المل ــي عه ــاء ف ــا النس ــرض له ــي تتع ــبوقة ال مس
ســلمان، أو الحديــث فــي الحقــوق المدني�ة والسياســية، 

ــع. ــة للقم ــ�ن، عرض ــات أو المتحدثي ــن المتحدث ــل م يجع

ــ�ة  تشــير اإلحصــاءات المتوفــرة لــدى المنظمــة األوروبي
نســاء   7 إعتقــال  إلــى  اإلنســان  لحقــوق  الســعودية 
فــي 2019، بينهــن مريــم آل قيصــوم وميســاء المانــع 
ــي  ــن ف ــيدة أعتقل ــوع 69 س ــن مجم ــدي، م ــا الرفي ومه
إعتقاالتهــن  جميــع  تنــ�درج  وقــد  األخيــرة،  الســنوات 
ضمــن اإلعتقــاالت السياســية، ومــن بينهــم العديــد مــن 

الناشــطات والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان.

 يف السػودىة 8102أغتقلو تػسفيىا دالل اليساء الالتي 
 نالحظات الحالة تارىخ اإلغتقال األسم 

 قير اإلغتقال التػسفي 07/02/2019 نسىم آل قيصوم 1
 السلطات اغتقلت

 هتم زهجها،
 نػه أدزها

 قير اإلغتقال التػسفي 04/04/2019 درىجة الحسبي 2

اصطة يف ى
نواقع التواصل 

 ،اإلجتهاغي
 السلطات اغتقلت
الياصط  زهجها

 ،ثهس املسزهقي
 نػه أدزها هتم

3 
نها السفيرو 

 القحطاىي
 قير اإلغتقال التػسفي 28/09/2019

 صحفية هكاتبة
نػتقلة يف 
 سجو صػار

8102ابسىل  نيساء املاىع 4  
 أفسج غيها 

 .هتحت طائلة املحاكهة
 

غيها أفسج 04/04/2019 صيذة الػسف 5  

 اغتقلت ،طبيبة
 زهجها السلطات
غبرالله  املحاني

 هتم الضهسو
 نػه أدزها

غيها أفسج 02/12/2019 رحيهان آل إىهان 6  
 السلطات اغتقلت

 هتم زهجها،
 نػه أدزها

 صحفية ه كاتبة نصيسها نجهول 00/11/2019 زاىة الضهسو 7

 

 

https://www.esohr.org/?p=4040
https://alqst.org/ongoing-detention-of-female-journalist-and-writer-maha-al-rafidi-confirmed/
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 ٢٠١٩يف  أعتقلننساء ىلع األقل  ٧ 
 يف السعودية يف السنوات األخيرة أعتقلنامرأة  ٦٩

45 

15 

8 1 

 قيد اإلعتقال التعسفي

 أعتقلن وأفرج عنهن

أعتقلن وأفرج عنهن تحت  
 طائلة املحاكمة

 مجهول مصير
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ال تكتفــي الســعودية بإعــدام المعارضيــن والمتظاهريــن البالغيــن، بــل أنهــا تشــمل األطفــال 
فــي إعداماتهــا، حيــث أقدمــت علــى قتــل 6 قاصريــن ضمــن مجــزرة أبريــل.

وهــم: عبــدهللا ســلمان آل ســريح، مجتبــى نــادر الســويكت، محمــد ســعيد الســكافي، ســلمان 
أميــن آل قريــش، عبــد العزيــز حســين ســهوي، عبدالكريــم محمــد الحــواج. قــال الســتة أمــام 
المحكمــة أنهــم أخضعــوا لتعذيــب وحــي فــي فتــرة التحقيــق مــن أجــل التوقيــع علــى 
اعترافــات كتبهــا المحققيــن بأنفســهم، لكــن القضــاة لــم يكترثــوا لدعاويهــم واصــدروا أحــكام 

ــم. ــدام بحقه اإلع

حقوق الطفل -5

استمـــــرت فــي 2019 االنتهاكــــات بحــق 
األطفــال فــي الســعودية، فــي مخالفــة 
الــي  الطفــل  حقــوق  التفاقيــة  صارخــة 
 ،1996 منــذ  الســعودية  عليهــا  صادقــت 
 لمالحظــات وتوصيــات قدمتهــا 

ً
وتجاهــال

ــم  ــي األم ــل ف ــوق الطف ــة حق ــة اتفاقي لجن
 
ً
تعليقــا  ،2016 فــي  للســعودية  المتحــدة 
الــي  والجرائــم  اإلنتهــاكات  علــى  منهــا 

منظمــات. عــدة  للجنــة  رفعتهــا 

اإلعدامــات الــي طالــت األطفــال، أتــت ضمــن نهــج يفتقــد فيــه األطفــال لألمــان، جــراء ســلوك 
الحكومــة الســعودية تجاههــم والــذي إزداد خطــورة فــي عهــد الملــك ســلمان، حيــث أعــدم فــي 
ــة  ــة. إضاف ــة عادل ــي بمحاكم ــد حظ ــم ق ــرف إن أي منه ــم ُيع ــل، ل ــى األق ــن عل ــده 10 قاصري عه
ــ�ة يواجــه حــى نهايــة 2019، ثالثــة عشــرة قاصــرا  إلــى ذلــك وبحســب رصــد المنظمــة األوروبي
 
ً
خطــر اإلعــدام، بينهــم علــي النمــر وداوود المرهــون وعبــد هللا الزاهــر الذيــن يواجهــون أحكامــا
نهائيــ�ة، وجــالل آل لبــاد وأحمــد الفــرج وعلــي آل بطــي ومحمــد حســين آل نمــر ومحمــد عصــام 
الفــرج وعلــي حســن الفــرج الذيــن طالبــت الني�ابــة العامــة لهــم باإلعــدام وال زالــت محاكمتهــم 

مســتمرة.

القاصرين: عبدالكريم الحواج، عبدالعزيز سهوي، سلمان آل قريش، محمد السكافي، مجتبى السويكت، عبدهللا آل سريح

https://www.esohr.org/?p=4346
https://www.esohr.org/?p=4346
https://www.esohr.org/?p=1717
https://www.esohr.org/?p=4094
https://www.esohr.org/?p=551
https://www.esohr.org/?p=1717
https://www.esohr.org/?p=1717
https://www.esohr.org/?p=516
https://www.esohr.org/?p=4492
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فــي  األطفــال  علــى  اإلعــدام  خطــر  واليقتصــر 
المنظمــة  وثقــت  حيــث  السياســية،  اإلعتقــاالت 
ــل،  ــم بالقت ــي، المته ــدهللا الحويط ــل عب ــة الطف قضي
ــذي  ــر ال ــه، األم ــى براءت ــير إل ــات تش ــل معلوم ــي ظ ف
فــي  قاصريــن  لوجــود  واســعة  إحتماليــة  يفتــح 
 
ً
 يواجهــون اإلعــدام أو أحكامــا

ً
الســجون الجنائيــ�ة أيضــا

قاســية. أخــرى 

وبحســب الشــكوى، فــإن أغلبهــم يخشــون اإلفصــاح عمــا يتعرضــون لــه، خشــية التعذيــب والمزيــد مــن التنكيــل، ومــع إنعــدام مــن الثقــة فــي أن 
تقــوم األجهــزة الحكوميــة بحمايتهــم مــن اإلنتقــام، ولــم يعــرف حــى نهايــة 2019 قيــام الني�ابــة العامــة بإجــراء أي تحقيقــات فــي الشــكوى الــي 

نشــرت المنظمــة معلومــات حولهــا.

إلــى جانـــــب المحـــاكمــــات غيــــر العادلــة وعمليــات 
ــن  ــرى م ــواع أخ ــال ألن ــرض األطف ــل تع ــدام، يحتم اإلع
ــول  ــكوى حــ ــة ش ــت المنظم ــد تلق ــاكات. فلق االنته
قيـــــام موظفيــــن فــي إحــدى دور المالحظــة، وهــي 
الســجون المخصصـــــة لألطفـــــال، باإلعتــداء الجنــي 

ــرر علــى أطفــال معتقليــن. لم يعرف أن السعودية قامت بأي تحقيق أو محاسبة في دعاوى تحرش جني بأطفال في دور المالحظةالمتكـــ

https://www.esohr.org/?p=5225
https://www.esohr.org/?p=4408
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مـــــن بينهــــــم، الشــاب منيــر آل  آدم الــذي 
كانــت اللجنــة المعنيــ�ة بحقــوق األشــخاص 
ذوي اإلعاقــة قــد طالبــت بوقــف إعدامــه.

