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1. ملخص تنفيذي

فــ�ي ال�بــاد،  قــ�ي المــزري � ين الوضــع الح�قو� ية لتحســ� يــادة الســعود� � يد عــى ال�ق ــط دولـــ�ي شــد� �بــدأ عــام 2021 �بضعف
ين  ــر� ــة العش موع ــة محب ــتضا�فت �قم ــا�بق واس ــام الس ــ�ي الع ف ين � ــر� ــة العش موع ــة محب ية ر�ئاس ــعود� ــت الس تول ــد � �ف�ق
ــاء الضــوء  ــة طــوال ذاك العــام عــى إ�ب�ق ي�ق يــة صد� يــر حكوم� � هــات عغ مــات وحب ية، وعملــت ال�قســط مــع من�غ الســنو�
يــة، مع  يك� يـّـر اإلدارة األمر� � تعف ية اكن � ــاوف الســل�ات الســعود� يــة، لكــن مــا �فا�قــم محغ تهــا الح�قو�ق� مســلً�ا عــى ا�غتهااك�
ية،  يــادة الســعود� � ــع عــن ال�ق ترامــب الــذي دا�ف يــس الســا�بق دو�غالــد � يــدن عــى الر�ئ� ــو �با� يــس الحالــ�ي حب ا�غتصــار الر�ئ�

يــة. ية والتنــازالت الح�قو�ق� لتتــدارك ذلــك �بالشــروع �بعــدد مــن اإلصاحــات الشــكل�

يــدة �بإعــادة ض�بــط العا�قــات  د� يــة الحب يك� يـّـن أّن وعــود الر�ئاســة األمر� ت�ب� ــط، و� ــت األضــواء والضعف َّ �ف ولكــن مــا أْن حغ
ــوع إلــى  ية للرحب عت الســل�ات الســعود� تشــحب يــة مؤ�قتــة، � ــراءاٌت رمز� ينتــج عنهــا إاّل إحب ية لــن � يــة الســعود� يك� األمر�
ين، وإ�غــزال  ي� ــاد الســلم� يــن والن�قّ يــدة اســتهد�فت الكتــاب والمدو�غ� د� �ي حب تعّســ�ف ــال � ســا�بق عهدهــا، �بحمــات اعت�ق

�ــر. ــي الــرأي للحغ يــاة معت�ق يــض ح� تعر� تعمــد � ية عــى النشــ�اء، و� يــة �قاســ� أحــام �قضا�ئ�

ية  فــ�ي الســعود� ية � يــات األساســ� ــوق اإل�غســان والحر� ــدم �غحــو االحتــرام الامــل لح�ق عــي والت�ق يــر ال�ف ي� � إن اكن للتعف
 : يهــا، االســم�ي ية و�قا�ئد� ــط الدولــ�ي المســتمر عــى الســل�ات الســعود� يــل عــن الضعف يل �بد� ــا ســ�ب� ــان، �ف يتح�ق�ق أن �

عــي: ولـــ�ي العهــد محمــد �بــن ســلمان. الملــك ســلمان، وال�ف

ية لعــام 2021 لــكل هــذه الت�ــورات  فــ�ي الســعود� قــ�ي � يــر الســنوي لل�قســط حــول الوضــع الح�قو� يتصــدى الت�قر� �
يــة مــن مصــادر ال�قســط. � ياهــا �بمعلومــاٍت إضا�ف يٍة، را�بً�ــا إ� �بإســهاٍب وشــمول�
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يــر 2021 أّن الســلطات  �برا� فــ�ي 8 �ف ية، ومــع أّن ولــ�ي العهــد أعلــن � يــن أساســ� يــاب �قوا�ن� � ثــر عن غــ�ي إ� ية مــن �فــراغ �قا�غو� تعا�نــ�ي الســعود� �
يــر  تطو� فــ�ي ذلــك � ية”، �بمــا � يع� ومــة التشــر� يــر المنطن تطو� يــة “� ا� ــودة �بعف يــن المو�ب ــع ال�قوا�ن� ترا�ب يــدة و� د� يــن �ب يم �قوا�ن� ية ســت�ق� الســعود�
ــام  يــة، و�نطن ير� ئــ�ي للع�قو�بــات التعز� زا� ــام �ب يــة، و�نطن ــام للمعامــات المد�ن� يــخ المملكــة، و�نطن تار� فــ�ي � ية األول � ص� ــام األ�ــوال الشــ�ن �نطن

يــل عنهــا. اص� ت�ف تنشــر أّي � ث�بــات، �ف�قــد ا�ن�قــى هــذا العــام دون أْن � اإل�

ــل  يمث ــذي � ــاء، ال ــار العلم ــس ك�ب ل ير م�ب ــ� س ت�ف ــق � ية و�ف ــام� يعة اإلس ــر� ــى الش ــوم ع ت�ق ــا � مته ية أن أ�نطن ــعود� ــلطات الس ــم الس تزع �
ــايس  ــام األس ــه النطن ا�ئ�ف يــؤدي و�ن ــذي ال � ــر ال ــتور، األم ــع دس ــدم وض ــك ع ــرر �بذل ــة، لت�ب ــ�ي المملك ف ــى � يــة األع ين� ــلطة الد� الس
يعات  تشــر� ينــوب عنــه �بــدل ذلــك � ، ل� ٍّ ئــ�ي زا� ــاٍم �ب ــرر عــدم وضــع �نطن ية، ولت�ب يــات األساســ� ــوق وال�ر� يكــرّس ال��ق لل�كــم، �فهــو ال �
تها  تهــا وشــد� يــد ع�قو�با� ت�د� را�ئــم و� امــ�ي لل�ب يــف النطن يعــي أن التعر� يــن للســلطات، مــا � اضــع لتصــرف ال�قضــاة التا�بع� يرها �ن ســ� ت�ف �
عــ�ي  ثــرٍ ر�ب را�ئــم �بأ� يــف شــى األعمــال ك�ب تصن� يــة � يــح لهــم �ر� يت� ية، مــا � يعة اإلســام� يرهم للشــر� ســ� ت�ف اضــع لتصــرف ال�قضــاة و� �ن

ــا. ٍ موضــوع �نصًّ ودون ســند �قا�نو�نــ�ي واضــح

ــم  را�ئ ــاب وال�ب ــة اإلره ــ�ي ماك�ف� ام ــل �نطن ية، مث ــتثنا�ئ� يعاُت االس ــر� ــة التش ــ�ي الممارس ف ــه � تعوض ــة � م ــذه األ�نطن ــ�ي ه ف ــور � وال�قص
يــات. نا� ــن ال�ب ــًعا م ــا واس ً ي�ف ــمل �� ــة لتش ــة والم�بهم اض ض�ف ــا ال�ف ــلطات �بنودهم ــف الس تو�ن ــة، إذ � ي ت� المعلوما�

ــق  ية لل� ــلم� ــة الس ــة الممارس ي � ل�ف ــى �ن ّ ع �ي ــ�ف ــال التعس ــات االعت�ق ير مو�ب ــ� ية س ــعود� ــلطات الس ــت الس ــ�ي 2021 واصل ف و�
ــة،  ــارزة والمعرو�ف يات ال�ب ص� لصــت مــن اســتهداف الشــ�ن ية، و�بعــد أْن �ن ــوق األساســ� يــره مــن ال��ق � ــرأي وعن يــر عــن ال فــ�ي التع�ب� �
ــارزة، مــن �نشــطاء  يــر ال�ب � يات عن ص� ــى الشــ�باب والشــ�ن هــت �ق�بضــة ال�قمــع هــذا العــام إل ت�ب ــان، ا� لــف ال�قض�ب ل�بهــم �ن وا�نتهــى أعن
ــا  يته ــا�ب�قة راح ض�� ــنوات الس ــ�ي الس ف ــت � ث ــاالٍت �د� ــن اعت�ق ــار ع �ب ــق األ�ن تد�ف ــتمر � يــن، واس ــ�ي معت�قل� ــ�باب وأهال يــن ش ومدو�ن�
يــون وأعضــاء العا�ئلــة  ــوق اإل�نســان، �بــل و�ــى مســؤولون �كوم� يــة ومدا�فعــون عــن ��ق ين� يات د� ص� يــون وشــ�ن يم� كتّــاٌب وأاكد�
فــ�ي ورود  يــر � � ا�ئــرة، وهــذا التأ�ن ن �بعــد م�اكمــة �ب ي�قــي �كًمــا �بالســ�ب تهمــة أو � ــزًا دون � يــد منهــم مــا زال م�ت�ب المالكــة، والعد�
ــاملة  ــة الش يل اإل�ا� ــت�� ــن المس ــذا �فم يــدان، وله ــن الم� ــة م ثو�ق ــة المو� ــول للمعلوم فــ�ي الوص ــّم � ــًة أع ب ــس صعو� يعك ــار � �ب األ�ن
ــح  يمثــل عــى األر�ب يرهــا مــن اال�نتهــااكت – ال � � ــاالت – وعن يــر مــن اعت�ق يتطــرق لــه هــذا الت�قر� يعــي أّن مــا � ــاالت، مــا � �بعــدد االعت�ق

يــض. يًضــا مــن �ف� � إال عن

ــا مؤ�قتـًـا أو �بعــد ا�ن�قضاء  ً فــ�ي 2021، إ�فرا�ب ــط الدولــ�ي مــن إ�فــراج عــن العشــرات مــن معت�قــي الــرأي � يــه الضعف � و�ــى مــا ســاهم �ف
، ومــن �ــاالت  تماعــ�ي ر والعمــل والنشــاط عــى شــ�باكت التواصــل اال�ب ية مثــل منــع الســ�ف يــة، �فذلــك اكن �بشــروٍط �قاســ� الم�كوم�
ين مــن  ــرج عنهــم �بعــد ســنت� ثــة عشــر �ناشــٍط أ�ف ثا� ــوق اإل�غســان، و� مــُس مدا�فعــات عــن ح�ق ــراج المشــروط هــذا العــام �ن اإل�ف
ــة  ــاز، واك�ف تهمــة �بعــد عــدة أشــهر مــن اال�ت�ب يــن أ�فــرج عنهــم دون � ر� ثــة آ�ن ثا� هــان �كــم اإلعــدام، و� يوا�ب ين اك�نــا � ــال، وشــا�بّ� االعت�ق
، وشــروط  يــة �بنشــا�هم الســلم�ي ــراج، منهــا م�اكمــاٌت مســتمرة �بدعــاوى معن� ــة �بعــد اإل�ف يطن ل� يــوٌد عن يهــم �ق� هــؤالء �فرضــت عل�

فــ�ي �بعــض ال�ــاالت. يهــم � ر مطــول �ــال أهال� ــال، ومنــع مــن الســ�ف علهــم عرضــة إلعــادة االعت�ق ت�ب ــة � ــة �ف�ب ما�طن

يــر  ــد العم� ال ــل �ن ــوق اإل�نســان المعت�ق ــع عــن ��ق ــة �قتــل المدا�ف فــ�ي أكتو�بــر 2021 وم�اول يــة �قتــل مــوىس ال�قر�نــ�ي � ــت �قض� اك�ن
يها عمــوم  ي�قاســ� ــروف العامــة الــي � يعا�نــون منــه �فالطن ــرادة مــا � ــم �ف ــاز معت�قــي الــرأي، ورعن ــروف احتحب �ــورة طغ يــن عــى حغ دالّت�
ــراءات  يــة وا�ن�ســار اإل�ب ا�فــة متد�ن� يــر �نطن ي� يٍد ومعا� ــاٍظ شــد� يــرٍ، �باكتطن يســت أ�فضــل �ــااًل �بكث� ية ل� ون الســعود� فــ�ي الســ�ب ين � � المســا�ب

https://www.spa.gov.sa/2187777
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يــة �نشــا�هم  � ل�ف يًا عــى �ن � تعّســ�ف يــن � ز� يعا�نــ�ي منــه معت�قلــو الــرأي – أي: أولئــك الم�ت�ب يــد-19، �فمــا � الهاد�فــة لل�ــد مــن ا�نتشــار كو�ف�
ية  يــه المعاملــة ال�قاســ� تضــاف إل� �بلهــا الســلطات – � ت�ق يــة ال � ين� ية أو د� ياســ� يرهــم عــن آراء س� تع�ب� تهــم لإلصــاح، أو � ، أو دعو� قــ�ي ال��قو�
ــى ال�قضــاء، مــا مكَّــن اإلهمــال ال�ــي واإلداري المتعمــد،  ــوء إل يــة لل�ب ــة وراء ال�ق�بضــان دون إماك�ن� ين ية والمه� يــر اإل�نســا�ن� � وعن
ــاع عــن  ــاة رمــز الد�ف يــة، مثــل و�ف فــ�ي األعــوام الماض� ن � فــ�ي الســ�ب يــات � � يــة، وأدى إلــى عــدٍد مــن الو�ف يــا ا�غت�قام� ــوع �بنوا� المد�ف
فــ�ي ا�نتهــاج هــذا األســلوب  يــًدا � يــل 2020، وشــهد هــذا العــام �تصع� فــ�ي أ�بر� ية ع�بــدهللا ال�امــد � فــ�ي الســعود� ــوق اإل�نســان � ��ق
يدهــا هــو  يز� ــاوف �فمــا � يــر الم�ن يث� ــار � �ب طــر، وإْن اكن مــا ورد مــن أ�ن ين لل�ن � يــاة عــدٍد مــن المســا�ب يــض �� تعر� �بتعّمــد الســلطات �

ــال. يــي االعت�ق يــد مــن �د� ــاء ال�قســري للعد� �ف اســتمرار ممارســة اإلحغ

ا�ئــرة  ير المحاكمــات الحب ا�ئ�ــة، عــادت ســ� ــل أوضــاع ال�ب فــ�ي �ن فــ�ي 2020 � يــة � ــراءات ال�قضا�ئ� ٍ �نســيٍّ لإل�ب ــرة ســكون و�بعــد �فت
تشــو�بها  يــة لضما�نــات الم�اكمــة العادلــة، و� يــر الدول� ي� ــ�ي المعا� ت�ف ــراءات ال � ــي الــرأي، �بإ�ب ين ومعت�ق � يــد مــن المســا�ب عــى العد�
لســات  يــر دون م�برر، و�ب � يــة، والتأ�ن ثا�ئــق ال�قضا�ئ� يــل ال�قا�نو�نــ�ي ومــن ال�صول عــى الو� يــة مثــل ال�رمــان مــن التمث� ين� ت� ا�نتهــااكٌت رو�
صصــة، الــي أ�نشــئت  يــة المت�ن زا�ئ� تــص �بــه الم�كمــة ال�ب ت�ن يــة ال � ية، ولكــن هــذا االســتهتار �بالضما�نــات ال�قا�نو�ن� الم�اكمــة الســر�
يــات  ــ�ي 2021 أُ�نزِلــت محكوم� يــة، �ف�ف يــة العاد� زا�ئ� يــه الم�كمــات ال�ب � تشــاركها �ف يــا اإلرهــاب، �بــل � فــ�ي �قضا� تصــاص � فــ�ي 2008 �با�ن �
ــف  ية، منهــا ال�كــم عــى مو�ن ثــر ممارســتهم ��قو�قهــم األساســ� ين إ� ي� ــاد الســلم� ن عــى عــدد مــن النشــطاء والن�قّ يلــة �بالســحب طو�
يرهــم  � يــادة مــدد أ�ــاكم عن يــن وز� ر� يــق عــى أ�ــاكم آ�ن ن لمــدة 20 ســنة، والتصد� الهــال األ�مــر ع�بدالر�مــن الســد�ان �بالســ�ب
يتــه لت�بلــغ 17 ســنًة  يــي الــذي مــددت م�كوم� ــوق اإل�نســان م�مــد العت� ــع عــن ��ق �بعــد االســتئناف، مثــل مــا �صــل للمدا�ف
يــن ســتة أشــهر و22 ســنة  تتــراوح �ب� ن مددهــا � ية، أ�نزلــت أ�ــاكٌم �بالســ�ب ياســ� فــ�ي إ�ــدى الم�اكمــات الس� ن، و� فــ�ي الســ�ب يــة � مال� إ�ب

يــد مــن الم�اكمــات مســتمرة. ية، ومــا زالــت العد� فــ�ي الســعود� يــن � ي� ين واألرد�غ� ي� ين� لســ�� يــن ال�ف يم� عــى عشــرات مــن الم�ق�

ــام 2020، وإْن اكن  ــدام لع ــاالت اإلع ــف � ــاوز ضع يت�ب ــا � ــام 2021، أي م ــ�ي ع ف ــرًدا � ية 67 �ف ــعود� ــل�ات الس ــت الس أعدم
ــذ أي  تن�ف يــر 2015، وألول مــرة منــذ عــدة ســنوات لــم � ينا� فــ�ي � تولــ�ي الملــك ســلمان العــرش � ذلــك أ�قــّل مــن كّل عــاٍم �ق�بلــه منــذ �
يــن أ�فعــال  يــر هــو التنا�قــض المســتمر �ب� � ي�بشــر �بال�ن ــدرات �صــرًا، ولكــن مــا ال � يــة �بالم�ن يــات معن� نا� يــة �ب � ل�ف أ�ــاكم �بال�قتــل عــى �ن
يــو 2021 �كــم اإلعــدام �ب�ــق شــابٍّ  يو�ن� فــ�ي � ــذت � ّ ــاء حكــم اإلعــدام عــى األحــداث، �ن�ف الســلطات وأ�قوالهــا، �ف�بعــد إعا�نهــا إلعف

طــر اإلعــدام. هــون �ن يو�ب ــرون � ياهــا عندمــا اكن عمــره 17 عاًمــا، ومــا زال عشــراٌت آ�ن تاك�بــه إ� يزعــم ار� يــات � نا� يــة �ب � ل�ف عــى �ن

ــن  ــاٍت م يــة ألرايض مئ يــر ال�قا�نو�ن� � ــادرة عن ــلطات �بالمص ــت الس ــ�ي 2021 �قام ف ــري � يــر ال�قس � ــات التهحب ية لمو�ب ــتمرار� ــ�ي اس ف و�
ــدة. ــة �ب ين فــ�ي مد� ٍّ اكمــل � ــر مــن هــدم حــ�ي فــ�ي �نو�فم�ب ــه � يــر، أ�برزهــا مــا �فعلت يعــة التطو� الســاّكن �بذر�

ــام  يــة العــام، منهــا �نطن يــدة مــع �نها� د� يــن �ب يــر 2021 أعلــن ولــ�ي العهــد م�مــد �بــن ســلمان أن الســلطات ســتضع �قوا�ن� �برا� فــ�ي 8 �ف و�
ضــع  ت�ن يًّــا، � يــاب أّي �قا�غــون أســرة �ال� � ــ�ي عغ يــل، �ف�ف اص� ت�ف تل�ــق ذلــك أي � يــخ المملكــة، لكــن لــم � تار� فــ�ي � ية األول � ص� األ�ــوال الشــ�ن
يــرة  � يازهــم ضــّد النســاء و�كمهــم ضّدهــن، واك�نــت اإلصا�ــات األ�ن يكثــر ا�ن�� يــن � يــر ال�قضــاة، الذ� ت�قد� يــة إلــى � يــا العا�ئل� ال�قضا�
ــد  ــاّدة، �ف�ق طــواٍت �ب يــة �ــول اإلصــاح دون �ن ــة اإلعام� ــر لمنهــج ال�بهر�ب المعلــن أ�نهــا ست�ّســن مــن أوضــاع النســاء مثــااًل آ�ن

يــد المنــال. يــد التحكــم الذكــوري عــن النســاء هــدٌف �بع� ــع � الــم مــا زال �قا�ئًمــا ور�ف يــة ال�غ ــام الوال� تتــم عــام 2021 و�غ�غ ا�ن

ــم  يــم(، �فه ــع الم� تم ــرات )محب يــن والعا�ب ــول والعا�بر� ي ــ�ي الم� ــن ومزدوحب ي ي� ــات والمثل� يّ ــوق المثل� ــّس ��ق يم �ي � ــ�ف ــج التعس والنه
مــة  ـ�ي األ�نطن ـس �ـف ـي ـة، ول� ـي ندر� يتهــم ال�ب ية أو هو� نســ� يولهــم ال�ب يرهــم عــن م� لــد و�ــى اإلعــدام لتع�ب� ن وال�ب عرضــة للســ�ب
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يســم�بر 2021  فــ�ي د� يــر ال�قضــاة، و� ت�قد� فــ�ي � يــة � يتــرك أوضاعهــم ال�قضا�ئ� يــم، مــا � تمــع الم� ــوق م�ب يــة �ب��ق ية �نصــوص معن� الســعود�
يــن  ــاء ال�قوا�ن� ــة الــدول للعمــل عــى إلعف لــس العمومــ�ي لألمــم المت�ــدة دعــت اك�ف ية مســودة للم�ب ر�فضــت الســلطات الســعود�
يرة  يات شــه� ص� ثــت شــ�ن ت�د� يــة، و� ندر� يــة ال�ب ية والهو� نســ� يــول ال�ب تلــك المســتندة إلــى الم� يهــا � يــة، �بمــا �ف� يز� ي� والممارســات التم�
يــس  ــم �فورمــوال 1 لو� يســم�بر 2021 أعلــن �ن�ب ــ�ي د� يــم، �ف�ف تمــع الم� ــار ال�بــاد ل��قــوق م�ب يــت إلــى المملكــة عــن ا�فت�ق ــة ُدِع� ومعرو�ف

يــم هنــاك. تمــع الم� فــ�ي ضــوء اضطهــاد م�ب ية الك�بــرى � ا�ئــزة الســعود� فــ�ي �ب يطمئــن للمشــاركة � ــه لــم � هاملتــون أ�ن

يــن 70 و250  ت�قــدر أعدادهــم مــا �ب� يــن �بمســمى ال�بــدون، و� � ية، المعرو�ف فــ�ي الســعود� ية � نســ� يمــ�ي الحب اص عد� وأمــا أوضــاع األشــحغ
تهــم  يا� ــة مرا�ــل �� ثــرًة عــى اك�ف ــال هــذا العــام، مؤ� يــر �ن � تتعف ا�نــب لــم � تهــم مــن كل �ب يا� ت�ــد �� ألــَف �نســمة، �فالصعو�بــات الــي �
ــت  ــم أعلن ــاح أوضاعه ــن إص ــدل م يــة، و�ب يــاة العا�ئل� ــل وال�� ــى العم يــة و� يــة الص�� يــم والرعا� ــن التعل� ــا، م هه ــف أو�ب تل وم�ن
ــاءات"،  ــب مــن ذوي "الك�ف ا�ن يــن األ�ب يم� يــر م�ــدد مــن الم�ق� � نّس عــدًدا عن ــر 2021 أ�نهــا ســت�ب فــ�ي �نو�فم�ب ية � الســلطات الســعود�

ــون ســواه. يعر�ف فــ�ي ال�بــاد، وهــ�ي و�نهــم الــذي ال � يمــة � ــم صلتهــم وإ�قامتهــم ال�قد� يشــمل ذلــك ال�بــدون رعن دوْن أْن �

ــروف  ــايس �ن ت�ق ــاد � ــاّكن ال�ب ــث س ثل ــة � ــكّل �قرا�ب تش ــي � ــدة ال ــة الوا�ف يــر، �فالعمال ــل �بكث� ــت أ�فض يس يــن ل� يم� يــة الم�ق� ل�ب� ــال أعن و�
ــام  ــى �غ�غ ــارس 2021 ع ــ�ي م ف ية � ــعود� ــلطات الس ــا الس ــي �قدمته ــدودة ال ــات الم� ــها اإلصا� ــ�ي أسس ف يــر � � تعف ــم � ــة ل هشاش
ــف  ت�ق ــه، وال � ٍ ل يــل � يتصــرف كك�ف � ٍ ــة التا�بــع لموا�ــن فــ�ي �ال فــ�ي المملكــة � ــد � يضــع العامــل الوا�ف الــة يسء الســمعة، الــذي � الك�ف
ــم،  يــة واســتثناءات معت�بــرة ال��ب ــرات �قا�نو�ن� ثعف للهــا � تت�ن يــدة � د� الــة ككل �بــل �ــى اإلصا�ــات ال�ب ــام الك�ف ــاء �نطن المشــكلة عنــد �ب�ق

يــات. يــن العامــات المنزل� ي� يهــا عــن أوضــاع ما� اض� تعف مثــل �

يمــن  فــ�ي ال� ــول ال�ــرب � لهــا، وذلــك مــع د�ن فــ�ي دا�ن تها مثلمــا � ياد� ــارج �ــدود ســ� ية اســتمرت �ن وا�نتهــااكت الســلطات الســعود�
ــراف  ــت أ� تك�ب يــر 2021، وار� �برا� ــ�ي �ف ف ــأرب � ــة م فــ�ي م�ا�فطن يــر � ــكري ك�ب� يــد عس ــال �بتصع� ــل ال�قت تواص يــث � ــا�بعة، �� ــنتها الس س
ية مــن  يــة عشــوا�ئ� و� مــات �ب ، وه�ب ثــ�ي يــة مــن �قــّوات ال�و� ية عــى منا�ــق مد�ن� مــات عشــوا�ئ� يمة، منهــا ه�ب ســ� ال�ــرب ا�نتهــااكٍت �ب
يــد  د� ت�ب فــ�ي أكتو�بــر ضــّد � لــس ��قــوق اإل�نســان لألمــم المت�ــدة أن صــّوت � ية، واكن مــن العــار عــى م�ب يــادة الســعود� � الت�الــف �ب�ق
ية  يٍد مــن الســعود� ــٍط شــد� ثــر ضعف يمــن، إ� فــ�ي ال� فــ�ي الصــراع � ــوق اإل�غســان � فــ�ي ا�غتهــااكت ح�ق يــق � � يــدة للتح�ق يــة الو�� يــة الدول� اآلل�

يــة. ر�ب� ــق األســل�ة لهــا مــن ال�كومــات العف تد�ف ا�ئهــا، مــع اســتمرار � و�ل�ف

يــز  يــد الترك� تزا� قــ�ي المــزري، �بعــد � لها ال��قو� ين ســ�ب ية لت�ســ� يد عــى الســلطات الســعود� ــط دولــ�ي شــد� و�بــدأ هــذا العــام مــع ضعف
ــاذ  ت�ن يــدة �با� د� يــة الحب يك� تعهــد اإلدارة األمر� فــ�ي عــام 2020، ومــع � ين � موعــة العشــر� ــاء ر�ئاســتها م�ب ثن ــ�ي عــى المملكــة أ� الدول
ــض  ــذت �بع ت�ن ــد ا� ــق، �ف�ق تت��ق ــم � ية ل ــعود� يــة الس يك� ــات األمر� فــ�ي العا�ق يــر � ي� � ــود �بتعف ــع أّن الوع يــاض، وم ــاه الر� ت�ب ــّد � ــٍف أش مو�ق
ت�ي  يأ� يًّــا، منهــا �قــرارٌ �قــويٌّ مــرره ال�برلمــان األورو�بــ�ي �ــول ��قــوق اإل�نســان، ل� ية دول� ــاه الســلطات الســعود� ت�ب يــة � ا�ب� ي�ب طــوات اإل� ال�ن
اســوس  يعف ومــة �ب� دام منطن تمــع الدولــ�ي �باســت�ن فــ�ي الم�ب يــن � ســس واســعة عــى �فاعل� ت�ب يــات � �نصــف العــام �بالكشــف عــن عمل�
ين  ت�ســ� فــ�ي م�قا�بــل ذلــك، و�بــداًل مــن � ية، و� يل� موعــة "إن إس أو" اإلســرا�ئ� هــة الصا�نعــة، م�ب ــراءات ضــّد ال�ب ســس، مــا أدى إل�ب للت�ب
فــ�ي  يــرٍ � فــ�ي عــام 2021 �باســتثمارٍ ك�ب� ســها � ية العا�قــات العامــة �ن�ف � يحب ت� ية اســترا� ، واصلــت الســلطات الســعود� قــ�ي الوضــع ال��قو�

ية. ٍ لســ�ب� فــ�ي �بعــض ال�ــاالت ردود �فعــل ــه � يــة، لتوا�ب ية الدول� ي�ق� يــة والموســ� ياض� يــات الر� عال� ال�ف

ية،  تمــع الدولــ�ي والســلطات الســعود� يــات للم�ب يضة مــن التوص� � يــر الســنوي لل�قســط لعــام 2021 �ب�قا�ئمــة مســت�ف تتــم الت�قر� ي�ن �
فــ�ي هــذا العــام. ية � فــ�ي الســعود� ــوق اإل�غســان � يــة �بح�ق صــل لألحــداث المعن� تسلســل زمــي م�ف و�
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2. اإلطار القانوني

