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مقرتح يف مجلس العموم الربيطاين يدعو لإلفراج عن ناشطات حقوق
املرأة يف السعودية
لنــدن 21 ،فربايــر  :2019طرحــت النائبــة الربيطانيــة مــن حــزب العــال آن كلويــد مقرت ًحــا عــى مجلــس
العمــوم الربيطــاين عــن احتجــاز نشــطاء حقــوق املــرأة.
طــرح املقــرح برعايـ ٍة مــن نائــب الحــزب املحافــظ كريســبني بلنــت ،ونائبــة الحــزب الليـرايل الدميوقراطــي
ليــى مــوران ونائــب الحــزب القومــي اإلســكوتلندي ســتيفن غيثنــز ،ونائــب الحــزب االتحــادي الدميوقراطــي
جيــم شــانون ،ونائــب حــزب العــال بــول فاريــي.
طــرح هــذا املقــرح نظ ـ ًرا لالحتجــاز املســتمر لنشــطاء حقــوق املــرأة ،والتقاريــر الصــادرة عــن منظــات
حقــوق اإلنســان ،مــن ضمنهــا القســط ،التــي تفيــد بتعرضهــن للتعذيــب ،والحملــة الدوليــة التــي أطلقتهــا
القســط مؤخـ ًرا ،التــي تدعــو للتضامــن مــع نشــطاء الســعودية (.)#StandWithSaudiHeroes
نص املقرتح:
ُّ
يعـ ّـر هــذا املجلــس عــن قلقــه الشــديد بشــأن االحتجــاز املســتمر لنشــطاء حقــوق املــرأة ،مــن ضمنهــن
لجــن الهذلــول وعزيــزة اليوســف وإميــان النفجــان وســمر بــدوي ،وقــد مــرت شــهو ٌر منــذ اعتقالهــن يف
2018؛ ويعــر عــن جزعــه تجــاه االدعــاءات القائلــة بتعــرض بعــض الناشــطات للتحــرش الجنــي والتعذيــب
وســوء املعاملــة ،مــن ضمنهــا الصعــق الكهربــايئ والجلــد والــرب عــى القدمــن ،يف احتجازهــن مــا قبــل
املحاكمــة ،وهــي مامرســات قــد تكــون مســتمرة ،مثلــا أفــادت منظــات حقــوق اإلنســان ،منهــا العفــو
الدوليــة ،هيومــن رايتــس ووتــش ،والقســط؛ وينـ ّوه املجلــس إىل تشــكيل لجنــة مراجعــة االعتقــال العابــرة
لألحــزاب مؤخــ ًرا ،التــي تســعى للنظــر يف ظــروف احتجــاز الناشــطات ،وفشــل الســعودية يف الســاح
لهــذا الجهــاز بالوصــول والتواصــل مــع املعتقــات؛ ويُق ـ ّر بالــدور الحيــوي للمجتمــع املــدين واملدافعــن
واملدافعــات عــن حقــوق اإلنســان يف تلــك البــاد وبالحاجــة إىل حاميتهــم؛ ويُلــح عــى الحكومــة الســعودية
ـال ودون رشوط ،ومعهــن كل املعتقلــن بســبب تعبريهــم الســلمي عــن آرائهــم
باإلفـراج عــن الناشــطات حـ ً
أو عملهــم يف مجــال حقــوق اإلنســان ،وأن تســمح بتحقيــق مســتعجل ومســتقل يف ادعــاءات التعذيــب
وســوء املعاملــة ،وذلــك لضــان محاســبة املســؤولني عنهــا؛ ويدعــو املجلــس الحكومــة [الربيطانيــة] إلصــدار
ترصيـ ٍح علنــي يدعــو لإلفـراج عــن الناشــطات الــايت تحتجزهــن الحكومــة الســعودية.