إضافــــــة إلـــــى ذلــــــك، كـــــان مــن بيــــن 
الضحـــــايــــــــا 

حيــدر آل ليــف، 
الـــــذي سبــــق 
ــدت  أن أكــــــــــ
السعوديـــــــــة 
ــى  ــا عل ــي رده ف
ــا  ــكوى وردته ش
مـــــــن آليــــــات 

األمــم المتحــدة، تغييــر حكمــه مــن اإلعــدام 
إلــى الســجن 8 ســنوات، مشــددة إن حكمــه 
ــعودية  ــر أن الس ــ�ة، غي ــة نهائي ــدر بصيغ ص
ــم  ــادم، ولــ ــيء وصــ ــكل مفاجــ ــه بش قتلت

ُيحاســب أي مســــؤول عــن قتلــــه. 
بحســـب توثــيـــــق المنظـمـــة األوروبيــ�ة 
ــة  ــى نهاي ــان، ح ــوق اإلنس ــعودية لحق الس
اإلعــدام  خطــر   

ً
ســجين�ا  47 يواجــه   ،2019

ــم 13  ــايض، بينه ــات التق ــف درج ــي مختل ف
ــرات  ــود لفت  تع

ً
ــا ــم تهم ــت له  وجه

ً
ــخصا ش

كانــوا فيهــا قاصريــن، ثالثــة منهــم أحكامهــم 
نهائيــ�ة، وهــم: علــي آل نمــر، عبــدهللا الزاهر، 

اإلعدام -6

 قياســيا 
ً
بلغــت الســعودية فــي 2019، رقمــا

المنفــذة،  القتــل  أحــكام  فــي   
ً
جديــدا

بالمقارنــة بمــا هــو متــاح مــن إحصــاءات 
للســنوات الســابقة. حيــث بلــغ 185 إعدامــا، 
ــجل 157  ــر المس ــم األكب ــن كان الرق ــي حي ف
فــي 2015، الســنة األولــى الــي تولــى فيهــا 
هــذا  يأتــي  البــالد.  حكــم  ســلمان  الملــك 
الصعــود الدمــوي فــي تنفيذ أحــكام اإلعدام، 
علــى النقيــض مــن الوعــد الــذي أطلقــه ولــي 
أحــكام  بتقليــص  أبريــل 2018  العهــد فــي 

ــن. ــى الممك ــد األدن ــى الح ــدام إل اإلع

ــعودية  ــتهلت الس اس
الشهــر األول من 2019 
مقيميــن   4 بإعــدام 
يمنيي�ن بتهمــة القتل.

وقــد شــهد 3 منهــم 
فــي اللحظــات األخيــرة 
قبــل قطع رؤوســهم، 
الرابــع  المتهــم  أن 
ــي،  ــد عل ــين محم ياس

 مــن تهمتــه، لكــن الســلطات المعنيــ�ة
ً
بريئــ�ا

لــم تكتــرث لشــهادتهم، وقطعــت رؤوس

البدايــة  هــذه  أنــذرت   .
ً
جميعــا األربعــة 

ــر  ــات غي ــام إعدام ــية، بع ــة والقاس الدموي
مســبوق.

ــع  ــة الرب ــي بداي ــا ف ــة ذروته ــت الدموي بلغ
ــي  ــل ال ــزرة إبري ــع مج ــام، م ــن الع ــي م الثان
المجــزرة  وهــي   ،

ً
ســجين�ا  37 ضحيتهــا  راح 

بعــد  ســلمان،  الملــك  عهــد  فــي  الثانيــ�ة 
فيهــا  قطعــت  الــي   2016 ين�ايــر  مجــزرة 
، كان مــن بينهــم المطالب 

ً
رؤوس 47 ســجين�ا

النمــر  نمــر  الشــيخ  اإلجتماعيــة  بالعدالــة 
ومتظاهريــن. وأطفــال 

شــملت مجــزرة أبريــل 2019، قتــل 6 أطفــال، 
كمــا شــملت متظاهريــن ونشــطاء، وكانــت 
المحاكمــات الــي تســى للمنظمــة رصدهــا، 
بعيــدة كل البعــد عــن شــروط المحاكمــة 
لتعذيــب  معظمهــم  وتعــرض  العادلــة، 

ــديد. ش
األحــكام المنفــذة تجاهلــت مطالــب مــن 
ــم  ــدد منه ــدام ع ــف إع ــدة بوق ــم المتح األم

وإعــادة محاكمتهــم بعدالــة.

حيــدر آل ليــف، أعدمتــه الســعودية 
ــدور  ــدة ص ــم المتح ــا لألم ــد تأكيده بع
حكــم نهائــي بحقه بالســجن 8 ســنوات!

ياســين محمد علــي، شــهد زمالؤه 
لــم  الســلطات  لكــن  ببرائتــ�ه، 

تكتــرث وقطعــت رأســه

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.esohr.org/?p=3733
https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/CRPD/Pages/CRPDIndex.aspx
https://www.esohr.org/?p=5191
https://twitter.com/ESOHumanRights/status/1208422582602612736
https://twitter.com/ESOHumanRights/status/1208422582602612736
https://www.esohr.org/?p=4205
https://www.esohr.org/?p=3885
https://www.esohr.org/?p=3885
https://www.esohr.org/?p=3885
https://www.esohr.org/?p=4306
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/01/shia-cleric-among-47-executed-by-saudi-arabia-in-a-single-day/
https://www.esohr.org/?p=4346
https://www.esohr.org/?p=4346
https://www.esohr.org/?p=3178
https://www.esohr.org/?p=3178
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داوود آل مرهــون، كمــا يوجــد حكــم ابت�دائــي واحــد ضــد عبــدهللا الحويطــي. أمــا الثمانيــ�ة المتبقــون فتطالــب الني�ابــة العامــة بصلبهــم، مــن بينهــم، 
ــين.  ــدوح آل ياس ــجاد مم ــر، س ــين آل نم ــد حس ــرج، محم ــام الف ــد عص ــاد، محم ــن لب ــالل حس ج

ــة  ــة شرس ــن حمل ــن ضم ــن م ــم معتقلي ــاض، بينه ــة بالري ــ�ة المتخصص ــة الجزائي ــي المحكم ــون ف ــدام يحاكم ــة اإلع ــن بعقوب ــب المهددي ــزال أغل ال ي
شــنتها الســعودية فــي ســبتمبر 2017، حيــث يحاكــم الشــيخ ســلمان العــودة والشــيخ عــوض القرنــي، باإلضافــة إلــى الدكتــور علــي العمــري. تطالــب 
الني�ابــة العامــة بقتلهــم بــدون أي تهــم جســيمة، بــل علــى خلفيــة تهــم فضفاضــة كاالنضمــام لجماعــة اإلخــوان المســلمين، اإلشــادة باالعتصامــات 
والمظاهــرات، اإلعتــراض علــى بيــ�ان الــدول المقاطعــة لدولــة قطــر، واالنضمــام لتجمعات واتحــادات علميــة مخالفــة لمنهج كبــار العلماء الرســميي�ن.

 تعود لفترات كانوا فيها قاصرين
ً
 وجهت لهم تهما

ً
 -على األقل- يواجهون حكم اإلعدام، وذلك وفق آخر البي�انات المتوفرة بنهاية 2019، بينهم 13 سجين�ا

ً
 من 47 سجين�ا

ُ
بعض

https://www.esohr.org/?p=5225
https://www.esohr.org/?p=5108
https://www.esohr.org/?p=3416
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كمــا يتهــدد اإلعــدام الباحــث حســن فرحــان 
ــق  ــا تتعل ــم معظمه ــة ته ــى خلفي ــي، عل المالك
بآرائــه الدينيــ�ة وبحوثــه التاريخيــة ومؤلفاتــه 
اشــتهر  حيــث  الكتــب.  لبعــض  وإمتالكــه 
بآرائــه المختلفــة عــن اإليديولوجيــة الرســمية 
ــه  ــبب ل ــا تس ــي م ــي الرس ــر الدي ــد الفك ونق
بمضايقــات حــادة واســتدعاءات وســجن فــي 
ــه  ــة بإعدام ــف المطالب ــابقة. تكش ــرات س فت
بــن  محمــد  العهــد  ولــي  تصريحــات  زيــف 
ــد  ــدال، وتؤك ــز اإلعت ــه بتعزي ــلمان وادعاءات س
أنــه يســتخدم الفكــر المتطــرف بشــكل واســع 
فــي مؤسســة القضــاء غيــر المســتقلة مــن 
أجــل تبريــر قتــل أصحــاب الــرأي والمعارضيــن.