غياب التشريعات األساسية يخلق فراًغا قانونًيا

يــر  تطو� يــة "� ا� ــودة �بعف ــة المو�ب م ــع األ�نطن ترا�ب يــدة و� د� ــة �ب م ــتضع أ�نطن ــلطات س ــد أّن الس ــ�ي العه ــن ول يــر 2021 أعل �برا� ــ�ي 8 �ف ف �
ــر �قســم "��قــوق  يــل، أ�نطن اص� يــد مــن الت�ف يــخ المملكــة )لمز� تار� فــ�ي � ية األول � ص� ــام األ�ــوال الشــ�ن ية"، منهــا �نطن يع� ومــة التشــر� المنطن
ث�بات،  ــام اإل� يــة، و�نطن ير� ئ�ي للع�قو�بــات التعز� زا� ــام ال�ب يــة، ومشــروع النطن ــام المعامــات المد�ن� �ــة 43(، ومشــروع �نطن المــرأة"، الص�ف

يــر. يــل �ــول أيٍّ منهــا �ــى و�قــت كتا�بــة هــذا الت�قر� اص� ت�ف تنشــر أّي � لكــن لــم �

ــل  يمث ــذي � ــاء، ال ــار العلم ــس ك�ب ل ير م�ب ــ� س ت�ف ــق � ية و�ف ــام� يعة اإلس ــر� ــى الش ــوم ع ت�ق ــا � مته ية أن أ�نطن ــعود� ــلطات الس ــم الس تزع �
يكــرّس  يعــوض عنــه، �فهــو ال � ــام األســايس لل�كــم ال � يــم دســتورًا والنطن � ت�ق فــ�ي المملكــة، ولكــن الدولــة ال � يــة األعــى � ين� الســلطة الد�
اضــع  يره �ن ســ� ت�ف يعات � تشــر� يــه مــن � ، والمنصــوص عل� ئــ�ي نا� ــاٌم �ب يعات الدولــة �نطن تشــر� فــ�ي � يــس � ية، ول� يــات األساســ� ال��قــوق وال�ر�
اضــع لتصــرف  تها �ن تهــا وشــد� يــد ع�قو�با� ت�د� را�ئــم و� امــ�ي لل�ب يــف النطن يعــي أن التعر� يــن للســلطات، مــا � لتصــرف ال�قضــاة التا�بع�
عــ�ي ودون ســند �قا�نو�نــ�ي  ثــرٍ ر�ب را�ئــم �بأ� يــف شــى األعمــال ك�ب تصن� يــة � يــح لهــم �ر� يت� ية، مــا � يعة اإلســام� يرهم للشــر� ســ� ت�ف ال�قضــاة و�

ــا. موضــوع �نصًّ

ــ�ي  ــان العالم ــن اإلع ــادة 11 م ــاوزًا للم ت�ب ــد � يع ــون، و� يــق ال�قا�ن تط�ب� يــة � ــى عمل� يــًة ع يــف ض�با�ب� يض� ئــ�ي � نا� ــام ال�ب يــاب النطن � إّن عن
ينــه  فــ�ي �� يكــن � يمــة �بســ�بب أيِّ عمــل أو امتنــاع عــن عمــل لــم � ر� ص �ب�ب يـُـدان أيُّ شــ�ن تنــص عــى أ�نــه "ال � ل��قــوق اإل�نســان الــي �
ــها  ية – �ننا�قش ــتثنا�ئ� ــة اس م ــلطات أ�نطن دم الس ــت�ن تس ــ�ي � ام ــراغ النطن ــذا ال�ف ــد ه ــي"، ولس ــون الو� ــى ال�قا�ن ــا �بم�قت رًم ُ ــكِّل �ب يش �

را�ئــم. ــًدا لل�ب ــاض �ب ير �فض�ف ســ� تســمح �بت�ف ــاه – � أد�ن

https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/
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نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله

ٍ أســوء  يــل يــذ ك�بد� � يــد التن�ف ــام ماك�ف�ــة اإلرهــاب( �ق� يلــه )�نطن تمو� را�ئــم اإلرهــاب و� ــام ماك�ف�ــة �ب فــ�ي 1 �نو�فم�بــر 2017 وضــع �نطن �
يشــترط  اًضــا ال � ــا �فض�ف ً ي�ف تعر� يعــرف اإلرهــاب � يــد � د� ــام ال�ب ــام ماك�ف�ــة اإلرهــاب لعــام 2014، �فالنطن يــًة مــن ســا�بِ�قه �نطن وأشــّد �قمع�
ــة  ي�ف يــر العن� � فــ�ي اســتهدا�فها األعمــال عن ي�ــة � ــات صر� ي�ف توص� يشــمل � يــة، �بــل و� يــف األعمــال كأعمــال إرها�ب� دام العنــف لتصن� اســت�ن
يعا�قــب  طــر"، وهــو � يــة لل�ن تهــا الو�ن� يــض و�د� تعر� تمــع واســت�قرار الدولــة" و"� ــام العــام" و "زعزعــة أمــن الم�ب ــال �بالنطن مثــل "اإل�ن
ن  يــن أو العدالــة" �بالســ�ب فــ�ي الد� يطعــن � يــر م�باشــرة – الملــك أو ولــ�ي العهــد �بــأي وصــف � � "كل مــن وصــف – صــورة م�باشــرة أو عن

يــن 5 و10 ســنوات. لمــدة �ب�

يــن  تكو� مــع الســلم�ي و� يــة الت�ب يــر و�ر� يــة الــرأي والتع�ب� فــ�ي �ر� ــة ضمــن ال�ــق � يــم األعمــال الدار�ب ر� ــام لت�ب دم هــذا النطن يســت�ن �
ــاز المشــت�به  تمن�ــان االدعــاء العــام الســلطة ال�ت�ب تــان 19 و20 � يكــرس ضما�نــات الم�اكمــة العادلــة، �فالماد� يــات، وال � مع� ال�ب
ـة  ـي زا�ئ� يمنــح الم�كمــة ال�ب ـق ذلــك"، و� ـي يوًمــا "إذا ا�قتضــت مصل�ــة الت��ق� ــ�ي �ــى 90 � ارحب ـه �بمعــزل عــن العالــم ال�ن �ـب
يــر مســمى،  � ــل عن ــ�ي – إلــى أ�ب ارحب يــف �بمعــزل عــن العالــم ال�ن فــ�ي ذلــك التو�ق� يــف – �بمــا � يــد مــدة التو�ق� تمد� يــة � صصــة صا�� المت�ن
يــه �ف�قــط �بــل �ــى  يــارات والتواصــل مــع ذو� ي�ــرم المشــت�به �بــه مــن الز� يــح لضما�نــات الم�اكمــة العادلــة ال � وهــذا اال�نتهــاك الصر�
يــزاد عــى  ية، و� يــب والمعاملــة ال�قاســ� يمكـّـن ممارســة التعذ� يــة ال�قا�نــون و� ــراد مــن �ما� ــرج األ�ف ي�ن يــة، و� مــن االستشــارة ال�قا�نو�ن�
ــراد  ا�قــم مــن ُعرضــة األ�ف ي�ف يــب، مــا � تــه شــكًا مــن أشــاكل التعذ� يعــد �ب�ــد ذا� ــ�ي � ارحب يــف �بمعــزل عــن العالــم ال�ن ذلــك أن التو�ق�

يــب. ــام ماك�ف�ــة اإلرهــاب للتعذ� يــة �نطن � ل�ف يــن عــى �ن المو�قو�ف�

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

يــة لعــام 2007، �فالمنشــورات المط�بوعــة  ت� را�ئــم المعلوما� ــام ماك�ف�ــة ال�ب ية �ق�بــل �نطن فــ�ي الســعود� يــر متا�ــة � يــة التع�ب� تكــن �ر� لــم �
يـًـا  ــر إ�ــارًا �قا�نو�ن� يــد و�ف د� ــام ال�ب ــام المط�بوعــات والنشــر لعــام 2001، لكــن النطن يــد �بنطن ي� � ثــم الت�ق يـًـا لل�قمــع ومــن � � ي�ن تار� تعرضــت � �
يرهــم الســلم�ي عــن آرا�ئهــم  ــراد لتع�ب� دم لم�اكمــة األ�ف تســت�ن اضــة � ض�ف يــر عــى اإل�نتر�نــت، ومــواده ال�ف يــة التع�ب� يــًدا ل�قمــع �ر� د� �ب

. تماعــ�ي �بنشــرها عــى موا�قــع اإل�نتر�نــت أو شــ�باكت التواصــل اال�ب

يــم "إ�نتــاج مــا مــن شــأ�نه المســاس  ر� ت�ب يــة عــى � ت� را�ئــم المعلوما� ــام ماك�ف�ــة ال�ب تنــص المــادة 6 مــن �نطن يل المثــال، � �فعــى ســ�ب�
يــق  ينــه عــن �ر� ز� ت�ن اصــة، أو إعــداده، أو إرســاله، أو � يــاة ال�ن يــة، أو اآلداب العامــة، أو �رمــة ال�� ين� يــم الد� � ــام العــام، أو ال�ق �بالنطن
يــد  تز� رامــة ال � مــس ســنوات و�بعف يــد عــى �ن تز� ن لمــدة ال � تعا�قــب �بالســ�ب " و� هــزة ال�اســب اآللــ�ي يــة، أو أ�ــد أ�ب ت� الشــ�بكة المعلوما�

يــال ســعودي. يــن ر� ي� ثــة ما� ثا� عــى �

نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية

فــ�ي شــهر  يًا � يــذ رســم� � يــز التن�ف ــل �� يســم�بر 2015 ود�ن فــ�ي شــهر د� يــة � يــات والمؤسســات األهل� مع� ــام ال�ب أ�قــرت الســلطات �بنطن
ــم ســماح  مهــا، وذلــك رعن ّ تنطن ـ�ي و� تمــع المد�ـن مــات الم�ب يس منطن تصــرح �بتأســ� ـة � ـي ام� مــارس 2016، �فــاكن أول ال�ئ�ــة �نطن

ــلطات. ــة الس ــت ر�قا�ب ت� يــة � ير� � يــات ال�ن مع� ــاط ال�ب ــي لنش ع ية ال�ف ــعود� ــلطات الس الس

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/57694209-3eed-46c7-a5d8-a9ed012761d4/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/25df73d6-0f49-4dc5-b010-a9a700f2ec1d/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/ecaaec43-8ff9-46b8-b269-a9a700f16e66/1
https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/37e0768f-8e3c-493a-b951-a9a700f2bbb1/1
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يــوًدا صارمــة  ــرض �ق� ية �بــل �ف تمــع المد�نــ�ي اكملــة االســت�قال� مــات الم�ب يس منطن ــال لتأســ� تــح هــذا الم�ب ي�ف ــام لــم � لكــن هــذا النطن
دمتها الســلطات لر�فــض إصــدار  اضــة واســت�ن ــام �فض�ف يًا مــع النهــج العــام اك�نــت مــواد هــذا النطن يمهــا، �فتماشــ� � تنطن يهــا وعــى � عل�
ــام  ــة النطن ال�ف ية" أو "م�ن يعة اإلســام� ، �فمــن موا�نــع العمــل "التعــارض مــع أ�ــاكم الشــر� تمــع المد�نــ�ي مــات الم�ب يــص لمنطن � الترا�ن
يّــات،  يّــدة لل�ر� � مــة الم�ق فــ�ي صــّف األ�نطن ــه � يدر�ب يــة"، مــا � ــال �بالو�ــدة الو�ن� فــ�ي مــع اآلداب العامــة" أو "اإل�ن العــام" أو "التنا�
يــة  ير� � يــة وال�ن يم� ــا للمؤسســات التعل� ً ا�ف ــوق اإل�نســان، �ن مــات ��ق يــص إ�نشــاء منطن � تصــرّح �بتر�ن يــة � يم� � ــا �نّصــه وال ال�ئ�تــه التنطن �ف

ــا. المذكــورة �نصًّ

ضــع  ي�ن ية و� ــل الســعود� ــروع لهــا دا�ن يس �ف تأســ� يــة مــن � ن�ب� يــات والمؤسســات األ�ب مع� يمنــع ال�ب ــام � يضــاف عــى ذلــك أن النطن و�
يــة. ل� فــ�ي شــؤو�نها الدا�ن ــرط � ٍّ م�ف ــل �كومــ�ي تد�ن يــة إلــى � تمــع المد�نــ�ي الم�ل� مــات الم�ب منطن

االلتزامات الدولية

ية  ية الســعود� ية ل��قــوق اإل�نســان، �ف�قــد ا�نضمت المملكــة العر�ب� يــق الدول� ث� يــة وعــدد مــن الموا� ية �بالتزامــات دول� تعهــدت الســعود� �
ية  يــره مــن ضــروب المعاملــة أو الع�قو�بــة ال�قاســ� � يــب وعن يــة لمناهضــة التعذ� يــة الدول� ا�ق� ت�ف يــة إلــى اال� ثــة الماض� ــال الع�قــود الثا� �ن
يــة لل�قضــاء  يــة الدول� ا�ق� ت�ف يداو(، واال� يــز ضــد المــرأة )ســ� ي� يــع أشــاكل التم� م� يــة ال�قضــاء عــى �ب ا�ق� ت�ف ينــة، وا� ية أو المه� أو الاإ�نســا�ن�
يــن  ثن� ــل وإلــى ا� يــة ��قــوق الط�ف ا�ق� ت�ف اص ذوي اإلعا�قــة، وكذلــك ا� يــة ��قــوق األشــ�ن ا�ق� ت�ف يــز العنصــري، وا� ي� يــع أشــاكل التم� م� عــى �ب

يــة. يار� ت� تهــا اال�ن توكوال� مــن �برو�

مــة  فــ�ي األ�نطن يــة � تهــا ال�قا�نو�ن� يــات ودمــج موادهــا وضما�نا� ا�ق� ت�ف يــر هــذه اال� ي� ية �بااللتــزام �بمعا� تعهــدت الســلطات الســعود� و�بذلــك �
يــق الــدول  تط�ب� فــ�ي مرا�ق�بــة � ــزٍء مــن مهمتهــا � ية؛ ك�ب يــات الســعود� ا�ق� ت�ف يــة �بهــذه اال� ــان المعن� عــة الل�ب يــة، ولكــن عنــد مرا�ب الم�ل�

يهــا. تنــص عل� يتهــا االلتزامــات الــي � تل�ب� يــات وعــدم � ا�ق� ت�ف يــق هــذه اال� تط�ب� ية لعــدم � تكــرر ا�نت�قادهــا الســلطات الســعود� لهــا، �

أثر هذه القوانين على المواطنين والمقيمين في السعودية

ــس  ــى األس ــر إل ت�ق ي�ف ــي � ــ�ي الدا�ن ام ــا النطن ــة، �فإ�اره ي ــة الدول� ي ــا ال��قو�ق� ته ــ�ي �بالتزاما� ت�ف ية ال � ــعود� ــلطات الس ــت الس وإن اك�ن
ــطاء  ــة النش يــن ما��ق يًا لتمك� ــ�ب� ــون س يك ــرى، ل� ــة أ�ن ــ�ي ك�ف ف يــة � يدة وض�با�ب� ــد� يــوٍد ش � ــة �ب�ق م ــع أ�نطن يض ــة، و� ــ�ي ك�ف ف ية � يع� ــر� التش
ي�بعــث  ، مــا � يــن ال�قا�نو�نــ�ي � ي�ق يــاب ال� � يــة عــى عامــة النــاس �بســ�بب عن ت� ٍ مــن الر�قا�بــة الذا� لــق منــاخ ين وم�اكمتهــم �بــل و�ن ي� الســلم�

. ــ�ي ع ثــر ر�ب ــم �بأ� را�ئ ــا ك�ب ه ي�ف ــن اآلراء �بتعر� ــلم�ي ع يــر الس ــلطات للتع�ب� ــع الس ــن �قم ــوف م �بال�ن

https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cat.aspx
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/cedaw.aspx
https://www.ohchr.org/ar/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/ar/HRBodies/CRPD/Pages/ConventionRightspersonsWithDisabilities.aspx
https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
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3. االعتقال التعسفي

ــعة  ــال واس ــات اعت�ق ــنها حم ــت ش ــد واصل ــام 2021، �ف�ق ــ�ي ع ف ــا � ه ــن �غهحب ية م ــعود� ــل�ات الس ــر الس يّ � تعف ــم � ل
ــوق، �بنحــٍو  يــره مــن الح�ق � يــر عــن الــرأي وعغ فــ�ي التع�ب� ية، مثــل الحــق � يمارســون ح�قو�قهــم األساســ� تســتهدف مــن � �
يــة  ل�ب� ــال أعغ ــن اعت�ق ــت م ــد أْن ا�غته ــا، �ف�بع ــه رادًع تواحب ــم � ــه إذ ل س ــج �غ�ف يــًة النه يع� ــوًة ط�ب� � ــت حغ � ــل حغ ، �ب ٍّ ــلم�ي س
ين  بــارزة مــن �غشــ�اء ومدو�غ� يــر � � ياٍت عغ ص� هــت إلــى اســتهداف شــحغ تحب ــاد و�غشــ�اء، ا� يات المعرو�فــة مــن �غ�قّ ص� الشــحغ
فــ�ي  ثــت � ــاالٍت حد� ــار عــن اعت�ق �ب ــق األحغ تد�ف يتو�قــف � يــن، ولــم � فــ�ي اســتهداف أهالــ�ي المعت�قل� شــ�باب، واســتمرت �
ين  يــن عــن ح�قــوق اإل�غســان �بــل وحــى مســؤول� يــة ومدا�فع� ين� يات د� ص� يــن وشــحغ ي� يم� الســنوات الســا�ب�قة لكتـّـاب وأاكد�
ن �بعــد  ي�قــي حكًمــا �بالســحب تهمــة أو � ــزًا دون � يــد منهــم مــا زال محتحب يــن وأعضــاء العا�ئلــة المالكــة، والعد� ي� حكوم�

ا�ئــرة. محاكمــة حب

االعتقال على خلفية التعبير السلمي عن الرأي

يــن  ــطاء ومدو�ن� ــم �نش يه ــن �ف� ــ�ي 2021، �بم ف ــرأي � ــن ال يــر ع ــ�ي التع�ب� ف ــق � ــون ال� يمارس ــن � ية لم � ــ�ف ــاالت التعس ــتمرت االعت�ق اس
ي�بــة  ــ�ي شــهر مــارس اعت�قلــت الط�ب� ٍّ عــى اإل�نتر�نــت، �ف�ف يــر عــن الــرأي �بن�ــٍو ســلم�ي فــ�ي التع�ب� ــه � يرهــم ممــن مــارس ��ق � شــ�باب وعن
يــو �ملــة اعت�قــاالت اســتهد�فت  يو�ن� يــو و� فــ�ي شــهر ما� ت�بعــت ذلــك � ســه، و� يــو للعــام �ن�ف يو�ن� فــ�ي شــهر � ــرج عنهــا � ي�ف ســتا�غ�ي ل� يــن داعغ � لحب
ين  ــم� ياس يــز و� ــا ع�بدالعز� ين يف ور� ــر� ــا الش ين يع�ي ول� ــ�ب� ــماء الس �ي وأس ي�غ ــ� ــن الش يــان وع�بدالرحم � ــدهللا حب ــم ع�ب يــن، منه مدو�ن�
تماعــ�ي  تملــك �ســا�بًا عــى شــ�بكة التواصــل اال�ب ــة �باســم �نــازا، � ــرى معرو�ف ــال مدّو�نــة أ�ن �بــر اعت�ق يــي، وعلمــت ال�قســط �ب�ن � �ف العف
ت�بــدو  �بــارٍ عنهــا منــذ و�قــت اعت�قالهــا. وهــذه االعت�قــاالت � تــرد أّي أ�ن ــُه )@i_naza33(، منــذ ســ�بتم�بر 2020، ولــم � ( معرّ�ف يتــر تو� �(

ية. يــر �بصــورة ســلم� يــة التع�ب� فــ�ي �ر� هــم � يــث مارســوا ��قّ �� ) يتــر تو� ــة �بنشــا�هم عــى مو�قــع )� متعل�ق
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لجين داغستاني عبداهلل جيالن رينا عبدالعزيز 

ــم�بر  يس ــ�ي د� ف ــل � ــه )@dawood1972(، اعت�ق ( معر�ف ــر يت تو� ــاب )� ــب �س ــي، صا� ــدّون داوود الع ــام أّن الم ــذا الع ــن ه يّ ت�ب� و�
يســم�بر 2021  فــ�ي 24 د� تهمــة، و� ــًا دون � يــزال معت�ق يل، وهــو مــا � يــع مــع إســرا�ئ� يهــا التط�ب� ــد �ف� يــدة ا�نت�ق ر� تعف 2020 �بعــد �نشــره �
ــر �بعــد �نشــره  يتــر(، هــو اآل�ن تو� يحــى، صا�ــب �ســاب )@Dr_AbuMusa( عــى )� ـدهللا ال� ـب وال�با�ــث ع�ـب ـت اعت�قــل الاك�

يل. ــرا�ئ� ــع إس يــع م ــا التط�ب� يه ــد �ف� ينت�ق يــدات � ر� تعف �

يف،  ينــا الشــر� ــاء ال�قســري، �ف�بعــد اعت�قــال ل� �ف ـن لإل�ن ـي تعــرض �بعــض المعت�قل� و�
يــو 2021، �ــرم أهلهــا مــن  فــ�ي ما� ية ذات 33 عاًمــا، � ي�بــة ومدو�نــة ســعود� وهــ�ي ��ب�
ــاء �قســري، وال�ــال  �ف ــة إ�ن فــ�ي �ال ــا � اله لــت �ن يع �ن التواصــل معهــا لعــدة أســا�ب�
ــ�ي 22  ف ية � ــعود� ــلطات الس ــه الس ــذي اعت�قلت ــ�ي ال ــدهللا الم�بارك ــاه ع�ب ــه �قاس س �ن�ف
ــح أ�نهــا مــن  ير�ب موعــة � يًّا، وذلــك �بعــد أْن داهمــت م�ب تــه �قســر� �ف ثــم أ�ن يــو ومــن � يول� �
فــ�ي  ــا � ــزل الناشــط ذو 44 عاًم ــة – من هــاز الم�با�ــث – التا�بــع لر�ئاســة أمــن الدول �ب
ــع  ــل م ــن التواص ــرم م ــول و� ه ــع م�ب ــى مو�ق ــك إل ــد ذل يــد �بع ــع، وا�قت� ين�ب ــة � ين مد�
ــذه  ــ�باب ه ــن أس تك ــم � ــة، وإْن ل ــى الم�كم ــال إل ي� ــل أن � ــهور �ق�ب ــدة ش ــه لع أهل
ــة �بنشــا�ه الســلم�ي عــى شــ�باكت التواصل  ي�بــدو أ�نّهــا متعل�ق � ــة �ف ــراءات معرو�ف اإل�ب

ية. ياســ� يــة والس� ــوق المد�ن� يــس ال��ق تــه لتكر� ــك دعو� فــ�ي ذل تماعــ�ي �بمــا � عبداهلل المباركي اال�ب

يــث اعت�قلــت عــدًدا مــن  ينــة أ�بهــا �� فــ�ي مد� يــل �بسلســلة مــن المداهمــات � فــ�ي 8 أ�بر� ــرى � ــاالت أ�ن وشــنت الســلطات �ملــة اعت�ق
، وعــي �بــن حســن  يــة محمــد الحازمــ�ي ــة العر�ب� ، وأســتاذ اللعف يعة �قاســم ال�قثــردي األلمعــ�ي يــن، منهــم أســتاذ الشــر� ي� يم� األاكد�

. األلمعــ�ي

https://www.alqst.org/ar/post/fears-for-saudi-doctor-missing-since-arrest-in-may
https://www.alqst.org/ar/post/activist-abdullah-al-mubaraki-forcibly-disappeared
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يمــ�ي ســعود  ــال األاكد� ية �باعت�ق ــر شــهر أكتو�بــر �قامــت الســلطات الســعود� فــ�ي أوا�ن و�
ــت  ــى و�ق ــه � ــه أو ماك�ن ــ�باب اعت�قال ــة أس يًّا، دون معر�ف ــر� ــه �قس ا�ئ �ف ــرحان وإ�ن الس
ــه عــن الوضــع  ٍ كت�ب ــال يــة �بم�ق يــر، ولكــن مــن الم�تمــل أ�نهــا معن� ــة هــذا الت�قر� كتا�ب
ت�ــت �كــم م�مد �بن ســلمان،  ية � فــ�ي الســعود� يايس المســت�ق�بي � اال�قتصــادي والســ�
ــعود  ــودة س ــع ع ــدد، وم ــذا الص فــ�ي ه ا � ــا�ب�قً ته س ــاور� ــكواًك س ــه ش ال ــن �ن ــاول م تن �
ية، صــدر  ياســ� ال�ق�طا�نــ�ي المستشــار الســا�بق لم�مــد �بــن ســلمان إلــى الســا�ة الس�

ــال الســر�ان. أمــرٌ �باعت�ق

ــال وذلــك  �بــار االعت�ق تــرد أ�ن يع أو �ــى شــهور �ــى � تمــر أســا�ب� فــ�ي �بعــض ال�ــاالت � �
وف  ــاء ال�قســري و�بســ�بب منــاخ ال�ن �ف يــا من مــدد اإل�ن يتعــرض لــه الض�ا� �بســ�بب مــا �
يثــي األصد�قــاء واأل�قــارب عــن التواصــل مــع  نــق ال�بــاد، مــا � ي�ن يــب الــذي � والتره�

�بــر. يــة أو إعــان ال�ن مــات ال��قو�ق� المنطن

سعود السرحان

يــن  ي� يــن مصر� ــال عشــرة موا�ن� يــو 2020 �باعت�ق يول� فــ�ي � ية �قامــت � فــ�ي 2021 عــن أن الســلطات الســعود� علمــت ال�قســط مثــًا �
ــ�ي  ف يــات، إذ � مع� يــن ال�ب ــع والتكو� م يــة الت�ب ــ�ي �ر� ف ــق � ــتهم ال� ــة لممارس ــ�ي المملك ف يــة � يــة النو�ب� ال� ــات ال�ب ــى را�بط ــون إل ينتم �
يــة  ال� يــس ال�ب يــر، ر�ئ� � يــم �ف�ق يد إ�براه� هــاز الم�با�ــث �بمداهمــة منــزل عــادل ســ� ــح أ�نهــا مــن �ب ير�ب ــّوات � ــام �ق يــو 2020 �ق يول� � 14
يــس الســا�بق  يلــة، لت�قــوم الســلطات �بعــد ذلــك �بمداهمــة منــزل الر�ئ� ية منــذ مــدة �و� فــ�ي الســعود� يــم � � يــاض والم�ق فــ�ي الر� يــة � النو�ب�
ــم  ية واعت�قلته ــعود� ــ�ي الس ف يــة � يــة النو�ب� ال� يــة لل�ب ــات مد�ن� ــ�ي را�بط ف يــن � ر� ــاء آ�ن يــة أعض ثما�ن� ــف و� يوس ــد � ــرج هللا أحم يــة �ف ال� لل�ب
يهــم إاّل  ــراء ماكلمــات مــع ذو� يســمح لهــم �بإ�ب هــواًل، ولــم � ازهــم م�ب ــّل مــاكن ا�ت�ب ين �بعــد اعت�قالهــم �ن يًعــا، ول�والــ�ي شــهر� م� �ب
يــو 2021 �قامــت الســلطات �بن�قلهــم  فــ�ي ما� يــاض، و� فــ�ي الر� ن ال�ا�ئــر � فــ�ي ســ�ب ازهــم � يهــا �با�ت�ب فــ�ي ســ�بتم�بر 2020 أعلموهــم �ف� �
فــ�ي ســ�بتم�بر،  ــرى إلــى أ�بهــا � ين�قلــوا مــرًة أ�ن ســطس، ل� فــ�ي أعن تهــم إلــى ال�ا�ئــر � ير، �ق�بــل إعاد� فــ�ي عســ� ن أ�بهــا � مــن ال�ا�ئــر إلــى ســ�ب
يــد مــن  ســه )لمز� فــ�ي �نو�فم�بــر مــن العــام �ن�ف يلــوا إلــى الم�كمــة � يهــم دعــاوى وأ�� هــت إل� فــ�ي ال�ا�ئــر و�ب ــاز � ــر مــدة ا�ت�ب ثنــاء آ�ن وأ�

�ــة 37(. ا�ئــرة"، ص�ف يــة �ب ــراءات �قضا�ئ� ــر �قســم: "إ�ب يــل، أ�نطن اص� الت�ف

