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القسط ث
وأك� من  50منظمة حقوقية تطالب باإلفراج
ي ن
المدافع� والمدافعات عن حقوق النساء
الفوري عن
مــارس  :2019انضمــت القســط أل كـ ثـر مــن  50منظمــة حقوقيــة تطالــب باإلف ـراج المبـ ش
ـا� عــن المدافعـ ي ن
ـ�
والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان ف ي� الســعودية.
ف
ُبعثــت الرســالة التاليــة إىل اكـ ثـر مــن  30وزراء خارجيــة دول لمناشــدة الــدول األعضــاء ي� األمــم المتحــدة التخــاذ
قـرار ف� الــدورة األربعـ ي ن
ـ� لمجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لألمــم المتحــدة يدعــو بشــكل رصيـ ـ ــح وعلـ ن يـ� إىل اإلفـراج
ي
ش
الفــوري وغـ يـر المــروط عــن المدافعــات عــن حقــوق اإلنســان الســعوديات وانشــاء آليــة مراقبــة حــول انتهــاكات
حقــوق اإلنســان ف ي� البــاد.
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ف
دافعــوا عــن حقــوق اإلنســان ي� الســعودية وطالبــوا باإلفـراج الفــوري وغـ يـر المـ شـروط عــن المدافعــات عــن حقــوق
ِ
اإلنســان الســعوديات
إىل سعادتكم،
ف
ـق� ،الكاتــب الصحـف ي ي� الواشــنطن بوســت ،إىل زيــادة التدقيــق
أدى اإلعــدام خــارج نطــاق القضــاء ل ـ جمــال خاشـ ج ي
ف
ف� البيئــة القمعيــة الموجــودة ضــد المدافعـ ي ن
ـ� والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان ي� الســعودية .أدان هــؤالء
ي
ف
ز
المدافعــون والمدافعــات انتهــاكات حقــوق اإلنســان ،بمــا ي� ذلــك االنتهــاكات المرتبطــة بالتميـ يـر الجنــدري ،بانتظــام
ً
ً
ً
ـخصيا باهظــا بســبب نشــاطهن.
وبشــجاعة لســنوات ،ودفعــوا ثمنــا شـ
إننــا نرحــب بق ـرار بعــض الــدول ،بمــا ف� ذلــك الدنمــارك وفنلنــدا وألمانيــا وهولنــدا ن
وال�ويـ ـ ــج وســويرسا ،بوقــف
ي
صفقــات األســلحة مــع الســعودية .لقــد طالبــت بعــض منظماتنــا بوقــف مبيعــات األســلحة بســبب وجــود مخاطــرة
ف
وغ�هــا مــن االنتهــاكات الخطـ يـرة لحقــوق اإلنســان
ـدول ي
فحقيقيــة باســتخامها ي� ارتــكاب جرائــم بموجــب القانــون الـ ي
ي� اليمــن .ندعــو جميــع الــدول األخــرى إىل إنهــاء جميــع صفقــات األســلحة والتصديــر مــع الســعودية.
نشــعر بقلــق بالــغ إزاء تقاريــر التعذيــب وإســاءة المعاملــة للمدافعـ ي ن
ـ� والمدافعــات عــن حقــوق النســاء المتحجزيــن
والمحتجـزات ف ي� الســعودية .وقــد ُســجنوا منــذ منتصــف عــام  2018بســبب حمالتهــم الســلمية مــن أجــل تعزيــز
ُ
ف
ف
ـار�
وحمايــة حقــوق اإلنســان ،بمــا ي� ذلــك حقــوق النســاء ي� الســعودية .واحتجــز بعضهــم بمعــزل عــن العالــم الخـ ج ي
دون إمكانيــة الوصــول إىل عائالتهــم أو محامـ ي ن
ـ� خــال األشــهر الثالثــة األوىل مــن احتجازهــم ،كمــا تعرضــوا لحملــة
ن
ـو�.