ــل 2019  قف
ُ
ــا أ وفيم

ــرار  علــــــى اسـتـمـــ
محاكمــة المدافعــة 
حـــقــــــوق  عـــــن 
إســـراء  اإلنســـــان 
ــدر  ــام، أصـ الغمغـــ
المحــــايم الدولــي 

لحقــــوق اإلنســــان أوليفـــــــر وين�دريــــدج 
مالحظــات قانونيــ�ة فــي مذكــرة قصيرة، أشــار 
فيهــا إلــى أن الئحــة التهــم ضدهــا وخمســة من 
ــن  ــان المدرجي ــوق اإلنس ــن حق ــن ع المدافعي
ــون   للقان

ً
ــاكا ــل إنته ــة، تمث ــي القضي ــا ف معه

ــان. ــوق اإلنس ــي لحق الدول

ــة  ــرت الني�اب ــر 2019، غّي ــي فبراي ــك، ف ــد ذل بع
إلــى  قضيتهــا  فــي  اإلعــدام  طلــب  العامــة 
الســجن، مــا ظهــر علــى أنــه مراوغــة لــم تحقــق 
واســتهجان  ضغــوط  عــن  نتجــت  العدالــة، 
الني�ابــة  اســتمرت  بينمــا  إعدامهــا،  لطلــب 
بطلــب إعــدام زوجهــا الســيد مــوىس الهاشــم 
علــي  المطــرود،  أحمــد  اآلخريــن:  والثالثــة 
العويشــير، خالــد الغانــم، رغــم تشــابه تهمهــم 
معهــا إلــى حــد كبيــر يصــل إلــى حــد التطابــق 
عــدم وجــود  يؤكــد  مــا  التهــم،  أغلــب  فــي 
معاييــر موضوعيــة للعدالــة، وخضــوع القضــاء 

بشــكل تــام للحكومــة الســعودية.

فيمــــا باتــــــــت قضيــة المواطــن األردنــــي 
المهــدد باإلعــدام حســين أبــو الخيــر فــي أخطــر 
مراحلها، بعـــــــد نفـــــــــــاذ كافــــة الخطوات 
بإعدامــه،  نهائــي  حكــم  وصــدور  القانونيــ�ة، 
وذلــك علــى الرغــم مــن تأكيــد األمــم المتحــدة 
شــنيعة،  إنتهــاكات  علــى  قضيتــ�ه  انطــواء 
وقــد ُيقطــع رأســه فــي أي لحظــة بعــد أن 
يوقــع الملــك الســعودي -أو مــن ينيــب عنــه- 

ــه. ــم إعدام ــى حك عل

لــم تغيــر الســعودية مــن سياســتها فــي قتــل 
ــة،  ــاء المنظم ــر إحص ــب آخ ــن، وبحس القاصري
فــإن عــدد مــن تــم إعدامــه أو مهــدد باإلعــدام 
العظــى  الغالبيــ�ة   ،

ً
قاصــرا  23 إلــى  ارتفــع 

ــلمان. ــك س ــد المل ــن عه ــع ضم ــا تق منه
ــى  ــل مرتجــــــ ــة الطفــــ ــت قضي ــد أوضح وق
ــة  ــعودية المفتوح ــة الس ــص شهيـــــ قريريــ
ــض  ــراث إن بعــــ ــن، دون اكتـــ ــل القاصري لقت
التهـــــــم الموجهـــــة لــه كانــت تشــير لســنه 
حينمــا كان 11 عامــا. الني�ابــة العامــة لــم تكتــف 
بطلــب قتــل الطفــل مرتجــى بــل طالبــت أيضــا 
بصلبــه بعــد القتــل، وذلــك قبــل أن يحكــم 
ــتهجان  ــة الس ــا، نتيج ــجنه 12 عام ــايض بس الق
واســع واســتنكار للرغبــة الشــنيعة بقتلــه، 
ــ�ه،  ــم تنت ــة 2019 ل ــع نهاي ــ�ه م ــت قضيت والزال
 فــي 

ً
 منظــورا

ً
واليــزال حكــم ســجنه 12 عامــا

ــة  ــة العام ــب الني�اب ــل طل ــي ظ ــتئن�اف ف اإلس
ــه. بقتل

وفيمــا يتعلـــق بقضايـــا اإلعـــدام، تستمــــر 
ــاز  ــة احتجـــ ــة سياســ ــة بممارســ السعوديـــ
بطــرق  قتلهــم،  تــم  الذيــن  األفــراد  جثاميــن 
فــي  المحتجــزة  الجثاميــن  أن  مختلفة،حيــث 
2019 فقــط، بلغــت 52، ليبلــغ العــدد منــذ 2016 
وحــى 2019، ووفــق آخــر تحديــث للمنظمــة 
 85 اإلنســان  لحقــوق  الســعودية  األوروبيــ�ة 
الدوليــة،  للقوانيــ�ن  انتهــاك  فــي   ،

ً
جثمانــا

 عبــر 
ً
وإصــرار علــى تعذيــب ذوي الضحايــا نفســيا

ــق  ــم وف ــم ودفنه ــع ابن�ائه ــن تودي ــم م حرمانه
طريقتهــم وحرمانهــم مــن زيارتهــم.

المحايم أوليفر وين�دريدج

https://www.esohr.org/?p=4180
https://www.esohr.org/?p=4180
https://www.esohr.org/?p=3372
https://www.esohr.org/?p=3372
https://www.esohr.org/?p=3862
https://www.esohr.org/?p=3887
https://www.esohr.org/?p=3887
https://www.youtube.com/watch?v=y5H7X9ZGlDY
https://www.youtube.com/watch?v=y5H7X9ZGlDY
https://www.esohr.org/?p=5139
https://www.esohr.org/?p=4492
https://www.esohr.org/?p=4492
https://www.esohr.org/?p=4500
https://www.esohr.org/?p=4500
https://www.esohr.org/?p=5103
https://www.esohr.org/?p=5103
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بســيارتهم، والمواطن الفرج مــن المطلوبي�ن 
علــى قائمــة تضــم تســعة أشــخاص. بحســب 
مصــادر للمنظمـــة يمتنــــع بعــــض األفــــراد 
ــات  ــهم للجه ــليم أنفس ــن تس ــ�ن ع المطلوبي
المميــت  التعذيــب  مــن  خشــية  األمنيــ�ة 
ــث،  ــون المباحــ ــي سجـــ ــارس ف ــذي ُيمــ ال
والمحاكمـــــات غيــر العادلــــة، والتساهـــل 

ــدام. ــكام اإلع ــي أح ــديد ف الش

قــوات األمــن التابعــة لرئاســة أمــن الدولــة 
 11 ســبت  صبــاح  مداهمــة  كذلــك  شــنت 
ــن  ــة ضم ــنابس الواقع ــدة س ــي بل ــو، ف ماي

جزيــرة تــاروت فــي محافظــة القطيــف. 

ــر مـــــن سبـــــع  اســتمرت المداهمــة أكثــــ

ســاعات، اســتخدمت فيهــا أســلحة مختلفــة 
بينهــا 20 آليــة مــن المدرعــات العســكرية 
والمركبــات المدنيــ�ة المصفحــة، وقتلــت 
8 أشــخاص، وأحدثــت أضــرار كبيــرة فــي 
البلــدة  أثن�ائهــا  حوصــرت  الممتلــكات، 
واســتخدام أســلحة ثقيلــة، وهدمــت بعــض 

المنــازل دون أي تبريــر.
ــدأب  ــي تــــ ــات التـــ ــوي المداهمـــ تنطـــ
الســعودية علــى تنفيذهــا، علــى انتهــاكات 
قبيــ�ل  مــن  عديــدة،  وجرائــم  وخروقــات 
وترهيــب  القضــاء،  نطــاق  خــارج  القتــل 
المدنييــــــن، واالعتقـــــاالت التعسفيــــــة، 
وإتــــالف الممتلكـــــات، وسرقـــــة بعــض 
ــي بعــض  ــازل فـــ ــن المنــ ــات مـــ الممتلكـــ
ماليــة.  مبالــغ  ذلــك  فــي  بمــا  الحــاالت 
الُيلحــظ أن الســعودية تحــرص فــي مثــل 
هــذه المداهمــات علــى تدابيــر لتجنــب قتــل 

المســتهدفين. األشــخاص 

كذلــك يتعـــــذر فــي السعوديــــة تقديــم 
شــكاوى قضائيــ�ة علــى األجهــزة واألفــراد 
الذيــن يشــتركون فــي المداهمــات، بســبب 
ــ�ه. ــك وابن ــم المل ــا له ــي يوفره ــة ال الحماي

القتل خارج نطاق القضاء -7

ــل  ــالل 2019 بالقت ــعودية خ ــي الس ــم تكتف ل
وإصــدار أحــكام القتــل عبــر القضاء فحســب، 
بيــ�ن  المفرطــة  القــوة  اســتخدمت  بــل 
األحيــاء الســكني�ة، مــا نتــج عنــه عــدة حــاالت 

ــون. ــار القان ــارج إط ــل خ قت
فخــالل 2019 قتلــت القــوات -علــى األغلــب 
تتبــع جهــاز رئاســة أمــن الدولــة الــذي يرجــع 
ــى   عل

ً
ــا ــرة- 22 مواطن ــلمان مباش ــك س للمل

األقــل، خــالل مداهمــات متعــددة.