اعتقال أفراد األسرة

ــراد  ــد األ�ف ــدة عن ــوات النا�ق ــواه األص ية أل�ف ــعود� ــلطات الس ــم الس ي تكم� ــف � ي�ق ال �
يــد مــن  ر )لمز� ــراءاٍت مثــل المنــع مــن الســ�ف يهــم، �بإ�ب يطــال �ــى أهال� ســهم �بــل � أ�ن�ف
ــال، وهــ�ي ممارســات  �ــة 22( واالعت�ق ــر: "اإل�فــراج المشــروط"، ص�ف يــل أ�نطن اص� الت�ف
يــر داهمــت �قــوات األمــن منــزل محمــد �با�قــر  �برا� ــ�ي 24 �ف فــ�ي 2021، �ف�ف اســتمرت �
ــا اكن  ينم ــل �� ــذي اعت�ق ــر ال ــي النم ــاب ع ــد الش ــو وال يــة، وه ــ�ي العوام� ف ــر � النم

يــر. �برا� فــ�ي 26 �ف يــن � يوم� ــرج عنــه �بعــد � ي�ف ثًــا، ل� �د�
محمد باقر النمر

https://www.alqst.org/ar/post/saudi-academic-saud-al-sarhan-missing
https://www.alqst.org/ar/post/ten-nubian-egyptians-charged-after-being-arbitrarily-detained-in-saudi-arabia-for-more-than-a-year
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عامر متروك الفالح

سليمان الدويش

ــروك  ــر مت ــادي عام ــة اال�قتص ــن الدول ــوات أم ــزت �ق ــرى ا�ت�ب ــة أ�ن ث ــ�ي �اد� ف و�
ــ�ي ف يًّا � ــر� ــه �قس ت �ف ــح، وأ�ن ال ــروك ال�ف ــة مت ياس ــم الس� ــب وعال ت ــل الاك� ــح، �ن�ب ال ال�ف

ــرج عنــه  ي�ف ــازه أو أســ�باب ذلــك، ل� تعــرف عا�ئلتــه مــاكن ا�ت�ب  21 �نو�فم�بــر دون أن �
يــح. توض� يســم�بر دو�نمــا � فــ�ي األول مــن د� ــا � ال��قً

يًّا منــذ  ــ�ي �قســر� �ف يــش، الــذي أ�ن يمان الدو� يــة ســل� ــا الداع� ــَل �ن�ب فــ�ي 2021 اعت�ق و�
طــوة  ـار، وذلــك ك�ن ين ك�ـب ـد مســؤول� ـي ـب و�ــيٍّ عــى � ـي تعــرض لتعذ� 2016 و�
يــش الــذي  ــه، �فا�بنــه ع�بدالوهــاب الدو� تهــم ل يهــم ومناصر� يــة لعا�قتهــم �بأ�ب� ا�نت�قام�
ن مــع و�قــف  فــ�ي ســ�بتم�بر 2020 �بالســ�ب يــه � فــ�ي 2017 �كــم عل� اعت�قــل ألول مــرة �
يــة من  � ت�ف تل�قــى ماكلمــة ها� يــث � ســطس 2021، �� فــ�ي 14 أعن يــًة � ثا�ن� يــذ، اعت�قــل � � التن�ف
يــف لألمــن الو�ــي  يــة �نا� يم� ية �ل�بــت منــه الذهــاب إلــى أاكد� الســلطات الســعود�
لــه، ولكنــه مــا أن وصــل  فــ�ي ر�ب يعــة �نــزع الســوار األمــي الموضــوع � يــاض، �بذر� �بالر�
فــ�ي  ــى مــن �فتــرة �كمــه � ت�ب�ق يــه �قضــاء مــا � يــن عل� يتع� �بــر �بأ�نــه � يــة، �ــى أُ�ن إلــى الكل�
ــازه  ــاكن ا�ت�ب ــن م ــط ع ــم ال�قس تعل ــهر، وال � يــة أش ثما�ن� ــى � ــل إل تص ــي � ن، ال ــ�ب الس
يــة ســا�ب�قة أم هــو عمــٌل ا�نت�قامــ�ي  ت�بًطــا �ب�قض� ال�الــ�ي ومــا إذا اكن اعت�قالــه ال�الــ�ي مر�

يــو 2021. فــ�ي ما� ور�نــال" عــن والــده � يت �ب ته "وول ســتر� يــر �نشــر� ت�قر� عــى �

ــد  ــع أ� ــه م ــدال ل ــد �ب ــ�ي 2017 �بع ف يــش األول � ــاب الدو� ــال ع�بدالوه واكن اعت�ق
ــل إ�ــاق ســراح  عتــه للمســؤول مــن أ�ب ثــر مرا�ب يــة، إ� ل� فــ�ي وزارة الدا�ن ين � المســؤول�
ــا،  ين يــز عل� ــا عز� ــال ع�بدالوهــاب للمســؤول: "والد�ن ــدال �ق ضــم ال�ب فــ�ي �ن ــده، و� وال
يــوم التالــ�ي �اصــرت عــدد مــن  فــ�ي ال� نو�نا معــه". و� تســ�ب ــوا ســرا�ه أو � تطل�ق إمــا أن �
يــع أ�بنــاؤه،  م� يــش �ب يع� يــث � يــش، �� يمان الدو� يــة منــزل عا�ئلــة ســل� يارات المد�ن� الســ�
تمكنــت  ـة أشــهر، و� ـث ثا� يًّا لمــدة � تــه �قســر� �ف ـم اعت�قلــت ع�بدالوهــاب وأ�ن ـث ومــن �
يــب واض�ــة  ثــار التعذ� ن، واك�نــت آ� فــ�ي الســ�ب تــه � يار� تلــك المــدة مــن ز� عا�ئلتــه �بعــد �
ثــة  ثا� ــاد مصــدر لل�قســط أن ع�بدالوهــاب عذ�بتــه الســلطات لمــدة � يــث أ�ف يــه، �� عل�
ــة  ي ــه الص�� ــوء �الت ــد س يــب، و�بع ــت التعذ� ت� ــات � ــه اعترا�ف ــت من ــهر وا�نتزع أش

ن.  يــده إلــى لســ�ب تع� ــ�ي العــاج �ق�بــل أن � ن لتل�ق ى الســ�ب �ولتــه إلــى مستشــ�ف

ــى الم�كمــة، واكن  يــل إل ــا وأ�� ــه عــدٌد مــن الدعــاوى إلــى ع�بدالوهــاب ال��قً ُو�ب
ــدم  ــن ع ــم م ــة، �بالرعن ــاكر متطر�ف ــل أ�ف ــش و�م يــد داع ي� تأ� ــم: � ــذه الته يــن ه ــن �ب� م
فــ�ي  يث�بــت ذلــك، وأ�لــق ســرا�ه �ق�بــل �بــدء م�اكمتــه � يــم االدعــاء العــام مــا � ت�قد� �
فــ�ي ســ�بتم�بر 2020  صصــة � يــة المت�ن زا�ئ� يــه الم�كمــة ال�ب مــارس 2018، لت�كــم عل�
يــذ ســنة وســتة أشــهر،  � تن�ف ثــاث ســنوات وســتة أشــهر، مــع و�قــف � ن لمــدة � �بالســ�ب

ثلــة. ر لمــدة مما� يتلوهــا منعــه مــن الســ�ف �

عبدالوهاب الدويش

https://www.alqst.org/ar/post/saudi-economist-amer-alfaleh-abducted-and-disappeared
https://www.alqst.org/ar/post/key-details-emerge-of-preacher-Sulaiman-al-Dowaish-torture-ordeal-in-royal-palace-basement
https://www.alqst.org/ar/post/son-of-missing-preacher-sulaiman-al-dowaish-re-arrested
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ع�بدالرحمــن  ــوه  ــز أ�ن 2021، ا�ت�ب ســطس  14 أعن ـ�ي  ـف ـ�ي � و�بعــد اعت�قالــه الثا�ـن
يــر المكتــب  يــة إلــى �بــدر العســاكر، مد� فــ�ي 18 أكتو�بــر إلرســاله رســالة �نص� يــش  � الدو�
يمان  ــل� ــده س ــال وال ــن � ــرًا ع س ــلمان، مست�ف ــن س ــد �ب ــد م�م ــ�ي العه ــاص �بول ال�ن
مــس ســنوات  يــن، �بعــد أكثــر مــن �ن هول� يــره وماك�نــه م�ب يــزال مص� يــش الــذي مــا � الدو�
ـأن أمــر االدعــاء العــام �باعت�قــال  اب العســاكر �ـب ـه ال�قســري، �فاســت�ب ا�ـئ �ف مــن إ�ن
فــ�ي 5 �نو�فم�بــر  ية � يــل إلــى م�اكمــة ســر� يًّا �ــى أ�� ــ�ي �قســر� �ف ثــم أ�ن ع�بدالر�مــن، ومــن �
ــز  ن المل ــ�ب ــى س ــل إل ــر �ن�ق ــ�ي 28 �نو�فم�ب ف ــه، و� ــاٍم ل ــور م� ــه أو �ض ي ــم ذو� دون عل
ــرادي. ــز اال�ن�ف فــ�ي ال��ب ثــر مرضــه � يــة المركــزة إ� ين مــن العنا� يــاض، �بعــد أســ�بوع� �بالر�

يــع عــى ور�قــة مط�بوعــة اعتــرف  ــز عــى التو�ق� ثنــاء ال��ب �بــر ع�بدالر�مــن أ� وكذلــك أ�ب
يــن مــا مــن شــأ�نه المســاس  ز� ت�ن تهــم مــن ضمنهــا: إعــداد و� ت�ــت اإلكــراه �بعــدة � يهــا � �ف�

عبدالرحمن الدويش

يــه  ــب عل� ــرَّم والمعا�قَ ــوال، وهــو األمــر الم�ب هــازه ال�ب ــر �ب اصــة ع�ب يــاة ال�ن يــن، والمســاس �بال�� ر� ير �باآل�ن ــام العــام والتشــه� �بالنطن
ــال  يــن، وم�اولتــه اإل�ن ر� يــه المنهــج المتطــرف الداعــ�ي إلــى إ�قصــاء اآل�ن ت�بنّ� يـًـا: � ثا�ن� يــة. � ت� را�ئــم المعلوما� ــام ماك�ف�ــة ال�ب ضمــن �نطن
يامــه �بإرســال  ــوال، و�ق� هــازه ال�ب تــم إرســاله مــن �ب ــال الم�تــوى الــذي � امــه العــام، وذلــك مــن �ن تماســكه و�نطن تمــع و� �بأمــن الم�ب

يئة لــوالة األمــر. يــدات والــده المســ� ر� تعف يســأله عــن والــده وإر�فا�قــه � ــوال � هــازه ال�ب اص وذلــك ع�بــر �ب رســالة إلــى أ�ــد األشــ�ن
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4. اإلفراج وتقييد الحياة بعد ذلك

أفــرج عــن عشــرات معتقلــي الــرأي فــي 2021، األمــر الــذي كان للضغــط الدولــي أثــر كبيــٌر فيــه، بعضها 
ــع الســفر والعمــل والنشــاط  ــل من ــة، ولكــن بشــروٍط قاســية مث مؤقــٌت وآخــر بعــد انقضــاء المحكومي
ــى شــبكات التواصــل االجتماعــي، ومــن حــاالت اإلفــراج المشــروط هــذا العــام خمــُس مدافعــات  عل
عــن حقــوق اإلنســان، و13 ناشــٍط أفــرج عنهــم بعــد ســنتين مــن االعتقــال، وشــاّبين كانــا يواجهــان حكــم 
اإلعــدام، وثالثــة آخريــن أفــرج عنهــم دون تهمــة بعــد عــدة أشــهر مــن االحتجــاز، وكافــة هــؤالء فرضــت 
ــة بنشــاطهم الســلمي،  ــوٌد غليظــة بعــد اإلفــراج، منهــا محاكمــاٌت مســتمرة بدعــاوى معني عليهــم قي
وشــروط مالحظــة فجــة تجعلهــم عرضــة إلعــادة االعتقــال، وطــال ذويهــم منــع مــن الســفر مطــول فــي 

بعــض الحــاالت.

المساجين المفرج عنهم مع انقضاء محكومياتهم أو بعد ذلك

فــ�ي 2018، وذلــك �بعــد  يــات مــن أصــل 13 اعت�قلــن � ر� ــوق إ�نســان أ�ن مــس مدا�فعــات عــن ��ق ــراج عــن �ن شــهد عــام 2021 اإل�ف
يــاة �ــرة. يعشــن �� فــ�ي أي ادعــاء �بأ�نهــن � تطعــن � ــة � يطن ل� يــود عن � ن، ولكــن �ب�ق فــ�ي الســ�ب ا�ئــرة � تهــن ال�ب يا� ا�ن�قضــاء م�كوم�

ــوق اإل�نســان  يــن أ�لــق ســراح المدا�فعــة عــن ��ق يــر 2021 �� �برا� ــ�ي 10 �ف فــ�ي مطلــع العــام، �ف�ف ــات � ــذت أولــى اإل�فرا�ب و�قــد �ن�ف
ــه  ــن عن يعل ــم � ــراج مشــروط ل ــك �بعــد إ�ف تــى ذل ن، وأ� فــ�ي الســ�ب ــعة أشــهر � تس ين و� ــنت� ــد س ــك �بع ــول �بشــروط، وذل يــن الهذل � لحب
ين و�نصــف  ســه، �بعــد �قضا�ئهــن أكثــر مــن ســنت� فــ�ي العــام �ن�ف غــ�ي � يــاء الزهرا� يــز والمدا�فعــة م� للمدا�فعــة والمدو�نــة �غــوف ع�بدالعز�
يــات  يمة الســادة �بعــد ا�ن�قضــاء م�كوم� يــن ســمر �بــدوي و�غســ� ســه أ�فــرج عــن المدا�فعت� يــو مــن العــام �ن�ف يو�ن� فــ�ي 26 � ن، و� فــ�ي الســ�ب �

م�قار�بــة.

https://www.alqst.org/ar/post/two-women-human-rights-defenders-conditionally-released-while-others-still-face-trial
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نسيمة السادةسمر بدويلجين الهذلول

يــة شــهور،  ثما�ن� مــس ســنوات و� ن ل�ن ــول �بالســ�ب يــن الهذل � ــد �كمــت عــى ل�ب صصــة �ق يــة المت�ن زا�ئ� ــت الم�كمــة ال�ب ــد اك�ن و�ق
ــنوات  ــس س م ــدة �ن ن لم ــ�ب ــادة �بالس ــدوي والس ــى �ب يــاض ع يــة �بالر� زا�ئ� ــة ال�ب ــت الم�كم يــذ، و�كم � ــف التن�ف ــع و�ق ــا م ه �نص�ف
ــا�هن  يــة �بنش ــاوى معن� ــاس دع ــى أس ــرة ع ا�ئ ــات �ب ثــر م�اكم ــك إ� ــدة، واكن ذل ــف الم يــذ �نص � تن�ف ــف � ــع و�ق ــهور، م يــة ش ثما�ن� و�

ــرًا. ــلم�ي �ص الس

يــود  يهــن �ق� يــذ �ف�قــد �فرضــت عل� � ــزًءا مــن أ�اكمهــن مو�قــف التن�ف ــم أن �ب ، ورعن ــط الدولــ�ي تــى اإل�فــراج عنهــن �بعــد �تصاعــد الضعف وأ�
يعــي  ــة، مــا � ت�ــت الما�طن ثــاث ســنوات � ــد �تضمــن ال�كــم المنــزل عــى الهذلــول – مثــًا – � ــة �بعــد إ�ــاق الســراح، �ف�ق يطن ل� عن
ر، و�قــد منــع أهلهــا مــن  مــس ســنوات منــع مــن الســ�ف ــرى، ومعهــا �ن ــال مــرًة أ�ن تلــك المــدة عرضــًة لاعت�ق ــل �ــوال � تطن أ�نهــا �

�ــة 22(. ر"، ص�ف ــر �قســم: "المنــع مــن الســ�ف يــل أ�نطن اص� يــد مــن الت�ف يًضــا )لمز� ــارج أ� ر إلــى ال�ن الســ�ف

ا�ئــرة، لتنتهــ�ي �بعضهــا  تهــن ال�ب ــد اســتمرت م�اكما� ــرج عنهــن مؤ�قتـًـا منــذ 2019، �ف�ق يــات الم�ف ر� وأمــا الثما�نــ�ي المدا�فعــات األ�ن
ــة  يــة شــهور، عــى أســاس دعــاوى متعل�ق ثما�ن� مــس ســنوات و� ين و�نصــف الســنة و�ن يــن ســنت� تتــراوح �ب� ن � يهــن �بالســ�ب �بال�كــم عل�

. �بنشــا�هن الســلم�ي
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السلطات السعودية تستهدف المدافعات عن حقوق اإلنسان

ــاالت اســتهد�فت عــدًدا مــن أ�بــرز الناشــطات  ــة اعت�ق ية �مل يــو 2018 ا�بتــدأت الســلطات الســعود� فــ�ي 15 ما� �
يــن ل��قــوق المــرأة، و�قــد اك�نــت هــذه أول مــرة  ــال المناصر� ا�نــب �بعــض الر�ب ية، إلــى �ب فــ�ي الســعود� يــات � ال��قو�ق�
ــوق اإل�نســان عــى هــذا الن�ــو الواســع والو�ــي،  ية المدا�فعــاِت عــن ��ق يهــا الســلطات الســعود� تســتهدف �ف� �
يعــة  ا�نــب م�مــد الر�ب� ــان إلــى �ب �ب يمــان الن�ف يوســف وإ� يــزة ال� يــن الهذلــول وعز� � فــ�ي هــذه ال�ملــة ل�ب �فاعت�قلــت �
ــايس وأمــل  يــو، اســتهد�فت هتــون ال�ف يول� يــو َو� فــ�ي شــهرّي ما� ــرى � ــال أ�ن ــات اعت�ق ت�بعتهــا مو�ب يلــٍة وا�ــدة، و� فــ�ي ل� �
يــاء الزهرا�نــ�ي  يــز وم� يــر �نمناك�نــ�ي وشــدن العنــزي و�نــوف ع�بــد العز� يــة الم�ــارب وع�ب� يســاء الما�نــع ور�ق� ال�ر�بــ�ي وم�

يمة الســادة وســمر �بــدوي. و�نســ�

يــب  نــي والتعذ� يــد �بتعــرّض الناشــطات للت�ــرش ال�ب � ت�ف يــة لل�ملــة معلومــات � فــ�ي األشــهر التال� َوَورد لل�قســط �
فــ�ي األماكــن ال�ساســة  يــة واللمــس � فــ�ي ذلــك التعر� يــق، �بمــا � � ثنــاء الت��ق ية أ� يرهــا مــن ضــروب المعاملــة ال�قاســ� � وعن
يــد  ، �بالتهد� ســا�ن�ي يــب الن�ف تعرضــن للتعذ� ــد � ــاوزات عنــد ذلــك �ف�ق ت�قــف الت�ب والضــرب والصعــق �بالكهر�بــاء، ولــم �
ــراد  ــر مــوت أ�ــد أ�ف �ب ــأت الســلطات إلــى الكــذب عــى إ�ــدى الناشــطات �ب�ن تصــاب مثــًا، ول�ب �بال�قتــل واالعن
ــة" و�قــد  يا�ف يــت الض� نــدق" و"�ب� بـــ "ال�ف � َ �ي ية، �بعضهــا ُســمِّ يــر رســم� � فــ�ي موا�قــع عن ــزت الناشــطات � عا�ئلتهــا، وا�تُ�ب
ــرب  ، المستشــار الم�ق يــه �بعــض ك�بــار مســؤول�ي الدولــة مثــل ســعود ال�ق�طا�نــ�ي � يــب �بــل وشــارك �ف �ضــر التعذ�

مــن م�مــد �بــن ســلمان.

ههــا االدعــاء  ــة الدعــاوى الــي و�ب ي�ف فــ�ي مــارس 2019، واك�نــت ص�� يــاض � فــ�ي الر� �بــدأت م�اكمــة الناشــطات �
يها  تهمتهــن �ف� ا�ئنــات وا� يهــا �بال�ن تهــن �ف� يــة الي وص�ف ية و�ملتهــا اإلعام� تنا�قــض مزاعــم الســلطات الســعود� العــام �
قــ�ي والتوعــوي  ــة �بالعمــل الســلم�ي ال��قو� يــة، �فا�قتصــرت عــى دعــاوى متعل�ق ن�ب� �بارات أ�ب �بالتواصــل مــع اســت�ن
ــوق  مــات ��ق ين ومنطن ي� ــة والد�بلوماســ� يــة ومشــاركة المعلومــات مــع الص�ا�ف ــام الوال� ــاء �نطن مثــل المطال�بــة �بإلعف

يــة. اإل�نســان الدول�

فــ�ي  ــان مــن دول عضــوة � يا�ن ت�ــاد األورو�بــ�ي و�ب� ــرار مــن اال� فــ�ي ذلــك �ق يــد، �بمــا � ــط الدولــ�ي المتزا� ــة الضعف ي�ب و�نت�
ــون  ــن: هت ــا، وه ــا مؤ�قتً ً ــاء إ�فرا�ب ــن النس ــ�ي م ثما�ن ــن � ــه ع س ــام �ن�ف ــ�ي الع ف ــرج � ــ�ي 2019، أ�ف ف ــدة � ــم المت� األم
يوســف  يــزة ال� ــزي وعز� ــ�ي وشــدن العن يــر �نمناك�ن يــة الم�ــارب وع�ب� ــع ور�ق� يســاء الما�ن ــ�ي وم� ــايس وأمــل ال�ر�ب ال�ف
يــوٍد مشــا�بهة. ت�ــت �ق� فــ�ي 2021 � ــرج عنهــن � ــد أ�ف يــة �ف�ق � ــة، وأمــا ال�ب�ق يطن ل� يــود عن ت�ــت �ق� ــان، إ�نمــا � �ب يمــان الن�ف وإ�
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ـ�ي 2021،  ـف ــرج عنهــم � ـد مــن معت�قــي الــرأي الم�ف ـي ـود مســت العد� ـي وهــذه ال�ق�
ر. ــ�ف ــع الس ــو من ــا ه ً ي�ف � تو�ن ــا � وأكثره

ي�ــ�ي  يــد �فت� يــب ول� يــر 2021 �قلصــت مــدة ال�كــم الــذي أ�نــزل عــى الط�ب� ينا� فــ�ي 14 � �
ن،  ين �بالســ�ب ثــاث ســنوات وشــهر� ــى � يســم�بر 2020 مــن ســت ســنوات إل فــ�ي 8 د� �
ــرًا للو�قــت  ر، و�نطن ــة منــع مــن الســ�ف ثل تتلوهــا مــدة مما� يــذ، � � هــا مــع و�قــف التن�ف �نص�ف
ــك أّن  ــى ذل ــر 2017 اكن مع ــ�ي �نو�فم�ب ف ــه � ــذ اعت�قال ــس من ــ�ي ال��ب ف ــاه � ــذي �قض ال

ــد ا�ن�قضــت. ن �ق فــ�ي الســ�ب يــه �قضاؤهــا � المــدة الم�كــوم عل�

ــوق اإل�نســان عصــام كوشــك  ــع عــن ��ق ــرج عــن المدا�ف يــر 2021 أ�ف ينا� ــر � فــ�ي أوا�ن و�
يــب  تأل� ــا "� ــاوى منه ــاس دع ــى أس ــنوات ع ــع س ــا أر�ب ته يــة مد� ــه م�كوم� ــد �قضا�ئ �بع
ـ�ي 28  ـف صصــة � ـة المت�ن ـي زا�ئ� الــرأي العــام"، وال�كــم الــذي أ�نزلتــه الم�كمــة ال�ب
ــه. ــراج عن ر �بعــد اإل�ف ــع الســ�ف يــة مــن من � ــن أر�بــع ســنوات إضا�ف يــر 2018 �تضم �برا� �ف

ية  ــ�ي �بعــد �قضا�ئــه م�كوم� ــ�ي عــاء �بر�غ�ب يــر 2021 أ�فــرج عــن الص��ف �برا� ــر �ف فــ�ي أوا�ن و�
ــوق اإل�نســان،  تــه ل��ق يــه ومناصر� يــره عــن رأ� ن لتع�ب� فــ�ي الســ�ب تهــا ســ�بع ســنوات � مد�
ــه، وأمــا  ــراج عن ــ�ي ســنوات �بعــد اإل�ف ثما�ن تــه � ر مد� ــا مــن الســ�ف و�كمــه �تضمــن منًع
فــ�ي  يهــا �ــق النســاء � يــدات دعــم �ف� ر� تعف هــة ضــده �ف�قــد اســتندت إلــى � الدعــاوى المو�ب
ــي  ــوق اإل�نســان ومعت�ق يــن عــن ��ق ية و�ناصــر المدا�فع� فــ�ي الســعود� يارة � يــادة الســ� �ق�

الــرأي.

يــل  يــن 4 و 9 أ�بر� ــزوا �ب� يــر ومــارس 2021 أ�فــرج عــن 13 معت�قــل رأي، ا�ت�ب �برا� يــن �ف و�ب�
عصام كوشك

 وليد فتيحي

يــدر ا�بــن المدا�فعــة عــن ��قــوق  2019، منهــم مدّو�نــون وكتـّـاب وأ�ــد ذوي المدا�فعــات عــن ��قــوق اإل�نســان، هــم: صــاح الح�
يــف الهنــداس  يــان و�غا� قــ�ي وع�بــدهللا الدح� ثمــر المرزو� يــم ومحمــد الصــادق و� يوســف، والكتـّـاب �بــدر اإل�براه� يــزة ال� اإل�نســان عز�
يــس  ــن الدر� يم يــل وأ� � ــا الحغ ب ــد أ� ــطاء �فه ــار والنش ــل الص�قّ �ب ــ�ي م�ق ئ ــ�ي والروا� ــة الحر�ب يحب د� ــوري وحغ ــا ال�ب ــار ورض ــي الص�ف وع

فــ�ي 2019(. ــرج عنهــا � ة العــرف )الــي أ�ف يحغ ي�بــة شــ� والم�امــ�ي ع�بــدهللا الشــهري، واك�نــت معهــم الط�ب�

يلــوا إلــى  يــة، أ�� � يــق معهــم �ــول أ�نشــطتهم الث�قا�ف � تهمــة ألكثــر مــن ســنة اكملــة والت��ق موعــة دو�نمــا � ــاز هــذه الم�ب و�بعــد ا�ت�ب
ســه، و�كــم  يســم�بر مــن العــام �ن�ف فــ�ي 21 د� ــرى � لســة أ�ن ــدت �ب فــ�ي 30 ســ�بتم�بر 2020، وع�ق صصــة � يــة المت�ن زا�ئ� الم�كمــة ال�ب

يــر ومــارس 2021. �برا� فــ�ي �ف يــة � ل�بهــم �با�ن�قضــاء مــدة الم�كوم� عــى أعن

ــر  فــ�ي أوا�ن ية، و� يع� يــة شــ� ين� يا�ئــه شــعا�ئر د� ثــر إ�� ــل منــذ أكتو�بــر 2020 إ� �بــارة المعت�ق ــرج عــن الــرادود محمــد �بوحب يــو أ�ف يو�ن� فــ�ي � و�
ــن  ــد م يري وا� ــم� ــنة، والش نه ذات 15 س ــ�ب ــدة س ــاء م ــد ا�ن�قض يري �بع ــم� ــن الش ــ�ي ع�بدالرحم يم ــن األاكد� ــرج ع ــ�بتم�بر أ�ف س
ثلــة �بعــد  ر لمــدة مما� يــه �بمنــع مــن الســ�ف يــان ولــ�ي األمــر"، و�كــم عل� فــ�ي 2007 و�وكــم �بدعــوى "عص� ــدة واعت�قــل � إصا�ــي �ب

ــراج عنــه. اإل�ف

https://www.alqst.org/ar/alaa-brinji-4-y
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صالح الحيدر ثمر المرزوقي عبداهلل الدحيالن

إصالحيو جدة

يــر 2007  �برا� فــ�ي 2 �ف ــدة � فــ�ي شــمال �ب يــّا � � ية ل�ف ــدة مــع مداهمــة �قــوات األمــن الســعود� �بــدأت �قصــة إصا�ــي �ب
يــن  ر� ــل 10 �نشــطاء آ�ن يايس، واعت�ق تماعــ�ي والســ� يــن �بمنا�قشــة اإلصــاح اال�ب � ــال معرو�ف يهــا ســتة ر�ب اعت�قلــت �ف�
ــوىض  ــه إشــاعة ال�ف يــم ســري هد�ف � تنطن يس � موعــة �بتأســ� تهمــت الم�ب ينــة المنــورة، وا� ــدة والمد� فــ�ي �ب �بعــد ذلــك �

يــة. � ار�ب والوصــول إلــى الســلطة �باالســتعا�نة �بأ�ــراف �ن

ــى  ــم إل يته ــت �قض� يل يــن أ�� يــر2010 �� ــى �ف�برا� ــة � ــل دون م�اكم ــ�ي المعت�ق ف ــر � ــتة عش ــطاء الس ــ�ي النش و�ب�ق
موعها  ن م�ب ية �بالســ�ب فــ�ي 22 �نو�فم�بــر 2012 أ�نزلــت الم�كمــة أ�اكًمــا �قاســ� صصــة، و� يــة المت�ن زا�ئ� الم�كمــة ال�ب
تت�بعهــا 30 ســنة منــع  موعــة، � 228 ســنة، منهــا 30 ســنة عــى ســعود الهاشــم�ي الــذي ادعــت أ�نــه �قا�ئــد الم�ب

