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 2021حقوق النشر محفوظة لمنظمة العفو الدولية، © 

ب رخصة ما لم يذكر خلاف ذلك فإن محتوى المادة الوارد في هذه الوثيقة محمي بموج

المادة إلى منظمة العفو الدولية، ويحظر استخدام المادة  المشاع الإبداعي )يجب نسب

لأية أغراض تجارية، ويحظر إجراء أي تعديل أو اجتراء في لمادة أو نشر أو عرض مواد أخرى 

 (.4مستقاة منها، رخصة دولية 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode 

 لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة صفحة الأذونات على موقعنا: 

www.amnesty.org/ar 

وإذا نسبت حقوق الطبع إلى جهة غير منظمة العفو الدولية، فإن هذه المادة تكون غير 

 خاضعة لرخصة المشاع الإبداعي.
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 MDE 23/4532/2021رقم الوثيقة:  

 اللغة الأصلية: الإنجليزية
 
  

amnesty.org 

ملايين شخص،  10منظمة العفو الدولية هي حركة تضم 

تعمل على استنهاض مشاعر التعاطف الإنساني لدى كل 

شخص، وتقوم بحملات من أجل التغيير حتى نتمكن جميعا 

من التمتع بحقوقنا الإنسانية. وتتمثل رؤيتنا في عالم يفي 

م في السلطة بوعودهم ويحترمون القانون فيه من ه

الدولي، ويخضعون للمساءلة. نحن مستقلون عن أي حكومة 

أو عقيدة سياسية أو مصلحة اقتصادية أو دين، ويتم تمويلنا 

بشكل أساسي من قبل أعضائنا والتبرعات الفردية. ونؤمن أن 

العمل بالتضامن والتعاطف مع الناس في كل مكان يمكن 

 معاتنا نحو الأفضل.أن يغير مجت
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 الملخص التنفيذي. 1 

 

بعد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، التي توجت بعقد مؤتمر القمة في 
، استأنفت السلطات السعودية المحاكمات العقابية للمدافعين عن حقوق 2020نوفمبر/تشرين الثاني 

اإلنسان وغيرهم من المعارضين، وال سيما أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، واستخدامها لعقوبة 
اإلعدام. وشهدت األشهر التي استضافت خاللها السعودية قمة مجموعة العشرين تراجعاً مؤقتاً في 

اكمة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين أمام المحكمة الجزائية المتخصصة، وتيرة إجراءات مح
ام. وتزامن ذلك مع المحاكم الجزائية، فضالً عن انخفاض ملحوظ في استخدام عقوبة اإلعدوغيرها من 

 الذي أدى إلى إعاقة عمليات نظام العدالة الجنائية.  19-تفشي وباء كوفيد

فصاعداً، استأنفت المحاكم هذه  2020مة، اعتباراً من ديسمبر/كانون األول ومع ذلك، بعد انتهاء الق
المحاكمات، وأصدرت أحكاماً مشددة بالسجن على األفراد بسبب تغريدات بسيطة، أو فرضت شروطاً 

تقييدية على األفراد المفرج عنهم بعد قضاء عقوباتهم، مثل منع السفر، أو إصدار األمر بإغالق حساباتهم 
، قد انتهوا للتو من قضاء 2021وم عليهم، في أوائل على وسائل التواصل االجتماعي. وكان بعض المحك

 فترات سجن طويلة بشأن قضايا سابقة بتهم مماثلة تتعلق بممارستهم السلمية لحقوق اإلنسان.

في المئة في عمليات اإلعدام خالل رئاسة السعودية لمجموعة العشرين،  85وبعد انخفاض بنسبة 
وحده، وإعدام  2020اص في شهر ديسمبر/ كانون األول اسُتؤنفت عمليات اإلعدام بإعدام تسعة أشخ

. وفي إحدى الحاالت المروعة، أعدمت السلطات شاباً من 2021آخرين حتى اآلن، في يوليو/تموز  40
 األقلية الشيعية السعودية، في يونيو/حزيران.

ارضين الذين حوكموا من النشطاء والمعقضية  13ويعرض هذا التقرير الموجز توثيق منظمة العفو الدولية لـ
الملك على  األحكام بحقهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة، أو صدق يدأيّم تأو ُحكم عليهم أو ت

قضايا . وقد وثقت منظمة العفو الدولية 2021ويوليو/ تموز  2020هذه االحكام، بين ديسمبر/كانون األول 
ير، وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها، شخصاً حوكموا بسبب ممارستهم حقوقهم في حرية التعب 64

شخصاً قيد السجن حالياً، بينما تم مؤخراً اإلفراج المشروط عن آخرين، بعد أن  39وحرية التجمع: يوجد 
 قضوا عقوباتهم، أو ينتظرون المحاكمة بتهم تتعلق بالتعبير عن الرأي، ونشاطهم الحقوقي. 

ة المتخصصة أحكامها بعد محاكمات بالغة الجور، شابها وفي معظم الحاالت، أصدرت المحكمة الجزائي
الحبس بمعزل عن العالم الخارجي والحبس االنفرادي ألشهر في كل مرة، وعدم إمكانية الحصول على 

تمثيل قانوني أثناء االحتجاز واالستجواب وطوال المحاكمة، وكذلك اعتماد المحكمة المطلق على 
وفي كثير من الحاالت أدى ذلك إلى عقوبة اإلعدام استناداً  -التعذيب "االعترافات" المنتزعة تحت وطأة 

 إلى هذه "االعترافات". 

ويشكل واقع هذه المحاكمات تناقضاً صارخاً مع التصريحات األخيرة لولي العهد األمير محمد بن سلمان  
ة العربية السعودية ، أعلن ولي العهد السعودي أن المملك2021عن إصالحات قانونية. ففي فبراير/شباط 

خ مبادئ العدالة  ماضية في خطاها نحو استحداث وإصالح األنظمة القانونية لكي "تحفظ الحقوق وُترّسِّ
ويشير اإلعالن إلى أربعة قوانين: نظام  1والشفافية وحماية حقوق اإلنسان وتحّقق التنمية الشاملة".

ات التعزيرية، ونظام اإلثبات. وحتى ائي للعقوبصية، نظام المعامالت المدنية، النظام الجزاألحوال الشخ
اآلن لم تنشر السلطات هذه األنظمة أو اللوائح التنفيذية الخاصة بها، مما يجعل من الصعب تقييم أثر 

 اإلصالحات المذكورة على حقوق اإلنسان. 

                                                                                                                                                                                                                              
  2021 فبراير/شباط 8 ،ة"المتخصص التشريعات منظومة تطوير عن يعلن العهد ولي "سمو السعودية، الأنباء وكالة 1

https://www.spa.gov.sa/2187777  

https://www.spa.gov.sa/2187777
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ء مالحقة ومع ذلك، وفي نفس الوقت الذي كانت فيه السلطات تعلن عن هذه اإلصالحات، استأنف القضا
لسياسات الحكومية، بشكل رئيسي من خالل ل ةتمحيصياألشخاص الذين عبّروا عن آراء انتقادية أو 

، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً 2021المحكمة الجزائية المتخصصة. ففي أبريل/نيسان 
ع سفر إضافي لمدة عاماً، أعقبها من 20صادماً على أحد العاملين في المجال اإلنساني بالسجن لمدة 

 عاماً بتهم تتعلق بتعبيره السلمي عن آراء انتقادية وساخرة لسياسات الحكومة على تويتر.  20

واستندت التهم إلى أحكام غامضة تجرم التعبير السلمي بموجب نظام جرائم اإلرهاب وتمويله )نظام 
عفو الدولية، مراراً وتكراراً السلطات جرائم اإلرهاب( ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية. وقد دعت منظمة ال

السعودية إلى إلغاء أو تعديل هذين القانونين لجعلهما يتماشيان مع القانون والمعايير الدولية لحقوق 
 اإلنسان.

وعلى الرغم من قرارات اإلفراج التي طال انتظارها عن بعض المدافعات عن حقوق اإلنسان، الالئي كن  
، فإن الشروط التي ُفرضت على هذا اإلفراج 2021مارس/آذار ويونيو/حزيران  ال يزلن خلف القضبان، في

تديم في الواقع الفعلي االنتهاكات المستمرة لحقوقهن. وتشمل هذه الشروط منع السفر أو حظر 
، أو استئناف النشاط الحقوقي، أو استخدام وسائل يا حقوق اإلنسان علًناعن قضاياهن وقضاالتحدث 

ماعي، مما ينتهك حقوقهن في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها، والتجمع التواصل االجت
السلمي في البالد، وحرية التنقل خارج البالد. باإلضافة إلى ذلك، تعرض عدد من أفراد األسرة الذين 

 كانوا يدافعون بنشاط عن إطالق سراح أحبائهم للمنع من السفر.  

