
يتطلــع الســعوديون والحريصــون علــى حقــوق اإلنســان إلــى تغيــرات جذريــة فــي ملــف حقــوق اإلنســان فــي الســعودية، 
واعتبــروا أن التغيــر فــي الحكــم هــو فرصــة مواتيــة التخــاذ خطــوات إصالحيــة جــادة تلبــي جــزء مــن تطلعــات المجتمــع، 
ــد عشــرات  ــك بع ــه، وذل ــاء وطن ــدم والتطــور وبن ــه نحــو التق ــأن يشــق طريق ــه ب ــه، وتســمح ل ــن معانات ــيًئا م وتحــل ش
الســنوات التــي ســاد فيهــا الصــوت الواحــد، وُمنــع فيهــا التعبيــر عــن الــرأي، وُغيبــت فيهــا مشــاركة المجتمــع المدنــي، 
ــون مــن  ــب يفلت ــي التعذي ــى حركــة المــرأة، وظــل مرتكب ــود ال أســاس لهــا عل وازدادت األحــكام القاســية، وفُرضــت قي
العقــاب، وتزايــدت شــكاوى الشــعب الســعودي مــن عــدد مــن االنتهــاكات المباشــرة، واآلثــار األخــرى التــي تهــدد المجتمــع 
بســبب غيــاب مؤسســات المجتمــع المدنــي وغيــاب حريــة الــرأي، فشــاعت الطائفيــة والكراهيــة والتطــرف وازداد الفقــر 
ــك كان يتنامــى عــام  ــة، كل ذل ــة المجتمعي ــن الرقاب ــالت م ــه اإلف ــا زاد الفســاد وضمــن أصحاب ــة، كم ــة والجريم والبطال
بعــد عــام فــي وجــود بيئــة قمعيــة تســمح بــكل هــذه االنتهــاكات وبتبعاتهــا االجتماعيــة والثقافيــة والدينيــة، وجــاء العهــد 
الجديــد والتغييــر فــي رأس الحكــم، وإقالــة وزيــر الداخليــة الســابق المســؤول عــن عــدد مــن االنتهــاكات، ليتطلــع المجتمــع 
الســعودي والحريصــون علــى حقــوق اإلنســان فــي العالــم إلــى حلــول صادقــة وجريئــة لتجعــل التغييــر السياســي منعكًســا 

ايجابيــا علــى الشــارع وليــس العكــس.

وكمســاهمة فــي دفــع الســلطات الســعودية الجديــدة التخــاذ خطــوات جــادة لإلصــالح، والتصالــح مــع الشــارع الســعودي 
الــذي عانــى كثيــًرا، والــذي يجــب أن تنتهــي معاناتــه وأن ينعــم بحقوقــه، وكمســاهمة للتوضيــح لــكل مــن تهمهــم حقــوق 
اإلنســان، فــإن القســط تضــع خطــوات الزمــة يجــب اتخاذهــا بشــكل فــوري إلنقــاذ البــالد، وتــدارك مزيــد مــن التــردي فــي 
الشــأن الســعودي، ولتــدارك البــالد قبــل االنفــالت الــذي قــد يكــون نتيجــة لتزايــد القمــع و االســتمرار فــي تجاهــل حقــوق 
الشــعب ومطالبــه المشــروعة، وبهــذا فــإن القســط تدعــو الســلطات الســعودية إلــى إثبــات حســن النوايــا، والشــروع فــوًرا 
فــي اتخــاذ الخطــوات التاليــة، وتدعــو المجتمــع الســعودي إلــى التمســك بحقوقــه المشــروعة وعــدم الجنــوح لالستســالم 
أو للطــرق الغيــر مشــروعة التــي قــد يدفــع لهــا اليــأس واإلحبــاط مــن ســلوك الســلطات، وتدعــوا القســط كل المؤمنيــن 
ــا علــى  بحقــوق اإلنســان إلــى دعــم هــذه الخطــوات والدعــوة لهــا، ونذكــر أن أمــن واســتقرار الســعودية ينعكــس ايجابًي
المنطقــة والعالــم، واالســتمرار فــي القمــع واالضطهــاد واالســتمرار فــي السياســات الســعودية التأزيميــة ســتكون عواقبهــا 

وخيمــة ال ســمح هللا.