ــر  ــي ين�اي ــت ف ــات كان ــذه المداهم ــى ه  أول
2019، حيــن قتلــت 6 مواطنيــ�ن فــي مدينــ�ة 
أم الحمــام فــي محافظــة القطيــف. اســتمر 
ــادة  ــه المعت ــد روايات ــي بتردي ــالم الرس اإلع
فــي مثــل هــذه العمليــات، والــي تديــن 
الضحايــــا وتتهمهــــم بالتحضيــــر لعملــيـــة 

ــ�ة. إرهابي

الســعودية  قتلــت  ذاتــه،  الســياق  فــي 
ــرج  ــد الف ــ�ن ماج ــل 2019 المواطني ــي أبري ف
يتحركــون  كانــوا  بينمــا  زرع،  آل  ومحمــود 

بالقيــام  الســعودية  تمكيــن  فــي  للســالح  المصــدرة  الــدول  تســاعد 
بلــدة  علــى  مداهمــة  مــن  الصــورة  والقمعيــة.  الدمويــة  بعملياتهــا 

2019 مايــو  ســنابس، 
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تعانــي فئــآت متعــددة فــي السعوديــــة 
الــي  للقوانيــ�ن  العملــي  التطبيــق  جــراء 
ــة  ــك المتعلق ــة، وكذلــ ــق بالجنسيــ تتعلــ
ــد  ــي، تعتقــ ــل تقريبـ ــة. وبشــكـ باإلقـامـــ
ــة  ــى ثالث ــل إل ــد يص ــم ق ــة أن عدده المنظم
ــآت  ــية، وفئ ــال جنس ــآت ب ــ�ن فئ ــ�ن، بي ماليي
لديهــا إقامــات بأشكـــال متنوعــــة ولكنهـــــا 
ــة. ــات جم ــدات وصعوب ــن تعقي ــي م تعانـ

ــا  ــية تداوله ــن الجنس ــان م ــة الحرمــ قضيـــ
ــدة،  ــم المتح ــي األمــ ــون ف ــّررون خاّصــ مق
حيــث وجــه كل مــن المقــرر الخــاص المعــي 
بحقــوق اإلنســان للمهاجريـــن، والمقــــرر 
ــات،  ــوؤن األقليــ ــي بشــ ــاص المعنــ الخـــ
والمقــررة الخــاصـــــة المعنيـــــة باألشــكال 
المعاصــرة للعنصريــة والتمييـــــز العنصــري 
مــن  بذلــك  يتصــل  ومــا  األجانــب  وكــره 
ــعودية  ــة الس ــى الحكوم ــالة إل ــب، رس تعص
ــة كل  ــى قضي ــارت إل ــر 2019، أش ــي فبراي ف
مــن خاتــم فــرج هللا ووالــده ماجــد فــرج 
أوضحــت  الرسالــــة  الفلســطينيي�ن.  هللا، 
أنهمــا يحمــالن الجنســية الفلســطيني�ة إال 
ــداد  ــي ع ــا ف ــع بات ــر الواق ــم األم ــا بحك أنهم
عديــي الجنســية. المقــررون أشـــــاروا إلــى  
أن الحـــــق فــي فــي الجنســية معتــرف بــه 

ومحــي بموجــب القانــون الدولــي.

مــن  المحروميــن  األفــراد  قضيــة  راوحــت 
ــي  ــا ف ــة مكانهــ ــي السعوديـــ ــية ف الجنس
2019، علــى الرغــــم مــن تقديــــم الحكومــــة 
ــكلتهم.  ــل مش  بح

ً
ــودا ــرارا وع ــعودية م الس

وعلــى الجانــب اآلخــر، تســتهدف المدافعين 
عــن حقــوق )البــدون( بأنــواع مختلفــة مــن 
ــم  ــم أصواته ــدف ك ــاكات به ــع واالنته القم

ــاة. ــداول المعان ــع ت ومن

ــبتمبر  ــي س ــدرايس ف ــم ال ــة الموس ــع بداي م
ــي  ــدون ف ــال الب ــاة أطف ــرت معان 2019، ظه
الحصــول على حقهم األســايس فــي التعليم، 
ــو  ــع الفيدي ــن مقاط ــدد م ــر عــ ــث انتش حي
ــي  ــة ف ــن المدرس ــم م ــد طرده ــال بع ألطف
ــالك  ــدم امت ــة ع ــى خلفي ــوم درايس عل أول ي
ــوار  ــة ن ــو الطفل ــا فيدي ــ�ة ومنه أوراق ثبوتي
العنــزي. وفيمــا تــّم حــّل المشــكلة ســطحيا، 
فــإن الســعودية ال تــزال تحــرم فئــة البــدون 
مــن كثيــر مــن حقوقهــم، ومــن ذلــك الحــق 
الكامــل فــي العمــل والحــق الكامــل فــي 
كانــت  والــي  وغيرهــا،  العالــي  التعليــم 
المنظمــة األوروبيــ�ة قــد وثقــت عــددا منهــا 

ــابقة. ــر س ــي تقاري ف

إنعدام الجنسية )البدون( -8

للمهاجريــن،  اإلنســان  حقــوق  مقــرر  موراليــس  جونزاليــس  فيليــب 
ــيويم  ــي أش ــات، إي. تين�داي ــا األقلي ــرر قضاي ــس مق ــد دي فاريني فيرنان

ــب ــره األجان ــري وك ــز العنص ــة والتميي ــا العنصري ــررة قضاي مق

ابن فرحان الحنتويشالطفلة نوار العنزي

https://www.esohr.org/?p=4279
https://www.esohr.org/?p=4681
https://www.esohr.org/?p=586
https://www.esohr.org/?p=586
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بســبب تصاعــد القمــع فــي عهــد الملــك ســلمان وإبنــ�ه، توقفــوا 
ــف  ــالة تخوي ــد رس ــا يع ــوا، م عتقل

ُ
ــك أ ــم ذل ــة، ورغ ــرات طويل ــذ فت من

ــ�اء  ــن أبن ــن م ــى الكثيري ــال عل ــر اإلعتق ــود خط ــتمرة، بوج ــر مس وتذكي
ــى  ــك عل ــق ذل ــت. وينطب ــي أي وق ــرأي ف ــداء ال ــبب إب ــعب بس الش
ــتهدفت  ــر 2019 اس ــي نوفمب ــعودية ف ــنتها الس ــاالت ش ــة إعتق حمل
صحفييــ�ن ونشــطاء مــن بينهــم وعــد المحيــا، عبدالعزيــز الحيــص، وبــدر 
ــم،  ــؤاد العبدالكري ــب ف ــر، ومصع ــان الناص ــليمان الصيخ ــد، وس الراش

وعبدالمجيــد البلــوي، وعبدالرحمــن الشــهري، وفــؤاد الفرحــان.

حرية الرأي والتعبير -9

ــداد  ــدت أع ــ�ن وتزاي ــة الصحفيي ــتمرت مالحق ــر، واس ــرأي والتعبي ــة ال ــى حري ــود عل ــدت القي ــالل 2019 تزاي خ
معتقلــي الــرأي فــي الســجون. وفيمــا أكــد تقريــر المقــررة الخاصــة المعني�ة بحــاالت اإلعــدام خــارج القضاء أو 
 أغنيــس كاالمــارد الــذي صــدر فــي يونيــو 2019 تحميل المســؤولين الســعوديي�ن 

ً
بإجــراءات موجــزة أو تعســفا

قتــل الصحفــي جمــال خاشــقجي علــى خلفيــة تعبيــره عــن رأيــه بمــا يخالــف التوجهــات الرســمية، لــم تطبــق 
ــة  ــت محاكم ــا قدم ــؤولين، إنم ــبة المس ــة لمحاس ــوات جدي ــاذ خط ــي اتخ ــارد ف ــات كاالم ــة توصي الحكوم

 واســعا.
ً
هزليــة جلبــت ســخطا

ــتمرت  ــك، اس ــب ذل ــى جان إل
ــد  ــاكات ض ــعودية بانته الس
الصحفييـــــن والمدونيـــــن، 
ــي  ــال الصحفـــ ــا إعتقــ بينه
ــن  ــي عبـــدالرحمــــ األردنـــــ
فرحانــه منــذ فبرايــر 2019. 