وعلى ضوء هذه التطورات األخيرة، ال يزال يساور منظمة العفو الدولية قلق شديد بشأن مجمل أوضاع 
حقوق اإلنسان في السعودية: االستمرار في اعتقال ومالحقة المدافعين عن حقوق اإلنسان، 

ن ع واستخدام قوانين فضفاضة للغاية إلضفاء مشروعية على استهداف حرية التعبير والنشاط الحقوقي
 طريق المحاكمات الجائرة؛ واستمرار استخدام عقوبة اإلعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور. 

ومن ثم فإن منظمة العفو الدولية تهيب مجدداً بمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة إلى إنشاء 
 2آلية لرصد أوضاع حقوق اإلنسان في السعودية وإصدار التقارير عنها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                              
 حقوق عن المدافعين عن للإفراج السعودية إلى المشتركة الدعوات تكرار والأربعون: الخامسة الدورة الإنسان، حقوق "مجلس الدولية، العفو منظمة2

  2020 سبتمبر/أيلول9  23/2960/2020  الوثيقة: )رقم الإنسان" حقوق مجال في للإصلاحات الأساسية المعايير ومعالجة الإنسان

amnesty.org/en/documents/mde23/2960/2020/en/  

https://www.amnesty.org/en/documents/mde23/2960/2020/en/
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 المنهجية. 2 

 

شخصاً تمت مقاضاتهم أو الحكم عليهم أمام المحكمة الجزائية المتخصصة  13 قضايايتناول هذا التقرير 
، بما في ذلك شاب أعدم بعد التصديق على حكم اإلعدام 2021بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 

منذ أكثر من ثالث سنوات. كما  الصادر بحقه. ويحتجز خمسة أشخاص آخرين بشكل تعسفي بدون تهم
يتناول التقرير حاالت المنع من السفر ومن استخدام وسائل التواصل االجتماعي التي يواجهها العديد من 

 األفراد بعد إطالق سراحهم هذا العام.

أفراد، من بينهم أفراد من عائالتهم من خارج السعودية، ومحام  10وقد تحدثت منظمة العفو الدولية إلى 
خبراء في حقوق اإلنسان. وفحصت المستندات القانونية مثل لوائح االتهام واألحكام. ومن أجل الحماية و

من أي إجراء انتقامي، أجريت المقابالت بسرية تامة وعبر مصادر موثوقة خارج البالد، حيث إن تعاون أي 
ال والمحاكمة بموجب شخص مع منظمة العفو الدولية داخل البالد من شأنه أن يعرضهم لخطر االعتق

نظام جرائم اإلرهاب أو نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، بالتهم التي تشمل: "اإلساءة إلى سمعة 
 المملكة" و"االتصال بجهات أجنبية". 
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استئناف الأحكام . 3 
المشددة عقابا  على 
النشاط الحقوقي 
 والتعبير عن الرأي

طات السعودية حملتها الصارمة ضد أي شخص أعرب عن ، استأنفت السل2020منذ ديسمبر/كانون األول 
. وحكمت السلطات على األفراد الذين تم في مجاالت مختلفة آراء انتقادية للحكومة أو أعرب عن آرائه

احتجازهم تعسفياً بالسجن لمدة تصل إلى عشرين عاماً، فضالً عن تشديد العقوبات على األفراد الذين 
 ت سابق، أو أولئك الذين سبق سجنهم بسبب نشاطهم الحقوقي.يقضون عقوبات بالسجن منذ وق

وفي خمس قضايا، حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة على نشطاء حقوقيين، محتجزين منذ ما بين 
عاماً. في إحدى القضايا، زادت  20ثالثة إلى ستة أعوام، بالسجن لمدد تتراوح ما بين ستة أعوام و

عاماً بتهم إضافية  17إلى  15السلطات عقوبة السجن بحق أحد المدافعين عن حقوق اإلنسان من 
تتعلق بمحاولته طلب اللجوء السياسي أثناء محاكمته بسبب نشاطه الحقوقي. وفي وقت كتابة هذا 

م المحكمة الجزائية المتخصصة، وشخص واحد التقرير، كان ثمة أربعة أفراد ال يزالون قيد المحاكمة أما
 .  2018محتجز دون تهمة أو محاكمة منذ منتصف 
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 الثاني يناير/كانون من القمع لحملة الزمني التسلسل
 :2021 حزيران يونيو/ إلى

 

 

لقد وثقت منظمة العفو الدولية عشرات من قضايا المدافعين عن حقوق اإلنسان الذين تعرضوا للمالحقة  
ئية بسبب تهم ال ترقى إلى جرائم معترف بها بموجب القانون الدولي؛ ألنها تجرم الممارسة القضا

السلمية لحرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها، وتسوي في بعض األحيان بين 
ا في قضاي النشاط السياسي أو التعبير السلمي والجرائم المتعلقة باإلرهاب. وأكثر هذه التهم شيوعاً 

في المملكة  األمر ولي ىعل االفتئاتوالمدافعين عن حقوق اإلنسان هي: "الخروج على ولي األمر 
العربية السعودية"؛ و"القدح علناً في ذمة المسؤولين ونزاهتهم"؛ و"زعزعة أمن المجتمع والتحريض على 

وتزويدها بمعلومات ووقائع غير  مخالفة النظام من خالل الدعوة إلى التظاهر"؛ و"االتصال بجهات خارجية
صحيحة"؛ و"تأسيس أو االشتراك في تأسيس جمعية غير مرخصة"، بموجب نظام مكافحة جرائم 

 3.ةاإلرهاب، ونظام الجمعيات والمؤسسات األهلي جرائمالمعلوماتية، ونظام 
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حكم عليه بسبب ممارسته لحقه في تكوين  3.1
 الجمعيات أو الانضمام إليها

 لحقوق مستقلة منظمة وهي اإلنسان"، حقوق "اتحاد لمنظمة مؤسس عضو هو ،العتيبي محمد 
 المتخصصة الجزائية المحكمة زادت عندما عاماً  14 لمدة بالسجن عقوبة أصالً  يقضي كان اإلنسان،
 في 2021.4 ومارس/آذار 2020 األول ديسمبر/كانون في إضافية سنوات ثالث بمقدار عقوبته

 عام لمدة بالسجن العتيبي على المتخصصة الجزائية المحكمة حكمت ،2020 األول ديسمبر/كانون
 اللجوء طلب ومحاولة دولية، بمنظمات اتصاله بينها من تهماً  فيها واجه منفصلة قضية في إضافي

 بزيادة العام المدعي طالب ،2120 مارس/آذار في السعودية. في اعتقاله وقبل محاكمته أثناء السياسي
 عقوبات حالياً  العتيبي محمد ويقضي أخريين. عامين لمدة المحكمة، أصدرتها التي العقوبة، مدة

 الحقوقي. نشاطه بسبب سنة 17 مجموعها بالسجن

 أبلغوا أن بعد لالستجواب آخرين رجال وثالثة العتيبي محمد استدعاء تم ،2013 نيسان أبريل/ في 
 حقوق "اتحاد تسمى اإلنسان لحقوق منظمة إلنشاء ترخيص على الحصول وطلبوا سمياً ر السلطات
 تعهدات توقيع على وأرغمتهم جميعهم األربعة الرجال واالدعاء التحقيق هيئة استدعت اإلنسان".

حيل ثم المنظمة. بإغالق
ُ
 حقوق عن آخر ومدافع العتيبي، محمد أ

 "اتحاد مع المستمر منشاطه على بناءً  المحاكمة إلى اإلنسان،
  5اإلنسان". حقوق

 العتيبي محمد محاكمة بدأت ،2016 األول أكتوبر/تشرين في 
 بناء المحكمة عليه حكمت المتخصصة. الجزائية المحكمة أمام
 عنها واإلعالن جمعية تأسيس "في االشتراك شملت: تهم على
 مقابلتين في "المشاركة الالزمة"، التراخيص على الحصول قبل

 وصياغة و"إعداد التظاهر" على الناس و"تحريض عالميتين"،إ
 الشبكة على ونشرها عليها والتوقيع بيانات عدة وإصدار

 ولسياستها المملكة لسمعة إساءة تتضمن العنكبوتية
 الوطنية اللحمة "تفرقة بهدف األمنية" العدلية ولمؤسساتها

 ليهع وحكمت 6واستقرارها". وأمنها الدولة هيبة من والنيل
 لنفس السفر من منع يعقبها عاماً، 14 لمدة بالسجن المحكمة

  المدة.