ر. مــن الســ�ف

�بــول  تــار ال�ق يــن مًعــا، ومــن ا�ن ثن� " أو اال� ــو ملكــ�ي الــة أو "ع�ف ــراج �بك�ف يــر 2012 ُعــرِض عــى النشــطاء اإل�ف ينا� فــ�ي � و�
ــا  تعت�بره ــد � ــا�ات �ق ــة أي �نش ــدم مواصل ــد �بع تعه ــطته و� ــن أ�نش ــذار ع ــة اعت يــع ور�ق ــزم �بتو�ق� ــ�ي أل ــو الملك �بالع�ف

ــم. ــاد م�اكمته تع ــوف � يــة، وإال �فس يض� ت�ر� ــلطات � الس

ية أ�نشــطة  رام� يشــكل إ�قــرارًا �بإ�ب فــ�ي ذلــك إها�نــة لهــم وأ�نــه � يــن إّن � يــة، �قا�ئل� � و�ق�بــل عشــرة منهــم �بذلــك، ور�فــض ال�ب�ق
تنازلهــم عنها. يســتلزم التعهــد � يــر الــي � فــ�ي التع�ب� يتهــم � ــل ضمــن �ر� تد�ن �
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ــذ 2012  ــان من ــا�بّان معت�ق ــا ش ــر، وهم ــدهللا الزاه ــر وع�ب ــي النم ــن ع ــرج ع ، أ�ف ــ�ي ــى التوال ــر ع ــر و14 �نو�فم�ب ــ�ي 27 أكتو�ب ف �
ــران  ينتطن مهــا وهمــا � يــا معطن ن، �قض� فــ�ي الســ�ب تــى اإل�فــراج �بعــد 10 ســنوات � يــن، وأ� ل� اهــراٍت عندمــا اك�نــا ��ف فــ�ي مطن لمشــاركتهما �
يهمــا 10 ســنوات  ن، و�تضمــن ال�كــم عــى كل� فــ�ي الســ�ب فــ�ي 2020 إلــى 10 ســنوات � ــف ال�كــم � �ف �كــم اإلعــدام، إلــى أْن �ن

�ــة 40(. ــر ص�ف يــل، أ�نطن اص� يــد مــن الت�ف ر )للمز� يــة مــن منــع الســ�ف � إضا�ف

ــمى  يس ــا � يم ــم �ف� يته ــدة م�كوم� ــاء م ــد ا�ن�قض ــى �بع نهم � ــ�ب ــتمر س يس ــرأي، إذ � ــي ال ــض معت�ق ــ�بة ل�بع ــوأ �بالنس ــال أس وال�
ين"  يــن "من�ر�ف� ي�قســمون �ب� يــث � يــف للمناص�ة �� فــ�ي مركــز م�مــد �بــن �نا� ــز �ق�بــل اإل�فــراج عنــه � ي�ت�ب يــف"، �فال�بعــض منهــم � "التطو�
ية عــدًدا مــن معت�قــي الــرأي إلــى مركــز  يــو 2021 �ن�قلــت الســلطات الســعود� يو�ن� ــ�ي � ــب ذلــك، �ف�ف يناص�ــون �بمو�ب يــن" و� ي� و"إرها�ب�
ين وع�بــاس المالك�ي  يــف الحســ� يــي و�بنــدر الشــعان وع�بدالل�� يــزًا لإل�فــراج عنهــم، ومنهــم ســعد �بــن م�ــر العت� ه� ت�ب المناص�ــة �
ــال اســتمر منــذ أكتو�بــر 2017 ولمــدة أر�بــع  ســطس �بعــد اعت�ق فــ�ي منتصــف أعن ــرج عــن ع�بــاس المالكــ�ي � يــاف، وأ�ف ياســر الع� و�
ياســر  ــوق اإل�نســان � ــرج عــن �ناشــط ��ق فــ�ي منتصــف ســ�بتم�بر أ�ف يــه"، و� يهــا مــع أ�ب� يتعا�ــف �ف� يــدات � ر� تعف ســنوات �بدعــوى "�نشــر �

يــة �نشــا�ه. � ل�ف ن عــى �ن ين �بالســ�ب تهــا ســنت� يــًة مد� يــو 2018 �بعــد �قضا�ئــه م�كوم� يول� ــز منــذ � يــاف الم�ت�ب الع�

سعد بن مطر العتيبي عباس المالكيياسر العياف

https://www.alqst.org/ar/post/ayaf


2222

بعد أْن أغلق الستار، اشتّد القمع: حقوق اإلنسان في السعودية
تقرير القسط السنوي

معتقلون أفرج عنهم بدون توجيه تهم

ــن  ــهورٍ م ــد ش يــن �بع ر� ــي رأي آ�ن ثــة معت�ق ثا� ــن � ــرج ع يــو 2021 أ�ف يول� ــل � ــ�ي أوا�ئ ف �
يــل وعــي الشــدوي  � يــز الدحغ تهــم، وهــم الكتّــاب ع�بدالعز� يــه � � تو�ب ــاز دون � اال�ت�ب
�بو�فــاة  يتهــم  2020 لتعز� ـل  ـي أ�بر� ـن منــذ  ـي ز� ع�قــل ال�باهــي الم�ت�ب واإلعامــ�ي 
ــة اإلهمــال الطــي المتعمــد  ي�ب ــوق اإل�نســان ع�بــدهللا ال�امــد �نت� ــع عــن ��ق المدا�ف

ن. فــ�ي الســ�ب �

منع ذوي المعتقلين من السفر

ــزٍء مــن ال�كــم  ــرج عنهــم ك�ب ر عــى الم�ف �باإلضا�فــة إلــى �فــرض منــع الســ�ف
ــرض منــع  فــ�ي 2021 ممارســة �ف ية � ئــ�ي عــادًة، واصلــت الســلطات الســعود� ال�قضا�
ــادرة ال�بــاد كضــرٍب  ياهــم مــن معف يــن، ما�نعــًة إ� يًّا عــى ذوي المعت�قل� � تعّســ�ف ر � الســ�ف
يــة أو  يــة �قضا�ئ� تصــدر دون عمل� ــراءات � ، وهــذه اإل�ب ماعــ�ي مــن ضــروب الع�قــاب ال�ب

ــا. يــن �به ثر� ــار المتأ� ط ــى إ�ن ــ�باب أو � يــد األس ت�د� �

يــن الهذلــول  � ــوق اإل�نســان لحب ــة المدا�فعــة عــن ��ق ــع عا�ئل يًّا من يتأكــد رســم� ــم � �فل
ي�بــدو  توضــح األســ�باب �بعــد، والمنــع الــذي � يســم�بر 2021 ولــم � ر �ــى د� مــن الســ�ف
فــ�ي  يــة المت�ــدة � تطا�فهــا مــن اإلمــارات العر�ب� ــال الهذلــول وا�ن أ�نــه صــدر و�قــت اعت�ق
تن�بهــوا لــه  ية، إذ � فــ�ي الســعود� يــن � يم� تهــا الم�ق� و� يهــا وإ�ن يتضمــن والد� مــارس 2018 �

ــارج ال�بــاد. ر �ن ثنــاء م�اولتهــم الســ�ف أ�

ــودة  ــلمان الع يــة س ــرة الداع� ــاء أس ــن أعض ــى 19 م ــ�بة إل ــها �بالنس س ــال �ن�ف وال�
ــال العــودة  ر و�قــت اعت�ق يــث صــدر منــع الســ�ف ــل منــذ ســ�بتم�بر 2017، �� المعت�ق
ــاول  ــا � ينم ــوده إال �� ــوا �بو�ب يعلم ــم � ــل ول ــه، �ب ــ�بب �فرض ــوا �بس يعلم ــم � ــم ل ولكنه

ــاد. ــادرة ال�ب ــم معف ــدد منه ع

عبدالعزيز الدخيل

عقل الباهلي

سلمان العودة
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5. سجناء في خطر

لفتــت جريمــة قتــل موســى القرنــي فــي أكتوبــر 2021 االنتبــاه مــرة أخــرى إلــى األوضــاع الحرجــة التــي 
يقاســيها معتقلــو الــرأي فــي الســعودية، ومــع فــرادة ما يعانــون منــه فالظــروف العامة التي يقاســيها 
عمــوم المســاجين فــي الســجون الســعودية ليســت أفضــل حــااًل بكثيــٍر، باكتظــاٍظ شــديٍد ومعاييــر نظافــة 
متدنيــة وانحســار إجــراءات الحــد مــن انتشــار كوفيــد19-، يضــاف عليهــا بالنســبة لمعتقلــي الــرأي – أي: 
أولئــك المحتجزيــن تعّســفًيا علــى خلفيــة نشــاطهم الحقوقــي، أو دعوتهــم لإلصــالح، أو تعبيرهــم عــن 
آراء سياســية أو دينيــة ال تقبلهــا الســلطات – معاملــٌة قاســية وغيــر إنســانية ومهينــة وراء القبضــان دون 
ــا  ــن اإلهمــال الطبــي واإلداري المتعمــد، المدفــوع بنواي أن يســمح لهــم الجــوء إلــى القضــاء، مــا مكَّ
انتقاميــة، وأدى إلــى عــدٍد مــن الوفيــات فــي الســجن فــي األعــوام الماضيــة، مثــل وفــاة رمــز الدفــاع 
ــًدا  عــن حقــوق اإلنســان فــي الســعودية عبــداهلل الحامــد فــي أبريــل 2020، وشــهد هــذا العــام تصعي

فــي انتهــاج هــذا األســلوب بتعّمــد الســلطات تعريــض حيــاة عــدٍد مــن المســاجين للخطــر.

القتل ومحاولة القتل

يا�نـًـا – �بأمــن وســامة �بعــض  ية المتعمــد – �بــل واال�نت�قامــ�ي أ�� ــا الســتهتار الســلطات الســعود� ً ا�قًمــا مل�و�ن ت�ف شــهد عــام 2021 �
فــ�ي  ت�بــدو متعمــدة، وال�الــة ال�قصــوى � طــر �بصــورة � تهــم لل�ن يا� يهــم لتعــرض �� يــة عل� بـًـا ا�نت�قام� تشــّن �ر� ــي الــرأي، وكأ�نهــا � معت�ق

يهــا. فــ�ي أكتو�بــر 2021 المشــت�به ضلــوع الســلطات �ف� غــ�ي � يمــة �قتــل اإلصاحــ�ي مــوىس ال�قر� ر� هــذا النهــج هــ�ي �ب

https://www.alqst.org/ar/post/killing-of-jailed-reformer-musa-al-qarni-highlights-use-of-torture-in-saudi-prisons
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�ــة 20(،  ــر ص�ف فــ�ي 2007 )أ�نطن يــن � ــدة المعت�قل� ، وهــو أ�ــد إصا�ــي �ب اكن ال�قر�نــ�ي
ــرًا  ــدة، و�قــد �ن�قــل مؤ�ن ن ذه�بــان �قــرب �ب فــ�ي ســ�ب تهــا 20 ســنًة � يــة مد� ي�قــي م�كوم� �
ن  تشــكى ال�قر�نــ�ي إلــى إدارة الســ�ب يــون"، � ير� � تك�ف ناء متطر�فــون "� يهــا ســ�ب إلــى ز�نزا�نــة �ف�
طــرٍ، لت�قا�بلــه اإلدارة  ـ�ي وضــع �ن ـة �تضعــه �ـف ـي ـه اإلصا�� تهــم آلرا�ـئ مــن أن معادا�

اهــل. �بالت�ب

ل  يمــة �قتــل ال�قر�نــ�ي دا�ن ر� �بــر �ب قــ�ي �ب�ن تمــع ال��قو� فــ�ي 12 أكتو�بــر 2021 صــدم الم�ب و�
هــه �بــأدوات �ــادة  تعــرض للضــرب عــى رأســه وو�ب ــاد شــهود �بأ�نــه � يــث أ�ف ز�نزا�نتــه، ��
ــى أّن ســلطات  ــة إل ير األدل تشــ� ــه، و� مت م�ب فــ�ي �ب ــة � تل ــروح وكســور �قا� تســ�بب �ب�ب مــا �
ــة  يم ر� ــوع ال�ب ــن و�ق ــاعات م ــع س تس ــن � ــر م ــرى ألكث ــا �ب ــت م اهل ت�ب ــان � ن ذه�ب ــ�ب س
تــل أعلــم إدارة  ثنــاء ذلــك، وأّن ال�قا� تعلــم االدعــاء العــام أ� طــوة أو � ــذ أي �ن تت�ن ولــم �

 موسى القرني

ب �ــى  تســت�ب ــم � ــة، لكــن اإلدارة ل فــ�ي الز�نزا�ن ــة � ث ــود �ب يــل �بو�ب يــة �بعــد منتصــف الل� فــ�ي الثا�ن� ــاوب، � ن، أو ال�ــارس المن الســ�ب
الســاعة 11 ص�باً�ــا.

ينما  ــاز، و�� ثنــاء اال�ت�ب يــب أ� تعــرض للضــرب والتعذ� ن، و�قــد � فــ�ي الســ�ب يــدات �بال�قتــل � تهد� تل�قــى � ــاد ال�قر�نــ�ي �بأ�نــه � و�قــد ســ�بق أن أ�ف
ــي، �بهــدف المــّس  ى �ن�ف طــأ �ق�بــل �ن�قلــه إلــى مستشــ�ف ن الــدواء ال�ن يــو 2018 أعطتــه إدارة الســ�ب فــ�ي ما� يــة � � لطــة دماعن تعــرض ل�ب �
يًّا، و�قــد كتــب ال�قر�نــ�ي عــدة رســا�ئل للملــك ســلمان وولــ�ي العهــد م�مــد �بن  ســ� يــض �ن�ف يــج إشــاعة كو�نــه مر� ترو� يــة و� كر� �بســمعته ال�ف
، وال مــن االدعــاء العــام أو أمــن  يــوان الملكــ�ي يصلــه أي رد مــن الد� يتل�قاهــا دون أْن � يئة الــي � يًّا مــن المعاملــة الســ� ســلمان متشــك�

ية. يئــة ��قــوق اإل�نســان الســعود� الدولــة أو ه�

يــق  � ات أو معلومــات مــن الت��ق تنشــر أي اســتنتا�ب ، لــم � يــاة مــوىس ال�قر�نــ�ي ية �ب�� ــر عــى اســتهتار الســلطات الســعود� يــل آ�ن وكدل�
فــ�ي  ــل � يــق دولــ�ي مســت�قل وعا�ب � ــب ذلــك لت��ق يــام �بذلــك، و�قــد دعــت ال�قســط �بمو�ب � يــرة لهــا لل�ق ــم الدعــوات الكث� تــه رعن فــ�ي و�فا� �
توا�ــؤ مســؤول�ي  يــة � ــرى، وا�تمال� فــ�ي إ�بــاغ االدعــاء العــام �بمــا �ب ن ذه�بــان � ــر إدارة ســ�ب تأ�ن فــ�ي ذلــك � ، �بمــا � ــروف �قتــل ال�قر�نــ�ي �ن
ن  فــ�ي الســ�ب يــرات المرا�ق�بــة � عــة اكم� ــد، ولمرا�ب ــذ مــع شــكواه الســا�ب�قة عــى م�مــل ال�ب فــ�ي أ�ن اذلهــم � ت�ن يمــة، و� ر� فــ�ي ال�ب ن � الســ�ب
يــوان الملكــ�ي  ــع الد� ا م ــا�ب�قً ــ�ي س ــا ال�قر�ن ــي �قدمه ــة الشــاكوى ال عــة اك�ف يــه، ومرا�ب � �ف ن ومو�ن ــزالء الســ�ب ــن �ن ــذ شــهادات م وأ�ن

يــة. هــزة ال�كوم� يــره مــن األ�ب � وعن

موسى القرني )1954 – 2021(

ــرًا  ــا ومناص ــا معارًض يًّ يم� ية واكن أاكد� ــعود� ــ�ي الس ف ــازان � ــة �ب ــ�ي منط�ق ف ــام 1954 � ــ�ي ع ف ــ�ي � ــوىس ال�قر�ن ــد م ول
يــاض، و�صــل عــى الدكتــوراه  يعة �بالر� يــة الشــر� فــ�ي كل� يــة � امع� . �بــدأ دراســته ال�ب تماعــ�ي يايس واال�ب لإلصــاح الســ�
امعــة اإلمــام  ية و�ب امعــة اإلســام� امعــات مثــل ال�ب فــ�ي عــدة �ب ــرى. عمــل � امعــة أم ال�ق ــه مــن �ب �ق فــ�ي أصــول ال�ف �

فــ�ي �باكســتان.  هــاد � امعــة الدعــوة وال�ب ية، وكذلــك �ب فــ�ي الســعود� ية � م�مــد �بــن ســعود اإلســام�

https://www.alqst.org/ar/post/saudi-authorities-silent-on-prison-killing-of-reformer-musa-al-qarni
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ــد دال�ئــل عــى  تو�ب يــن � ــرأي الذ� ــي ال يــره مــن معت�ق � ــاوف �بســامة عن يــط الم�ن ت�� و�
يــن  � ــع متطر�ف يــن م ــ�ي ز�ناز� ف ــم � ــر �بوضعه ط ــم لل�ن ته يا� يــض �� تعر� ــلطات � ــد الس تعم �
ــر 2021 علمــت ال�قســط  ــ�ي أوا�ن يــة أو مســتهترة، �ف�ف ــدو ا�نت�قام� ت�ب يًّــا لم�قاصــد � �فكر�
ــل إلــى ز�نزا�نــة مــع أر�بعــة  غــ�ي �ن�ق يما� يــم محمــد ها�ئــل ال� أن ال�با�ــث الشــرع�ي إ�براه�

يــن هــددوه �بال�قتــل عــدة مــرات. ي� ير� � تك�ف �

ــاالت ســ�بتم�بر الــي شــملت  فــ�ي 2017، ضمــن �ملــة اعت�ق يما�نــ�ي � ــل ال� ــد اعت�ق و�ق
ــد ســ�بق  ، و�ق يــة ســلمان العــودة وال�با�ــث الشــرع�ي �ســن �فر�ــان المالكــ�ي الداع�
ــر  ط يــه، و�بال�ن ــت إل� ه ــي و�ب يــدات ال ــر �بالتهد� ن ال�ا�ئ ــ�ب ــ�ي إدارة س يما�ن ــر ال� ط أْن أ�ن
ــت  اهل ت�ب ــا � ــا أ�نه ــكواه، كم ــت ش اهل ت�ب ن � ــ�ب تــه، إال أّن إدارة الس يا� يتر�بــص �� ــذي � ال
ا لإلهمــال الطــّي  تعــرَّض ســا�ب�قً ير ال�قســط إلــى أ�نــه � تشــ� هــه، كمــا � طــاَب الــذي و�ب ال�ن
فــ�ي 2020 مــن �ضــور  يــرًا، كمــا أن الســلطات منعتــه � يــة كث� تدهــورت �التــه الص�� و�

نــازة والــده. �ب

ــل رأٍي  يــاة معت�ق تعرضــت �� ــرى � ثــة أ�ن فــ�ي منتصــف 2021 �ب�اد� وعلمــت ال�قســط �
ــوم  ي ــّي لل� يــت الم� ــرًا �بالتو�ق� ه ــف �ن ــدة والنص ــاعة وا� ــ�ي الس ــر، �ف�ف ط ــا لل�ن يه �ف�
ــد  ال ــان حغ ــوق اإل�نس ــن ��ق ــع ع ــرض المدا�ف تع يــو 2021، � يول� يــخ 30 � تار� ــق � الموا�ف
يــة  ــي م�كوم� ي�ق يــث � يــاض �� ن ال�ا�ئــر �قــرب الر� فــ�ي ســ�ب يــر لم�اولــة �قتــل � العم�
ــة  ــأن م�اول يــر �ب ت�قار� ــادت � ، وأ�ف ــلم�ي ــا�ه الس ن لنش ــ�ب ــنوات �بالس ــ�بع س ــا س ته مد�
يــره �ق�بــل م�اولــة ال�قتــل أو �بعدهــا. ــر لــم � ين آ�ن � يــد ســ�ب ــرت عــى � يــر �ب �قتــل العم�

يمكــن للســلطات المســؤولة  ـة، � ـرات مرا�ق�ـب ـي ي�تــوي اكم� ن � ــرًا لكــون الســ�ب و�نطن

ــدة، وهــ�ي  ــوا �بمســمى إصا�ــي �ب يــن عر�ف ي� يم� موعــة مــن األاكد� يــر 2007، اعت�قــل ال�قر�نــ�ي مــع م�ب �برا� فــ�ي 2 �ف و�
يــم ســري  � تنطن يس � تهامــاٍت �بتأســ� هــت ا� ية، وا�ب فــ�ي الســعود� تماعــ�ي � يايس واال�ب موعــة مهتمــة �باإلصــاح الســ� م�ب
يهــم أ�ــاكم مطولــة  يــة، وأ�نزلــت عل� � ار�ب ــوىض والوصــول إلــى الســلطة �باالســتعا�نة �بأ�ــراف �ن هد�فــه إشــاعة ال�ف
ثلــة منــع مــن  تتلوهــا مــدة مما� ن لمــدة 20 ســنة � فــ�ي �نو�فم�بــر 2010، و�كــم عــى ال�قر�نــ�ي �بالســ�ب ن � �بالســ�ب

ر. الســ�ف

إبراهيم اليماني

ثــة، وذلــك  فــ�ي ال�اد� يــق � � ت��ق ــرِ أي � ي�ب ن ذه�بــان – ولكــن لــم � فــ�ي ســ�ب يمــة �قتــل مــوىس ال�قر�نــ�ي � ر� فــ�ي �ب ــرى – مثلمــا � ــة مــا �ب معر�ف
يرهــا  � ــس وعن فــ�ي التن�ف يعا�نــ�ي مــن مشــاكل � ــة اإلهمــال الطــي مــن �ــرف الســلطات، إذ � ي�ب يــة �نت� يــر الص�� تدهــور �الــة العم� مــع �

يــة. مــن األعــراض الط�ب�

خالد العمير
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تحت أستار الكتمان: السجون ومراكز االحتجاز في السعودية

ــ�ي  ف ــاز � ــز اال�ت�ب ون ومراك ــ�ب ــان: الس ــتار الكتم ــت أس ت� ــوان "� يــرًا �بعن ت�قر� ــط � ــرت ال�قس ــو 2021 �نش ي يول� ــ�ي � ف �
ـ�ي  ـل �ـف ـي ــاز والتر�� ون ومراكــز اال�ت�ب ـ�ي الســ�ب يئة �ـف ـه الضــوء عــى األوضــاع الســ� ـي ية" ســلطت �ف� الســعود�

ـة واإلهمــال الطــي واإلداري. ـي ا�فــة المتد�ن� ـر النطن ـي ي� ــاظ ومعا� يهــا االكتطن ــى �ف� يت�ف ية، الــي � الســعود�

ون العامــة ومراكــز  ون الســعودي عموًمــا مــن الســ�ب ــام الســ�ب فــ�ي �نطن ــام المرا�ق�بــة � يــكل اإلداري و�نطن يتكــون اله� �
ية  ــر� ــاز الس ــق اال�ت�ب �بارات( ومرا�ف ــت�ن ــاز االس ه ــث )�ب ون الم�با� ــ�ب ــة، وس ي ل� ــوزارة الدا�ن ــة ل ــاز التا�بع اال�ت�ب
يــة  ية والتنم� ( األ�ــداث التا�بعــة لــوزارة المــوارد ال�بشــر� ــاز يــة )أي: ا�ت�ب التا�بعــة لر�ئاســة أمــن الدولــة، ومراكــز رعا�
يهــا �بعــض  ت�ــدث �ف� ية، � يــر رســم� � ــازٍ عن ، لــدى الســلطات موا�قــع ا�ت�ب يــكل الرســم�ي ــارج هــذا اله� يــة. و�ن تماع� اال�ب

ٍ أشــد. يٍة وكتمــان ــوق اإل�نســان وســط ســرّ� أســوأ ا�نتهــااكت ��ق

يــد  يز� ية والمرا�ق�بــة المســت�قلة، مــا � ا�ف� تــه، إلــى الشــ�ف يكلــه وإدار� يــث ه� ون الســعودي، مــن �� ــام الســ�ب ــد �نطن ت�ق ي�ف �
يــن،  يَ� يــر ال�قا�نو�ن� � ــاز عن ــال واال�ت�ب فــ�ي ذلــك االعت�ق ناء، �بمــا � يمة ل��قــوق الســ�ب ســ� تــاكب ا�نتهــااكت �ب مــن ا�تمــال ار�
يــة  واب، وســوء الممارســة الط�ب� ثنــاء االســت�ب يــب أ� ــ�ي للتعذ� دام المنه�ب ياطــ�ي المطــَوّل، واالســت�ن وال��بــس اال�ت�

يمة. يــة الســل� ــراءات ال�قا�نو�ن� واإلهمــال الطــي المتعمــد، وعــدم مراعــاة ضما�نــات اإل�ب

كوفيد-19 واإلهمال الطبي

يــر  ي� ــاظ ومعا� يــث االكتطن ية، �� ــعود� ون الس ــ�ب ــ�ي الس ف ــة � يئ ــاع الرد� ــى األوض ــواء ع يــد-19 األض ــة كو�ف� ا�ئ� ــاع �ب ــادت أوض أع
ــه. يــف من � �ف ــة للت�ن ــوات الا�ئ�ق ط ــلطات ال�ن ــذ الس تت�ن ــم � ــغ، ل ــر �بال ط ــ�ي �ن ف ــامتهم � ــزالء وس يــاة الن ــع �� تض يئة � ــ� ــة الس ا�ف النطن

يــو، و�قــد  فــ�ي 8 ما� يدة � يــر عــي شــر� ــاة المعت�قــل زه� يــة و�ف ت�قدمــه �قض� ون � فــ�ي الســ�ب ــر عــى اإلهمــال الطــي � وشــاهٌد مؤســٌف آ�ن
يــد-19 وســط  يــروس كو�ف� � يــاض �بعــد إصا�بتــه �ب�ف ن ال�ا�ئــر �قــرب الر� فــ�ي ســ�ب فــ�ي � تو� تــه و� فــ�ي 2017 �بســ�بب كتا�با� يدة � ــل شــر� اعت�ق
يــدل عــى اإلهمــال  يــروس، ومــا � � يــن �بال�ف ناء مصا�ب� فــ�ي عن�بــر وا�ــد مــع ســ�ب يــث أ�ب�قــ�ي � يــل 2021، �� فــ�ي أ�بر� ن � فــ�ي الســ�ب يه � شــ� ت�ف �
يــة  الــف اإلرشــادات الط�ب� ي�ن يــروس، مــا � � يــه مــن أعــراض ال�ف هــر عل� يطن ــم مــا � ــرون رعن يــد-19 هــو وآ�ن الطــي هــو إعطــاؤه ل�قــاح كو�ف�

يــة. يار� المع�

ته �بمرضــه  طــر أســر� ت�ن تــه، ولــم � ــ�ي ألكثــر مــن شــهر �ــى و�فا� يــث �ب�ق ى �� ــل إلــى المستشــ�ف يدة �ن�ق تدهــورت ص�ــة شــر� ينمــا � و��
ينمــا ا�تصلــت  امضــة، �ف�� ــل عن تطن تــه � يطــة �بو�فا� ــروف الم�� يــر 2021، والطن �برا� تــه أو التواصــل معــه منــذ �ف يار� �بعــد أْن �رمــوا مــن ز�
يــوم التالــ�ي  فــ�ي ال� ثمــان � ير، وســلّم لهــم ال�ب ســ� ت�ف ي�قدمــوا لهــم أي � ــه لــم � ثما�ن ــأة �بعا�ئلتــه �ال�بــًة منهــم اســتام �ب الســلطات �ف�ب

تــه. لو�فا�

https://www.alqst.org/ar/post/shrouded-in-secrecy-prisons-and-detention-centres-in-saudi-arabia
https://www.alqst.org/ar/post/shrouded-in-secrecy-prisons-and-detention-centres-in-saudi-arabia
https://www.alqst.org/ar/post/shrouded-in-secrecy-prisons-and-detention-centres-in-saudi-arabia
https://www.alqst.org/ar/post/shrouded-in-secrecy-prisons-and-detention-centres-in-saudi-arabia
https://www.alqst.org/ar/post/death-of-detainee-after-contracting-covid-19-highlights-saudi-authorities%27-gross-medical-negligence
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جمعية حسم