وبهذا فإن القسط تدعو إلى مايلي:

1- اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن المعتقليــن مــن نشــطاء حقــوق اإلنســان، وإســقاط التهــم عــن نشــاط حقــوق 
ــذي لحــق بهــم، والســماح لهــم بعملهــم  ــي طالتهــم بســبب نشــاطهم المشــروع، وتعويضهــم عــن الضــرر ال اإلنســان الت

المشــروع.

2- اإلفــراج الفــوري وغيــر المشــروط عــن جميــع معتقلــي الــرأي مــن صحفييــن وسياســيين وغيرهــم، وإســقاط التهــم 
عــن جميــع مــن تــم التضييــق عليــه بســبب تعبيرهــم عــن رأيهــم، وتعويضهــم عــن الضــرر الــذي لحــق بهــم، والســماح 

لهــم بحريــة التعبيــر عــن الــرأي.

3- اإلفــراج الفــوري عــن المعتقليــن الــذي أمضــوا محكومياتهــم، وتعويضهــم فــي الضــرر الــذي لحــق بهــم جــراء بقائهــم 
فــي الســجون دون أحــكام.

4- ضمــان محاكمــة عادلــة وعاجلــة لــكل المعتقليــن الذيــن لــم تتــم محاكمتهــم بعــد، واإلفــراج الفــوري عــن أي معتقــل لــم 
توجــه لــه تهمــة، واإللتــزام بمــا يتوافــق وينســجم مــع حقــوق اإلنســان فــي الضبــط والقبــض والتحقيــق والمحاكمــة وأثنــاء 

فتــرة العقوبــة.

ــار  ــن االعتب ــذ بعي ــة تأخ ــات عادل ــق محاكم ــم وف ــادة محاكمته ــن، وإع ــع القاصري ــن جمي ــدام ع ــكام اإلع ــقاط أح 5- إس
ــة. ــكاب الجريم ــال ارت ــم ح أعماره
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6- إســقاط أحــكام اإلعــدام التعزيريــة، والتوقــف عــن إعطــاء القضــاة ســلطات تتجــاوز األحــكام الشــرعية وتســمح لهــم 
بتنزيــل حكــم اإلعــدام تعزيــًرا.

7- إعــادة محاكمــة كل مــن صــدرت ضدهــم أحــكام نتيجــة لمحاكمــات غيــر عادلــة، وضمــان توفــر محاميــن ومترجميــن 
لمــن هــم بحاجــة لهــا أثنــاء المحاكمــة، وضمــان عالنيــة المحاكمــات وانضباطهــا بشــروط المحاكمــات العادلــة.

8- التوقــف التــام عــن التعذيــب، وااللتــزام بمــا التزمــت بــه الســلطات الســعودية فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، وضمــان 
ــوال منتزعــة  ــى أق ــي اســتندت عل ــوال انتزعــت تحــت التعذيــب، وضمــان إعــادة كل المحاكمــات الت ــة أق ــول أي عــدم قب
تحــت التعذيــب، وضمــان عــدم إفــالت مرتكبــي التعذيــب مــن العقوبــة، وضمــان تعويــض كل أولئــك الذيــن تعرضــوا ألي 

شــكل مــن أشــكال التعذيــب.

ــم  ــدم تعرضه ــروعة، وع ــم المش ــى حقوقه ــجناء عل ــن حصــول الس ــد م ــعودية والتأك ــجون الس ــر الس ــان تطوي 9- ضم
للتعذيــب واالضطهــاد، وعــدم تعريضهــم للخطــر داخــل الســجون بإهمــال الســلطات، ســواء بوجــود عصابــات المخــدرات، 

أو بانتشــار األمــراض المعديــة.

ــن محــددة  ــن القضــاء ووجــود قواني ــان تقني ــان اســتقالل القضــاء وعــدم رضوخــه للســلطة السياســية، وضم 10- ضم
وصريحــة للمحاكــم ال تســمح للقضــاة بالتجــاوز وإنــزال عقوبــات غيــر مالئمــة للجــرم وتختلــف باختــالف المحكمــة أو 

ــه. ــه ويمكــن التحاكــم وفق ــي منصــوص علي القاضــي دون وجــود ســند شــرعي وقانون

11- حــل المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، وضمــان أن جميــع المحاكــم ال تتبــع للســطات السياســية وال ترضــخ لهــا بــأي 
شــكل مــن األشــكال، وأنهــا مســتقلة بشــكل كامــل.