وعلــى الرغــم مــن اإلنتقــادات الدوليــة الــي وجهــت إلــى الســعودية 
وتخفيــض مرتبتهــا عالميــا إلــى 172 مــن أصــل 180 دولــة فــي التصنيــف 
ــداد  ــت أع ــدود، ال زال ــال ح ــلون ب ــة مراس ــدره منظم ــذي تص ــي ال الدول
الصحفييــ�ن المعتقليــن فــي تزايــد. إلــى جانــب ذلــك فــي أبريــل 2019 
 ومدونيــ�ن ونشــطاء وصــل 

ً
شــنت الســعودية إعتقــاالت طالــت كتابــا

ــر. ــة عش ــى خمس ــب إل ــم بحس عدده
ــه  ــن آرائ ــابقة ع ــات س ــي أوق ــر ف ــن كان يعب ــن م ــ�ن المعتقلي ــن بي م
فــي شــؤون تتعلــق باإلصــالح وبحقــوق اإلنســان وحقــوق المــرأة 
عبــر وسائــــل التواصـــل اإلجتمـاعـــي والمقـــاالت والكتـــــب، ولكـــن 

أغنيس كاالمارد

الصحفي األردني عبدالرحمن فرحانة

ابن فرحان الحنتويش

https://alqst.org/new-round-of-arrests/
https://www.esohr.org/?p=4542
https://rsf.org/ar/news/-155
https://rsf.org/ar/news/-155
https://rsf.org/ar/lmmlk-lrby-lswdy
https://www.esohr.org/?p=4274
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 810٢ يف اضتهرفوا اللزىو هالكتاب اإلعالنييو ةعؾ
 الحالة تارىخ اإلعتقال األضم 
 قير اإلعتقال 10/01/2019 زهيس كتتي 0
 قير اإلعتقال 22/02/2019 عترالسحهو فسحاىه 8
 قير اإلعتقال 04/04/2019 نحهر الؽادق 3
 قير اإلعتقال 04/04/2019 ىاىف الهيراس 4
 اإلعتقالقير  04/04/2019 ثهس املسزهقي 2
 قير اإلعتقال 04/04/2019 ةرر اإلةساهيم 6
 قير اإلعتقال 05/04/2019 عترالله الرحيالن ٢
 قير اإلعتقال 04/04/2019 ىشىر الفيفي 2
 قير اإلعتقال 82/1٢/810٢ نها السفيرو القحطاىي 9
 تم اإلفساج عيه 16/11/2019 ةرر الساعر 10
 تم اإلفساج عيه 16/11/2019 ضليهان الؽيذان الياؼس 11
 تم اإلفساج عيه 16/11/2019 هعر املحيا 12
 تم اإلفساج عيه 16/11/2019 نؽعب فؤاد العترالكسىم 13
 تم اإلفساج عيه 16/11/2019 عتراملجير ضعود التلوو 14
 تم اإلفساج عيه 18/11/2019 عترالعشىش الحيػ 15
 اإلفساج عيهتم  20/11/2019 عترالسحهو الغهسو 16
 تم اإلفساج عيه 21/11/2019 فؤاد الفسحان 17
 نؽيسها نجهول 00/11/2019 زاىة الغهسو 18
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شــركة تويتــر فــي دبــي تفيــد بأنــه مــن يديــر 
ــة،  ــارض للحكوم ــكول” المع ــاب “الكش حس

ــة. ــادر إعالمي ــب مص بحس

فيمــا ظــل مصيــر 
المــعــــارض أحمــد 
ــدم  ــل -أق المغســ
ــي  ــل مخفــ معتقــ
 فـــــــي 

ً
قســريــــا

 - السعــوديـــــــة 
ــة  ــى نهـــايـــ حتــــ
ــام 2019  الــعـــــــــ

 ،2019 نهايــة  فــي  أكمــل  وقــد   .
ً
مجهــوال

 منــذ أن تســلمته الســعودية مــن 
ً
1588 يومــا

الحكومــة اللبن�انيــ�ة بعــد القبــض عليــه فــي 
مطــار بيــروت. أشــارت مصــادر للمنظمــة 
ــره  ــن مصي ــاح ع ــت اإلفص ــث رفض أن المباح
ــه، وأن  ــؤالهم عن ــه وس ــة ذوي ــ�اء مراجع أثن
 وال 

ً
أحــد العناصــر قــال لهــم:” أعتبــروه ميتــ�ا

ــه”. ــألوا عن تس

يتعلــــق  فيمــا  أمــا 
بالداعيــــة سليمــــان 
الــــدويـــــــــش )23 
سبتمــبـــــــر 1968( 
التـــزال السعوديـــة 
الــرد علــى  تتجاهــل 

اإلخفاء القسري -10

يعــد اإلخفـــــــاء القســـــري مــــن أبغــــــض 
اإلنتهــاكات لحقــوق اإلنســان، لكونــه يحــرم 
ــة،  ــي الحري ــايس ف ــه األس ــن حق ــة م الضحي
ــي  ــب وح ــاالت بتعذي ــي ح ــرن ف ــا يقت كم
مميــت، باإلضافــة إلــى مــا يلحــق بذويــه مــن 
ــم  ــدم معرفته ــراء ع ــيئ�ة ج ــية س ــار نفس آث

ــره. بمصي
ومــن بيــ�ن أشــهر أربــع حــاالت إخفاء قســري 
لــم تســتجد معلومــات  فــي الســعودية، 
ــة واحــدة، فيمــا باتــت الحــاالت  إال فــي حال

ــوض. ــن الغم ــا م ــى حاله ــرى عل األخ

ــادر  ــق مصـــ فــوفــ
موثوقـــــة تواصــل 
الصحفــــــي تـركــــي 
 مع 

ً
الجاســـر هاتفيــا

ــة  ــي نهاي ــرته فـ أس
ديســمبر 2019، بعــد 
إخفــاء قســري دام 

.
ً
656 يومــا

تركـــــي  الصحفــــي  الســعودية  اعتقلــت 
ــد  ــارس 2018، بـعــ ــي 15 مــ ــر فــ الجــاســــ
حصولهـــــا علــــــى معلومـــــات مـــن مكتب 

ــي  ــل المعـنــ ــق العــامــ ــة الفــريــــ رسالـــ
باالختفــــاء القســــري التابع لألمــم المتحدة 
منــذ يوليــو 2017، الــي استفســر فيهــا عــن 

مصيــره.
ــي  ــش فـ ــان الدويـ ــة سليمـ ــل الداعيـ عتقـ

ُ
ا

ــة  ــ�ة مك ــه لمدين ــالل زيارت ــل 2016 خ 22 أبري
المكرمــة، وحــى نهايــة 2019 أكمــل 1347 

.
ً
 منــذ اعتقالــه واخفائــه قســريا

ً
يومــا

كمــا ال يــزال مصيــر 
ــالل  ــف الهــــ موظـ
ــعودي  ــر الس األحم
عبـــــدالــرحــمــــن 
 
ً
ــا ــان غامض السدحــ
ــي 659  ــد مضـ بــعــ
 علــى اعتقالــه 

ً
يومــا

ــارس 2018. ــي 12 م ــه ف ــر عمل ــن مق م

القســري  اإلخفــاء  الســعودية  تســتخدم 
دمة 

ّ
بشــكل ممنهــج وألهــداف عديــدة وكمق

لجملــة إنتهــاكات. هــذا النهــج أشــارت إليــه 
ــاء  ــي باالختف ــل المع ــق العام ــائل الفري رس
القســري إلــى جانــب القضايــا الــي تابعتهــا 
ــد  ــاء ق ــر أن اإلخف ــا أظه ــو م ــة وه المنظم
مــن  والحرمــان  للتعذيــب  مقدمــة  يكــون 

ــوق. الحق
الداعية سليمان الدويـش

أحمد المغسل

عبدالرحمن السدحان

الصحفـي تـركــي الجاسـر

https://metro.co.uk/2018/11/09/twitter-gave-saudi-arabia-information-about-journalist-who-ended-up-dead-8123873/
https://www.esohr.org/?p=4256
https://www.esohr.org/?p=2290
https://www.esohr.org/?p=4660
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 يف الطعودىة القطسو اإلدفاءؿحاىا 
 نرة اإلدفاء القطسو تارىخ اإلدتفاء االضم 

 