تشـ ي
ـه� عنيفــة مــن قبــل وســائل اإلعــام التابعــة للحكومــة .وهــم مــا زالــوا متحجــزون دون أي تمثيــل قانـ ي
إن التقاريــر األخـ يـرة تظهــر أن بعــض الناشــطات المعتقــات تعرضــن للصدمــات الكهربائيــة والجلــد وتلقـ ي ن
ـ�
وغ�هــا مــن أشــكال التعذيــب األخــرى .وتشـ يـر الشــهادات إىل أن هــذه االســاءة قــد تــرك
ـ� ي
تهديــدات بالعنــف الجنـ ي
ت
ز
ش
بعــض النســاء غـ يـر قــادرات عــى المــ� أو الوقــوف بشــكل ســليم ،حيــث يعانـ ي ن
ـ� مــن اهــرازات ورجفــات ال يمكــن
ي
الســيطرة عليهــا ،إضافــة إىل كدمــات وعالمــات عــى أجســادهن .حاولــت واحــدة منهــن ،عــى األقــل ،االنتحــار عــدة
مـرات.
ـ� عــن حقــوق النســاء المحتج ـزات :لجـ ي ن
ـ� المدافعــات والمدافعـ ي ن
ومــن بـ ي ن
ـ� الهذلــول وعزيــزة اليوســف وإيمــان
ـر�[]1
ـاس وســمر بــدوي ونســيمة الســادة فومحمــد البجــادي وأمــل حـ ب ي
النفجــان ونــوف عبــد العزيــز وهتــون الفـ ي
وشــدن العـ ن زـري .وهــم يدافعــون منــذ أمــد بعيــد عــن حــق النســاء الســعوديات ي� القيــادة ،ويدعــون إىل وضــع حــد
التمي�ي ،كما قاموا بحمالت ســلمية من أجل ت
يز
اح�ام حقوق اإلنســان .ولهذا ،هم عرضة لخطر
لنظام الوصاية
ف
وه محكمــة مكافحــة اإلرهــاب ي� البــاد.
المحاكمــة أمــام المحكمــة الجنائيــة المتخصصــة ،ي
ف
ف
ن
ـا� عــن الســعودية،
ي� عــام  ،2016أعربــت لجنــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب ،ي� تقريرهــا الــدوري الثـ ّي
عــن قلقهــا إزاء تطبيــق ش
ت�ي ـ ــع اإلرهــاب مــن خــال المحكمــة الجنائيــة المتخصصــة ،والــذي يمكــن تجريــم أعمــال
ُ
ـ� لمحاكمــة المدافعـ ي ن
التعبـ يـر الســلم الـ تـ� قــد تعتـ بـر “مهــددة للوحــدة الوطنيــة” .وقــد تــم اســتخدام هــذه القوانـ ي ن
ـ�
ي ي
والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان بســبب ممارســتهم لحقــوق األساســية ،كمــا تنتهــك القوانـ ي ن
ـ� المعايـ يـر الدوليــة
ف
للحــق ي� محاكمــة عادلــة ،ومكنــت الســلطات مــن احتجــاز األف ـراد وحرمانهــم مــن حقهــم بالوصــول إىل تمثيــل
ف
ن
ـو� خــال فـ تـرة التحقيــق .وكمــا أوصــت اللجنــة المعنيــة بالقضــاء عــى التميـ ي زـر ضــد النســاء (ســيداو) ،ي� مــارس
قانـ ي
ـ� عــى المعونــة القانونيــة
 ،2018الدولــة الســعودية بتســهيل وصــول النســاء إىل العدالــة وإضفــاء الطابــع المؤسـ ي
المتوافــرة واســتدامتها وتحسـ ي ن
ـ� اســتجابتها الحتياجــات النســاء.