ــوق اإل�نســان  يــس ��ق تكر� ــر 2009 �بهــدف � فــ�ي أكتو�ب يــة )�ســم( � ية والمد�ن� ياســ� ــوق الس� يــة ال��ق مع� أسســت �ب
فــ�ي ال�بــاد مــع  ية � يــة دســتور� يس ملك� يًّا لتأســ� ية، ودعــت ســلم� يــن الســعود� ــة الموا�ن� ية لاك�ف ياســ� يــة والس� المد�ن�
يــة  مع� ــت ال�ب ث�ق ــة، وو� ــة العادل ــوق الم�اكم ــن ��ق يضم ــت�قل � ــاء مس يــات وض ــل الصا�� ــب اكم ــان منت�ن �برلم
ين  يــة ضــد المســؤول� يــم شــاكوى �قا�نو�ن� ت�قد� يــا عــى � فــ�ي المملكــة وســاعدت الض�ا� ــوق اإل�نســان � ا�نتهــااكت ��ق
ــدة  ــم المت� ــراءات األم ــع إ�ب يــة وم يــة دول� يــر �كوم� � ــات عن م ــع منطن ــات م ــاركت معلوم ــا وش يه يــن �ف� المتور��

يــة. المعن�

يًّا ســنة 2013،  مة رســم� رهــا كمنطن يــة، �بــل �قامــت �ب�طن مع� يــح لل�ب ية �بر�فــض التصر� تكتــف الســلطات الســعود� لــم �
يــة �بســ�بب  ا�ب� ــات والممارســات الع�ق ي�ق تعرضــوا للمضا� يــث � ــة أعضا�ئهــا األ�ــد عشــر للم�اكمــة، �� وأ�الــت اك�ف

يــات األمــم المت�ــدة ل��قــوق اإل�نســان. تعاو�نهــم مــع آل� قــ�ي و� �نشــا�هم ال��قو�

ن �بســ�بب �نشــا�هم  يلــة �بالســ�ب يــات �و� ي�قضــون م�كوم� يزالــون � ين مــا � يــة �ســم المؤسســ� مع� يــة أعضــاء �ب ل�ب� وأعن
ــد الرحمــن  ــا(، ع�ب ر لمــدة 11 عاًم ــر مــن الســ�ف يهــا �طن يل� ــا، � ن 11 عاًم يــى الحامد)الســ�ب ، وهــم ع� الســلم�ي
ن 10 ســنوات  ضــر )الســ�ب يــم ال�ن ر 9 ســنوات(، ع�بــد الكر� ــر مــن الســ�ف يهــا �طن يل� ن 9 ســنوات، � الحامــد )الســ�ب
ــرى مــع و�قــف  ن 4 ســنوات، و4  ســنوات أ�ن ــادي )الســ�ب ر 10 ســنوات(، محمــد ال�بحب ــر مــن الســ�ف يهــا �طن يل� �
فــ�ي إ�ــار �ملــة ال�قمــع الــي �الــت  ــل منــذ 2018 � ر 10 ســنوات، وهــو معت�ق ــر مــن الســ�ف يهــا �طن يل� يــذ � � التن�ف
ر 10 ســنوات(،  ر من الســ�ف يهــا �طن يل� ن 10 ســنوات � غــ�ي )الســ�ب يــن عــن ��قــوق المــرأة(، محمــد ال�قح�ا� المدا�فع�
يي  ــ�ب� يــز الش ــد العز� ــنوات(، وع�ب ــدة 10 س ر لم ــ�ف ــن الس ــر م ــا �طن يه يل� ــنوات � ن 10 س ــ�ب ــ�ي )الس ــوزان الحر�ب �ف
يــة 8 ســنوات(، وأمــا ع�بــدهللا  تماع� ر واســتعمال وســا�ئل اإلعــام اال�ب ــر مــن الســ�ف يهــا �طن يل� ن 8 ســنوات � )الســ�ب

ــة اإلهمــال الطــي واإلداري المتعمــد. ي�ب يــل 2020 �بعمــر 68 �نت� ن شــهر أ�بر� فــ�ي الســ�ب فــ�ي � تو� ــد � الحامــد �ف�ق

يــث  يــد-19 �� ياق كو�ف� فــ�ي ســ� ــرى لإلهمــال الطــي المتعمــد � يــًة أ�ن واكن المدا�فــع عــن ��قــوق اإل�نســان م�مــد ال�ق�طا�نــ�ي ض��
ــه،  يــب �ب ــه أص� ــه �بأ�ن تعلم ــم � ن ل ــ�ب ــن إدارة الس ــر، لك ن ال�ا�ئ ــ�ب ــ�ي س ف يه � ــ� ش ت�ف ــط � يدة وس ــر� ــاة ش ــت و�ف يــروس و�ق � يــب �بال�ف أص�
تــه 10  ن مد� ي�قــي �كًمــا �بالســ�ب ية )�ســم( و� يــة الســعود� ية والمد�ن� ياســ� يــة ال��قــوق الس� مع� وال�ق�طا�نــ�ي هــو أ�ــد مؤســي �ب
فــ�ي  ــات وســوء المعاملــة المتكــررة � ي�ق تعــرض للمضا� ، و�قــد � قــ�ي الســلم�ي يــة �بنشــا�ه ال��قو� ســنوات عــى أســاس دعــاوى معن�

ــرادي وال�رمــان مــن التواصــل األســري. فــ�ي ذلــك �فتــرات مــن ال��بــس اال�ن�ف ن، �بمــا � الســ�ب

https://www.alqst.org/ar/post/mohammed-al-qahtani-contracts-covid-19
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سوء المعاملة والمضايقات ولجوء المعتقلين لإلضراب عن الطعام

ــا  ً ا�ب يًّــا ا�ت�ب ماع� يًّــا أو �ب ــوء لإلضــراب عــن الطعــام �فرد� فــ�ي األعــوام الســا�ب�قة اضطــر معت�قلــو الــرأي إلــى الل�ب فــ�ي 2021 مثلمــا � �
ين أوضاعهــم. ت�ســ� يــب ومطال�بــًة �ب��قو�قهــم و� ــات والتره� ي�ق عــى المضا�

ن  ــر �ف�ي ســ�ب ين رأي آ�ن � يــن أعــاه( وأكثــر مــن 30 ســ�ب يدة وم�مــد ال�ق�طا�نــ�ي )المذكور� يــر عــي شــر� ــل زه� فــ�ي مــارس 2021 د�ن �
فــ�ي  يــف، � تــب محمــد الحض� غــ�ي والاك� يرا� ــ�ي و�فهــد الع� ي�ف � يــى النحغ يــون �فــوزان الحر�بــ�ي وع� يهــم النشــطاء ال��قو�ق� ال�ا�ئــر، �بمــن �ف�
ين وال�رمــان مــن التواصــل األســري  ي� ســ� ناء مــرىض �ن�ف ــات منهــا ال��بــس مــع ســ�ب ي�ق ــا عــى مضا� ً ا�ب إضــراب عــن الطعــام ا�ت�ب
فــ�ي إضــراب عــن الطعــام  ــول � يتهــم الد�ن يهــا �ن� ينًا رســالة أعلنــوا �ف� � وال�صــول عــى الكتــب والص�ــف، وو�قــع أر�بعــة عشــر ســ�ب
ن  فــ�ي الســ�ب ا�ئ�ــة � ــي ال�ب ت�ف يهــم، ولكــن � ــا عــى األ�ــاكم الــي أ�نزلــت عل� ً ا�ب يــو، ا�ت�ب يــة شــهر رمضــان، الموا�فــق شــهر ما� مــع �نها�

ثناهــم عــن ذلــك. �

ــد  ــل م�م ــطس 2021 د�ن س ــ�ي 9 أعن ف ــر، و� ط ين لل�ن � ــا�ب يــاة المس يــض �� تعر� ــلطات � ــت الس ــات واصل ا�ب ــذه اال�ت�ب ــم ه ورعن
ين وعــى اســتمرار ســوء المعاملــة، و�قــام  ي� ســ� فــ�ي عن�بــر المــرىض الن�ف ا�ئــه � ــا عــى إ�ب�ق ً ا�ب ــر عــن الطعــام ا�ت�ب بـًـا آ�ن ال�ق�طا�نــ�ي إضرا�
يــوم 15 مــن الشــهر  يواصلــه � فــ�ي مطال�بــه ل� ــر � ن لــه �بالنطن ســطس مــع وعــد إدارة الســ�ب فــ�ي 12 أعن يــق إضرا�بــه عــن الطعــام � �بتعل�

يــح أوضاعــه. ــاذل اإلدارة عــن �تص�� ت�ن ســه �بعــد � �ن�ف

تعّمــًدا،  يًّا �بــا ســ�بب ســوى إهمــال ســامتهم اســتهتارًا أو � ســ� يــن مــرىض �ن�ف ين مــع معت�قل� � فــ�ي ��بــس المســا�ب ا�ــر الاكمنــة � والم�ن
ــر، ومــع  فــ�ي العن�ب ــا � ي�قً يًّا �ر� ســ� ين المــرىض �ن�ف � ينمــا أشــعل أ�ــد المســا�ب فــ�ي منتصــف 2021 �� ــة � ثــة م�قل�ق فــ�ي �اد� ا�تض�ــت �

ــة ذلــك. ي�ب ــد ازدادت أوضــاع العن�بــر ســوًءا �نت� ا�ئهــا �ف�ق ن مــن إ��ف تمكــن إدارة الســ�ب �

فوزان الحربي عيسى النخيفي محمد الحضيف

https://www.alqst.org/ar/post/more-than-30-prisoners-of-conscience-go-on-hunger-strike-in-protest-over-harassment
https://www.alqst.org/ar/post/attempt-to-kill-activist-in-saudi-prison-as-authorities-deliberately-place-lives-at-risk
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يــة  ي�قــي م�كوم� يــر الــذي � � يــد أ�بــو ال�ن ــَع عــن ��قــوق اإل�نســان المعت�قــل ول� ية المدا�ف تلــف ضــروب المعاملــة ال�قاســ� و�الــت م�ن
ــأ إلــى اإلضــراب عــن الطعــام مــرارًا  ــرادي، و�قــد ل�ب فــ�ي ذلــك ال��بــس اال�ن�ف ، �بمــا � قــ�ي يــة �نشــا�ه ال��قو� � ل�ف تهــا 15 ســنًة عــى �ن مد�

ــة أوضاعــه. لمعال�ب

الحرمان من الرعاية الطبية

ــرض  تع يــن � يــن الذ� ــن المعت�قل� ــه م ــأس �ب ــدد ال �ب يــوم ع ية ال� ــعود� ون الس ــ�ب ــ�ي الس ف �
ية و�رما�نهــا المتعمــد لهــم مــن  طــر �بســ�بب اســتهتار الســلطات الســعود� تهــم لل�ن يا� ��
يــب المت�قاعــد والمســؤول  يــة، وأ�ــد أ�بــرز ال�ــاالت وأشــدها �الــة الط�ب� يــة الط�ب� الرعا�
ــروٍف  ـ�ي �ن ــز �ـف ضــري ذو 84 عاًمــا، �فهــو م�ت�ب يي محمــد صالــح الحغ لســط� ال�ف
ت�رمــه الســلطات مــن العــاج  يــث � ن أ�بهــا، �� فــ�ي ســ�ب تــه � يا� طــرًا عــى �� تشــكل �ن �
را�ــة، و�بعــد  ــري عــاج مــا �بعــد ال�ب ي�ب ضــري الــذي اكن � الضــروري للســر�ان، وال�ن
فــ�ي  يًعــا � � تدهــورًا �فطن يــة � تدهــورت �التــه الص�� يــل 2019 � فــ�ي أ�بر� �ي � اعت�قالــه التعســ�ف
يعــد  يلــة �ــى لــم � يــة لمــدة �و� يــة الضرور� يــة الص�� يــث �ــرم مــن الرعا� المعت�قــل، ��
يماوي  ــل �ــّي أك�بــر، اكلعــاج الك� تد�ن ــة إلــى � يب لهــا، وهــو اآلن �ب�ا�ب � يســت�ب ســمه � �ب

. أو اإلشــعاع�ي

يــة  يمنعــه مــن الوضــوء لتأد� ــدم لــه عــاٌج لهــا، منهــا ســلس ال�بــول الــذي � ي�ق ــرى لــم � يــة أ�ن يعا�نــ�ي مــن مشــاكل ص�� ضــري � وال�ن
ــرًا لوضعــه  ا �بأ�نــه �نطن يــث واألكل، و�قــد أ�قــرت الم�كمــة ســا�ب�قً تــه عــى ال�د� ثـّـر عــى �قدر� ِ مــا أ� ســر أســنان ــد �ب الصــاة، و�قــد �ف�ق
تط�بــق أمــر  يــة، ولكــن ســلطات أمــن الدولــة لــم � �بر� ت�ــت اإل�قامــة ال�ب يــة ووضعــه � ــراج عنــه ألســ�باب ��ب� يمكــن اإل�ف المتدهــور، �
ــري  ض ــى ال�ن ــا ع ــطس 2021 �كًم س يــوم 8 أعن ــ�ي � ف ــة � صص ــة المت�ن ي زا�ئ� ــة ال�ب ــت الم�كم ــك أ�نزل ــن ذل ــداًل م ــة و�ب الم�كم

�ــة 36(. ا�ئــرة"، ص�ف يــة �ب ــراءات �قضا�ئ� ــر �قســم "إ�ب يــذ )أ�نطن � هــا مــع و�قــف التن�ف ن لمــدة 15 ســنة، �نص�ف �بالســ�ب

ــن  ــ�ي م يعا�ن ــن � ــذ 2019 م يًا من � ــ�ف تعّس يــن � ز� يــن الم�ت�ب ي� ين واألرد�ن� ي� ين� ــط� لس ين ال�ف � ــا�ب ــن المس يــد م ــو الو�� ــري ه ض يــس ال�ن ول�
ــاالت  ــن � ــون م يعا�ن يــره � � ــة، وعن ل ــة عا�ب را� ــى �ب ــة إل ــوات و�ب�ا�ب ــن ال�ص ــ�ي م يعا�ن ــري � ض ــ�ي ال�ن ــه ها�ن يــة، �فا�بن ــاكل ص�� مش

ــة. يــة الا�ئ�ق يــة الط�ب� ــوا العنا� يتل�ق ــل دون أن � اص ــاب الم�ف ــدم والته ــط ال ــاع ضعف ت�ف ــكري وار� ــد والس ــاب الك�ب ــل الته ــة مث مزمن

فــ�ي  ــا � يًع � تدهــورًا �فطن تدهــورت ص�تــه � يــة ســلمان العــودة الــذي � يــن مثــل الداع� يرهــم مــن المعت�قل� � واإلهمــال الطــي �ــال عن
فــ�ي ســ�بتم�بر  �ي � ــه التعســ�ف يــة منــذ اعت�قال ا� يئة للعف ــًة ســ� ــد �قــاىس العــودة معامل ــد �نصــف �بصــره وســمعه، و�ق ن �ــى �ف�ق الســ�ب

ــط الــدم والكولســترول. يــة ضعف ــه مــن أدو� فــ�ي ذلــك �رما�ن 2017، �بمــا �

يــة  ــن الرعا� ــه م ــرًا ل�رما�ن ــام، �نطن ن الدم ــ�ب ــ�ي س ف ــز � يــب الم�ت�ب ــد الح�ب� ــل محم يــن المعت�ق ــل الد� ــة ر�ب ــورت ص� تده ــد � و�ق
ي�قــي  يــب � فــ�ي 2016، وال��ب� يــب التالــ�ي العت�قالــه � يعا�نــ�ي منهــا �بســ�بب التعذ� هــر والــرأس الــي � يــة لعــرق النســا وآالم الطن الص��
فــ�ي  ية � يع� يــة الشــ� ــوق األ�قل� ــة �بد�فاعــه عــن ��ق يــة دعــاوى متعل�ق � ل�ف يــة 12 ســنة عــى �ن مال� تهمــا اإل�ب ن مد� يــن �بالســ�ب يت� م�كوم�
يــة  ــف آلالمــه العص�ب� �ف تــه إلــى م�ن يــو 2019 ل�ا�ب ن منــذ ما� فــ�ي الســ�ب يــة � يــة الط�ب� ية، و�قــد �رمتــه الســلطات مــن الرعا� الســعود�

ــل. فــ�ي المعت�ق يــب � ــة التعذ� ي�ب يعا�نــ�ي منهــا �نت� الــي �

محمد صالح الخضري

https://www.alqst.org/ar/post/prisoner-mohammed-al-khudari-life-in-danger
https://www.alqst.org/ar/post/prisoner-mohammed-al-khudari-life-in-danger
https://www.alqst.org/ar/post/cleric-mohammad-al-habib-health-is-deteriorating-in-prison


3030

بعد أْن أغلق الستار، اشتّد القمع: حقوق اإلنسان في السعودية
تقرير القسط السنوي

الوفيات في السجن

فــ�ي  يــن � � ين المتو�ف � يوســع �قا�ئمــة المســا�ب يــط �بهــا الشــ�بهات، مــا � ت�� فــ�ي هــذا العــام � يتــان � ر� ــاة أ�ن و�قعــت �التــا و�ف
يم  ســ� ــة واض�ــة لا�نتهــاك ال�ب ي�ب امضــة أو كنت� ــروف عن فــ�ي �ن يــة، إمــا � فــ�ي األعــوام الماض� ية � ون الســعود� الســ�ب
ــي  ــال الط ــاز، واإلهم ــة لا�ت�ب يئ ــروف الرد� يــب، والطن ــج للتعذ� دام الممنه ــت�ن ــك االس ــ�ي ذل ف ــا � ــم، �بم ل��قو�قه

واإلداري.

ومن أحدث الحاالت:

ـ�ي  ـف ـ�ي �بعمــر �ناهــز 69 عاًمــا � تو�ـف ـدهللا الحامــد � ـد الد�فــاع عــن ��قــوق اإل�نســان ع�ـب ـل 2020: را�ـئ ـي أ�بر�
يــة  يــة المل�ــة لــه، �فتدهــورت �التــه الص�� يــة الط�ب� يــر الرعا� � تو�ف ية � المعت�قــل، �بعــد ر�فــض الســلطات الســعود�

يــة. ــه ال�قل�ب� يــة ل�الت يــة ضرور� را�� يــة �ب ــه مــن عمل� لعــدة شــهور مــع �رما�ن

ن،  ــئ عنــه مــن الســ�ب ا�ب ــراج الم�ف ين مــن اإل�ف ي��ي �بعــد شــهر� ــ�ي صالــح الشــ� فــ�ي الص��ف تو� يــو 2020: � يول� �
ــروف  ــه، و�ن ت ــروف و�فا� ــن �ن ــد19-، لك ي ــروس كو�ف� ي � ــه �ب�ف ــة إصا�بت ي�ب ــ�ي �نت� ف تو� ــه � ــلطات �بأ�ن ــت الس وصر�

ــة. يــر واض� � ــل عن تطن ــه، � ــئ عن ا�ب ــراج الم�ف اإل�ف

يــره  � ــو وعن ــ�ي ه ــد أعط ــة، و�ق امض ــروف عن ــ�ي �ن ف يدة � ــر� ــي ش يــر ع ــرأي زه� ــل ال ــ�ي معت�ق ف تو� يــو 2021: � ما�
ــف  ال ي�ن ــا � يــروس، م � ــة �بال�ف ــراض اإلصا�ب ــن أع ــم م يه ــر عل� ه يطن ــا � ــم م يــد19- رعن ــاح كو�ف� ين ل�ق � ــا�ب ــن المس م
ــل لمــدة  يــث �ن ى �� يــة �ن�قــل إلــى المستشــ�ف تدهــورت �التــه الص�� ينمــا � يــة، و�� يار� يــة المع� اإلرشــادات الط�ب�

ته �بمرضــه. طــر أســر� ت�ن تــه، ولــم � شــهر �ــى و�فا�

يــن  ن ذه�بــان، �بعــد �ن�قلــه إلــى ز�نزا�نــة مــع متطر�ف� فــ�ي ســ�ب غــ�ي � أكتو�بــر 2021: �قتــل اإلصاحــ�ي مــوىس ال�قر�
ــدر  يص ــم � ــر، ول ط ــه لل�ن يعرض ــذا � ــأن ه ن �ب ــ�ب ــاكوى إلدارة الس ــدة ش ــه ع يم ت�قد� ــم � ــك رعن يــن، وذل ي� ير� � تك�ف �

ات. ــتنتا�ب تــه أي اس ــ�ي و�فا� ف يــق � � الت��ق

يــق دولــ�ي مســت�قل  � ــة مل�ــة لت��ق ية، هنالــك �ا�ب ــات �فعالــة مــن �ــرف الســلطات الســعود� ي�ق � ت��ق يــاب � � فــ�ي عن و�
تكرارهــا. يهــا وال�ــول دون � ي�اســب المتور�ــون �ف� ــق العدالــة و� ت��ق فــ�ي هــذه ال�ــوادث، لكــ�ي � �
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التعذيب الجسدي

ــذ  ــتمرة من ــة مس ــة ممنه�ب يــب ممارس ــن التعذ� ــ�ي 2021 ولك ف ــدي � س يــب ال�ب يــدة للتعذ� د� ــاالت �ب ــط أي � ــق ال�قس ث تو� ــم � ل
دام  ن، واالســت�ن فــ�ي الســ�ب ــاب � ــات وكضــرٍب مــن ضــروب الع�ق يلة ال�نتــزاع االعترا�ف ية دو�نمــا م�اســ�بة، كوســ� فــ�ي الســعود� � ٍ زمــن

فــ�ي الســر. يــب � ية التعذ� ــتمرار� ــح اس ير�ب ــ�ي � ارحب ــم ال�ن ــن العال ــس �بمعــزل ع ــري وال��ب ــاء ال�قس �ف يــي لإل�ن ت� ــتمر والرو� المس

يــة المدا�فعــة عــن  فــ�ي �قض� يــرة، مثلمــا �فعلــت � � يــب األ�ن اهلهــا مزاعــم التعذ� ت�ب فــ�ي 2021 � ية � و�قــد واصلــت الم�اكــم الســعود�
يــل، ر�فضــت م�كمــة االســتئناف دعــوى  يــٍق هز� � ت��ق يــر 2019، وعــى أســاس � �برا� ــ�ي 9 �ف يــن الهذلــول، �ف�ف � ــوق اإل�نســان ل�ب ��ق
يــب  فــ�ي الم�كمــة �بتعرضهــم للتعذ� يــن �قدمــوا مزاعــم � يرهــا مــن المتهم� � ن، ومــع أّن عن فــ�ي الســ�ب يــب � الهذلــول �بتعرضهــا للتعذ�

ـل و�ق�بلــت الم�اكمــة  ـ�ي هــذه المزاعــم، �ـب ي�قــات �ـف � ت��ق ــرَ � ت�ب ن، لــم � ـ�ي الســ�ب �ـف
يــن. ــد المتهم� ٍ ض يــل يــب كدل� ــة �بالتعذ� ــات المنتزع �باالعترا�ف

ــ�ي  فــ�ي أعــوام ســا�ب�قة، �ف�ف يــب �صلــت � تعذ� وعلمــت ال�قســط هــذا العــام �ب�ــاالت �
ــد  ــان محم ــوق اإل�نس ــن ��ق ــع ع ــرض المدا�ف ــط �بتع ــت ال�قس ــارس 2021 علم م
يــو 2018  ــ�ي 15 ما� ف ــه � ــد اعت�قال ــل، �بع ــ�ي المعت�ق ف ــي � يــب الو� ــة للتعذ� يع الر�ب�
ــة  يع ــان، والر�ب� ــوق اإل�نس ــن ��ق ــات ع ــا المدا�فع ال�بً ــتهد�فت عن ــة اس ــن �مل ــزٍء م ك�ب
يــب لعــدة شــهور �بالصعــق �بالكهر�بــاء  تعــرض للتعذ� فــ�ي و� يعا�نــ�ي مــن ا�نــزالق عنضرو� �
يتمكــن مــن  ـام دون أْن � ـي ـر لعــدة أ� ـي � ـ�ي دوالب صعف ـس �ـف ــرق وال��ـب يهــام �بالعف واإل�

. ــ�ي ــد الوع ــى �ف�ق ــرب � يــه، وض ــن �قدم� ــق م ــوم، وعلّ ــوس أو الن ل محمد الربيعةال�ب

اإلخفاء القسري

يــن وأي  ي� � ــطاء والص��ف ــاكت النش ــج إلس ــع وممنه ــو واس ــى �نٍ� ــري ع ــاء ال�قس �ف ــة اإل�ن ية ممارس ــعود� ــلطات الس ــادت الس اعت
ــاء ال�قســري  �ف ت�قصــر مــن اإل�ن تطــول أو � يت�بعــه �فتــرة � � ، �ي ــال التعســ�ف ي�بــدأ �باالعت�ق ــزء مــن منهــج أوســع � صــوت �نا�قــد، وذلــك �ب
ــاء �قســري، �ولهــا  �ف تــرات إ�ن يمــرون �ب�ف ية � فــ�ي الســعود� يــن � لــب المعت�قل� يعــي أن أعن هــر المعت�قــل عنــد م�اكمتــه، مــا � يطن و�بعدهــا �
يــة لــدى اإلعــام أو  يــره، ومــدى شــهرة الض�� يــة ومص� يعتمــد عــى إصــرار األســرة واأل�قر�بــاء عــى معر�فــة مــاكن الض�� و�قصرهــا �

هــزة األمــم المت�ــدة.  يــة وأ�ب يــر ال�كوم� � مــات عن المنطن

يــره، ومــن  يــة ومص� ي�بعــث �بال�قلــق �ــول ســامة الض�� ــدا مــا � يلــة �ب تــرات �و� ــاء ال�قســري ل�ف �ف يســتمر اإل�ن ينــة � فــ�ي �ــاالت مع� �
ــر  ي ت�قر� ــر � يــدات )أ�نطن ر� تعف ــره � ــن �نش يــوم م ــد � يــل 2016 �بع ــ�ي 22 أ�بر� ف ــل � ــذي اعت�ق يــش ال يمان الدو� ــل� ــك س ــى ذل ــة ع األمثل
ــا  ــذي اكن �نا�ئ�بً ــلمان ال ــن س ــد �ب ــلمان وم�م ــك س ــا المل يه ــد �ف� ينت�ق ــه � ــن أ�ن يطن ــة 32( � � ــام 2018، الص�ف ــنوي لع ــط الس ال�قس
يــه أ�ــد  تطــاول عل� يــث � يــة، �� ــذ �بعــد ذلــك إلــى أ�ــد ال�قصــور الملك� يلتهــا وأ�ن يــاض ل� لولــ�ي العهــد و�قتهــا، �ف�قلّتــه �ا�ئــرة إلــى الر�
ــر مــرة  تلــك آ�ن تكــن � ــل �بعــض ال�ضــور لل�ــؤول دون �قتلــه، ولــم � تد�ن ــرق �بالدمــاء و� ين �بالضــرب الم�بــرح �ــى عن ك�بــار المســؤول�
يــة، ولــم  ــات ال�قصــور الملك� فــ�ي إ�ــدى معت�ق يــو 2018 � يول� فــ�ي � ــر مــرة � يــش آ�ن ــازه، و�قــد شــوهد الدو� ثنــاء ا�ت�ب يهــا أ� يعــذب �ف� �

ــاء ال�قســري. �ف يــوم رهــن اإل�ن يــزال ال� ــازه منذ�ئــذ، ومــا � تــرد أي أ�ن�بــاء عنــه أو عــن ص�تــه أو مــاكن ا�ت�ب �

https://www.alqst.org/ar/post/mohammed-al-rabiah-brutally-tortured-and-at-risk-of-lengthy-prison-sentence
https://www.alqst.org/ar/post/enforced-disappearances-still-routine-practice-in-saudi-arabia
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ــرم  ي� ــاء، ل� ت�ف ــن اال�ن ــة م يل ــدد �و� ــد م ــات �بع ــرُِد المعلوم ت ــاالت � ــض ال� ــ�ي �بع ف و�
ــرى، وأ�ــدث األمثلــة  ــ�ي مــرًة أ�ن ارحب ـا مــن التواصــل مــع العالــم ال�ن ـي الض�ا�
ــه  ــذي اعت�قلت ــدحان ال ــن الس ــر ع�بدالرحم ــال األ�م ــف اله ــو مو�ن ــك ه ــى ذل ع
يًّا لمــدة  ــ�ي �قســر� �ف يــاض وأ�ن فــ�ي الر� ــه � ــر عمل فــ�ي مــارس 2018 مــن م�ق الم�با�ــث �
ســطس 2021، �ــرم الســد�ان  فــ�ي الم�كمــة شــهر أعن هــوره � 23 شــهرًا، ومنــذ �ن
�ــة 34(. ا�ئــرة"، ص�ف يــة �ب ــراءات �قضا�ئ� ــر �قســم "إ�ب ته )أ�نطن مــن التواصــل مــع أســر�

فــ�ي 15 مــارس 2018 �بعــد مداهمــة  اســر � تركــ�ي الحب فــ�ي � ــل الص�ا� و�بالمثــل، اعت�ق
يــارة أو التواصل  يســمح ألهلــه �بالز� يًّا �بعــد ذلك، ولــم � ــر �قســر� ــ�ي هــو اآل�ن �ف منزلــه، وأ�ن
ا�بــة عــن أي اســتعاٍم �بشــأ�نه، وذلــك  ية اإل�ب تـًـا، ور�فضــت الســلطات الســعود� معــه �بتا�
لــس ��قــوق  اصــة لم�ب ــراءات ال�ن فــ�ي ردٍّ عــى مذكــرة مــن اإل�ب يــر 2020 � �برا� �ــى �ف
ن ال�ا�ئــر، وســم�ت  فــ�ي ســ�ب ــز � يــث �قالــت إ�نــه م�ت�ب اإل�نســان لألمــم المت�ــدة ��
يهــا  يــدة مــع عا�ئلتــه أعلمهــم �ف� يــة و�� � ت�ف ــراء ماكلمــة ها� لــه �بالتزامــن مــع ذلــك �بإ�ب

يًّا. يًّــا �قســر� � �ف �بماك�نــه، وعــاد م�روًمــا مــن التواصــل �بعــد ذلــك وم�ن

ــاء ال�قســري،  �ف تعــرض عــدد مــن أعضــاء العا�ئلــة المالكــة لإل�ن وكمــا ســلف الذكــر، �
ــن  ــزل ع ــز �بمع ــر وا�ت�ب ن ال�ا�ئ ــ�ب ــى س ــل إل ــعود �نُ�قِ ــلمان آل س ــال س ــد اعت�ق �ف�بع
يــره ، و�بعــد  ــار عــن مص� �ب تــرد أي أ�ن ــ�ي لمــدة ســ�بعة شــهور دون أن � ارحب العالــم ال�ن
يــا  � ــ�ي �ف ف ــس � ــى ال��ب ــل 2019 إل ــ�ي أوا�ئ ف ــعود � يــز آل س ــه ع�بدالعز� ي ــع أ�ب� ــه م �ن�قل
يــوم 28 مــارس  فــ�ي � ــال ملثّمــون اال�بــن ســلمان � تملكهــا الســلطات، ا�قتــاَد ر�ب اصــة � �ن
يعــاد  ين �ق�بــل أن � يًّا لمــدة شــهر� ــ�ي �قســر� �ف هــول، �فأ�ن يــا إلــى مو�قــع م�ب � 2020 مــن ال�ف
ــر  ــ�ي 28 �نو�فم�ب يــًا، �ف�ف يــدم �و� ــم � ــع ل ــذا الوض ــن ه يــو، لك يــة ما� فــ�ي �نها� يــه � ــى أ�ب� إل
ــاء ال�قســري �ــى  �ف يــا رهــن اإل�ن � هــول و�ب�ق ــع م�ب ــى مو�ق ــل كٌلّ منهمــا إل 2020 �ن�ق

يــة. � ت�ف ية والماكلمــات الها� يــارة األســر� يــن ســمح لهمــا �بالز� ــر أكتو�بــر 2021 �� أوا�ن

ــارس  ــ�ي م ف ــعود � ــك س ــة المل ــعود ا�بن ــعود آل س ــت س ــمة �بن ــت �بس ــد اعت�قل و�ق
ــا أ�نهــا  يــن ال��قً ت�ب� يــل 2019، و� 2019 و�رمــت مــن التواصــل مــع أهلهــا �ــى أ�بر�
ــا  ــلطات �رما�نه ــاودت الس يــاض، وع يايس �بالر� ــ� ــر الس ن ال�ا�ئ ــ�ب ــ�ي س ف ــزة � م�ت�ب
ثنــاء ذلــك هــ�ي وا�بتنهــا  يًّا أ� يــت �قســر� � �ف يــل 2020 وأ�ن فــ�ي أ�بر� مــن التواصــل األســري �
ــدد  ته ــد � ــة �ق ي ــة ص�� ــة �ال ــة لمعال�ب ي يــة الط�ب� ــن الرعا� ــا م يًض ــت أ� ــهود، و�رم س
يــر  ينا� فــ�ي أوا�ئــل � ــرج عنهمــا � ــاوف �ــول ص�تهــا، ولكــن أ�ف تهــا، وازدادت الم�ن يا� ��

ــة. تهم ــا أي � ــه لهم تو�ب 2022 دون أن �

عبدالرحمن السدحان

تركي الجاسر

سلمان آل سعود
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6. محاكمات جائرة وأحكام قاسية

بعــد فتــرة ســكوٍن نســبيٍّ لإلجــراءات القضائيــة فــي 2020 فــي ظــل أوضــاع الجائحــة، زاولــت الســلطات 
ــة  ــر الدولي ــي المعايي ــراءات ال تف ــرأي، بإج ــي ال ــاجين ومعتقل ــن المس ــد م ــرة للعدي ــا الجائ محاكماته
لضمانــات المحاكمــة العادلــة، وتشــوبها انتهــاكاٌت روتينيــة مثــل الحرمــان مــن التمثيــل القانونــي 
والحصــول علــى الوثائــق القضائيــة، والتأخيــر دونمــا مبــرر، وعقــد جلســات محاكمــة ســرية، وهــذا 
االســتهتار بالضمانــات القانونيــة ال تختــص بــه المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة، التــي أنشــئت فــي 2008 
باختصــاص فــي قضايــا اإلرهــاب، بــل تشــاركها فيــه المحكمــات الجزائيــة العاديــة، ففــي 2021 أنزلــت 
ــر ممارســتهم حقوقهــم  ــاد الســلميين إث ــى عــدد مــن النشــطاء والنّق ــة بالســجن عل ــات طويل محكومي
األساســية، منهــا الحكــم علــى معتقــل الــرأي عبدالرحمــن الســدحان بالســجن لمــدة 20 ســنة، والتصديــق 
علــى أحــكام آخريــن وزيــادة مــدة أحــكام غيرهــم بعــد االســتئناف، مثــل مــا حصــل للمدافــع عــن حقــوق 

اإلنســان محمــد العتيبــي الــذي مــددت محكوميتــه لتبلــغ 17 ســنًة فــي الســجن.

طوفان من األحكام القاسية على النشطاء والنّقاد السلميين

فــ�ي 2021  ية � ية، واصلــت الســلطات الســعود� ــوق األساســ� يــرة ال�قمــع ضــد النشــاط الســلم�ي وممارســة ال��ق ت� فــ�ي ا�نتعــاش لو� �
نهم. يــن وســ�ب يــن والنا�قد� ي� �بم�اكمــة النشــطاء ال��قو�ق�

ن عــى  فــ�ي الســ�ب يــاض عــى ســتة �نشــطاء �بأ�ــاكم مطولــة � فــ�ي الر� صصــة � يــة المت�ن زا�ئ� يــر �كمــت الم�كمــة ال�ب فــ�ي 10 �ف�برا� �
ــد �كمــت عــى  يــا اإلرهــاب �ف�ق تصــاص الم�كمــة هــو �قضا� ــم أّن ا�ن ، ورعن ــة �بنشــا�هم الســلم�ي المد�نــ�ي أســاس دعــاوى متعل�ق
هــا مــوىس الهاشــم لمــدة 17 ســنًة،  ن عــى زو�ب ثما�نــ�ي ســنوات، و�كمــت �بالســ�ب ن لمــدة � ــام �بالســ�ب معف النشــطاء إســراء العف

https://www.alqst.org/ar/post/six-activists-including-Israa-al-Ghomgham-sentenced-to-lengthy-prison-terms
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يــن  تــى المز� يشــر لمــدة 10 ســنوات، ومحب ا�غــم لمــدة 13 ســنة، وعــي العو� الــد العف وعــى أحمــد الم�ــرود لمــدة 15 ســنًة، وحغ
ثما�نــ�ي ســنوات. لمــدة �

ــ�ي  ف ــرأة � ــا ام يه ــه �ف� توا�ب ــة � ــ�ي أول �ال ف يــن، � ر� ــة آ�ن ــام وأر�بع معف ــق العف ــل �ب� ــم ال�قت يــق �ك ا �بتط�ب� ــا�ب�قً ــام س ــاء الع ــب االدع �ال
يــة  � ل�ف يســم�بر 2015 عــى �ن فــ�ي د� هــا � ــام وزو�ب معف . اعت�قلــت العف يــة �نشــا�ها الســلم�ي � ل�ف يــة اإلعــدام عــى �ن ية ا�تمال� الســعود�
ــاز �ق�بــل  فــ�ي اال�ت�ب ية، و�بعــد �قضــاء أكثــر مــن ســنة و�نصــف الســنة � ق�ي الســعود� يــف شــر� ية �بال�قط� اهــرات ســلم� فــ�ي مطن مشــاركتهم �
را�ئــم  ــام ماك�ف�ــة ال�ب يهمــا دعــاوى عــى أســاس المــادة السادســة مــن �نطن هــت إل� ن الم�با�ــث �بالدمــام و�ب فــ�ي ســ�ب الم�اكمــة �

اهــرات. ــة �بالمطن ــرى متعل�ق تماعــ�ي ودعــاوى أ�ن يــة أ�نشــطتهما عــى شــ�باكت التواصــل اال�ب � ل�ف يــة عــى �ن ت� المعلوما�

يــل 2021 عــى  يــوم 5 أ�بر� صصــة � يــة المت�ن زا�ئ� ، �كمــت ال�ب ئ�ي يــم اســتثنا� يهــا الســلطات إلــى ض� ــأت �ف� ــرى ل�ب يــة أ�ن فــ�ي �قض� و�
يــة  ر، عــى أســاس دعــاوى معن� ثلــة مــن منــع الســ�ف تتلوهــا مــدة مما� ن لمــدة 20 ســنة � الناشــط ع�بدالرحمــن الســدحان �بالســ�ب

يــوم 5 أكتو�بــر. فــ�ي � يــاض عــى �كمــه � �بنشــا�ه الســلم�ي عــى اإل�نتر�نــت، وصد�قــت م�كمــة االســتئناف �بالر�

فــ�ي الهــال األ�مــر  ــر عملــه � يــوم 12 مــارس 2018، مــن م�ق ــت ال�ق�بــض عــى الســد�ان � ية �قــد أل�ق واك�نــت الســلطات الســعود�
يكــن  هــول، ولــم � يــف. و�نُ�قــل �بعــد ذلــك إلــى مــاكن م�ب تو�ق� ــه �بأســ�باب اعت�قالــه أو إ�بــراز مذكــرة � يــاض دون إ�باعن فــ�ي الر� الســعودي �
�بــار  تو�قــف أ�ن ــاء ال�قســري و� ت�ف ين، و�بعــد 23 شــهرًا مــن اال�ن ــارب الســنت� ي�ق لــدى عا�ئلتــه أي معلومــات عــن ماك�نــه أو ســامته لمــا �
تصــال  ــال اال� يــة مــع عا�ئلتــه. وذكــر الســد�ان �ن � ت�ف ــراء ماكلمــة ها� يــر 2020 �بإ�ب �برا� فــ�ي 12 �ف يــره، ُســمَح لــه ألول مــرة � عــن مص�
يــة،  � ت�ف ــه العامــة، و�بعــد الماكلمــة الها� رو�ف يــل عــن وضعــه الص�ــ�ي أو �ن اص� ت�ف يذكــر أي � ن ال�ا�ئــر، لكنــه لــم � فــ�ي ســ�ب ــز � أ�نــه م�ت�ب

يــر 2021. �برا� ــرى ألكثــر مــن ســنة، �ــى 22 �ف ــر مــع عا�ئلتــه مــرة أ�ن تصــال آ�ن ُمنــع الســد�ان مــن أي ا�

يــل الســد�ان إلــى الم�كمــة  ي�بـًـا، �ف�قــد أ�� يطلق ســرا�ه �قر� تهًمــا وســ� ــه � يوا�ب يــر 2021 أ�نــه ال � �برا� فــ�ي �ف تــه � ــم أّن الســلطات أ�بلعف ورعن
ــااكت  ــا�بتها ا�نته ــة ش فــ�ي م�اكم يــب، � ــة �بالتعذ� ــات المنتزع ــى اعترا�ف ــا ع يه ــدت �ف� ــارس، اعتم ــ�ي 3 م ف ــة � صص يــة المت�ن زا�ئ� ال�ب
يــن ماك�ف�ــة  ــب �قوا�ن� يهــا �بمو�ب ي�اكــم �ف� ية، ل� لســات اســتماع ســر� يــة للم�اكمــة العادلــة، مثــل ع�قــد �ب يمة للضما�نــات الدول� ســ� �ب
تهــٌم  يــه � هــت إل� ية، وو�ب فــ�ي الســعود� يــر � يــة التع�ب� نــق �ر� همــا الســلطات ل�ن �ف تو�ن امــان � يــة، �نطن را�ئــم اإللكترو�ن� اإلرهــاب وماك�ف�ــة ال�ب
ية  يــدات ســلم� ر� تعف يــة" اســتناًدا إلــى � ين� يــم الد� � ــام العــام وال�ق يــن وإرســال مــا مــن شــأ�نه المســاس �بالنطن ز� ت�ن يــة مثــل "إعــداد و� واه�

يتــر(. تو� ته عــى )� �نُشــرت عــى �ســا�با�

الــد  حغ ـب  ـت الاك� عــى  صصــة  المت�ن ـة  ـي زا�ئ� ال�ب �كمــت   2021 ـل  ـي أ�بر�  8 ـ�ي  و�ـف
ن لمــدة 10  المهــاوش المعت�قــل ضمــن �ملــة اعت�قــاالت ســ�بتم�بر 2017، �بالســ�ب

ر. ــ�ف ــع الس ــن من ــة م ثل ــدة مما� ــا م تتلوه ــنوات � س

ــاز دون  ــن اال�ت�ب ــهورٍ م ــ�بتم�بر 2017 لش ــي س ــن معت�ق ــر م ي ــرض الكث� تع ــد � و�ق
ــرأي، و�كــم  يــر عــن ال ــة �بالتع�ب� ــى ال�قضــاء �بدعــاوى متعل�ق ــل إ�التهــم إل تهــم �ق�ب �
ــر 2020،  فــ�ي أوا�ن ٍ ع�قــدت � لســات اســتماع فــ�ي �ب ن � عــى العشــرات منهــم �بالســ�ب
تهمــة  ون �ــى اآلن دون � يهــم مــن هــو مســ�ب فــ�ي 2021، و�ف� يــن � ر� و�كــم عــى آ�ن
يــة المعــروف  يــر مثلمــا هــو �ــال الداع� ت�بر� لســات م�اكمتــه مــرارًا دون � ــل �ب تؤ�ب أو �

ســلمان العــودة.

خالد المهاوش
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ن لمــدة  يعــة �بالســ�ب ــوق اإل�نســان م�مــد الر�ب� ــع عــن ��ق صصــة عــى المدا�ف يــة المت�ن زا�ئ� يــل 2021 �كمــت ال�ب فــ�ي 20 أ�بر� و�
ــن  ــه ع ــلم�ي ود�فاع ــا�ه الس ــة �بنش يــة متعل�ق ــاوى واه� ــاس دع ــى أس ر ع ــ�ف ــن الس ــع م ــنوات من ــت س ــا س تتلوه ــنوات � ــت س س
ــدات  ن يــذ أ�ب � تن�ف ــام" و"� ــرأي الع يــب ال تأل� يــة" و"� ــة الو�ن� ــ�ي والل�م تماع يج اال�ب ــ� ــة النس ــع�ي لزعزع ــا "الس ــرأة، ومنه ــوق الم ��ق
فــ�ي ســ�بتم�بر للعــام  هــات مشــ�بوهة"، وصــدق ال�كــم � تو�ب ــوي � ي�ت ــاب � تهــدد أمــن المملكــة واســت�قرارها" و"�نشــر كت يــة � � ار�ب �ن

ســه. �ن�ف

ــان  ــوق اإل�نس ــن ��ق ــات ع ــا المدا�فع ــتهد�فت أساًس ــي اس ــاالت ال ــة االعت�ق ــن �مل ــزء م ــ�ي 2018 ك�ب ف ــة � يع ــل الر�ب� ــد اعت�ق و�ق
�ــة 31(. ــر ص�ف يــب الو�ــي )أ�نطن ــه لشــهور مــن التعذ� ــاء اعت�قال ثن تعــرض أ� ية، و� فــ�ي الســعود� يــة � ــام الوال� يــن ضــد �نطن والعامل�

ن لمــدة ســ�بع  يــر �بالســ�ب الــد العم� صصــة عــى المدا�فــع عــن ��قــوق اإل�نســان حغ يــة المت�ن زا�ئ� يــل 2021، �كمــت ال�ب فــ�ي 25 أ�بر� و�
يد_ ير� ( �بعنــوان "#الشــعب_� يتــر تو� ر عــى أســاس مزاعــم منهــا إ�ــاق وســم عــى )� تتلوهــا ســ�بع ســنوات منــع مــن الســ�ف ســنوات �

يــب النــاس عــى �ــاكم ال�باد. يــادة �ملــة لتأل� يدا"، و�ق� د� دســتورا_�ب

تعــرض  يــب الــذي � ين عــن التعذ� يــوان الملكــ�ي ضــد مســؤول� يمــه شــكوى للد� ت�قد� يــو 2018 �بعــد � يو�ن� فــ�ي � يــر � الــد العم� ــل �ن اعت�ق
فــ�ي  ــل � تهمــة ود�ن يــه أي � ــه إل� تو�ب ــز لشــهور عــدة دون أن � ثما�نــ�ي ســنوات، وا�ت�ب ن لمــدة � ا �بالســ�ب ثنــاء �قضا�ئــه �كًمــا ســا�ب�قً لــه أ�

فــ�ي 8 ســ�بتم�بر 2020. صصــة � يــة المت�ن زا�ئ� ــا عــى ذلــك، ومثــل أمــام الم�كمــة ال�ب ً ا�ب إضــراب عــن الطعــام ا�ت�ب

تســع ســنوات  ســطس �كمــه مــن ســ�بع إلــى � يــوم 16 أعن يــل 2021، مــددت م�كمــة االســتئناف � فــ�ي أ�بر� يــه � و�بعــد ال�كــم عل�
يــادة، و�قــد ورد لل�قســط أّن االدعــاء العــام  يــرٍ لهــذه الز� ت�بر� ر، دون إعطــاء � ــرى منــع مــن الســ�ف تســع ســنوات أ�ن تتلوهــا � ن، � �بالســ�ب
ــة  يــه متعل�ق يــدة إل� د� يــه دعــاوى �ب � تو�ب تنــوي � ــح أن الســلطات � يــر أكثــر مــن ذلــك، ومــن المر�ب يــادة �كــم العم� يطالــب �بز� مــا زال �
يــر عــدًدا  ن ال�ا�ئــر هــرّب العم� فــ�ي ســ�ب ــازه � ثنــاء ا�ت�ب يتــه، �فأ� يــد مــن م�كوم� يز� ــد � ن، مــا �ق تــه الــي أصدرهــا مــن الســ�ب �بكتا�با�
ــل و�وكــم  يــن اعت�ق يــة الذ� ت� را�ئــم المعلوما� اَمــ�ي ماك�ف�ــة اإلرهــاب وال�ب ية و�نطن يهــا �بالم�اكــم الســعود� يا�نــات الــي �نــدد �ف� مــن ال�ب�

يــه. ية م�اكمتــه وال�كــم المنــزل عل� ــا ر�فضــه االعتــراف �بشــرع� �بهمــا، معلنً �بمو�ب

ــدة  ن لم ــ�ب ــودة �بالس ــز الع ي ــدون ع�بدالعز� ــى الم ــم ع ــل �ك ي ــر أ�بر� ــ�ي أوا�ن ف و�
ـذ، عــى أســاس دعــاوى متعل�قــة  ـي � ـف التن�ف هــا مــع و�ـق مــس ســنوات، �نص�ف �ن
ـر  ـث ـ�ي ســ�بتم�بر 2019 إ� ـه، وذلــك �بعــد اعت�قالــه �ـف ـره الســلم�ي عــن آرا�ـئ ـي �بتع�ب�

يتــر(. تو� ـ�ي )� منشــورات لــه عــى �ســا�به �ـف

يمــي  ــ�ي ال� صصــة عــى الص��ف يــة المت�ن زا�ئ� فــ�ي 26 أكتو�بــر 2021 �كمــت ال�ب و�
فــ�ي 23  ن لمــدة 15 ســنة، وذلــك �بعــد اعت�قالــه � عــي محســن أ�بــو لحــوم �بالســ�ب
ــدق  ، وص ــ�ي تماع ــل اال�ب ــ�باكت التواص ــى ش ــاالت ع ــر م�ق ــة �نش ــطس، �بتهم س أعن

يــر 2022. ينا� فــ�ي 1 � عبدالعزيز العودةال�كــم �
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ت�بر�ئــة مــن أ�ــاكٍم  يــد، �بالســع�ي لل�صــول عــى � يــن لهــذا التصع� ــوق اإل�نســان والمعارض� يــن عــن ��ق اب �بعــض المدا�فع� واســت�ب
ــارس 2021  ــ�ي 22 م تــه، �ف�ف ياد� ــم وز� ــى ال�ك يــق ع يــن التصد� ــة �ب� ي�ب ــمت النت� يــة، وا�ن�قس ــنوات الماض� فــ�ي الس ــم � يه ــت عل� أ�نزل

ــوق  ــن ��ق ــة ع ــى المدا�فع ــر 2020 ع ــ�ي �نو�فم�ب ف ــزل � ــم المن ــى ال�ك ــدق ع ص
مــس ســنوات  تتلوهــا �ن مــس ســنوات � ن لمــدة �ن يمة الســادة �بالســ�ب اإل�نســان �غســ�

ر. مــن الســ�ف

يســم�بر 2020 إلضا�فــة  فــ�ي د� يًضــا، �بعــد ســع�ي االدعــاء العــام � فــ�ي مــارس 2021 أ� و�
ــد  ــان محم ــوق اإل�نس ــن ��ق ــع ع ــى المدا�ف ــزل ع ــم المن ــى ال�ك ــة إل ــنٍة اكمل س
ــم،  ــى ال�ك يــي ع ــرض العت� ــنة، واعت ــدة 14 س ن لم ــ�ب فــ�ي 2018 �بالس يــي � العت�
يــي شــارك  مــااًل، والعت� يتــه 17 ســنٍة إ�ب يــه لت�بلــغ م�كوم� ثــاث ســنواٍت عل� ــت � ي�ف أض�
ــص لهــا،  ير�ن ــم � يــة ل يــة مد�ن� مع� ــوق اإل�نســان" وهــ�ي �ب ت�ــاد ل��ق يس "اال� تأســ� فــ�ي � �
ثنــاء ذها�بــه إلــى  يــو 2017 أ� فــ�ي ما� ية � يــة إلــى الســعود� وســلمته الســلطات ال�قطر�

يايس. ــوؤه الســ� يــث �قُ�بـِـل ل�ب يــج �� النرو�
محمد العتيبي

أحكام مسّيسة على مقيمين فلسطينيين وأردنيين

يــن  ي� ين واألرد�ن� ي� ين� لســط� يــن ال�ف يم� ن عــى عشــرات الم�ق� ــا �بالســ�ب صصــة أ�اكًم يــة المت�ن زا�ئ� ســطس 2021 أ�نزلــت ال�ب فــ�ي 8 أعن �
ــة لضما�نــات الم�اكمــة  تهــا اال�نتهــااكت الصار�ن يــة مأل� ماع� يــن ســتة أشــهر و22 عاًمــا، �بعــد م�اكمــة �ب تتــراوح �ب� ية � فــ�ي الســعود� �
ي�ضــر  لســات الم�اكمــة ولــم � يــة �ب�ضــور �ب ن�ب� ارات األ�ب يــن مــن الســ�ف ي� يــن الدول� يهــم أو للمرا�ق�ب� يهــا لذو� يســمح �ف� العادلــة، لــم �

ين. يــن مســت�قل� أي م�ام�

يــة  ــط �بال�قض� ت�ب ــ�ي مر� يي وأرد�ن ــط� ــ�ي 68 �فلس ــتهد�فت �وال يــة اس ماع� ــاالت �ب ــة اعت�ق ــلطات �مل ــنت الس يــة 2019 ش فــ�ي �بدا� �
ياض،  صصــة �بالر� يــة المت�ن زا�ئ� يــوم 8 مــارس إلــى الم�كمــة ال�ب يلــوا � �ي أ�� ــاز التعســ�ف ية، و�بعــد �قرا�بــة الســنة مــن اال�ت�ب ين� لســط� ال�ف
ــل  مــع الت�برعــات أل�ب ين أو دعمهمــا، أو �ب ــوان المســلم� ية �مــاس أو اإل�ن ين� لســط� ماعــة ال�ف ال�بـًـا �باال�نتمــاء إلــى ال�ب �بتهــٍم متعل�قــة عن
تشــر إلــى أي  تهــام لــم � يــة، �فا�ئ�ــة اال� ت� را�ئــم المعلوما� امــ�ي ماك�ف�ــة اإلرهــاب وال�ب يــف االدعــاء العــام لنطن � تو�ن ــم � ين، ورعن �فلســط�
يــن  اضــة لهذ� ض�ف ية لل�بنــود ال�ف يــف الســلطات الســعود� � تو�ن ــر عــى � فــ�ي شــاهٍد آ�ن هــا �باإلرهــاب أو العنــف، � يمكــن وص�ف أعمــال �

ية. يــات األساســ� نــق ال�ر� ــرض �ن يــن �بعف ام� النطن

ــا، الــذي  ضــري ذو 84 عاًم يي الســا�بق محمــد صالــح الحغ لســط� ســطس 2021 المســؤول ال�ف فــ�ي 8 أعن يهــم � وممــن �كــم عل�
هــا  ن لمــدة 15 ســنة �نص�ف يــه �بالســ�ب طــر"، 29(، والــذي �كــم عل� فــ�ي �ن ــون � ــر: "معت�قل ــة )أ�نطن يــة �ر�ب ــة ص�� يعا�نــ�ي مــن �ال �
ثــاث ســنوات، و�بــرأت الم�اكمــة �بعًضــا مــن  ن لمــدة � يــه �بالســ�ب ضــري الــذي �كــم عل� يــذ، وا�بنــه ها�نــ�ي ال�ن � مــع و�قــف التن�ف

يــن. المتهم�

https://www.alqst.org/ar/post/renewed-crackdown-on-saudi-human-rights-defenders-and-critics
https://www.alqst.org/ar/post/renewed-crackdown-on-saudi-human-rights-defenders-and-critics
https://www.alqst.org/ar/post/politically-motivated-jail-sentences-for-dozens-of-palestinians-and-jordanians-in-saudi-arabia
https://www.alqst.org/ar/post/a-year-of-arbitrary-detention-for-palestinians-jordanians-and-saudis
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محاكمات مستمرة

ازهــم دون  �ي وا�ت�ب يــن إلــى الم�اكمــة �بعــد اعت�قالهــم التعســ�ف ي� يــن �نو�ب� ي� يــن مصر� يــل عشــرة موا�ن� فــ�ي 10 �نو�فم�بــر 2021 أ�� �
موعــة مــن  ــد �ن�قلــت الم�ب �ــة 13(، و�ق "، ص�ف �ي ــال التعســ�ف ــر: "االعت�ق يــل، أ�نطن اص� يــد مــن الت�ف يــو 2020 )للمز� يول� ــذ � تهمــة من �
يهــم، وهــ�ي  هــة إل� ــوا �بالدعــاوى المو�ب يــث أ�بلعف صصــة، �� يــة المت�ن زا�ئ� ي�اكمــوا عنــد ال�ب يــاض ل� ير إلــى الر� فــ�ي عســ� ن أ�بهــا � ســ�ب
يــر  ينا� فــ�ي 24 � لســة ال�قادمــة لم�اكمتهــم ســتع�قد � يــات، وال�ب مع� يــن ال�ب تكو� مــع و� فــ�ي الت�ب ية ل��قهــم � ــة �بممارســتهم الســلم� متعل�ق

.2022

 ، ــ�ي ــان المالك ــن �فرح ــودة وحس ــلمان الع ين س ي� ــام� يــن اإلس يــي ال�با�ث� ــ�ي �قض� ف ــ�ي 2021 � ف ــة � ــراءات الم�اكم ــتمرت إ�ب واس
رهــا  فــ�ي 2021، آ�ن لســات م�اكمــة � يهمــا، و�قــد �ضــر المالكــ�ي عــدة �ب يطالــب �بع�قو�بــة اإلعــدام �ب��ق� ومــا زال االدعــاء العــام �
يــر عــن الــرأي، منهــا "عــدم االلتــزام �بالموا�نــة  فــ�ي التع�ب� ــه � تنا�قــض ��ق اضــة و� يــه �فض�ف ــة إل� يســم�بر، والدعــاوى المو�ب فــ�ي 28 د� �

يــر 2022. ينا� فــ�ي 31 � لســته ال�قادمــة � الصال�ــة"، وم�اكمتــه مســتمرة وســتع�قد �ب

ــه  يوا�ب ية و�قطــر، و� يــن �ــاّكم الســعود� تــه للصلــح �ب� ــز منــذ 2017 لدعو� لســات م�اكمــة ســلمان العــودة الم�ت�ب يــر �ب � تأ�ن واســتمر �
لســات الم�اكمــة  يــل عشــرات مــن �ب � تأ�ب يــة، و�بعــد � ين� يــر عــن الــرأي و�بآرا�ئــه الد� فــ�ي التع�ب� ــه � ل�بهــا متعلــق �ب��ق يــة أعن تهمــة واه� � 37
ــم أن  ــو 2021، ورعن ي يول� ــ�ي 6 � ف ــة � صص يــة الم�ن زا�ئ� ــد ال�ب ــه عن ــة ل لس ــر �ب ــدت آ�ن ــة، ع�ق هول ــ�باب م�ب ــ�ي 2019 و2020 ألس ف �

لســة ومــا زالــت م�اكمتــه مســتمرة. يــد لل�ب ت�ــدد أي مواع� ــرى، �فلــم � لســات أ�ن �بــرت عا�ئلتــه أ�نّهــا ســتع�قد �ب الســلطات أ�ن

الحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات

يهــا  ية – �بمــا �ف� تنــزل ع�قو�بــاٍت �قاســ� مــع، �بــل و� يــة الت�ب يــد �ر� � ت�ق ية والســلطات � فــ�ي الســعود� اهــرات ممنوعــة � المطن
يــن عــى  ية �بهــا مئــات المعت�قل� ون الســعود� يشــاركون �بهــا، والســ�ب اهــرات أو � ــودون المطن ي�ق اإلعــدام – عــى مــن �
اهرات  فــ�ي المطن مــع، �بعــد أن أدا�نتهــم الســلطات �بدعــاوى المشــاركة � يــة الت�ب لــة ضمــن �ر� يــة �نشــا�اٍت دا�ن � ل�ف �ن
يــام  � يــب اعترا�فــات �بال�ق يهــم �باإلعــدام عــى ذلــك، أو ا�نتزعــت منهــم �بالتعذ� ية، و�كمــت عل� ــات الســلم� ا�ب واال�ت�ب
يــة، مــا  يئتهــا ال�قمع� فــ�ي المملكــة �بســ�بب �ب� يــرة � يرات الك�ب� اهــرات والمســ� ــم �نــدرة المطن علوهــا، ورعن ي�ف �بأمــور لــم �
ــة  فــ�ي المنط�ق يــف � ينــة ال�قط� صوًصــا مد� ــاء ال�بــاد، �ن تلــف أر�ب فــ�ي م�ن ــام � ت�ق يــرة � � اهــرات الصعف تــزال �بعــض المطن �

ية. الشــر�ق�

ية  فــ�ي الســعود� ــد �قا�نــون � يو�ب يــات، وال � مع� يــن ال�ب تكو� يــة � يدة عــى �ر� يــوًدا شــد� ية �ق� ــرض الســلطات الســعود� ت�ف �
فــ�ي �نشــا�اٍت كهــذه �فهــو  ــرط � ين�ن يــم اإلضرا�بــات، ومــن � � تنطن يــة أو � يل الن�قا�بــات العمال� تشــك� فــ�ي � يضمــن ال�ــق � �
تصــرح �بإ�نشــاء  ــود مــواد � ــم و�ب ا�نــب، رعن يــا األ�ب فــ�ي �ــال الرعا� ن أو اإل�بعــاد � فــ�ي ذلــك الســ�ب عرضــة للع�قــاب، �بمــا �
يــة عــام  يــات والمؤسســات األهل� مع� ــام لل�ب ، وإ�قــرار الســلطات �بنطن ماعــ�ي ــاوض ال�ب يــام �بالت�ف � يــة" لل�ق ــان عّمال� "ل�ب
يــة �ف�بعــض مــواده صممــت �بوضوح  مــات ال��قو�ق� يس المنطن تأســ� يتــح � هــا، لــم � ي�ن تار� فــ�ي � 2015، األول مــن �نوعــه �

يســها. تأس� تمــع المد�نــ�ي الممكــن � مــات الم�ب يــد اســت�قال مؤسســات ومنطن ي� � لت�ق

https://www.alqst.org/ar/post/ten-nubian-egyptians-charged-after-being-arbitrarily-detained-in-saudi-arabia-for-more-than-a-year
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7. استخدام عقوبة اإلعدام

أعدمــت الســلطات الســعودية 67 فــرًدا فــي عــام 2021، أي مــا يتجــاوز ضعــف حــاالت اإلعــدام لعــام 
2020، وإْن كان أقــّل مــن كّل عــاٍم قبلــه منــذ تولــي الملــك ســلمان العــرش فــي ينايــر 2015، وألول 
مــرة منــذ عــدة ســنوات لــم تنفــذ أي إعدامــات علــى خلفيــة جنايــات معنيــة بالمخــدرات حصــًرا، وخالفــت 
ــو  ــي يوني ــذت ف ــداث إذ نّف ــى األح ــدام عل ــم اإلع ــاء حك ــا إلغ ــد إعالنه ــا بع ــلطات أقواله ــال الس أفع
2021 حكــم إعــدام علــى شــابٍّ علــى خلفيــة جنايــات يزعــم ارتكابــه إياهــا عندمــا كان عمــره 17 عاًمــا.

مــس  ثنــاء ال�ن فــ�ي العالــم، وأ� ــا لع�قو�بــة اإلعــدام � ي�قً تط�ب� ت�بتهــا ضمــن الــدول األكثــر � ين عــى ر� ية عــى مــر الســن� ــت الســعود� �ا�فطن
فــ�ي عــام 2019 وهــو الر�قــم  تهــا 185 إعداًمــا � ــت ذرو� ــذ أكثــر مــن 800 إعداًمــا، �بلعف ِّ ســنوات األولــى ل�كــم الملــك ســلمان، �نُ�ف
ــ�ي  ف ــذة � ــات المن�ف ــدد اإلعدام ــ�ي ع ف ا � ــادًّ ــا � اًض �ف ــ�ي )2020( ا�ن�ن ــام التال ــهد الع ــاد، وش يــث لل�ب يــخ ال�د� ــ�ي التار� ف ــى � األع
ــاف  ي�ق يــد19- وإ� ا�ئ�ــة كو�ف� ــة �ب�ب تكــون متعل�ق يًة – �قــد � يــر المعلــوم مــا إذا اك�نــت �الــًة اســتثنا�ئ� � المملكــة إلــى 27 �الــة، ومــن عن

يــًدا. د� ــا �ب ًه تو�ب ية – أو مــا إذا اكن � فــ�ي الســعود� يــد �باألوضــاع � عمــل الم�اكــم ألر�بعــة أشــهر أو �باالهتمــام الدولــ�ي المتزا�

فــ�ي 2020  ــاض �ــاالت اإلعــدام � �ف ت�بطــة �بالســلطات أّن ا�ن�ن ية المر� يئــة ��قــوق اإل�نســان الســعود� يــر 2021 أعلنــت ه� ينا� فــ�ي 18 � �
ــم  ــذه، �فل ــٍة كه ياس ــن س� يًّا ع ــم� ــن رس يعل ــم � ــدرات، وإْن ل ــم الم�ن را�ئ ــى �ب ــل ع ــة ال�قت دام ع�قو�ب ــت�ن ــاف اس ي�ق ــرارًا �بإ� ــ�ب�به �ق اكن س
فــ�ي 2021  مســون مــن �ــاالت اإلعــدام � ــدرات، �فســ�بعة و�ن ــة �بالم�ن يــات متعل�ق نا� يشــهد هــذا العــام أّي إعــداٍم عــى أســاس �ب �
ــوات المســل�ة  نــود مــن ال�ق ثــة �ب ثا� يــة، وأعــدم � تــاكب أعمــال إرها�ب� تهامهــم �بار� يــا �قتــل، وســتة أعدمــوا �بعــد ا� فــ�ي �قضا� اك�نــت �

ية. ياســ� يــر س� � يــا عنــف عن ــٌل عــى �قضا� مــى، وأعــدم ر�ب يا�نــة العطن � �بتهمــة ال�ن

يون مــن عــدد مــن ال�بلــدان  يــر ســعود� � يمــون عن ينهــم امــرأة وا�ــدة، و17 )%25( منهــم م�ق� يــة، اكن �ب� ــة إعــدام كل� مــن 76 �ال
ية. يو� ــ� ــوب آس ن يــة وال�ب � ي�ق يــة واأل�فر� العر�ب�
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ــتة  ــاه(، وس يــح أد�ن ــر التوض� ــاص )أ�نطن يــا ال�قص ــاس �قضا� ــى أس ــذت ع ــ�ي 2021 �ن�ف ف ــذة � ــدام المن�ف ــاالت اإلع يــة )46( � أكثر�
ــرى،  يــات أ�ن نا� يهــم عــى أســاس �ب ــرون �كــم عل� يهــم �بالمــوت عــى أســاس ال�ــدود، وســتة آ�ن يــن �بال�قتــل �كــم عل� يــن متهم� ر� آ�ن
يــر، أي:  يهــم عــى أســاس التعز� يــا "إرهــاب" �كــم عل� تهــا الســلطات �ب�قضا� يــا وص�ف يــة �قضا� � ل�ف يــن أعدمــوا عــى �ن ولكــن الســتة الذ�

يــد الع�قو�بــة. ت�د� فــ�ي � يــره � ت�قد� ــوع إلــى � ــايض الر�ب فــ�ي ال�قا�نــون ولل�ق ثا�بتــة � يــث ال ع�قو�بــة � �� ، ئــ�ي يــر ال�قضا� الت�قد�

أسس تطبيق اإلعدام في السعودية

التعزير
ــ�ي  ام ــص �نطن ــدد أي �ن ي� ــال ال � ــى أ�فع ــ�بة ع ــة المناس ــاة للع�قو�ب يــر ال�قض ت�قد� ــن � يــر م ــاس التعز� ــق أس ينطل �
تضــع �قا�نو�نـًـا  ــرآن والســنة لــم � فــ�ي أ�اكمهــا عــى ال�ق ية االســتناد � يــح ع�قو�بتهــا، ولزعــم الســلطات الســعود� صر�
يــق �كــم ال�قتــل  يــن لتط�ب� لــب علمــاء الد� ــم ر�فــض أعن فــ�ي األ�ــاكم، ورعن يــرًا للتعســف � ــااًل ك�ب� تاركــًة م�ب يًّــا � نا�ئ� �ب

يص. يرهــم الشــ�ن ت�قد� رضوهــا �ســب � ي�ف يــة لل�قضــاة ل� � تمنــح هــذه األ��ق ية � يــرًا، �فالســلطات الســعود� تعز� �

القصاص
يــة  ــض ذوي الض�� ينــزل ال�كــم �بال�قصــاص �ســب النــص ال�قرآ�نــ�ي كع�قو�بــة عــى ال�قتــل المتعمــد إن ر�ف �

يــت �بالمطال�بــة �بال�قصــاص أو التنــازل عنــه. ــرون �ب�ــّق ذوي الم� ي�ق التنــازل عــن دمــه، وعمــوم العلمــاء �

الحدود
ية  ير الســلطات الســعود� ســ� ت�ف ية �ســب � يعة اإلســام� يهــا الشــر� را�ئــم م�ــددة �نصــت عل� تســتهدف �ب ال�ــدود �

. لها

شكوك حول مزاعم إلغاء حكم القتل بحق األحداث

يــش، مــن  ــى هاشــم الدرو� ــذ �كــم ال�قتــل �ب�ــق مص��ف يــو 2021 �ن�ف يو�ن� فــ�ي 15 � �
ــا، مــا  ياهــا عندمــا اكن مراه�قً تاك�بــه إ� يزعــم ار� يــات � نا� يــة �ب � ل�ف يــد 1994، عــى �ن موال�
ا�ئهــا �كــم ال�قتــل �ب�ــق األ�ــداث،  ية �بإلعف فــ�ي ادعــاءات الســلطات الســعود� يطعــن � �
ية،  ــعود� ق�ي الس ــر� يــف، ش ــرات ال�قط� اه ــ�ي مطن ف ــاركة � يــش �بالمش ــم الدرو� ته ــد ا� �ف�ق

ــا. يــن 17 و19 عاًم ينمــا اكن عمــره مــا �ب� فــ�ي 2011 و2012، أي �� ــرت � الــي �ب

ــر  �ب يــب وأ�ب ــرض للتعذ� تع ــا و� يًّ راد� ن ا�ن�ف ــ�ب ــ�ي 2015 س ف يــش � ــال الدرو� ــد اعت�ق و�بع
ــن  ين م ــنت� ــد س يــه، و�بع ــت إل� ه ــي و�ب ــات ال تهام ــراف �باال� ــة اعت ي�ق ث� يــع و� تو�ق� ــى � ع

مصطفى هاشم الدرويش

https://www.alqst.org/ar/post/execution-of-saudi-youth-casts-doubt-on-authorities%27-claims-of-reform
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ــم  ــ�ي 2017، و�ك ف ــة � صص ــة المت�ن ي زا�ئ� ــة ال�ب ــى الم�كم ــل إل ي ــي، أ�� ــون الم� ــف ال�قا�ن ال ي�ن ــا � ــة، م ــل الم�اكم ن �ق�ب ــ�ب الس
فــ�ي ذلــك عــدم  ثــر م�اكمــة شــا�بها عــدد مــن اال�نتهــااكت لضما�نــات الم�اكمــة العادلــة، �بمــا � فــ�ي 2018 إ� يــرًا � تعز� يــه �بال�قتــل � عل�
ــذ إعدامــه 12  يــو 2021، و�ن�ف يو�ن� فــ�ي 3 � يــا عــى ال�كــم � يــب، وصد�قــت الم�كمــة العل� تعــرض للتعذ� فــ�ي �قولــه �بأ�نــه � يــق � � الت��ق

ــه. ــار عا�ئلت ط يــه دون إ�ن يــق عل� ــا �بعــد التصد� يوًم �

تهــا �بإعــان �بعــض  ـع صور� ـي تلم� ية � ـ�ي المــزري �اولــت الســلطات الســعود� ـق لها ال��قو� ضــم اال�نت�قــاد الدولــ�ي لســ�ب ـ�ي �ن و�ـف
يًّــا  فــ�ي عــام 2020، أصــدرت الســلطات أمــرًا ملك� يات المطلو�بــة، و� ت�بلــغ أد�نــى المســتو� يــرة لــم � � فــ�ي األعــوام األ�ن اإلصا�ــات �
عــل ذلــك،  تتــرك لل�قضــاة منا�فــذ عــدة ل�ف ــراٌت � ثعف يــرًا عــى األ�ــداث، ووا�قعــه � تعز� يــق �كــم اإلعــدام � تط�ب� يــض إ�نهــاء � عنوا�نــه العر�
ــا  يــش، وال��قً فــ�ي �الــة الدرو� ــب �قا�نــون ماك�ف�ــة اإلرهــاب، كمــا � يــا المر�فوعــة �بمو�ب فــ�ي ال�قضا� فــ�ي ذلــك اســت�بعاد األ�ــاكم � �بمــا �
يمــة  ر� ية عــى �ب فــ�ي الســعود� ص � يتــم إعــدام أي شــ�ن يً�ــا أ�نــه "لــن � تصر� ية � فــ�ي الســعود� ية � يئــة ��قــوق اإل�نســان الرســم� أصــدرت ه�

تك�بــت عندمــا اكن �قاصــرًا". ار�

عــة أ�ــاكم ال�قتــل المنزلــة  يد، أمــر االدعــاء العــام �بمرا�ب يايسٍّ شــد� ــٍط ســ� ســطس 2020 �بعــد ضعف فــ�ي أعن � ، ٍّ ا�بــ�ي ي�ب تطــورٍ إ� فــ�ي � و�
ــا،  ثً ــوا أ�دا� ــا اك�ن ــا عندم ياه ــم إ� تاك�به ــم ار� يزع يــات � نا� ــة �ب ي � ل�ف ــى �ن ــر ع ــدهللا الزاه ــون وع�ب ــر وداوود المره ــي النم ــق ع �ب�
فــ�ي 27 أكتو�بــر 2021 أ�فــرج عــن عــي النمــر �بعــد ا�ن�قضــاء مــدة  ن، و� ــة ذلــك إلــى 10 ســنوات �بالســ�ب ي�ب ضــت أ�اكمهــم �نت� �ف و�ن

ــر. فــ�ي 14 �نو�فم�ب يتــه، وكذلــك ع�بــدهللا الزاهــر � م�كوم�

طر اإلعدام. هون �ن يوا�ب ين، ومنهم أ�داث، � � ي�ب�قى عشرات المسا�ب ولكن �

علي النمرداوود المرهونعبداهلل الزاهر
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8. التهجير القسري

ــة  ــر القانوني ــادرة غي ــلطات بالمص ــت الس ــي 2021 قام ــري ف ــر القس ــات التهجي ــتمرارية لموج ــي اس ف
ألراضــي مئــاٍت مــن الســّكان ألجــل التطويــر، أبرزهــا مــا فعلتــه فــي نوفمبــر مــن هــدم حــيٍّ كامــل فــي 

مدينــة جــدة.

يــر  � فــ�ي ذلــك اســت�واذها عن ية، �بمــا � يمــة ومســتمرة لــدى الســلطات الســعود� يــر ال�قســري ممارســات �قد� � مصــادرة األرايض والته�ب
يــر  � يهــا هــو الته�ب يرهــا، واكن المثــال األ�بــرز عل� تطو� تســتهدف الســلطات � فــ�ي منا�ــق � ــارات الوا�قعــة � ال�قا�نو�نــ�ي عــى األرايض والع�ق

يــوم. ينــة �ن� فــ�ي عــام 2020، �قــرب ال�ب�ــر األ�مــر للمــي �بمشــروع مد� يطــات، � يلــة ال�و� الو�ــي لــآالف مــن أ�بنــاء �ق�ب�

ــت  تل�ق ــد � يــة المنا�ــق، �ف�ق � فــ�ي �ب�ق ــرى � يــر األ�ن � يــات الهــدم والته�ب ــة مــن مصــادر مســت�قلة عــن عمل� ي�ق يــل د�ق� اص� ت�ف تــرد � وإن لــم �
ئــ�ي و�تضمنــت عــدًدا  يــر أو إشــراف �قضا� ت�ذ� يــت دون � ر� يــات الهــدم الــي أ�ب يــد �بــأن عمل� � ت�ف تعــذر التأكــد منهــا � ال�قســط معلومــات �

ــوق اإل�نســان. مــن اال�نتهــااكت ل��ق

ــت  تداول ير، و� ــ� ــة عس ــ�ي منط�ق ف يط � ــ� ــس مش ي م� ــرب �ن ــه �ق تندا� ــة � ي ــ�ي �قر� ف ــازل � ــن المن ــدد م ــدم ع ــل 2021 ه ي ــ�ي 14 أ�بر� ف �
ــرون مــن  ّ تعــرض لــه الســاّكن المه�ب يهــا مــا � يــن �ف� ت�ب� تهــدم المنــازل، و� ــات � رّا�ف تماعــ�ي ل�ب يوهــات عــى شــ�باكت التواصــل اال�ب يد� �ف�
تداولــت  يــر، و� ــة للتطو� يــز المنط�ق ه� ت�ب يعــة � ــدة �بأكملــه �بذر� ينــة �ب يــل الوا�قــع �بمد� ل� فــ�ي �نو�فم�بــر هــدم حــ�ي عن إصا�بــات وِم�ــن، و�

يًضــا. ــرون أ� ّ ــه الســاّكن المه�ب ــى من ينــت مــا عا�ن يوهــات �ب� يد� �ف�

يــر دون إعــام مســ�بق ودون  � ته�ب تك�بــت �ب�ــق النــاس مــن هــدم و� يــض ا�نتهــااكت ار� يًضــا مــن �ف� � يســت إال عن لعــل هــذه األمثلــة ل�
تنضــم  ية لــم � يــم، �فالســعود� فــ�ي الســكن الكر� ــوق النــاس � يســتمر مــا �بــدأت �بــه الســلطات مــن ا�نتهــاٍك ل��ق استشــارة، ولر�بمــا س�
فــ�ي المســكن الا�ئــق. تلــزم أعضاءهــا �با�تــرام ال�ــق � يــة الــي � � يــة والث�قا�ف تماع� يــة واال�ب ــوق اال�قتصاد� يــة لل��ق للمعاهــدة الدول�
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االنتهاكات المصاحبة لمشروع مدينة نيوم

ــم  يه ــن أراض� ــات م يط ــاّكن ال�و� ــة س يها إلزال ــع� ــ�ي س ف ــااكت � ــن اال�نته ــدًدا م ية ع ــعود� ــلطات الس ــت الس تك�ب ار�
ية لمشــروع ولــ�ي العهــد م�مــد �بــن ســلمان  يــوم، أ�ــد األعمــدة األساســ� ينــة �ن� يــزًا لمشــروع مد� ه� ت�ب ومســاكنهم �
ــ�ي ال�بــاد  ر�ب ت�بــوك شــمال عن ــة � فــ�ي منط�ق ــع � ت�ق صصــت للمشــروع � يــة 2030" اال�قتصــادي، واألرض الــي �ن "رؤ�

يطــات لعــدة �قــرون. يلــة ال�و� ــاف ال�ب�ــر األ�مــر و�قــد ســكنتها �ق�ب� عــى ض�ف

ــم �مأ�نة  يــل 2017 ورعن فــ�ي أ�بر� ــة � يــة اكمــل المنط�ق اســت�وذ صنــدوق االســتثمارات العامــة الســعودي عــى ملك�
فــ�ي 1  ية، و� يهــم �بصــورة ســر� لــة لمصــادرة ألراض� ــرون منهــا، أصــدرت أوامــر عا�ب ّ يه�ب ــة �بأ�نهــم لــن � أهالــ�ي المنط�ق
يهــم صــودرت لصالح  يًّا وأّن أراض� يتم إ�بعادهــم �قســر� يــة الســاكن �بأ�نهــم ســ� ــت الســلطات الم�ل� يــر 2020، أ�بلعف ينا� �
ــط عــى النــاس، وذلــك  اصــة للضعف يــة ع�بــأت الســلطات ال�قــوات ال�ن ــه المعارضــة الم�ل� فــ�ي و�ب يــوم، و� مشــروع �ن�
ــر  ا�ئ ــاء ال�ب ــى اإل�ن ــة ع ــى الموا�ف�ق ــم ع يــة وإكراهه � يــف ال�ب�ق و� ت�ن ــدف � يــر، �به � ــي الته�ب ــازل را�ف ــة من �بمداهم
اصــة  ــوات ال�ن تــه ال�ق تط�ف ــًا ا�ن ثتــه ��ف ا� ــَل عــدٌد منهــم إلعن ثنــاء ذلــك، اعت�ق ــل 20 موا�نًــا أ� مــن منازلهــم، واعت�ق
يــل  � دام الســاح الث�ق اصــة �باســت�ن ــّوات ال�ن يــل 2020 �قامــت ال�ق فــ�ي 13 أ�بر� ثــت لل�قســط، و� ت�د� �ســب مصــادر �

يطــات. يلــة ال�و� ي�بــة وأ�ــد أعضــاء �ق�ب� ر� يــة ال�ن ، أ�ــد ســاكن �قر� يطــ�ي يــم ال�و� �ب�قتــل ع�بدالر��

ــة  يل �ب� يوخ ال�ق ــ� ــوات لش ــلطات رش ــت الس ــل و�قدم ــة، �ب اص ــوات ال�ن ــات ال�ق ــ�ي ممارس ف ــق � ي � ت��ق ــرِ أي � ي�ب ــم � ول
يم  يت�بــرؤوا علنـًـا مــن م�قاومــة ع�بدالر�� يطــات ل� يلــة ال�و� اهــات �ق�ب� يرهــم مــن و�ب � يــن مــن �ق�بــل الســلطات وعن ين� المع�
يهــم �بــداًل  يــب، وعرضــت عل� ٍ �قر� فــ�ي مو�قــع ينهــم � تو�� يًضــا �لــَب الســاّكن �بإعــادة � ــاء، ور�فضــت الســلطات أ� لإل�ن
ــاد  يــدة، وأ�ف فــ�ي منا�ــق �بع� اصــة �بهــم � ــاد مســاكن �ن ي�ب يــال ســعودي إل� يمتــه 620,000 ر� يًضــا �ق� تعو� مــن ذلــك �

يــال ســعودي. ــى إاّل 17,000 ر� يتل�ق ــا للعــرض لــم � ً ا�ف ال�بعــض أ�نـّـه �ن
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9. حقوق المرأة

فــي 8 فبرايــر 2021 أعلــن ولــي العهــد محمــد بــن ســلمان أن الســلطات ســتضع أنظمــة جديــدة مــع 
ــك أي  ــق ذل ــم تلح ــن ل ــة، لك ــخ المملك ــي تاري ــخصية األول ف ــوال الش ــام األح ــا نظ ــام، منه ــة الع نهاي
ــا تخضــع القضايــا العائليــة تماًمــا إلــى تقديــر القضــاة الذيــن  تفاصيــل، ففــي غيــاب أّي قانــون أســرة حاليًّ
ينحــازون ضــّد النســاء ويحكمــون ضّدهــن فــي كثيــٍر مــن الحــاالت، وكانــت اإلصالحــات األخيــرة المعلــن 
ــااًل آخــر لمنهــج البهرجــة اإلعالميــة حــول اإلصــالح دون خطــواٍت  أنهــا ستحّســن مــن أوضــاع النســاء مث
جــاّدة فقــد اختتــم عــام 2021 ونظــام الواليــة الظالــم مــا زال قائًمــا ورفــع يــد التحكــم الذكــوري عــن 

النســاء أمــٌر بعيــد المنــال.