 حقوقية منظمة أي تتمكن لم ،2015 لعام السعودي األهلية والمؤسسات الجمعيات نظام بموجب
 واحاول الذين اإلنسان حقوق عن المدافعين لغالبية القضائية المالحقة وتمت التسجيل، من مستقلة
 العتيبي. محمد لُتهم مماثلة بتهم واتهموا رسمياً، التسجيل

 إليها، االنضمام أو الجمعيات تكوين لحرية السلمية ممارسته بسبب محتجزاً  يزال ال آخر شخص وهناك 
 )حسم(، السعودية في والسياسية المدنية الحقوق لجمعية مؤسس عضو وهو البجادي، محمد وهو

 نشاطه بسبب قبل من حوكم قد وكان محاكمة. أو همت بدون 2018 مايو/أيار منذ احتجازه تم والذي
 عام من سنوات خمس بالسجن عليه وُحكم والسياسية، المدنية الحقوق بجمعية المتعلق الحقوقي

 من بحملة حسم قامت وقد .2018 مايو/أيار في مجدداً  عليه القبض إلقاء قبل ،2016 عام إلى 2011
 ،2013 مارس/آذار في السلطات قبل من بالقوة قهاإغال تم حتى السعودية في السجناء حقوق أجل

 الجمعية، في عضويتهم بسبب طويلة لمدد بالسجن عليهم وحكم المؤسسين، أعضائها جميع واعُتقل
  السلمي. الحقوقي ونشاطهم

 

                                                                                                                                                                                                                              
 بن محمد "الإصلاحي" العهد ولي قيادة تحت كمح عليهما ُيصدر الإنسان حقوق عن مدافعيْن أول السعودية: العربية "المملكة الدولية، العفو منظمة4

under-sentenced-defenders-rights-human-first-arabia-amnesty.org/ar/latest/news/2018/01/saudi- ،2018 الثاني يناير/كانون 25 سلمان"،

salman-bin-mohammad-prince-crown-reformer-of-leadership/   

 م)رق العطاوي هللا وعبد العتيبي محمد للمحاكمة: الإنسان حقوق عن المدافعين من اثنين إحالة السعودية: العربية "المملكة الدولية، العفو منظمة

 2016 الثاني نوفمبر/تشرين MDE( 4 23/5098/2016 الوثيقة

  amnesty.org/ar/documents/mde23/5098/2016/ar  
 .2018 الثاني يناير/كانون 25 الدولية، العفو منظمة محفوظات في الحكم المتخصصة، الجزائية المحكمة 6

 خاصة. صورة © العتيبي محمد

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/01/saudi-arabia-first-human-rights-defenders-sentenced-under-leadership-of-reformer-crown-prince-mohammad-bin-salman/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/01/saudi-arabia-first-human-rights-defenders-sentenced-under-leadership-of-reformer-crown-prince-mohammad-bin-salman/
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/5098/2016/ar/
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   الأهلية والمؤسسات الجمعيات نظام
 أو عمالية نقابات أو سياسية أحزاب بإنشاء السلطات تسمح لم

 الذين أولئك وتسجن وتحاكم اإلنسان، لحقوق ستقلةم جماعات
 اإلنسان. لحقوق مرخَّصة غير منظمات إنشاء في شاركوا أو أنشأوا
 من 2015 منذ الساري "،ةاألهلي والمؤسسات الجمعيات "نظام ويخلو
 النطاق واسعة اتاجتهاد سلطات ويمنح اإلنسان"، "لحقوق ذكر أي

 تراخيص منح عدم ذلك في بما االجتماعية"، الشؤون "لوزارة
 ولم الوطنية". الوحدة" زعزعت أنها ارتؤي إذا وحلها الجديدة للمنظمات

 نساءال حقوق منظمات أو اإلنسان لحقوق مستقلة منظمة أي تتمكن
حيل وقد النظام. هذا بموجب التسجيل من

ُ
 حقوق عن المدافعون أ

 عليهم وحكم للمحاكمة، حقوقية، منظمات أسسوا الذين ،اإلنسان
  مرخصة". غير منظمات "إنشاء بتهمة

 حكم عليه بسبب التعبير السلمي 3.2
 الهالل في يعمل الذي ،السدحان الرحمن عبد لقضية بالنسبة
 المتخصصة الجزائية المحكمة حاكمته فقد بالرياض، السعودي األحمر

 يعقبها سنة، 20 بالسجن حكماً  2021 أبريل/نيسان في عليه أصدرتو
 الرحمن عبد حضر مارس/آذار، 3 وفي المدة. لنفس السفر من منع

 الجزائية المحكمة أمام محاكمته في سرية جلسة أول السدحان
 والده غياب وفي عنه، بالدفاع موكل محام   يرافقه أن دون المتخصصة،

 ضده المقدمة األدلة وكانت القانوني؛ دفاعه في يساعد كان الذي
 على بحسا من واالنتقادية، الساخرة التغريدات من سلسلة عبارة
جبر تصريحو بإدارته، االدعاء هيئة اتهمته التويتر

ُ
 عليه التوقيع على أ

 "تمويل إليه: الموجهة التهم وتشمل اإلكراه. وطأة تحت "اعتراف"كـ
 بالنظام ُيّخِّل ما وتحضير له، والترويج إرهابي كيان "تأييدو اإلرهاب،

 إلى يدعو متطرف نهج وتبني وإرساله، وتخزينه الدينية والقيم العام
 وإهانة لهن، األنظمة تكفلها التي الحقوق من وحرمانهن النساء إقصاء

 7عنهم". كاذبة إشاعات ونشر الدولة ومسؤولين مؤسسات

 انتقادات تشمل مسيئة، السلطات اعتبرتها التي التغريدات، وبعض 
 شكل إلى ودعوته للسلطات، االقتصادية للسياسات الرحمن عبد
 الغريدات: إحدى يف وقال للحكم. بديل

 

لمحمد بن سلمان( يريد فرض الضرائب بزعم تحويل  2030"أبو رؤية )تفهم بأنها رؤية 
االقتصاد الوطني الى اقتصاد عصري حديث. لماذا ال نفرض االنتخابات ونحول النظام 

 8الملكي الحجري الى رئاسي؟

 

 

 جديدة: مرورية غرامات السلطات فرض انتقد أخرى تغريدة وفي

 مرورية..سواء مخالفات لتسديد الشهري راتبه من جزء سيدفع مواطن كل 2018#في_"
 دفواله والسخيفة. الجديدة المخالفات انواع كل اختراع سيتم يرتكبها، لم ام مخالفة ارتكب
 جباية وهو اال #رؤية_الفقر مع متوافق الهدف بل السالمة.. وتحقيق المرور ضبط ليس

 9"مدخراته. وتجفيف المواطن

 نم الثانية الجلسة قبل عنه للدفاع المحكمة انتدبته محام   بمقابلة إال للسدحان السلطات تسمح ولم
 على باالطالع ومحاميه لوالده السلطات سمحت فقط، واحدة ساعة ولمدة دقيقة. 40 لمدة محاكمته

 هحسابات من المقتطفة التغريدات من صفحة 200 من تتألف التي ضده، المقدمة "األدلة" من قائمة
                                                                                                                                                                                                                              

 الدولية. العفو منظمة بملفات محفوظة التهم 7
 twitter.com/Sama7ti/status/869247043625267201  ،2017 مايو/أيار 29 تويتر، على تغريدة سماحتي، 8
  https://twitter.com/Sama7ti/status/959519254491037696 ،2018 فبراير/شباط 2 ، تويتر على تغريدة سماحتي، 9

 صورة © السدحان الرحمن عبد
 خاصة

https://twitter.com/Sama7ti/status/869247043625267201
https://twitter.com/Sama7ti/status/959519254491037696
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 بها، أدلى السدحان الرحمن عبد إن قيل "اعترافات" تتضمن صفحتين من ووثيقة تويتر، على الساخرة
جبر قد وكان أسرته. تعتقد حسبما األرجح، على اإلكراه وطأة تحت

ُ
 "األدلة" وثائق على التوقيع على أ

 منها. ةنسخ محاميه وال والده يتلقَّ  لم التي

 ست بالسجن ،ةالربيع محمد على المتخصصة الجزائية المحكمة حكمت ،2021 أبريل/نيسان في 
 نساءال حق أجل من الحملة ةالربيع دعم وقد سنوات. ست لمدة السفر من منع يتبعها أن على سنوات،

 المدافعين دض القمع حملة من كجزء اعُتقل ،2018 مايو/أيار وفي السعودية، في السيارات قيادة في
 وتجرم الدولي، القانون بموجب بها معترف جرائم ليست إليه الموجهة والتهم  اإلنسان. حقوق عن

 لزعزعة "السعي إليها: االنضمام أو الجمعيات وتكوين التعبير حرية في لحقوقه السلمية ممارسته
 عبر العام بالنظام سالمسا شأنه ما وإرسال و"إعداد الوطنية"، اللحمة وإضعاف االجتماعي النسيج
   مشبوهة". توجهات يحوي كتاب ونشر و"تأليف االجتماعي" التواصل بمواقع حساباته

 اإلنسان حقوق عن المدافع على المتخصصة الجزائية المحكمة حكمت ،2021 أبريل/نيسان 25 في
 ىعل حساباته وإغالق المدة، لنفس السفر من المنع يعقبها سنوات، سبع لمدة بالسجن العمير خالد

 قإطال خالل من ذلك في بما اإلنترنت، عبر وتعبيره بنشاطه تتعلق بتهمة االجتماعي، التواصل وسائل
 جديداً." دستوراً  يريد "الشعب عليه مكتوب تويتر على هاشتاغ