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إن السعودية ،بصفتها عض ًوا يف مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة ،ملزمة بالحفاظ عىل أعىل
املعايري لتعزيز حقوق اإلنسان وحاميتها والتعاون الكامل مع آليات املجلس .ومع ذلك ،ال تزال الحكومة
تجاهل صار ًخا للحريات األساسية .تواصل السعودية
ً
السعودية غري متعاونة إىل حد كبري مع املجلس وتبدي
تنفيذ سياستها املنهجية املتمثلة يف االنتقام والرتهيب ضد من ينخرطون أو يسعون إىل االنخراط مع األمم
املتحدة ،عىل الرغم من التوصيات الحاسمة من آليات املجلس[ ،]3كام تواصل سجن املدافعني واملدافعات
عن حقوق اإلنسان والناشطني والناشطات يف حقوق النساء واملعارضني .ويف الوقت الذي يتم التدقيق يف
السعودية من خالل آليات املجلس ،إال أنه أصبح من الواضح أنه يجب اتخاذ املزيد من اإلجراءات من قبل
أعىل هيئة لحقوق اإلنسان يف العامل من أجل حدوث أي إصالح فعيل.
ولذلك ،نحثكم عىل االستفادة من هذه اللحظة ،واتخاذ اجراء يف الدورة القادمة ملجلس حقوق اإلنسان،
ولنقل إىل السعودية بأن الظروف الحالية لن تستمر والوضع الحايل ليس القاعدة .نحثكم عىل تقديم قرار
يف الدورة األربعني للمجلس بإنشاء آلية مراقبة حول انتهاكات حقوق اإلنسان يف السعودية ،واملطالبة
العلنية باالفراج الفوري وغري املرشوط عن املدافعات عن حقوق اإلنسان واسقاط جميع التهم ضدهن.
تفضلوا ،سيادتكم ،بقبول اسمى عبارات التقدير
خالص التحية،
املوقعون
أكسس ناو
الجمعية املغربية ملناهضة العنف ضد النساء
منظمة أمريكيون من أجل الدميقراطية وحقوق
اإلنسان يف البحرين
منظمة العفو الدولية
القسط
املعهد العريب لحقوق اإلنسان
جمعية النساء العربيات يف األردن
الشبكة العربية ملعلومات حقوق اإلنسان
املادة ( 19ارتيكل )19
املنتدى اآلسيوي لحقوق اإلنسان والتنمية
جمعية حقوق املرأة يف التنمية
جمعية بيتي
معهد القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
منظمة سيفيكيس
لجنة العدالة
لجنة احرتام الحريات وحقوق اإلنسان يف تونس
مبادرة الكومونولث لحقوق اإلنسان
دفيند ديفيندرز (مرشوع املدافعني عن حقوق
اإلنسان يف رشق وشامل القرن األفريقي)
القلم الدويل
املساواة االن
املنظمة األوروبية السعودية لحقوق اإلنسان
اتحاد الرابطة الدميقراطية لحقوق املرأة
املبادرة النسوية يف يوروميد
الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان ،يف اطار مرصد
حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان
فرونت الين ديفيندرز

مركز الخليج لحقوق اإلنسان
الصندوق العاملي للنساء
هيومن رايتس ووتش
الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان –ISHR
رابطة املرأة العراقية
منتدى جسور للنساء املغربيات
منظمة مراقبة حقوق املحامني كندا
املجلس اللبناين ملناهضة العنف ضد النساء
التحالف اإلقليمي للمدافعات عن حقوق اإلنسان يف
الرشق األوسط وشامل أفريقيا
مجموعة الحقوق يف الرشق األوسط وشامل افريقيا
منظمة مواطنة لحقوق اإلنسان
النجدة-لبنان
سكوالرز ات ريسك
املفكرة القانونية -تونس
منظمة جائزة رايت اليفليهود
مركز تونس لحرية الصحافة
الجمعية التونسية للنساء الدميقراطيات
الجمعية التونسية للحريات الفردية
املنتدى التونيس للحقوق اإلجتامعية واإلقتصادية
اتحاد العمل النسوي
ارجنت اكشن فاند
جمعية يقظة من أجل الدميقراطية والدولة املدنية
وومنز مارش غلوبال
مركز الدراسات النسوية
املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب ،يف اطار مرصد
حامية املدافعني عن حقوق اإلنسان
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