 عهسىو ه عام 8102 أكتوةس 82 عترالسحهو الطرحان

 

 أعهس هتطعة عانان 810٢ أةسىل 88 الغيخ ضليهان الرهىظ

 

 أعهس هدهطة أعوام أرةعة 8102 أغططص 82 أحهر املغطل
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تاريخ عضوية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان

2006 حتى  2008 االولى
2009 حتى  2011  الثانية
2014 حتى  2016  الثالثة
2017 حتى  2019  الرابعة

اإلنســان تمظهــرت فــي مجــزرة أبريــل 2019، 
ــم   بينه

ً
ــخصا ــعودية 37 ش ــت الس ــن أعدم حي

ــب  ــس طل ــات المجل ــف آلي ــبق لمختل ــن س م
ــم. ــف إعدامه وق

ــي  ــاص المع ــرر الخ ــم المق ــدث عنه ــد تح وق
بتعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان والحريــات 
ــاب،  ــة اإلره ــياق مكافح ــي س ــية ف األساس
الســابق، بــن إيمرســون، فــي الفقــرة 49 مــن 
ــأن  ــد )ب  تفي

ً
ــرا ــاك تقاري  أن هن

ً
ــال ــره قائ تقري

المحاكمــة لــم تســتوف اإلجــراءات القانوني�ة 
الواجبــة ومعاييــر المحاكمــة العادلــة، وقــد 
ــوا  ــم يتمكن ــب ول ــون للتعذي ــرض المتهم تع
منــه  إشــارة  فــي  محاميــن(  توكيــل  مــن 
بينهــم أطفــال  إلــى محاكمــة 24 ســجين�ا، 
قتلتهــم  قــد  منهــم   14 كان  ومتظاهــرون، 
 
ً
مطالبــا أبريــل،  مجــزرة  ضمــن  الســعودية 
ــر  ــد النظ ــرة 55 )أن تعي ــي الفق ــة ف الحكوم

مــع نهايــة 2019، انتهــت عضويــة الســعودية الرابعــة فــي مجلــس حقــوق اإلنســان، والــي بــدأت 
ــام  ــب نظ ــابقة، وبحس ــات س ــ�الث عضوي ــرة، بث ــة األخي ــذه العضوي ــبقت ه ــد س ــذ 2017. وق من
مجلــس حقــوق اإلنســان، فــإن فتــرة العضويــة الواحــدة تمتــد لثــالث ســنوات، واليحــق للدولــة 

أن تشــغل العضويــة بشــكل متت�الــي فــي أكثــر مــن دورتيــ�ن.

لــم يكــن لهــذه العضويــة فــي مراتهــا األربــع، 
حقــوق  أوضــاع  علــى   

ً
إيجابــا تنعكــس  أن 

ــس،  ــى العك ــور عل ــارت األم ــل س ــان، ب اإلنس
ــوأ  ــي أسـ ــة هــ ــة الرابعـ وكانــــت العضـويــ
ــا  ــا م ــدث فيه ــالق، وح ــى اإلط ــرات عل الفت
ــع  ــا دف ــو م ــابقاتها، وه ــي س ــدث ف ــم يح ل
عشــرات المنظمــات إلــى مطالبــة الجمعيــة 
ــا. ــق عضويته ــدة تعلي ــم المتح ــة لألم العام

فــي  لعضويتهــا  األخيــرة  الســنة  خــالل 
المجلــس، ُوجهــت لهــا الكثير مــن االنتقادات 
المجلــس،  آليــات  مختلــف  قبــل  مــن 
واســتمرت فــي سياســة التجاهــل، والــردود 
والتبريــرات الُمضللــة، والنكــث بالتزاماتهــا 
ــي  ــدات ال ــي المعاه ــة، ف ــة الطوعي الدولي
ــرق  ــآراء الف ــراث ب ــدم االكت ــا، وع ــت له انضم

العاملــة.
ــوق  ــس حق ــات مجل ــعودية آللي ــل الس تجاه

القضايــا  جميــع  فــي  الســرعة  وجــه  علــى 
ــوم  ــن والمحك ــاء المتهميــ ــة للسجنــ الحاليـ
عليهــم فــي جرائــم اإلرهــاب الذيــن يواجهــون 
ــي أن  ــددا )ينبغ ــدام( ومشــ ــة اإلعـ عقوبــــ
قاصريــن  كانــوا  أشــخاص  بحــق  التفــرض 
وقــت إرتــكاب الجرائــم أو أشــخاص مــن ذوي 
 فــي 

ً
ــا اإلعاقــة النفســية أو الفكريــة( مطالب

ــرة  ــي الفق ــره ف ــام تقري ــي خت ــات ف التوصي
)ج( إلــى التحقيــق فــي ادعــاءات التعذيــب، 
المنتزعــة  االعترافــات  قبــول  )عــدم  و 
ــة  ــد أكــدت توثيقــات المنظم باإلكــراه(. وق

تعــرض أغلبهــم للتعذيــب الشــديد.

https://www.esohr.org/?p=4463
https://www.esohr.org/?p=4463
https://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/40/52/Add.2
https://www.esohr.org/?p=4346
https://www.esohr.org/?p=4346
https://www.esohr.org/?p=4690
https://www.esohr.org/?p=863
https://www.esohr.org/?p=1876
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تاريخ عضوية السعودية في مجلس حقوق اإلنسان

2006 حتى  2008 االولى
2009 حتى  2011  الثانية
2014 حتى  2016  الثالثة
2017 حتى  2019  الرابعة

ــد  ــدة، وق ــم المتح ــات األم  لآللي
ً
ــعا  واس

ً
ــال ــعودية تجاه ــارس الس تم

ــدام  ــد إع ــفي، بع ــال التعس ــي باالعتق ــل المع ــق العام ــدر الفري أص
 
ً
رجــل األعمــال عبــاس الحســن ضمــن مجــزرة أبريــل 2019، رأيــا قانونيــ�ا
ــة   لغراب

ً
ــرا ــه، نظ ــن إعدام ــب م ــب والغض ــة والرع ــه الصدم ــدى في أب

مزاعــم  علــى   
ً
فعليــا انطوائهــا  وعــدم  الموجهــة،  التهــم  وتفاهــة 

 عــن االنتهــاكات العديــدة 
ً
الســعودية بتورطــه بالتجســس، هــذا فضــال

الــي تعــرض لهــا، وجرائــم التعذيــب الــي ارتكبــت بحقــه، وعــدم 
اتســاق محاكمتــه، بشــكل فاضــح، مــع شــروط المحاكمــات العادلــة.

كمــا أعـــــرب الفريــــق 
العـامـــــــل المعنـــــي 
باالعتقــال التعســفي، 
ــه  ــتي�ائه وغضب ــن اس ع
ــر  ــدام المتظاه ــن إع م
القاصــــر عبد الكريـــــم 
والمتظاهــر  الحــــواج 

منيــر آل آدم، ضمــن مجــزرة أبريــل، وخاصــة أنــه كان قــد دعــا علــى وجه 
ــطس  ــي أغس ــة ف ــدية والعقلي ــالمتهم الجس ــان س ــى ضم ــد إل التحدي

.2018

فــي ســبتمبر 2019، أكــد تقريــر صــادر عــن األمانــة العامــة لألمــم 
المتحــدة ســلوك الســعودية العدوانــي تجــاه المدافعيــن عــن حقــوق 
ــم  ــع األم ــون م ــن يتعاون ــك الذي ــة أولئ ــطين، وخاص ــان والناش اإلنس
 إلــى عينــ�ة مــن 

ً
المتحــدة وآلياتهــا فــي مجــال حقــوق اإلنســان، مشــيرا

ــول،  ــن الهذل ــدوي، ولجي ــمر ب ــان: س ــوق اإلنس ــن حق ــن ع المدافعي

ويحــى العســيري، ومحمــد القحطانــي، وعيــىس النخيفــي، وفــوزان 
الحربــي وزوجتــه أمــل الحربــي، وكذلــك مــن اليمــن عبدالرشــيد الفقيــه 

ورضيــة المتــوكل مــن منظمــة مواطنــة لحقــوق اإلنســان.

ــي  ــل الصحفـــــ ــة قـتـــــــ جريم
ــن  ــت م ــقجي كان ــال خاش جمــــ
ــا  ــي تعاطاه ــا ال ــرز القضاي أبـــ
ــان  ــوق اإلنســــــ ــس حقـــ مجل
وتــحـــــت   ،2019 خـــــــــــــالل 
ــوة  ــذت خـــطـــ تخـــ

ُ
ــه ا سقفــ

تاريخيــــة تمثــــلت بتحميـــــــل 
السعوديــــــة مســؤولية جريمة 
القضــاء  نطــاق  خــارج  اإلعــدام 
جمــال  الصحفــي  طــال  الــذي 
ــر 2018،  ــي 2 أكتوب ــقجي ف خاش
ــي  ــك ف ــرار، وذل ــابق إص ــن س ع
تقريــر المقــررة الخاصــة الســيدة 

أغنيــس كاالمــارد.