 من وغيره تعذيبه بشأن السلطات إلى شكوى قدم أن بعد 2018 يونيو/حزيران في مرة ألول واعُتقل
 خالد وكان احتجاج. تنظيم في بنشاطه تتعلق بتهمة ،2009 في احتجازه، أثناء السيئة المعاملة ضروب
 اإلنسان حقوق عن المدافع زميله مع ،2009 الثاني يناير/كانون في قبل من عليه القبض ألقي قد العمير

 لتنظيم الداخلية وزارة من تصريحاً  طلبا أن بعد اآلن، محتجز أيضاً  وهو العتيبي، محمد الرأي وسجين
 وفي غزة. ضد إسرائيل بها قامت التي العسكرية المسكوب" الرصاص "عملية على احتجاجاً  مظاهرة
 المنع أعقبها سنوات، ثماني لمدة بالسجن المتخصصة الجزائية المحكمة عليه حكمت ،2011 مايو/أيار

 الملكي والمرسوم المعلوماتية، جرائم مكافحة نظام بموجب تهم إلى استنادا المدة، لنفس السفر من
 والتحريض للمظاهرات إلى "الدعوة شملت تهم بسبب اإلرهاب جرائم لنظام متابعة مرسوم وهو أ، / 44

 اإلنترنت." عبر للمظاهرات الترويج و" عليها"،

 الصادر السجن حكم العليا المحكمة أيدت ،2021 مارس/آذار في
 عنها أفرج أن بعد ،الهذلول لجين النساء حقوق عن المدافعة بحق
 من ممنوعة اآلن وهي 2021.10 فبراير/شباط في مشروطاً  إفراجاً 
 لبثت وقد ضدها. الصادر الحكم بموجب سنوات خمس لمدة السفر
 كابدت حيث التعسفي، االحتجاز رهن سنوات ثالث زهاء لجين

 التحرش ذلك في بما السيئة، المعاملة ضروب من وغيره التعذيب
 كل في أشهراً  يمتد الذي المطول االنفرادي والحبس الجنسي،

 المحكمة أمام مرة ألول الهذلول لجين كمةمحا وبدأت 11.مرة
 إلى الحقاً  إحالتها وتم ،2019 مارس/آذار في الرياض في الجزائية
 بعد ،2020 األول ديسمبر/كانون في المتخصصة الجزائية المحكمة

 وفي اختصاصها". "خارج القضية أن إلى الجزائية المحكمة خلصت أن
 الجزائية مةالمحك حكمت ،2020 األول ديسمبر/كانون 28

 سنوات خمس لمدة بالسجن الهذلول لجين على المتخصصة
 إثر أشهر، وعشرة بسنتين جزئياً  التنفيذ وقف مع -أشهر وثمانية
 أجنبية"، جهات لصالح "التجسس تهمة اليها ووجهت الجور. بالغة محاكمة
 في الرجل والية نظام انهاء الى والدعوة ،نساءال حقوق تعزيز في عملها سببب المملكة" على و"التآمر

 السعودية.

 قيادة على الحظر رفع أجل من حملة في عملها بسبب سابقاً  مناسبتين في احُتجزت قد لجين وكانت
 من كان حيث يومين لمدة عليها القبض ألقي ،2017 يونيو/حزيران في السعودية. في للسيارة النساء
 احتجازها وتم ،2014 الثاني نوفمبر/تشرين في واالدعاء التحقيق هيئة قبل من استجوابها يتم أن المقرر
 حظر متحدية المتحدة، العربية اإلمارات من السعودية إلى السيارة قيادة محاولتها بعد يوماً  73 لمدة
 السعودية. في للسيارة نساءال قيادة

                                                                                                                                                                                                                              
  2021 مارس/آذار 10 مرّوع"، ظلم الهذلول لجين لإدانة المؤيد حكمال "السعودية: الدولية، العفو منظمة10

-appalling-an-conviction-hathlouls-al-loujain-upholding-verdict-arabia-03/saudihttps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/

injustice/  
 الثاني نوفمبر/تشرين 20 الجنسي"، والتحرش للتعذيب المحتجزين الناشطين بتعرض تفيد أنباء السعودية: العربية "المملكة الدولية، العفو منظمة11

2018 

istsactiv-detained-of-harassment-sexual-and-torture-of-reports-arabia-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/saudi/  

 خاصة صورة © الهذلول لجين

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/03/saudi-arabia-verdict-upholding-loujain-al-hathlouls-conviction-an-appalling-injustice/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/03/saudi-arabia-verdict-upholding-loujain-al-hathlouls-conviction-an-appalling-injustice/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/11/saudi-arabia-reports-of-torture-and-sexual-harassment-of-detained-activists/
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 إسراء نبينه من ناشطات، ست على المتخصصة الجزائية المحكمة حكمت ،2021 فبراير/شباط 10 في
 حرية في لحقهن السلمية بممارستهن فقط تتعلق بتهم سنة 15و 8 بين تتراوح لمدد بالسجن الغمغام،
 والتجمع. التعبير

 يعقبها ،الغمغام إسراء على سنوات ثماني بالسجن حكماً  المتخصصة الجزائية المحكمة وأصدرت
 المظاهرات في ومشاركتها السلمي، الحقوقي نشاطها بسبب سنوات؛ ثماني لمدة السفر من المنع

 جهةالمو التهم تضمنت الدولية، العفو منظمة عليها اطلعت التي المحكمة لوثائق ووفًقا للدولة. المعارضة
 والتجمعات المسيرات في امشاركته" بـ الخاص أ / 44 رقم الملكي المرسوم انتهاك :الغمغام إلسراء

 وقعم عبر ونشرها وتوثيقها التجمعات تلك وتصوير ... القطيف محافظة في للشغب والمثيرة الغوغائية
 من عدد تشييع في مشاركتها خالل من الشغب لمثيري المعنوي الدعم و"تقديم "؛االجتماعي التواصل
 جرائم مكافحة نظام من 6 المادة و"انتهاك األمن"؛ رجال مع أمنية مواجهات في الهالكين جنائز

 الفيديو ومقاطع الصور ونشر االحتجاجات إلى الدعوة خالل من - أخرى أمور ضمن – وذلك المعلوماتية"،
 12بوك". الفيس على جاجيةاالحت

 إسراء زوج الهاشم موسى على المحاكمة، نفس في أيضاً، المتخصصة الجزائية المحكمة حكمت كما
  نفسها. للمدة السفر من منعه يليها عاماً، 17 بالسجن الغمغام،

                                                                                                                                                                                                                              
  2018 أغسطس/آب 22 الناشطات"، إحدى لإعدام تهدف مروعة خطة إيقاف يجب السعودية: العربية "المملكة الدولية، العفو منظمة12

stopped-be-must-activist-female-execute-to-plan-appalling-arabia-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/saudi/  

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/08/saudi-arabia-appalling-plan-to-execute-female-activist-must-be-stopped/


 

  حملة القمع السعودية بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين
  التعبير والنشاط الحقوقي واستخدام عقوبة الإعداماستئناف حملة القمع على حرية 

 13 الدولية العفو منظمة

الانتهاكات من . 4 
إلقاء القبض إلى إصدار 

 الحكم

الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب   4.1
وغيره من ضروب المعاملة 

 السيئة في الحبس الاحتياطي  
 

 السلمي الرأي أو التغريدات بسبب أحبائك اختطاف في شخص أي يملكه الذي الحق ما" 
 وخاصة أسرتي، على الوطء شديد أخي على وقع الذي الظلم كان لقد لسنوات؟ وإخفائهم
 سنوات." ثالث نع يزيد لما ابنها إلى التحدث من تتمكن لم التي والدتي،

 13شقيقة عبد الرحمن السدحان ،أريج السدحان

 عليهم، عقوبات المحكمة هذه فرضت أو المتخصصة، الجزائية المحكمة أمام مؤخراً  مثلوا الذي األفراد
 دون ،مرّة كل في أشهر لعدة االنفرادي الحبس في واإليداع الخارجي، العالم عن بمعزل لالحتجاز تعرضوا
 حاالتهم الموضحة تقريباً  األفراد جميعل ُيسَمح ولم الخارجي. بالعالم منتظم اتصال بأي لهم السماح
 وقاسى محاكماتهم. بداية وحتى عليهم، القبض لحظة منذ محاميهم باستشارة يلي فيما بالتفصيل
 وُحكم احتجازهم. من األولى الستة األشهر أثناء السيئة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب بعضهم
 صارخ. بشكل جائرة محاكمات أعقاب في باإلعدام، الحكم بينها من قاسية، سجن بأحكام آخرين على
عدم باإلعدام عليه ُحكم قد واحد، رجل قضية وفي

ُ
 أن بحقيقة العلم مع القبيل، هذا من محاكمة بعد وأ

 باإلكراه. انتزع الذي "االعتراف" بـ يسمى ما إلى استند عليه الحكم

 الناشط ،الربيعة ومحمد اإلنساني، المجال في عامل ،السدحان الرحمن عبد قضيتي وفي 
 إلى تصل لمدة احتجازهما، في للطعن وسيلة أي ودون محاكمة، أو تهمة دون احتجزا فقد ،الحقوقي