ــة التجمــع، والتوقــف عــن إرهــاب المجتمــع  ــرأي وحري ــر عــن ال ــة التعبي ــى حري ــود المفروضــة عل ــع كل القي 12- رف
ــي بالتشــكل  ــد الســلطات وتجاوزاتهــا، والســماح لمؤسســات المجتمــع المدن ــكاره، أو بســبب نق ــه وأف وقمعــه بســبب آرائ
بحريــة لمراقبــة أداء مؤسســات الســلطة وضمــان عملهــا بنزاهــة لخدمــة المجتمــع بــدل خدمتهــا واســتنزافها فــي خدمــة 

طبقــات محــددة.

ــر،  ــات والنش ــام المطبوع ــة، ونظ ــم المعلوماتي ــة جرائ ــام مكافح ــه، ونظ ــاب وتمويل ــم اإلره ــام جرائ ــة نظ 13- مراجع
وغيرهــا مــن األنظمــة المتعلقــة بحريــة التعبيــر عــن الــرأي، وضمــان أن تكــون جميــع األنظمــة والقوانيــن منســجمة مــع 
حقــوق اإلنســان، وضمــان عــدم الخلــط بيــن حريــة التعبيــر وبيــن اإلرهــاب، والتأكــد بــأن تعريــف اإلرهــاب ال يتجــاوز 

إلــى المعارضــة الســلمية، وال للنشــاط المدنــي الســلمي، وال يتــم توظيــف محاربــة اإلرهــاب لقمــع الحريــات.

14- إعــادة النظــر فــي الســلوك الرســمي للســلطات الســعودية عبــر مناهجهــا الدراســية وسياســتها اإلعالميــة، والتأكــد أنها 
ال تجيــز التعــدي علــى اآلخريــن، وال تدعــم ثقافــة الكراهيــة والعنــف، وال تعظــم مــن شــأن التغييــر بالقــوة والعنــف كتلــك 
الموجــودة فــي تاريــخ قيــام الدولــة الســعودية األولــى والثانيــة والثالثــة والتــي تؤكــد أنهــا قامــت بقتــال القبائــل واســتحالل 
دمائهــم وأموالهــم، والتأكــد أيًضــا أن الســلوك الرســمي ال يــزرع الشــقاق بيــن مكونــات المجتمــع، وال يســتخدم كذريعــة 

للصراعــات والعنــف واإلرهــاب.

15- ســن أنظمــة وقوانيــن تمنــع التحريــض علــى اآلخريــن، وتجــرم القــذف والتشــهير، وتضمــن أن حريــة التعبيــر كحــق 
شــخصي ال يمــس وال ينتقــص مــن حقــوق اآلخريــن، والتأكــد مــن تطبيــق بنــود االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع 

أشــكال التمييــز العنصــري.

16- رفــع القيــود المفروضــة علــى المــرأة، والتــي تمنعهــا مــن قيادتهــا لســيارتها، وتمنعهــا مــن ممارســة حياتهــا إال بقيــود 
ولــي األمــر، وتمنعهــا مــن المشــاركة الفاعلــة فــي المجتمــع، والتأكــد مــن أن المــرأة قــادرة علــى المشــاركة الفاعلــة فــي 
المجتمــع، وأن األنظمــة والقوانيــن تحمــي المــرأة مــن العنــف األســري واالضطهــاد والتهميــش، وضمــان االلتــزام باتفاقيــة 

القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة.

 ALQST Advocating for Human rights  |  Web: www.alqst.org

Suite 193, 42 Watford Way, London,NW4 3AL, United Kingdom
Tel: 020 8904 7684  -   Registration no.: 09093387

2



17- سن قانون لمنع التحرش، يحمي الشرائح األضعف من أن يكونوا عرضة للتحرش واالستغالل.

18- ضمــان الحــل الفــوري والعاجــل لقضيــة عديمــي الجنســية، مــن البــدون، وأبنــاء القبائــل النازحــة، والمواليــد، وأبنــاء 
الســعوديون الغيــر حاصليــن علــى الجنســية، وضمــان تعديــل وتطويــر نظــام اإلقامــة الســعودي، ونظــام الجنســية العربيــة 
ــون  ــن يقيم ــح وضــع كل م ــان تصحي ــن، وضم ــة الخاصــة بوضــع الالجئي ــى االتفاقي ــام إل الســعودية، وســرعة االنضم
علــى األراضــي الســعودية، وضمــان حصولهــم علــى كافــة حقوقهــم المشــروعة، وعــدم بقائهــم دون حقــوق ودون هويــة 

ويعانــون فــي كل تفاصيــل حياتهــم.