كمــن تاريخيــة هــذه الخطــوة كونهــا وضعــت الســعودية أمــام طــرف 
حيــادي للتحقيــق فــي انتهاكاتهــا.

الصحفي جمال خاشقجي

لم تتعاون السعودية مع المقررة أغنيس كاالمارد

المتظاهر القاصر عبدالكريم الحواجالمتظاهر المعاق منير آدم

https://www.esohr.org/?p=5197
https://www.esohr.org/?p=5216
https://www.esohr.org/?p=4713
https://www.esohr.org/?p=4542
https://www.esohr.org/?p=4542
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الســعودية  أصبحــت  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
ــة  ــل المفوض ــن قب ــتمر م ــد مس ــع نق موض
األمــم  فــي  اإلنســان  لحقــوق  الســامية 
المتحــدة الســيدة ميشــيل باشــليه خــالل 
ــدورة  ــ�اح ال ــالل افتت ــارس وخ ــي م 2019، فف
40 لمجلــس حقــوق اإلنســان أعربــت عــن 
ــوء  ــفية وس ــاالت التعس ــن االعتق ــا م قلقه
المعاملــة والتعذيــب الــذي تتعــرض لهــا 
عــدد مــن المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، 
واعتبــــرت أنهــــا تتنــاقـــض مــع إدعــــاءات 
ــل  ــزرة أبري ــد مج ــمية. وبع ــات الرس اإلصالح
ووصفتهــا  اإلعدامــات  باشــيليه  أدانــت 
بالمّروعــة، مشــيرة إلــى النــداءات المتكــررة 
الــي وّجهتهــا آلّيات األمــم المتحــدة لحقوق 
اإلنســان حــول افتقــار اإلجــراءات القانونيــ�ة 
المتبعــة إلــى ضمانــات المحاكمــة العادلــة، 
للتعذيــب  بتعرضهــم  الضحايــا  وإدعــاءات 
للحصــول علــى إعترافــات محــددة، باإلضافــة 

ــا. ــ�ن الضحاي ــن بي ــود قاصري ــى وج إل

وفــي يونيــو 2019، وفــي كلمتهــا االفتت�احية 
ــه  ــي دورتــ ــان ف ــوق اإلنســ ــس حقــ لمجلــ
الواحـــدة واألربعيــــن نــــددت المفوضــة 
اإلنســان  الســعودية لحقــوق  بإنتهــاكات 
وخاصــة فيمــا يتعلــق بعقوبــة اإلعــدام، 
ــعودية  ــض الس ــن رف ــفها م ــدت أس ــا أب كم
تقريــر المقــررة الخاصــة المعنيــ�ة بعمليــات 
القتــل خــارج نطــاق القضــاء أو بإجــراءات 
موجــزة الســيدة كاالمــارد حــول جريمــة قتــل 

ــقجي. ــال خاش جم

ــت  ــمية، تلق ــادات الرس ــى االنتق ــة إل إضاف
ــات  ــل منظم ــن قب ــادات م ــعودية انتق الس
حقوقيــة أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان، 
ــ�د  ــت البن ــترك تح ــ�ان مش ــك  بي ــ�ن ذل ــن بي م
الســـادس مــن جــــدول أعمــــال مجلــس 
حقــوق اإلنســان فــي دورتــه األربعيــن، أكــد 
حقــوق  مجلــس  تســتغل  الســعودية  أن 
اإلنســان وعضويتهــا فيــه لتبريــر إنتهاكاتهــا 
وممارســة التضليــل، وليــس لتطويــر وتعزيــز 

ــوق. ــرام الحق إحت

المجلــس  فــي  الفعاليــات  شــهدت  كمــا 
مشــاركة بعــض ذوي الضحايــا، فقــد أثــارت 
ــة  ــر، قضي ــو الخي ــب أب ــ�ة زين ــيدة األردني الس
ــت  ــام وطالب ــر، أم ــو الخي ــين أب ــا حس أخيه
بالتدخــل لحمايتــ�ه مــن اإلعــدام علــى خلفيــة 
تهــم غيــر جســيمة، لكــن الســعودية مضــت 
فــي التعامــل الغيــر عــادل مــع قضيتــ�ه، 
ــد  ــدام، وق ــي باإلع ــم نهائ ــه حك ــدر بحق وص

ــة. ــي أي لحظ ــل ف يقت

زينــب أبــو الخيــر تدافــع عــن أخوهــا حســين فــي مجلــس حقــوق المفوضة السامية لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة ميشيل باشليه
2019 مــارس  اإلنســان. 

https://www.esohr.org/?p=4029
https://www.esohr.org/?p=4320
https://www.esohr.org/?p=4555
https://www.esohr.org/?p=4056
https://www.esohr.org/?p=4068
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التوجــه العالــي إللغــاء عقوبــة اإلعــدام. 
وكان اإلتحــاد األوروبــي قــد أصــدر بي�انــا فــي 
 4 الســعودية  إعــدام  عقــب  أبريــل 2019   2
أشــخاص اتهمــوا بجرائــم تهريــب المخــدرات، 
ــرر  ــدام وك ــة اإلع ــه لعقوب ــه معارضت ــد في أك

دعوتــه إلــى إلغائهــا.

ــان  ــوق اإلنس ــس حق ــدورة 40 لمجل ــالل ال خ
سلســلة  ضمــن  تاريخــه،  فــي  مــرة  وألول 
ــتخدمت  ــعودية، اس ــاكات الس ــه إلنته إدانات
36 دولــة آليــة البيــ�ان الجماعــي، مــا يعــد 
مؤشــرا علــى تصاعــد مســتوى الغضــب تجــاه 
ممارســاتها. البيــ�ان الــذي قادتــه آيســلندا 
وألقــاه مندوبهــا الدائــم لــدى مؤسســات 
ــد  ــيد هارال ــف الس ــي جني ــدة ف ــم المتح األم
اســبيلوند أمــام مجلــس حقــوق اإلنســان 

فــي دورتــه األربعيــن فــي 7 مــارس 2019، دعــا 
ــوق  ــن حق ــات ع ــراح المدافع ــالق س ــى إط إل
 

ّ
ممارســتهن بســبب  المعتقــالت  اإلنســان 

 األساســية.
ّ

لحرياتهــن
ظهــر الســعودية وبعــد بيــ�ان الســتة 

ُ
لــم ت

وثالثيــــــن دولــــة، إستجابـــــة للتوصيـــــات 
ــدورة  ــالل ال ــع خ ــا دف ــواردة، م ــب ال والمطال
ــبتمبر  ــي س ــان ف ــوق اإلنس ــس حق 42 لمجل
ــر،  ــ�ان آخ ــي بي ــة ف ــاد 24 دول ــن إتح 2019، م
يطالبهــا باإللتــزام بأعلــى المعاييــر فــي مجــال 
تعزيــز وحمايــة حقــوق اإلنســان، والتعــاون 
ــول  ــك قب ــي ذل ــا ف ــس بم ــع المجل ــل م الكام
زيــارات المقرريــن، بمــا يتوافــق مــع التزاماتها 
ــس  ــي مجل ــو ف ــة عض ــا دول ــة وكونه الدولي

ــان. ــوق اإلنس حق

ــر 2019 أصــدر البرلمــان األوروبــي  ففــي فبراي
 أدان فيـــه إنتهاكــــات السعوديــــة 

ً
قــرارا

للمعتقليــن والمعتقــالت، داعيا إلــى تحركات 
ــا. لوقفه

القــرار دعــا دول اإلتحــاد األوروبــي إلــى اتخــاذ 
خطوات تجاه الســعودية بســبب انتهاكاتها، 
 علــى أهميــة إتخــاذ موقــف مشــترك 

ً
مؤكــدا

بفــرض حظــر علــى تصديــر األســلحة واألنظمة 
ــن أن  ــي يمكــ ــة، والتــ ــة للسعوديـــ المراقب
تســتخدمها لقمــع المواطنيــ�ن، ومــن بينهــن 

المدافعــات عــن حقــوق اإلنســــان.