 وفي الخارجي، العالم عن بمعزل احتجازهما وتم .2021 في محاكمتهما بدأت حتى سنوات، ثالث
 خاللها تعرضا عامين، نحو الخارجي العالم في بأحد باالتصال لهم السماح دون من االنفرادي، الحبس
  السيئة. المعاملة ضروب من غيره أو للتعذيب

 واختفى الخارجي، العالم عن بمعزل واحتجز بالقبض، أمر دون من السدحان، الرحمن عبد احُتجز وقد
 ألول بأسرته باالتصال له محسُ  أن إلى ،2018 مارس/آذار 12 في عليه القبض منذ عامين لمدة قسرياً 
 العفو منظمة عائلته أخبرت الخارجي، العالم عن بمعزل احتجازه وأثناء .2020 فبراير/شباط 12 في مرة

 انوالحرم مجهدة، أوضاع في والتعليق والجلد، والضرب، الكهربائية، بالصدمات للصعق تعرض أنه الدولية
 النيابة ممثلو أرغمه كما االنفرادي. والحبس اللفظي، واإلذالل هانات،واإل بالقتل، والتهديد النوم، من

 لوسائل استخدامه بسبب ذلك كل - العينين معصوب وهو التهديد، تحت وثائق على التوقيع على
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 ذمن لكن أسرته، أفراد إلى بالتحدث ذلك بعد له وُسمح  السعودية. الحكومة النتقاد االجتماعي التواصل
 للغاية قلقين جعلهم مما مكالمات، أو عائلية زيارات أي تلقي من السدحان ُمنع ،2021 نأبريل/نيسا 5

  وسالمته. الصحي وضعه بشأن

 الدولية: العفو لمنظمة السدحان أريج شقيقته وقالت

 14 ال". أم حيا كان إذا أو للتعذيب، يتعرض الرحمن عبد كان ما إذا ونهاراا  ليالا  "نتساءل

 ةالربيع على القبض أعقاب وفي .نساءال حقوق عن بارز ومدافع كاتب ةالربيع مدمح الحقوقي الناشط
خضع، مايو/أيار، 15 في

ُ
 من التعذيب: من لصنوف احتجازه، من األول العام طيلة متعددة، مناسبات في أ

 ليهع واالعتداء عقب، على رأساً  قدميه من وتعليقه بالغرق، واإليهام الكهربائية، بالصدمات الصعق بينها
  سجنه. فترة يقضي محتجزاً  ةالربيع يزال وال وعيه. يفقد حتى بالضرب

 سنوات، سبع بالسجن ،العمير خالد اإلنسان، حقوق عن المدافع على حكم ،2021 ل/نيسانأبري في
 االنفرادي الحبس في إيداعه وتم االحتياطي. وحبسه محاكمته فترة طوال بمحام االتصال من وُحرم
 حبسه أثناء معه التحقيق جلسات قبل طويلة ساعات العينين معصوب كان إنه وقال طويلة، لفترات
 إعادة وقبل السجن. من سنوات سبع بعد ،2016 الثاني نوفمبر/تشرين في سراحه وأطلق تياطي.االح

 السياسية، بالحريات مطالباً  الحقوقي نشاطه العمير خالد واصل ،2018 يونيو/حزيران في عليه القبض
 منتخب. برلمان وتشكيل السلطات، بين الفصل ذلك في بما

 الذي الجنسي واالعتداء التعذيب بشأن شكوى أيًضا الهذلول جينل اإلنسان حقوق عن المدافعة قدمت
 اضالري في الجزائية المحكمة أعلنت المتزايدة، الدولية الضغوط وإثر االحتياطي. حبسها أثناء له تعرضت

 ابأنه الهذلول لجين ادعاء في العامة النيابة بقيادة تحقيًقا ستفتح أنها ،2020 األول ديسمبر/كانون في
 ،2020 األول كانون ديسمبر/ 22 في ُعقدت التي الجلسة في ولكن االحتجاز، أثناء للتعذيب تعرضت
 القرار. من بنسخة الهذلول تزويد دون من التعذيب وقوع ونفى بالتحقيق، يسمى ما القاضي أغلق

 العليا. المحكمة أمام القرار هذا في الهذلول لجين وطعنت

 كمةالمح أمام األمد الطويلة المحاكمات 4.2
 المتخصصة الجزائية

 إلجراءات المتهمين تعرض مع جوهرها في بالجور المتخصصة الجزائية المحكمة أمام المحاكمات تتسم
 هائي.الن الطعن وحتى عليهم القبض لحظة منذ الدولي والقانون السعودية القوانين من كالً  تنتهك معيبة

 ال أنها عنها المعهود من توبا بوضوح، ومحددة راسخة إلجراءات وفقاً  أعمالها المحكمة هذه ُتسيِّّر ال إذ
  عادلة؛ محاكمة في المتهم لحق وزناً  تقيم

 ة،المتخصص الجزائية المحكمة السعودية السلطات تتخذ كيف وثَّقت أن الدولية العفو لمنظمة سبق وقد
 اإلرهاب، جرائم نظام إلى اللجوء في وتتمادى المعارضين، أفواه وتكميم للقمع أداةً  ،2011 عام منذ

 المحكمة أنشئت  15السلمي. للتعبير تجريمها على مشروعية إلضفاء المعلوماتية، جرائم مكافحة ونظام
 جرائم نظام بموجب "اإلرهاب" بـ تتعلق جرائم يرتكبون الذين األفراد لمحاكمة المتخصصة الجزائية
 المحكمة ذهه أمام والمعارضين اإلنسان حقوق عن والمدافعين النشطاء مثول ينبغي ال لذلك، اإلرهاب.

 رد على تدل فإنما شيء على المحكمة هذه أمام الجائرة تهممحاكم إجراءات دلت إنو األول، المقام في
  والمعارضة. الحقوقي النشاط على السلطات

 التعبير أو الحقوقي، نشاطهم بسبب األفراد من العديد محاكمة المتخصصة الجزائية المحكمة تواصل
 هناك يكون أن دون مسمى غير أجل إلى - التجمع أو إليها، االنضمام أو الجمعيات تكوين أو السلمي،

 يف لشهور المحاكمة جلسات تأجيل يتم قضايا، عدة ففي للمحاكمة. لتقديمهم األفق في تلوح نهاية
 تقديم يتم وال المقررة، المحاكمة جلسة عقد يتم ال الحاالت، بعض وفي واضح، سبب دون مرة كل

  أحبائهم. بحق القضايا في حكم أو لتحديث أسرهم انتظار من الرغم على حكمةالم إلى المتهمين

 بحق صدرت التي اإلعدام عقوبة ،2017 سبتمبر/أيلول منذ المحتجز ،العودة سلمان الدين عالم يواجه
 العودة سلمان مُثل ،2018 أغسطس/آب ففي المتخصصة؛ الجزائية المحكمة أمام جائرة محاكمة أعقاب

 بينها من تهمة، 37 إليه وجهت حيث سرية، جلسة في المتخصصة الجزائية المحكمة أمام للمحاكمة
 المنطقة في األنظمة تغييرو حكومية، إصالحات إلى والدعوة المسلمين، اإلخوان تنظيم إلى االنتماء
 ،الماضية الثالث السنوات خالل العودة محاكمة في جلسات 10 من أكثر عقدت الحين، ذلك ومنذ .العربية
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 وألحبائه له سبب مما لذويه، أو له واضحة أسباب أي إبداء دون مرة كل شهوراً  تؤجل الجلسات وكانت
 6 في عقدها المقرر من كان التي األخيرة، محاكمته جلسة وفي هائلة. وعاطفية نفسية معاناة

 تأجيل تم كما أخرى. مرة اإلجراءات تأجيل وتم المحكمة، إلى العودة رإحضا يتم لم ،2021 يوليو/تموز
 الفور. على آذار مارس/ في السابقة المحاكمة جلسة

 سبتمبر/أيلول في عليه القبض منذ االنفرادي الحبس في العودة سلمان ظل فقد ذلك، عن وفضالً 
 لبصره جزئي فقدان إلى أدى مما ،زالحج في كبير حد إلى تدهورت قد صحته إن أيضاً  ابنه وقال ؛2017

  وسمعه.