19- التأكــد مــن تنفيــذ حقــوق الطفــل والتأكــد مــن دعــم الســلطات الســعودية لحمايــة حقــوق األطفــال وضمــان حمايتهــم 
وإجــراءات الوقايــة والرعايــة لألطفــال، وتنفيــذ بنــود اتفاقيــة حقــوق الطفــل.

20- التأكــد مــن تنفيــذ حقــوق المعاقيــن والتأكــد مــن دعــم الســلطات الســعودية لحمايــة حقــوق المعاقيــن، وضمــان توفــر 
الدعــم الــالزم لــذوي اإلعاقــة، وضمــان التمســك ببنــود اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة.

21- البــدء باتخــاذ خطــوات جــادة للســماح للمجتمــع الســعودي بالمشــاركة السياســية ليختــار ممثليــه وينخــرط فــي إدارة 
وتنميــة وطنــه، وضمــان انضمــام الســلطات الســعودية للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية.

ــي  ــام للمجتمــع الســعودي، والســماح للمجتمــع المدن ــب ت ــي ظــل تغيي ــروة والســلطة ف 22- التوقــف عــن االســتئثار بالث
ــن  ــه م ــاد، وتمكين ــن بالفس ــدين والمتهمي ــبة الفاس ــن محاس ــه م ــاق، وتمكين ــة اإلنف ــلطة، ومراقب ــزة الس ــة أداء أجه بمراقب
ضمــان حقــه فــي العمــل والتوظيــف، وحقــه فــي الســكن، وحقــه فــي العــالج، وحقــه فــي محاربــة الفقــر والبطالــة، وضمــان 

انضمــام الســعودية للعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة.

ــم  ــع تحــت حك ــون الجمي ــاب، وأن يك ــن العق ــد م ــالت أح ــدم إف ــون، وع ــيادة القان ــاواة، وس ــة والمس ــان العدال 23- ضم
ــون. القان

24- الفصل بين السلطات، والبدء جدًيا بالتحرك نحو دولة الحقوق والمؤسسات بدل النظام االستبدادي الشمولي.

ــن  ــي حــرب اليم ــة ف ــم المرتكب ــاكات والجرائ ــاف االنته ــي الخــارج، وإيق ــوق اإلنســان ف ــاك حق ــف عــن انته 25- التوق
فــوًرا، والتوقــف عــن تعريــض المدنييــن للخطــر، والتوقــف عــن دعــم أي جماعــات فــي أي مــكان فــي العالــم ال تراعــي 
حقــوق اإلنســان وتســعى لفــرض رؤيتهــا بقــوة الســالح علــى اآلخريــن كمــا يحصــل فــي ســوريا وغيرهــا، والتوقــف عــن 
تعريــض األبريــاء للعقــاب الجماعــي نظــًرا لمواقــف سياســية كمــا يحصــل فــي األزمــة األخيــرة مــع قطــر، والتوقــف عــن 
دعــم األنظمــة القمعيــة التــي تمــارس البطــش بشــعوبها كمــا حصــل مــع حكومــة البحريــن وحكومــة السيســي فــي مصــر، 

واحتــرام حقــوق اإلنســان عنــد التدخــالت الســعودية الخارجيــة.

القســط تؤكــد أن الشــروع فــي هــذه الخطــوات دليــل علــى نيــة صادقــة إلصــالح حقيقــي، وأن التأخــر عــن أي منهــا دليــل 
علــى اإلصــرار علــى بقــاء االنتهــاكات وعــدم االكتــراث بالمجتمــع الســعودي وحقوقــه، وال بالمنطقــة واســتقرارها، وتؤكــد 
القســط أن اإلصــرار علــى النهــج الســعودي القديــم ســيزيد مــن التوتــر الظاهــر فــي المنطقــة، وهــو بمثابــة هرولــة وجــر 

للبــالد نحــو اإلنهيــار وتجــاه الهاويــة، وســيأخذ البــالد ومــن ثــم المنطقــة لمــا ال تحمــد عقبــاه ال ســمح هللا.
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