إضافــة إلــى ذلــك، وبعــد مجــزرة أبريــل 2019، 
أدان االتحــاد األوروبــي اإلعدامــات ورأى أنهــا 
تؤكــد التوجه الســلبي للســعودية، وتعاكس 

علــى إثــر التدهــور الكبيــر فــي حقــوق اإلنســان فــي الســعودية خــالل العــام 2019، واســتمرار التراكمــات الســلبي�ة، تعالــت أصــوات عشــرات الــدول 
بانتقــادات غيــر مســبوقة للســعودية.

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/60542/statement-spokesperson-recent-executions-carried-out-kingdom-saudi-arabia_en
https://www.esohr.org/?p=4017
https://www.esohr.org/?p=4816
https://www.esohr.org/?p=4816
https://www.esohr.org/?p=3932
https://www.esohr.org/?p=4398
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مــن  الجماعيــة  المواقــف  جانــب  وإلــى 
ــة  ــف فردي ــي 2019 مواق ــدرت ف ــدول، ص ال
عددهــا  فــي  معهــودة  وغيــر  متعــددة، 

للســابق.  
ً
قياســا ومضامينهــا 

فضمــن الـــــدورة 40 لمجـلـــــس حقــــوق 
ــع  ــا تـضــ ــارك أنهـ ــت الدنم ــان، أعلنـ اإلنس
ــاكات  ــن إنته ــة م ــه السعوديــ ــوم بــ ماتق
مــن  قلقهــا  مؤكــدة  اهتماماتهــا،  ضمــن 
التعذيــب واإلعدامــات وســائر االنتهــاكات.

فيمــا أبــدت وزيــرة الخارجيــة األســترالية 
الســيدة ماريــز بايــن المخــاوف علــى حقــوق 
المــرأة وتبعــات قتــل خاشــقجي. إضافــة 
سويســرا  خارجيــة  وزيــر  دعــا  ذلــك،  إلــى 
ــي  ــات ال ــى الهجم ــوء عل ــليط الض ــى تس إل
ــقجي،  ــل خاش ــون مث ــا الصحفي ــرض له يتع
اآليســلندي  الخارجيــة  وزيــر  انتقــد  فيمــا 
الســعودية  فــي  المــرأة  حقــوق  واقــع 
ــا  ــي، بينم ــقجي بالوح ــل خاش  قت

ً
ــا واصف

أبــدى االتحــاد األوروبــي قلقــه مــن ســير 
محاكمــات المدافعيــن والمدافعــات عــن 

حقــوق اإلنســان فــي الســعودية.

 فــي يوليــو 2019، وبعــد إصــدار كاالمــارد

 تقريرهــا حــول جريمــة قتــل خاشــقجي، 
وتأكيدهـــا علــى مسـؤوليـــــة موظفيــــن 
رسمييـــــن ســعوديي�ن عــن قتلــه، قامــت 
ــا  ــ�ا وإيطالي ــدا وألماني ــدا وكنـــ دول: إيرلنــ
بلــدان  عــن  ني�ابــــة  وسويســرا، والنرويــج 
اإلتحــــــاد  وكذلـــــك  األوروبــي،  الشــمال 
األوروبــي، بالتعليــق علــى تقريــــر المقــررة، 
مدينيــ�ن الجريمـــــة ومطالبيــ�ن بإجــراءات 

فوريــة.

وفــــي يونيــــو 2019 أعلنـــــت الحكومــــة 
النمســاوية أنهــا تعتــزم إغــالق مركــز الملــك 
ــوار  ــي للح ــز العال ــد العزي ــن عب ــد هللا ب عب
بيــ�ن األديــان والثقافــات )KAICIID( وذلــك 

مــن بعــد تصويــت أعضــاء مــن البرلمــان علــى 
إغالقــه، واســتجابة الخارجيــة النمســاوية 
ــي،  ــرار البرلمان ــذ الق  بتنفي

ً
ــدا ــا وع وتقديمه

ــك  ــزاب، وذل ــة أح ــه أربع ــاركت في ــذي ش ال
علــى خلفيــة طلــب الني�ابــة العامــة فــي 
الســعودية بقتــل الطفــل مرتجــى قريريــص.

فــي أغسطــــس 2019 أطلقــت العضــــوة 
الســابقة فــي مجلــس اللــوردات البريطانــي 
والمحاميــة البارونــة هيلين�ا كينيــ�دي، دعوة 
إلــى إرســال بعثــة إلــى الســعودية لتقــي 
الحقائــق فــي عقوبــة اإلعــدام، وطالبــت 
بإعــادة جثاميــن الضحايــا، وذلــك فــي تقريــر 
حقوقيــة،  منظمــات  بمشــاركة  أطلقتــه 
ــي  ــي ف ــر القانون ــدام غي ــة اإلع ــول عقوب ح
ــ�ة الســعودية، أعربــت فيــه  المملكــة العربي
عــن قلقهــا مــن االنتهــاكات الجســيمة الــي 

ــة. ــذه العقوب ــق ه ــل تطبي تتخل

 باقتــراح إغــالق مركــز 
ً
عضــو البرلمــان النمســاوي بيتــر بيلتــز بــادر مجــددا

الملــك عبــدهللا لحــوار األديــان علــى خلفيــة طلــب الني�ابــة العامــة بقتــل 
الطفــل مرتجــى قريريــص

وزيــر خارجيــة آيســلند ثوردرســون انتقــد انتهــاكات الســعودية للمدافعين 
 الحاجة 

ً
 قتــل خاشــقجي بالوحــي، ومؤكــدا

ً
عــن حقــوق اإلنســان، واصفــا

الملحــة للعمــل على موضــوع حقــوق المــرأة. 25 فبرايــر 2019

https://www.esohr.org/?p=3973
https://www.esohr.org/?p=3970
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https://www.esohr.org/?p=4517
https://www.esohr.org/?p=4517
https://www.esohr.org/?p=4500
https://www.esohr.org/?p=4667
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 كل المنافــذ المحليــة 
ً
رحــل 2019 تــاركا وراءه مظالــم جمــة، مغلقــا

تحقيــق  أو  لإلنصــاف  يســتخدموها  أن  للضحايــا  يمكــن  الــي 
العدالــة.

الخطــورة الرئيســية تمثلــت فــي تحــول أجهــزة العدالــة، كالني�ابــة 
 مــن 

ً
العامــة والقضــاء، إلــى أدوات الســتهداف المضطهديــن بــدال

ــدر  ــزة مص ــذه األجه ــت ه ــم، وبات ــى جانبه ــوف إل ــم والوق حمايته
 للطمأنينــ�ة، وفــي نفــس الوقــت 

ً
 مــن أن تكــون محــال

ً
خــوف بــدال

ــاب  ــار أصح ــة المســؤولين الكب ــة لحماي ــت هــذه األجهــزة مظل بات
القــرار أو تابعيهــم، عــن المســائلة والعقــاب.

أدوات  بتقويــة  االهتمــام  فــي  الســعودية  اســتمرار  إن  كمــا 
التضليــل، مثــل المؤسســات اإلعالميــة، أو المؤسســات الرســمية 
ــادق. ــالح ص ــة إص ــي ممارس ــا ف ــدام النواي ــح إنع ــة، فض الحقوقي

ــي تغطيــة  ــيي�ن، ف كمــا إن بــروز أدوار واضحــة للحلفــاء السياس
جرائــم وانتهــاكات الســعودية، بــل والمشــاركة فــي بعضهــا، أفقد 
ــي،  ــة موضوع ــية دولي ــات سياس ــام عالق ــود نظ ــي وج ــة ف الثق
مــن شــأنه لعــب دور نزيــه فــي دفــع الســعودية الحتــرام حقــوق 

ــان. اإلنس

تؤمــن المنظمــة األوروبيــ�ة الســعودية لحقــوق اإلنســان، بأهميــة 
العمــل علــى كافــة المســارات المشــروعة والممكنــة، وتؤمــن 

ــا. ــر أدائه ــة، وتطوي ــرة المتبع ــات المناص ــة آلي ــة تقوي بأهمي

وتــرى أن هنــاك أهميــة ألدوار المؤسســات المتعــارف عليهــا 
والــي تضطلــع بــأدوار فــي العمــل الحقوقــي. لكنهــا فــي الوقــت 
ــد إن  ــدة، وتعتق ــارات جدي ــى مس ــد عل ــة التأكي ــرى أهمي ــه، ت ذات
مســار العمــل القانونــي الدولــي والمتنــوع، بــات اليــوم أكثــر 

ــى. ــت م ــن أي وق ــة م أهمي

فــي  القانونــي  العمــل  المنظمــة  تضــع  الــذي  الوقــت  وفــي 
أولوياتهــا فــي 2020، ترحــب بالتعــاون مــع األفــراد والمؤسســات 

الــي تشــاطرنا هــذا التوجــه واالهتمــام.
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