 ،الخضري محمد الفلسطيني المواطن احتجاز تم أخرى، حالة في 
 منذ السعودية في متقاعد، وكاتب وسياسي جراح وهو عاماً، 83

 محمد، الدكتور وكان الخضري. هاني ابنه مع 2019 أبريل/نيسان
 لكنه بالسعودية، حماس لسلطة الرسمي الممثل مضى، فيما

 أستاذ الخضري هاني والدكتور أعوام. عشرة منذ منصبه من استقال
 حاليا ويعمل الكمبيوتر، علوم في الدكتوراه درجة على حصل جامعي
 بدأت أن ومنذ المكرمة. مكة في القرى أم جامعة في أستاذا

 مراراً  محاكمتهما جلسات تأجيل تم ،2020 مارس/آذار في محاكمتهما
 21 في األخيرة، محاكمتهما جلسة وفي واضح. سبب دون وتكراراً 

 3 حتى المحاكمة إجراءات السلطات أجلت يونيو/حزيران،
 األول. أكتوبر/تشرين

 تدهور بسبب الطبية للرعاية الحاجة أمّسِّ  في الخضري ومحمد
 المحكمة أمام مستمرة محاكمته تزال ال بينما السجن، في صحته

 أبريل/نيسان 4 في عليه القبض ألقي وعندما المتخصصة. الجزائية
 على القلق يزداد أن الطبيعي ومن للسرطان؛ عالجاً  يتلقى كان ،2019
 الصحية والمخاطر ،19-كوفيد فيروس وباء يتفش ظل في الصحية حالته

 أصيب الحالي، العام من سابق وقت وفي أخرى. بأمراض والمصابين المسنين، لدى بالعدوى المرتبطة
 انيه ابنه على حالياً  ويعتمد أسنانه؛ بعض وفقد اليمنى، اليد وظيفة في جزئي بفقدان الخضري محمد

  16السجن. في ومساعدته إطعامه في الخضري

 إشارة في - إرهابي" كيان إلى "االنضمام تهمة الرجلين كال إلى وجهت ،2020 مارس/آذار 8 وفي 
 من كجزء - حماس في الواقع األمر لسلطات رسمي كممثل السياسي الخضري موقف إلى واضحة
 لمحكمةا وجهت كما الواجبة. القانونية لإلجراءات الدولية بالمعايير تفِّ  لم فرًدا 68 لـ جماعية محاكمة
 حماس. في قيادية مناصب عدة تولي وهي إضافية، تهمة الخضري لمحمد

 واالحتجاز والقبض القسري، اإلخفاء بينها من اإلنسان، لحقوق جسيمة النتهاكات الرجلين كال وتعرض
 كما حبسهما. فترة طيلة االنفرادي، الحبس وفي الخارجي، العالم عن بمعزل واالحتجاز التعسفي،

 التي المعاملة هذه وخلَّفت محاميهم. مشاركة أو حضور دون مغلقة، أبواب وراء للتحقيق نالرجال أخضع
 شديداً، كرباً  لهما وسببت عليهما، هائلة نفسية ضغوطاً  اعتقالهما، وظروف محبسهما، في تلقياها
  البولية. لقسطرته خاصة طبية لرعاية يحتاج الذي الخضري محمد وخاصة

 ،الحيدر صالح المتخصصة الجزائية المحكمة أمام مطولة محاكمة يواجهون زالوا ما الذين أولئك بين ومن 
 المتخصصة الجزائية المحكمة أمام أيضاً  حوكمت اإلنسان حقوق عن مدافعة وهي اليوسف، عزيزة نجل

 إطالق وتم ،2019 أبريل/نيسان في الحيدر على القبض ألقي وقد السلمي الحقوقي نشاطها بسبب
 الجزائية المحكمة أمام مستمرة محاكمته تزال ال ولكن ،2021 فبراير/شباط في مؤقتاً  وآخرين هو سراحه

 المتخصصة.

 

                                                                                                                                                                                                                              
MDE  الوثيقة: رقم) الخضري" محمد الدكتور العاجلة الطبية للرعاية حاجة في عاما   83 يبلغ ُمحتَجز السعودية: العربية "المملكة الدولية، العفو منظمة16

  amnesty.org/ar/documents/mde23/3692/2021/ar 2021/ فبراير/شباط23/3692/2021 

 .خاصة صورة© الخضري محمد

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde23/3692/2021/ar/


 

  حملة القمع السعودية بعد انعقاد اجتماع مجموعة العشرين
  التعبير والنشاط الحقوقي واستخدام عقوبة الإعداماستئناف حملة القمع على حرية 

 16 الدولية العفو منظمة

المنع التعسفي، . 5 
والمفروض قضائيا ، من 

السفر وحظر وسائل 
 التواصل الاجتماعي  

السفر التعسفي كلا من القانون المحلي  منع"ينتهك  

ماتها التعاهدية الإقليمية والقانون الدولي. للسعودية والتزا

 منعوثائق السفر أن تكون لجميع حالات ال امظنيشترط 

"فترة زمنية محددة"، ويمنع الميثاق العربي لحقوق 

الإنسان، والسعودية طرف فيه، الحكومات من حرمان 

المواطنين "بشكل تعسفي أو غير قانوني" من حقهم في 

 مغادرة البلاد".
 17سعودي ونجل رجل الدين سلمان العودة قانوني باحث العودة، عبد هللا

في جميع وثائق المحكمة التي اطلعت عليها منظمة العفو الدولية، ُحكم على المدافعين عن حقوق 
اإلنسان المدانين بمنع السفر باإلضافة إلى أحكام السجن، اعتباًرا من يوم إطالق سراحهم. وهذا المنع 

وثائق  نظام، بموجب شخاصيه في قرار اإلدانة الصادر بحق كل من هؤالء األمن السفر منصوص عل
السفر في كثير من األحيان. ويمنع المدافعين عن حقوق اإلنسان من السفر خارج البالد لمواصلة 

 نشاطهم الحقوقي بأمان. 

عبر اإلنترنت  وكثيرا ما تأمر المحاكم المدافعين عن حقوق اإلنسان المدانين بسبب تعبيرهم ونشاطهم
بإغالق حساباتهم على وسائل التواصل االجتماعي، ومنعهم من التحدث إلى وسائل اإلعالم، كجزء من 

 عقوبتهم أو شروط اإلفراج عنهم.

باإلضافة إلى ذلك، قبل إطالق سراحهم، غالباً ما تجبر السلطات المدافعين عن حقوق اإلنسان على 
وعدم االمتثال للتعهد سيؤدي إلى إعادة القبض عليهم أو توقيع تعهدات بوقف نشاطهم الحقوقي. 

من السفر ووسائل التواصل االجتماعي أو حظر الكتابة والظهور في  المنعمالحقتهم قضائياً. إن فرض 
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وسائل اإلعالم على المدافعين عن حقوق اإلنسان يمنعهم فعلياً من التعبير بحرية عن أفكارهم وآرائهم، 
 وكذلك االنخراط مع اآلليات الدولية لحقوق اإلنسان أو المنظمات أو النشطاء في الخارج. 

للمنع من السفر في أعقاب اإلفراج عنهم الصحفي السعودي عالء برنجي الممنوع ومن بين الخاضعين 
، أفرج عنه إفراجاً مشروطاً بعد أن أمضى 2021حالياً من السفر لمدة ثماني سنوات. وفي فبراير/شباط 

لمدة خمس سنوات، ثم  2016سبع سنوات في السجن. وكان قد ُحكم عليه بالسجن في مارس/آذار 
ات مدة العقوبة إلى سبع سنوات، يعقبها منع من السفر لمدة ثماني سنوات. وقد فرضت زادت السلط

العقوبة عليه بتهم تتعلق بسلسلة من التغريدات التي نشرها. وشملت الئحة "الجرائم" المنسوبة إليه 
، ولكنه لم ُيَدن أول األمر "الردة"، التي ُتعدُّ من الجرائم الخطيرة في السعودية، وُيعاقب مرتكبها باإلعدام

بها لعدم كفاية األدلة. وُيعدُّ عالء برنجي من الصحفيين المرموقين في السعودية، كان يعمل في صحف 
 "البالد" و"الشرق" و"عكاظ". 

، الالتي تم إطالق سراحهن بشروط في األشهر األخيرة، يواجهن نساءفعات عن حقوق الاجميع المد 
بين هؤالء: لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي الالئي يخضعن  ومن -اآلن أيضاً منعاً من السفر 

 18.اآلن للمنع من السفر لمدة خمس سنوات

بعد أن قضيا عقوبتهما.  2021وتم اإلفراج المشروط عن نسيمة السادة وسمر بدوي في يونيو/حزيران  
الرياض بالسجن لمدة ، حكمت عليهما المحكمة الجزائية في 2020نوفمبر/تشرين الثاني  25وفي 

ومنع من السفر لمدة خمس سنوات. باإلضافة إلى منع  -مع تعليق جزئي لمدة عامين  -خمس سنوات 
السفر، الذي ينتهك بشكل تعسفي حقهما في حرية التنقل، فهما عرضة لخطر إعادة االعتقال في أي 

بحقهما، مما يجعل إطالق لحظة إذا استأنفا نشاطهما الحقوقي بسبب تعليق مدة العقوبة الصادرة 
 سراحهما مشروطاً؛ حيث لم يتم إسقاط التهم الموجهة إليهما.

وسمر بدوي، ناشطة وأم لطفلين، تم استهدافها وأخضعت لالستجواب مراراً وتكراراً من قبل السلطات 
، تعرضت للمنع من السفر بعد عودتها من مجلس 2014السعودية بسبب نشاطها الحقوقي. وفي 

تم اعتقالها لفترة وجيزة بسبب  2016نسان التابع لألمم المتحدة في جنيف، وفي عام حقوق اإل
 نشاطها الحقوقي، وتم إطالق سراحها بشروط. 

أما نسيمة السادة، فهي ناشطة حقوقية ومربية في مجال حقوق اإلنسان وأم لثالثة أطفال، ناضلت من 
ق األقلية الشيعية في المنطقة الشرقية في ، وحقونساءأجل الحقوق المدنية والسياسية وحقوق ال

، لكنها ُمنعت من المشاركة. 2015السعودية لسنوات  عديدة. وترشحت في االنتخابات البلدية في عام 
 في قيادة السيارة، وإنهاء نظام والية الرجل. نساءكما ناضلت من أجل حق ال

ر، الذي ال يتم فرضه رسمياً من خالل القضاء أو غالباً ما يواجه أفراد أسر النشطاء منعاً تعسفياً من السف
من خالل وزارة الداخلية. وال يتم إخطارهم بمنعهم من السفر أو باألسباب الكامنة وراء ذلك. وكثير منهم 

يكتشفون ذلك فقط في المطار بمجرد محاولتهم السفر خارج البالد. وقال عبد هللا العودة، وهو باحث 
 العودة لمنظمة العفو الدولية إنه: قانوني سعودي وابن سلمان

"لم يكن هناك أمر قضائي أو محكمة وراء المنع المفروض على أسرتي، ولم تقدم أي 
، سكوتسلطة سبباا لذلك. والغرض األساسي من المنع هو الضغط علّي إلرغامي على ال

 19"زيد من الضغط على والدي في السجنالم مارسةحتى عندما أكون في الخارج، وم

لجين  نساءمن بين أولئك الذين يواجهون مثل هذا المنع خمسة أفراد من عائلة المدافعة عن حقوق الو 
فرداً من عائلة سلمان العودة. كما يواجه العديد من أقارب وأصدقاء المدافعين عن حقوق  19الهذلول، و

الصعب التأكد من اإلنسان مثل هذا المنع التعسفي من السفر، ولكن بسبب الخوف من االنتقام، من 
 مدى هذا المنع.
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العمل استئناف . 6 
 عقوبة الإعدامب

تعد السعودية واحدة من أسوأ الجالدين في العالم عندما يتعلق األمر بأحكام اإلعدام وتنفيذها. ومع  
في المئة في عمليات اإلعدام في السعودية  85، كان هناك انخفاض بنسبة 2020ذلك، ففي عام 

عملية. في حين أن هذا االنخفاض سيكون قد تأثر  27إلى  184مقارنة بالعام السابق، وهو انخفاض من 
الذي أخر تنفيذ العمليات في نظام العدالة الجنائية في البالد، إال أنه أمر ذو مغزى أن يتم  19-بوباء كوفيد

ية لمجموعة العشرين. فمنذ نهاية يوليو/تموز إلى نوفمبر/تشرين الثاني، حدوثه خالل رئاسة السعود
 عندما عقدت قمة مجموعة العشرين، لم يتم تنفيذ أي عمليات إعدام في السعودية. 

نوفمبر/تشرين الثاني، استؤنف  30ولكن مباشرة بعد انتهاء رئاسة السعودية لمجموعة العشرين في 
ديسمبر/كانون األول، تم إعدام تسعة أشخاص، وتم  31و 10تنفيذ عمليات اإلعدام في البالد. فبين 

 .2021شخصاً آخر إلى اآلن، هذا العام، حتى يوليو/تموز  40إعدام 

وفي حالة واحدة ذات أهمية خاصة، بسبب طبيعتها التقديرية،  
، وهو شاب مصطفى آل درويش، 2021ن أعدم، في يونيو/حزيرا

سعودي من األقلية الشيعية، وذلك بعد ثالث سنوات في انتظار تنفيذ 
، حكمت عليه المحكمة 2018حكم اإلعدام.  ففي مارس/آذار 

الجزائية المتخصصة بسلسلة من التهم، من بينها "الخروج المسلح 
لخلية ]…[ على ولي األمر وقطع الطريق وإخافة السبيل"، و"تكوينه 

إرهابية مسلحة منظمة قامت بإطالق النار على مقار الجهات 
األمنية"، و"السعي لزعزعة النسيج االجتماعي واللحمة الوطنية من 
 20خالل المشاركة أكثر من عشر مرات في تجمعات لمثيري الشغب".

 وقال للقاضي في إحدى جلسات محاكمته:

 مالبسات ألن عليه، المصادق اإلقرار ببطالن أدفع إنني" 
 تهديد في تمثلت المحقق من صدرت أفعال تحت تمت صدوره
 أماكن في يجسد في لتعذيبا وامتد وتعذيب. وضرب وسب

 وخفت الوعي أفقد جعلنيت كانت يدجس في حساسة
 على خوفا االعتراف إلى دفعني ما حياتي، على حقيقةا 
 21".حياتي

المحكمة، فإن التهم المذكورة أعاله ضد مصطفى آل درويش تستند إلى "اعترافاته" أو بيانه وفقا لوثائق 
، وصور له وهو يطلق النار على 2012و 2011أعمال شغب بين عامي  10الموقع بأنه شارك في أكثر من 

بالنظر  ك،دوريات أمنية، وتقرير فني لهاتفه يزعم أنه يحتوي على صور مسيئة لمسؤولين أمنيين. ومع ذل
إلى أن الئحة االتهام الرسمية ال تحدد األشهر الدقيقة للجرائم المزعومة، كان من الممكن أن يكون عمر 

مما يجعل من غير  -عاًما وقت مشاركته المزعومة في أعمال الشغب  18أو  17مصطفى آل درويش 
حداث. وعالوة على ذلك، الواضح ما إذا كان ينبغي مراجعة قضية مصطفى آل درويش بموجب قانون األ

فإن" األدلة " التي يستند إليها حكم اإلعدام قد نجمت عن إجراءات قانونية معيبة بشكل بالغ، تضمنت 
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إخضاع مصطفى آل درويش للحبس االحتياطي المطول ألكثر من عامين، ووفقا إلفادته أمام القاضي، تم 
 الحصول على اعترافات منه تحت وطأة التعذيب.

مصطفى آل درويش وجميع القضايا التي حكم فيها على المتهمين باإلعدام الرتكابهم جرائم وفي قضية 
ألمن الدولة"، حكمت عليهم المحكمة الجزائية المتخصصة باإلعدام زعزعة تتعلق باالحتجاج، اعتبرت "

تم التالي يالرتكابهم جرائم تعزير، أي الجرائم التي ليس لها عقوبات ثابتة في الشريعة اإلسالمية، وب
إصدارها وفقاً لتقدير القاضي. ولذا كان لدى القاضي حرية التصرف في تحديد عقوبة جرائم التعزير. وثقت 

منظمة العفو الدولية خالل العام الماضي انخفاضاً ملحوظاً في مثل هذه القضايا التي يتم فيها إعدام 
 هي األولى هذا العام.  األفراد المحكوم عليهم بجرائم تعزير، مما يجعل قضية مصطفى

كما وثقت منظمة العفو الدولية العشرات من حاالت األفراد الذين ال يزالون ينتظرون تنفيذ حكم اإلعدام 
أمام المحكمة الجزائية المتخصصة وُحكم عليهم باإلعدام بتهم واسعة النطاق  واحتى اليوم. وقد حوكم

ات مناهضة للحكومة، وتورطهم المزعوم في ناشئة عن معارضتهم للحكومة ومشاركتهم في احتجاج
هجمات عنيفة أو أعمال قتل. وتم الحكم على جميع األفراد في أعقاب محاكمات بالغة الجور، شابتها 

 مزاعم التعذيب أثناء االحتجاز، وتقاعس االدعاء بشكل ممنهج عن التحقيق فيها.

، أعلنت السلطات السعودية عن إجراء إصالحات كبيرة فيما يتعلق بعقوبة اإلعدام، بما 2021في أوائل  
في ذلك وقف تنفيذ أحكام اإلعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات. ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على 

ة اإلنسان السعودي صرحت هيئة حقوقوهذا الوقف باعتباره أمراً ملكياً رسمياً أو تعدياًل للقوانين الحالية. 
أن "االنخفاض الحاد ]في عمليات اإلعدام[ نتج جزئيًا عن تعليق عقوبات اإلعدام في الجرائم المتعلقة 

 ، ولم يتم نشر التفاصيل خالل العام.  2020ولم يتم اإلعالن عن هذا التعليق رسمياً في 22 بالمخدرات"،

مة، أعلنت هيئة حقوق اإلنسان السعودية ، وقبل انعقاد الق2020عالوة على ذلك، في أغسطس/آب  
أن المدعي العام في البالد أمر بمراجعة أحكام اإلعدام الصادرة بحق ثالثة نشطاء شبان من األقلية 

عاماً وقت القبض عليهم. وفي وقت الحق، أعيد الحكم على  18الشيعية في السعودية كانوا دون 
 10، بالسجن لمدة 2021وعبد هللا الزاهر، في فبراير/شباط  د المرهون،والشبان الثالثة، علي النمر، وداو

      23سنوات.

واصلت السلطات إعدام األفراد على مجموعة من الجرائم األخرى، بما في ذلك القتل والجرائم المتعلقة  
اإلرهاب، الذي يحتوي على  جرائم نظامباإلرهاب. استخدمت السلطات السعودية بشكل اعتيادي 

اضة وغامضة "لإلرهاب" و"جريمة إرهابية"، للحكم على األفراد باإلعدام بعد محاكمات جائرة تعريفات فضف
 24.تستند إلى "االعترافات" المنتزعة تحت وطأة التعذيب
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ليس هناك مسوِّّغ لالحتفاء باإلصالحات الحقوقية والتشريعية المحدودة التي تزعم السعودية إنجازها 
ع أوضاع حقوق اإلنسان في السعودية يشهد بإمعان السلطات في استهداف المدافعين عن مادام واق

حقوق اإلنسان، والنشطاء الحقوقيين، والصحفيين، وكل من سولت له نفسه التعبير عن آرائه بحرية في 
الماضي. وهذه الحملة الرامية لسحق المجتمع المدني والمعارضين السياسيين ليست بجديدة؛ بل 

. وحتى 2018ي منذ سنين تحت إشراف الحكومة السعودية على أعلى المستويات، وخاصة منذ تجر
، نساء، يكاد يكون جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان، ونشطاء الدفاع عن حقوق ال2021منتصف عام 

اجاً فرالبالد إما رهن االحتجاز التعسفي، أو أفرج عنهم إ فيوالصحفيين المستقلين، والكتاب، والنشطاء 
مشروطاً مع تكميم أفواههم ومنعهم من السفر، أو يواجهون محاكمات جائرة ومطولة أمام المحكمة 

 الجزائية المتخصصة.

وبعد هدوء قصير في إجراءات محاكمة المدافعين عن حقوق اإلنسان والمعارضين أمام المحكمة الجزائية 
اض استخدام عقوبة اإلعدام خالل األشهر التي المتخصصة، وغيرها من المحاكم الجزائية، فضالً عن انخف

استضافت فيها السعودية مجموعة العشرين، وثقت منظمة العفو الدولية استئناف حملة القمع التي ال 
 هوادة فيها في البالد.

وعلى ضوء هذه التطورات األخيرة، ال يزال يساور منظمة العفو الدولية قلق شديد بشأن مجمل أوضاع 
في السعودية: االستمرار في احتجاز ومالحقة المدافعين عن حقوق اإلنسان،  حقوق اإلنسان

واستخدام قوانين فضفاضة إلضفاء مشروعية على استهداف حرية التعبير والنشاط الحقوقي عن طريق 
 المحاكمات الجائرة؛ واستمرار استخدام عقوبة اإلعدام في أعقاب محاكمات بالغة الجور. 

 ةإلى السلطات السعودي
  اإلفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم من األفراد

، وضمان إلغاء إداناتهم االنسان حقوق مجال في وعملهمالمحتجزين لمجرد تعبيرهم السلمي 
واألحكام الصادرة بحقهم ومنحهم تعويضات مناسبة على وجه السرعة عن انتهاكات حقوق 

 تعرضوا لها.اإلنسان التي 

  ،ًإلغاء جميع أشكال المنع التعسفي والقضائي من السفر ووسائل التواصل االجتماعي فورا
والتوقف عن إكراه السجناء على التوقيع على تعهدات بالكف عن ممارسة المزيد من النشاط، 

 والتواصل مع المنظمات الدولية، والتعبير عن حرية التعبير، كشرط إلطالق سراحهم. 

 ء إصالحات جوهرية على المحكمة الجزائية المتخصصة لضمان قدرتها على إجراء محاكمات إجرا
عادلة وحماية المتهمين من االحتجاز التعسفي، والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة 

 .هاوفق المعايير الدولية، أو حل

  إخضاعهما للمراجعة اإلرهاب"، و"نظام مكافحة جرائم المعلوماتية"، أو  جرائمإلغاء "نظام
 المعايير الدولية لحقوقووالتنقيح المستفيض لتحقيق التوافق التام بينهما وبين القانون 

 االنسان، ووضع حد لتجريم النشاط الحقوقي والتعبير السلمي بموجب أحكامهما.

  إلزالة القيود التي 2016تعديل نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية الذي دخل حيز النفاذ في 
تمنع التسجيل القانوني للجماعات المستقلة لحقوق اإلنسان وغيرها من منظمات المجتمع 
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المدني، وبالتالي إلغاء الصالحيات الممنوحة لوزارة العمل والتنمية االجتماعية لمنع أو عرقلة 
 تسجيل مثل هذه الجمعيات على أسس مثل أن الوزارة ترى أنها ُتخل "بالوحدة الوطنية".

 قاضاة السريعة بتهم جنائية في محاكمات عادلة لكل من تتوفر ضده أدلة مقبولة ضمان الم
كافية على مسؤوليته عن ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة، وإذا أدينوا 

فيجب إصدار أحكام عليهم تتناسب مع خطورة الجرم. وال يجوز في أي حالة إصدار حكم 
ظر التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو باإلعدام أو عقوبات تنتهك ح

على أي شخص كان. وينبغي إيقاف الذين ُيشتبه في  –المهينة مثل بتر األطراف أو الجلد 
ممارستهم للتعذيب عن العمل في المناصب التي يمارسون فيها صالحيات أو سلطات تطال 

رفوعة ضدهم. ويجب منع المدانين منهم من المحتجزين إلى حين صدور نتيجة القضايا الم
 العودة إلى مناصب من هذا النوع.

 .إعالن حظر رسمي على جميع عمليات اإلعدام وصوالً إلى إلغاء عقوبة اإلعدام 

 إلى الحلفاء الاستراتيجيين للسعودية
  مراقبة محاكمات المدافعين عن حقوق اإلنســان وضــمان متابعة وافية لهذه الجهود، ومن ضــمن

ذلك بإثارة مسألة انتهاكات الحقوق في محاكمة عادلة مع السلطات وتوثيق االنتهاكات وشجبها 
 عالنية.

  استخدام المجموعة الواسعة من األدوات الدبلوماسية التي في متناول الدول ومنها التصريحات
امتة ماســية الصــوالبيانات العلنية وإجراء عمليات تقييم منتظمة لتأثيرها. وال يجوز أن تكون الدبلو

المالذ الوحيد. وفي أغلب األحيان يتسم مزيج من أدوات مختلفة ُتطبّق على مستويات مختلفة 
لصــــنع القرار بأكبر قدر من الفعالية في تحقيق األثر المرجو. وينبغي على الدول إكمال إجراءاتها 

 حتى نهايتها بما يضمن االعتراف بأنها من صنعها والمتابعة الوافية لها.

إلى أعضاء  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم 
 المتحدة

  اعتماد قرار بإنشاء آلية مراقبة ألوضاع حقوق اإلنسان في السعودية. وينبغي أن ُتمنح هذه
اآللية ما يكفي من الصالحيات الواسعة لتشمل وضع حرية التعبير، وتكوين الجمعيات أو 

حقوق اإلنسان، إضافة إلى الجهود التي تبذل  االنضمام إليها، وحرية التجمع، والمدافعين عن
لقمع المجتمع المدني في البالد، بما في ذلك عبر القوانين واألدوات القمعية لنظام القضاء مثل 

 المحكمة الجزائية المتخصصة.
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 انضم إلى المحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

@AmnestyAR 

 منظمة العفو الدولية

حركة عالمية لحقوق 

عندما يقع ظلم  الإنسان

على أي إنسان فإن الأمر 

 يهمنا جميعا .
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على حرية  حملة القمع السعودية

التعبير بعد انعقاد اجتماع مجموعة 

  العشرين
استئناف حملة القمع على حرية التعبير والنشاط 

 الحقوقي واستخدام عقوبة الإعدام

بعد رئاسة المملكة العربية السعودية لمجموعة العشرين، التي توجت بعقد مؤتمر القمة في 

المالحقات القضائية ومحاكمات وتيرة من  ، زادت السلطات السعودية2020نوفمبر/تشرين الثاني 

المدافعين عن حقوق اإلنسان وغيرهم من المعارضين، وال سيما أمام المحكمة الجزائية 

 بعد أن كانت قد توقفت لفترة عندما استضافت مجموعة العشرين.المتخصصة، 

أمام المحكمة فرًدا تمت محاكمتهم أو تم تأييد أحكامهم  13يفحص هذا التقرير الموجز قضايا  

: حوكم 2021بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران  صدق عليها الملكالجزائية المتخصصة أو 

، وخمسة أفراد ال يزالون 2021سبعة أشخاص أو صدرت عليهم أحكام أو أيدت عقوبتهم منذ بداية 

العديد من قيد المحاكمة أو االحتجاز التعسفي دون تهم، لما يزيد عن ثالث سنوات. ويواجه 

األشخاص اآلخرين، الذين أطلق سراحهم في األشهر األخيرة، منعاً من السفر، وقيودا على حقهم 

أيضاً استخدام السلطات المسيس لعقوبة اإلعدام، والذي  في حرية التعبير. كما يوثق التقرير

 تجسد في إعدام شاب مؤخراً بعد محاكمة بالغة الجور.

 