يــٍة  ير� يــاة، �بإعطــاء الســلطة لذكــور األســرة عــى �قــراراٍت مص� فــ�ي �الــة ال�قاصــر مــدى ال�� ــات � يــة النســاء ال�بالعف ــام الوال� يضــع �نطن �
يضــاف  يــف والص�ــة والــزواج، و� � يــم والتو�ن يتعلــق �بالتعل� يمــا � يــدة �ف� � يــة النســاء م�ق ســها، �ف�ر� يــاة النســاء مــن العا�ئلــة �ن�ف فــ�ي �� �

ية إلــى أ�بنا�ئهــن. نســ� يــر ال�ب تمر� إلــى ذلــك �رما�نهــن مــن �ــق �

يــرة منهــا  � فــ�ي الســنوات األ�ن ية �بعــدة إصا�ــات � ــرب، شــرعت الســلطات الســعود� تهــا لــدى العف ين صور� فــ�ي ســع�ي منهــا لت�ســ� و�
ــاز  ــوب إل�ن�ب ــى المطل يــار األد�ن ــغ المع� ت�بل ــوات ال � ط ــذه ال�ن ــة ه ــن اك�ف ــاء، لك ــى النس ــة ع روض يــود الم�ف � ــض ال�ق ــف �بع �ف ي�ن ــا � م
ــال  ــرأة � ــه للم تو�ب ــد � ــي �ق ــوق" ال ــة "الع�ق يم ر� ــا �ب ــرات، منه ــة �بالثعف يئ ــا مل� ــك أ�نه ــن ذل ــى م ــل واألده يــة، �ب ندر� ــاواة ال�ب المس
يــدة من�تهــا  د� يّــاٍت �ب ــد أي �ر� ن ت�ف ــد � اهــا، أو �ــى ا�بنهــا( الــي �ق هــا، أ�ن ــل )ســواًء اكن أ�باهــا، زو�ب ــ�ي األمــر الر�ب يــان" ول "عص�
فــ�ي  ــواز والدراســة � يــم لل�صــول عــى �ب ــب ال�قا�نــون الت�قد� يمكــن للمــرأة اآلن �بمو�ب يــن � ــ�ي �� يًّــا، �ف�ف ر� ياهــا هــذه اإلصا�ــات �نطن إ�

يّــب ضدهــا. � تعف ــوق أو � يــة ع�ق ــع �قض� ير�ف ــل أْن � يمكــن لولــ�ي أمرهــا الر�ب ــارج مثــًا، � ال�ن

https://www.spa.gov.sa/2187777
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ـون،  رًّمــا �ســب ال�قا�ـن ـس م�ب ـي ـا ول� يّـً ــا �قا�نو�ن� ً ي�ف تعر� ي�مــل � نــدر ال � يضاعــف المشــكلة هــو أّن العنــف المســتند إلــى ال�ب مــا �
يــرات  ــرك الكث� يت ــا � يــق، م ــة للتط�ب� يــات الازم ــر لآل� ت�ق ت�ف يــف � ــن التعن� ــاء م يــة النس ــا �ما� ــرض له ت يــرة الم�ف � ــات األ�ن واإلصا�
يهــا. يًّا �ف� شــ� بـًـا مت�ف يــاة النســاء وكر� نــدر عامــًا مهــدًدا ل�� يســتمر العنــف المســتند إلــى ال�ب ــة، ل� طــرة أو �ر�ب فــ�ي أوضــاع �ن ــاٍت � عال�ق

اهــر ولــ�ي العهــد م�مــد �بن ســلمان  تطن فــ�ي ادعــاء الســلطات �بت�قّدمهــا �ن�ــو اإلصــاح المعــي �ب��قــوق المــرأة و� يطعــن � وأشــّد مــا �
�ي  ــال التعســ�ف ية �باالعت�ق فــ�ي الســعود� ــل ��قــوق المــرأة � يــن" المــرأة، هــو معاملــة الدولــة لرا�ئــدات النضــال أل�ب تمك� يناصــر "� �بأ�نــه �

�ــة 18(. ــر ص�ف يــد أ�نطن ي�قــات المســتمرة )للمز� يــب والمضا� ن والتعذ� والســ�ب
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10. حقوق المثلّيات والمثليين ومزدوجي الميول 
ا والعابرين جندريًّ

ــات والمثلييــن ومزدوجــي الميــول والعابريــن والعابــرات، فهــم  يمــس النهــج التعســفي حقــوق المثلّي
عرضــة للســجن والجلــد وحتــى اإلعــدام لتعبيرهــم عــن ميولهــم الجنســية أو هويتهــم الجندريــة، وفــي 
حيــن تدعــي الســلطات الســعودية أنهــا ســاعية نحــو اإلصــالح، فمــا زال مجتمــع الميــم يواجــه القمــع 

ــز. والتميي

يــر  ت�قد� ت�ــت ر�مــة � يــة � يتــرك أوضاعهــم ال�قضا�ئ� يــم، مــا � تمــع الم� ــوق م�ب يــة �ب��ق ية �نصــوص معن� مــة الســعود� فــ�ي األ�نطن يــس � ل�
فــ�ي ذلــك العا�قــات  ــارج الــزواج، �بمــا � ية �ن نســ� فــ�ي عا�قــات �ب ــول � يــن �بالد�ن ية ضــّد المتهم� ينزلــون أ�ــاكَم �قاســ� يــن � ال�قضــاة، الذ�

لــد، و�ــى اإلعــدام. ن وال�ب تصــل إلــى الســ�ب يمكــن أن � يــة، واأل�ــاكم � المثل�

ية الســلطات  يــز، وال مؤشــر عــى �ن� ي� يــة مــن التم� ية مثــل ال�ر� يــم ال��قــوق األساســ� تمــع الم� طــواٍت �بعــد لمنــح م�ب ــذ أّي �ن تت�ن ولــم �
ــة الــدول للعمــل عــى  لــس العمومــ�ي لألمــم المت�ــدة دعــت اك�ف يســم�بر 2021، ر�فضــت مســودة للم�ب ــ�ي د� يــام �بذلــك، �ف�ف � ال�ق

يــة. ندر� يــة ال�ب ية والهو� نســ� يــول ال�ب تلــك المســتندة إلــى الم� يهــا � يــة، �بمــا �ف� يز� ي� يــن والممارســات التم� ــاء ال�قوا�ن� إلعف

ــد  يــت إلــى المملكــة، �ف�ق ــة الــي ُدِع� يرة والمعرو�ف يات الشــه� ص� ت�ــدث عنــه عــدٌد مــن الشــ�ن يــم � تمــع الم� ــوق لم�ب وا�نعــدام ال��ق
ــاد  ــوء اضطه فــ�ي ض ــرى � ية الك�ب ــعود� ــزة الس ا�ئ ــ�ي �ب ف ــاركة � ــن للمش يطمئ ــم � ــه ل ــون أ�ن يــس هاملت ــوال 1 لو� ــا�بق �فورم ــن متس أعل

فــ�ي ال�بــاد. يــم � تمــع الم� م�ب
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11. حقوق عديمي الجنسية )البدون(

لــم تصلــح الســلطات األوضــاع التــي يعانــي منهــا األشــخاص عديمــو الجنســية فــي الســعودية، 
المعروفيــن بمســمى البــدون، فالصعوبــات التــي تحدهــا مــن كل جانــب لــم تتغيــر خــالل هــذا العــام، 
مؤثــرًة علــى كافــة مراحــل حياتهــم ومختلــف أوجههــا، مــن التعليــم والرعايــة الصحيــة وحتــى العمــل 
والحيــاة العائليــة، وبــداًل مــن اإلصــالح أعلنــت الســلطات الســعودية فــي نوفمبــر 2021 أنهــا ســتجّنس 

ــدون. ــك الب ــمل ذل ــاءات”، دوْن أْن يش ــن ذوي “الكف ــب م ــن األجان ــن المقيمي ــدد م ــر مح ــدًدا غي ع

ينتمــون لمــا  ل�بهــم � يــن 70,000 و250,000 �نســمة، وأعن يــرات أعدادهــم مــا �ب� تضــع الت�قد� ية � يــات الرســم� يــاب اإل�صا�ئ� � فــ�ي عن و�
فــ�ي  يس الدولــة � تأســ� ية و�قــت � ية الســعود� نســ� ل لل�صــول عــى ال�ب ّ تســ�ب يــة لــم � �با�ئــل الناز�ــة"، وهــ�ي �ق�با�ئــل �بدو� بـــ "ال�ق يســمى � �
فــ�ي  ية � نســ� يــق ال�صــول عــى �ب يــش �ب�قطــع �ر� يــن مــن ســ�بل الع� يــد المملكــة"، الم�روم� بـــ "موال� يســّمون � يــات، أو لمــن � ين� ث� الثا�
ية أساًســا وألن  نســ� يــق واض�ــة لل�صــول عــى ال�ب ــود �ر� يــره و�نـًـا، وذلــك لعــدم و�ب � ــوا عن يعر�ف يــه ولــم � � ترعرعــوا �ف �بلــد ولــدوا و�

يــر مشــرّعة �قا�نو�نـًـا. � ــة عن ي�ق فــ�ي ال�بــاد �بطر� دادهــم أ�قامــوا � يهــم أو أ�ب أ�بو�

يمــات م�ــددة أو واض�ــة  � تنطن ــا � يــاة، �ف ــه ال�� تلــف أو�ب تطــال م�ن ــدون � ــاة ال�ب ية، �فمعا�ن نســ� تــاف أســ�باب ا�نعــدام ال�ب مــع ا�ن
يــن ُ�ــرِم  فــ�ي �� ــة، � يــم األســايس �ف�قــد اكن ذلــك �بصعو�بــة �بالعف يــم، ومــن �صــل منهــم عــى التعل� وضعــت ل�صولهــم عــى التعل�
ــرص  ي�ــد مــن ال�ف يــة م�رومــة منهــا، وإن اكن ذلــك � ل�ب� يــم العالــ�ي �فاألعن امعــات ومؤسســات التعل� تماًمــا، وأمــا ال�ب ــروَن منــه � آ�ن
فــ�ي ال�ــاالت الطار�ئة  يــة لهــم �ــى � يــة الص�� يــر الرعا� � تو�ف يًّــا � ين� ت� تر�فــض رو� يات � � ي�قــف عنــد ذلــك، �فالمستشــ�ف يــة �فال�رمــان ال � ت� يا� ال��
يــم �فال�قاعــدة العامــة هــ�ي منــع ال�بــدون  ــواز، و�ــى إن �صلــوا عــى التعل� ية أو ال�ب يــة الســعود� ت� وذلــك لعــدم �مــل �بطا�قــة الث�بو�
يــة، �فهــم ممنوعــون مــن العمــل  ــر الســلطات لهــم المعو�نــة المال� تو�ف ي�قــة مشــروعة، وال � ــل �بطر� مــن العمــل أو ال�صــول عــى د�ن
يــش ســوى �باألعمــال  يل لهــم للع� ــارات، و�بالتالــ�ي ال ســ�ب� يــة أو ع�ق ار� ت�ب يل منشــآت � � يســمح لهــم �بتســ�ب فــ�ي ال�قطــاع ال�كومــ�ي وال � �

يــة. ام� يــر النطن � يــة أو �بالطــرق عن ير� � يــات ال�ن مع� يــر الرســم�ي أو �بمســاعدة ال�ب � فــ�ي اال�قتصــاد عن يــة � يدو� ال�
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ــرد ال�بــدون  تــزوج ال�ف يًّا �ــى لــو � ل رســم� ّ تســ�ب ــات ال � ي�ب يــة، �فالز� ث�بــات الهو� ية مــن مضــار ال�رمــان مــن إ� يــاة األســر� تســتثى ال�� وال �
يصعــب عــى األهالــ�ي ال�صــول عــى شــهادات والدة أل�بنا�ئهــم، وهــذا ال�رمــان مــن ال��قــوق  ية، و� نســ� يهــا �ب يــه أو لد� ًصا لد� شــ�ن
ــر  يــاة �ف�ق ــر �بعضهــم عــى �� �ب ت�ب ية � ــروف �قاســ� فــ�ي �ن ــدون � يضــع ال�ب يــة � تماع� يــة واال�ب ــوق اال�قتصاد� ية وال��ق ياســ� يــة والس� المد�ن�
ــح أن هــذه األوضــاع  يعة �فمــن األر�ب يــة أو الســر� د� تنامــ�ي أعدادهــم وا�نعــدام ال�لــول ال�ب يمــة، ومــع � ر� فــ�ي ال�ب ــراط � مد�قــع أو اال�ن�ن

تــزداد إال ســوًءا. لــن �

ّ أعلــن عنــه  ا�نــب، �بأمــرٍ ملكــ�ي يــن األ�ب يم� يــر م�ــدد مــن الم�ق� � ية لعــدٍد عن نســ� فــ�ي 2021 وردت أ�ن�بــاء عــن منــح الســلطات ال�ب و�
�بــرات  يــزة وال�ن ــاءات المتم� ية لعــدد مــن أص�ــاب الك�ف ية الســعود� نســ� يــه الملــك "عــى منــح ال�ب � فــ�ي 11 �نو�فم�بــر 2021 وا�فــق �ف �
ية  ــم أّن الســعود� ية لل�بــدون، رعن ــوق األساســ� ية أو �ــى ال��ق نســ� طــوة لمنــح ال�ب طــا أي �ن ت�ن صصــات النــادرة"، ولكــن لــم � والت�ن

تهــم. اءا� لــِب هــؤالء مهمــا اك�نــت ك�ف ت�با�هــم �بــه أ�قــدم مــن أعن يــد وار� عــّي الو�� و�نهــم ال�ف

يــض �ــاالت ا�نعــدام  � �ف ت�ن يــة � ا�ق� ت�ف ية وال ا� نســ� يمــ�ي ال�ب اص عد� ــة �بوضــع األشــ�ن يــة المتعل�ق ا�ق� ت�ف ية عــى اال� تصــدق الســعود� ــم � ل
ــق  ثا�ئ يــر الو� � ية �بتو�ف ــ� نس ــب ال�ب ــزم �ال تل ــًا � ــادة 9 مث ــاكل، �فالم ــو�به المش تش ية � ــعود� يــة الس ية العر�ب� ــ� نس ــام ال�ب ية، و�نطن ــ� نس ال�ب
يــة  ل� يــر الدا�ن تمنــح وز� يــر مــن ال�بــدون، والمــادة 10 � ــر لــدى كث� تتو�ف ثا�ئــق ال � ينســلخ منهــا"، وهــ�ي و� ية الــي � نســ� ــة "�بال�ب المتعل�ق
ــداء  ــدون إ�ب ــوال و�ب يــع األ� م� ــ�ي �ب ف يــة � ل� يــر الدا�ن ــاك "وز� ــى امت ــص ع تن يــث � يــس، �� ن� يــا الت�ب ــى �قضا� ــة ع ــلطة المطل�ق الس
يــه الشــروط المنصــوص  � ــر �ف تتو�ف نــي الــذي � ية لأل�ب يــة الســعود� ية العر�ب� نســ� ــة عــى منــح ال�ب فــ�ي ر�فــض الموا�ف�ق األســ�باب ال�ــق �

يــة. يــة ال�قا�نو�ن� يــاة دون أي شــكل مــن أشــاكل ال�ما� يــن مــدى ال�� � ــدون عال�ق ــل ال�ب يطن ــ�ي � يهــا"، �بالتال عل�
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12. حقوق العّمال المهاجرين

ــة  قدمــت الســلطات الســعودية فــي مــارس 2021 بعــض اإلصالحــات المحــدودة علــى نظــام الكفال
ســيء الســمعة، الــذي يضــع العامــل الوافــد فــي المملكــة فــي حالــة التابــع لمواطــٍن يتصــرف ككفيــٍل 
لــه، وال تقــف المشــكلة عنــد بقــاء نظــام الكفالــة ككل بــل حتــى اإلصالحــات الجديــدة تتخللهــا ثغــرات 

قانونيــة واســتثناءات معتبــرة، مثــل تغاضيهــا عــن أوضــاع مالييــن العامــالت المنزليــات.

ــزٍء مــن م�بــادرة إصــاح  فــ�ي �نو�فم�بــر 2020 ك�ب فــ�ي مــارس، �بعــد اإلعــان عنهــا � الــة � ــام الك�ف �قدمــت �بعــض اإلصا�ــات عــى �نطن
يــة،  ن�ب� روضــة عــى العمالــة األ�ب يــود الم�ف � يــف �بعــض ال�ق � �ف ت�ن ًة � يــة، مســتهد�ف تماع� يــة اال�ب ية والتنم� العمــل لــوزارة المــوارد ال�بشــر�
طــار، والســماح  ــد العمــل أو ضمــن مــدة إ�ن ا�ئــف �بعــد ا�نتهــاء ع�ق يــر الو�ن ي� � يد، �بالســماح لهــم �بتعف ــٍد شــد� تل�قتــه مــن �ن�ق �بعــد مــا �
شــل  ت�ف يــة لهــذه الم�بــادرة � يذ� � يــل، ولكــن اللوا�ئــح التن�ف � ــروج دون ال�صــول عــى إذن رّب العمــل أو الك�ف يرة �ن تأشــ� لهــم �بطلــب �
ــه  ثه عــى أرض الوا�قــع، �فأ�ــد أو�ب يــر الــذي ســت�د� ي� � ــدار التعف ي�بعــث �بالشــكوك �ــول م�ق يــا مهمــة، مــا � فــ�ي التطــرق لعــدة �قضا� �
ــات  يــن العام ي� ــم ما� يه ــن �ف� يــدة، �بم د� ــات ال�ب ــود اإلصا� ــن �بن ــال م ــن العم ــاف م ــدة أصن ــ�قاط ع ــو إس ــرى ه ــال الك�ب �ف اإلعن

يــات. المنزل�

يكثــر أْن  ــا، �ف� تكــن األســوأ إ�ا�قً ا�نــب، إْن لــم � يــن العمــال األ�ب يــة �ب� تماع� ت�تلــن أ�ــد أســوأ الموا�قــع اال�ب يــات � والعامــات المنزل�
ــا  ، �بم ــ�ي ي�ف � ــن الو�ن ه ــارج وص�ف ــل �ن ــى العم ــرن ع �ب ي�ب ــن، وأْن � ته وازا� ــادر �ب تص ــاعة، وأْن � ــدار الس ــى م ــل ع ــى العم ــرن ع �ب ي�ب �
يــث  فــ�ي عــدة منــازل، �� يــات العمــل � ادمــات المنزل� ــرض عــى ال�ن فــ�ي عــدة �ــاالت �ف ًــا، و� يا�ن نــي أ�� ال ال�ب يتضمــن االســتعف �
يــة الممكــن لهــا  ية العاملــة وال�ما� نســ� تتنــوع �ســب �ب يص، وهــذه األوضــاع � يــل العامــات �بالســاعة لر�ب�ــه الشــ�ن � ــر الك�ف يؤ�ب �

ارة �بادهــا. يهــا مــن ســ�ف ال�صــول عل�

يــون �نســمة، و%75 منهــم �قادمــون مــن الهنــد  يــون مــن 34 مل� ثلــث ســاكن ال�بــاد، أي �قرا�بــة 12 مل� يمــون �والــ�ي � يشــكل الم�ق� �
ــدة  يــن العمــل المع�ق يمــات و�قوا�ن� � يــدة �بســ�بب عــدد مــن التنطن هــون مشــاكل عد� يوا�ب يــن، و� ل�ب� ــادش ومصــر وال�ف و�باكســتان و�بنعف
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ــة  ال ت�ــت ك�ف نــي � يضــع العامــل األ�ب ــذي � ــة ال ال ــام الك�ف ــة �نطن ل ت�ــت مطن ــع كلهــا � ت�ق ــاص، � يــة لل�قطــاع ال�ن يم� � والضوا�بــط التنطن
يــف  � يعــة التو�ن يــر ��ب� ي� � تعف يــة � يــل مــن صا�� � يملكــه الك�ف ال لمــا � علــه عرضــة لاســتعف ي�ب ال�بـًـا رّب عملــه، مــا � موا�ــن ســعودي هــو عن
ــاد دون  ــن ال�ب يــم م � ــف الم�ق ــاد المو�ن يح وإ�بع ــر� ــرف �بتس يــة التص ــا �ر� يًض ــه أ� يــه، ول ــوع إل� ــف دون الر�ب ّ ــة المو�ن ال ــل ك�ف أو �ن�ق
ــوء  ــن س ــارب م ــل اله ــر العام يضط ــد � ــروج، و�ق يرة �ن ــ� تأش ــاد دون � ــادرة ال�ب ــل معف ــن للعام يمك ــل ال � ــ�ي الم�قا�ب ف ــذار، و� ــا�بق إ�ن س

ال أشــد. ــح عرضــة الســتعف يص�ب فــ�ي الســوق الســوداء و� ية للعمــل � ــروف العمــل ال�قاســ� المعاملــة و�ن
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13. الحرب في اليمن

مــع دخــول الحــرب فــي اليمــن ســنتها الســابعة، اســتمر القتــال بتصعيــد عســكري كبيــر فــي محافظــة 
مــأرب فــي فبرايــر 2021، وارتكبــت أطــراف الحــرب انتهــاكاٍت جســيمة، منهــا هجمــات عشــوائية علــى 
مناطــق مدنيــة مــن قــّوات الحوثــي، وهجمــات جويــة عشــوائية مــن التحالــف بقيــادة الســعودية، وكان 
ــة  ــد اآللي ــّد تجدي ــر ض ــي أكتوب ــّوت ف ــدة أن ص ــم المتح ــان لألم ــوق اإلنس ــس حق ــى مجل ــار عل ــن الع م
الدوليــة الوحيــدة للتحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق اإلنســان فــي الصــراع فــي اليمــن، إثــر ضغــٍط شــديٍد 

مــن الســعودية وحلفائهــا، مــع اســتمرار تدفــق األســلحة لهــا مــن الحكومــات الغربيــة.

استمرار القتال واألزمة اإلنسانية

يــة ضــّد �قــوات  ية دول� يــة عســكر� فــ�ي عمل� ية منــذ مــارس 2015 � يــة الرســم� يمن� ية الدعــم لل�كومــة ال� �قدمــت الســلطات الســعود�
يع �ــول و�قــف إ�ــاق النــار �فال�قتــال  ــم مــا أشــ� فــ�ي 2014، ورعن يطرة عــى العاصمــة صنعــاء � تمكنــت مــن الســ� ثــ�ي الــي � ال�و�
ــدد  ــاوز الع ت�ب ــن، � يم ــات ال� يا�ن ــروع �ب� ــب مش ــل 2021، �ف�س ــأرب أوا�ئ ــة م ــ�ي م�ا�فطن ف ــع � ــكرّي واس يــد عس ــذ �تصع� ــتمر من اس
يــن  ٍّ �ب� يّتهــا الم�باشــرة 18,000 مد�نــ�ي فــ�ي 2021، راح ض�� مــة � يــة ال�ــرب 24,000 ه�ب يــة منــذ �بدا� و� مــات ال�ب التراكمــ�ي لله�ب

يــحٍ. ر� ٍ و�ب يــل �قت�

ــى  ــة اآلن إل ــمة �ب�ا�ب يــون �نس ــن 20 مل� ــر م ــ�ي 2021، �فأكث ف يــن � ي� ــى المد�ن� ــن ع يم ــرب ال� ــه � ثت ــذي أ�د� ــراب ال ــتمر ال�ن واس
يــة  يــر �نشــره �بر�نامــج التنم� ت�قر� ــدر � ، و�ق ئــ�ي ذا� ــون مــن ا�نعــدام األمــن العف يعا�ن يــون �نســمة � يــة، وأكثــر مــن 16 مل� ــة اال�قتصاد� اإلعا�ن
ــع  ير�ب ــه � ــة %60 من يــة 2021، �قرا�ب ــع �نها� ي�بلغ 377,000 م ــ� ــرب س يــا ال� ــدد ض�ا� ــر أّن ع فــ�ي �نو�فم�ب ــدة � ــم المت� ــع لألم التا�ب

يــة. يــة الص�� ــاء والرعا� ــام والم ــى الطع ــول إل ــة الوص ــل صعو�ب ــرب مث ــة �بال� ت�بط ــرة مر� يــر م�باش � ــ�باٍب عن ألس

ية  ــعود� ــلطات الس ــاهمت الس ــن، وس يم ــة لل� ــن المعو�ن ــدوالرات م ــارات ال ي ــرع �بمل� ــة �بالت�ب ي ــة الدول� ــات الما�ن� ه ــدت ال�ب تعه �

https://www.ye.undp.org/content/yemen/en/home/library/assessing-the-impact-of-war-in-yemen--pathways-for-recovery.html
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ــ�ي  ف ــد � تعه ــارس 2021 � ــ�ي 1 م ف يــاض � ــ�ي الر� ف ــات � ت�برع ــل � ــد ��ف ية وع�ق � ــ�ن ــاهماٍت س ــات مس يــق الت�برع ــ�ي صناد� ف يــة � ت� واإلمارا�
يــة  يتــه الت�ت� يــره ال�قتصــاد ال�بلــد و�بن� تدم� تماًمــا مــع ممارســات الت�الــف و� يتنا�قــض � يــار دوالر، �بمــا � المت�برعــون �ب�والــ�ي 1.7 مل�

ــه. س ــذاء لن�ف ــر العف يو�ف ــد أن � يــح لل�بل تت� ــن أن � الممك

أثر كوفيد-19 وانهيار النظام الصحي اليمني

يــل  يتل�قــى %99 مــن ســاّك�نها الل�قــاح، ومنــذ أ�بر� فــ�ي �بلــٍد لــم � يــرًا، � ط� تصاعــًدا �ن فــ�ي 2021 � يــد19- � �تصاعــد عــدد اإلصا�بــات �بكو�ف�
ــات  يا�ن ــر ال�ب� تو�ف ــدم � يــر لع ــى �بكث� ــون أع تك ــح أن � ــن األر�ب ــداد م ــن األع يــد-19 لك ــة �بكو�ف� ــاة متعل�ق لت 1,500 و�ف ــ�ب 2020 س
يث دمرت  ــراء ال�ــرب، �� يــرًا من �ب يــة �قــد �تضرر كث� دمــات الط�ب� ــر ال�ن فــ�ي مســا�اٍت واســعة مــن ال�بــاد، �فتو�ف ا�ئ�ــة � ــة �بال�ب المتعل�ق
يات  � ية �بهــدم المستشــ�ف يــادة الســعود� � يمــن، و�قامــت �قــوات الت�الــف �ب�ق فــ�ي ال� يــة � تضــررت أكثــر مــن �نصــف المنشــآت الص�� أو �
يــة  تــامٍّ �بال�الــة الم�م� يــة، �باســتهتارٍ � و� مــات ال�ب يــة �باله�ب يرهــا مــن المنشــآت الص�� � يــم وعن يــة ومراكــز التطع� يــادات الص�� والع�

. لهــذه الم�با�نــ�ي

الفشل في تجديد آلية األمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب

يــن  ــراء ال�بارز� �ب يــق ال�ن يــة �فر� يــد وال� د� ت�ب ــى � ــدة ع ــم المت� ــع لألم ــان التا�ب ــوق اإل�نس ــس ��ق ل ــّوت م�ب ــر 2021 ص ــ�ي 7 أكتو�ب ف �
فــ�ي  تك�بهــا أ�ــراف الصــراع، و� فــ�ي اال�نتهــااكت الــي ار� يــق � � فــ�ي 2017 للت��ق تأســس � يمــن، الــذي � يــن �بشــأن ال� ي� يم� يــن واإل�قل� ي� الدول�
ين  ين لســنت� يــن المســت�قل� � يــة الم��ق�ق يــد وال� د� ــرارًا لت�ب يــن �ق يّــق را�فض� ٍ ض� لــس صــوت األعضــاء �بهامــش وصمــِة عــارٍ عــى الم�ب
يل ذلــك  فــ�ي ســ�ب� ــًة � �ف ا�ئهــا، مو�ن ية و�ل�ف يــٍف مــن الســعود� ــٍط كث� يمــن، وذلــك �بعــد ضعف فــ�ي �ــرب ال� را�ئــم � يــن لمرا�ق�بــة ال�ب يت� � إضا�ف

يــد. يــب والتهد� � الترعن

يعــد  ــه � ي�قا�ف يمــن، وإ� فــ�ي �ــرب ال� ــوق اإل�نســان � فــ�ي ا�نتهــااكت ��ق يــق � � يــدة للت��ق يــة الو�� يــة الدول� يــق هــو اآلل� ر� واك�نــت هــذا ال�ف
ــم  ــ�ي لألم ــس العموم ل يــة الم�ب يــر �كوم� � ــات عن م ــف لمنطن ت�ال ــد � يــت �ناش ــذ التصو� ــ�بة، ومن يــق الم�اس ــ�ي �ر� ف يــرًة � ــة ك�ب� �نكس

يمــن. فــ�ي ال� ــة � ــى العدال يــق إل يــدة لرصــف الطر� د� يــٍق �ب � ت��ق يــة � يس آل� المت�ــدة لتأســ�

الحكومات األوروبية واألمريكية تواصل بيع األسلحة للتحالف

فــ�ي عــام 2021 مــن  ا�ئهــا � ية و�ل�ف يــة إلــى الســعود� يــة واألورو�ب� يك� ية مــن ال�كومــات األمر� تد�فــق العتــاد والمعو�نــة العســكر� اســتمر �
يــة �قا�ئمــة مصــدري األســل�ة  يك� يــات المت�ــدة األمر� تصــدرت الوال� دمــات دعــم، و� يــب و�ن تدر� ــة و� يا�ن يــار وص� � أســل�ة و�قطــع عن
يــا  يــا و�ــى ألما�ن� يطا�ن� يــة، مــن �بر� تــه ال�كومــات األورو�ب� يــة العتــاد الــذي و�فر� ر ذلــك أهم� يســتصعف يــر، دون أن � ــارق ك�ب� ية �ب�ف للســعود�

فــ�ي ال�ــرب. هــود الت�الــف � يــا، ل�ب يطال� يا وإ� وإســ�با�ن�

يــات  يكــ�ي للعمل� ــه الدعــم األمر� يمــن و"إ�نهــاء اك�فــة أو�ب فــ�ي ال� يــدة �بالعمــل عــى إ�نهــاء ال�ــرب � د� يــة ال�ب يك� تعهــد اإلدارة األمر� ومــع �
يــر  ينا� فــ�ي � ية واإلمــارات الــذي أعلــن عنــه � يــع األســل�ة للســعود� ــاف المر�ــب �بــه ل�ب� ي�ق يــن أّن اإل� ت�ب� ــد � فــ�ي ال�ــرب"، �ف�ق يــة � وم� اله�ب
يــل 2021  فــ�ي أ�بر� يــر األســل�ة ألعضــاء الت�الــف، و� � تو�ف يــة وعــادت إلــى � يك� عــت ال�كومــة األمر� ترا�ب يــث � 2021 اكن مؤ�قتًــا، ��
يــار  يمتــه 23.4 مل� ــري مــع اإلدارة الســا�ب�قة �ق� ــاٍق أ�ب ت�ف ــب ا� ِ أســل�ة متطــورة إلــى اإلمــارات المت�ــدة �بمو�ب ــل ــت عــى �ن�ق وا�ف�ق
يــون دوالر. يمتهــا 650 مل� ية �ق� ــو إلــى الســعود� و-�ب يــخ �ب يــدة لصوار� د� �قــة �ب فــ�ي �نو�فم�بــر 2021 وا�ف�قــت عــى ص�ف ، و� يكــ�ي دوالر أمر�

https://www.hrw.org/ar/news/2021/12/02/380541
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14. تطورات دولية متعلقة بالوضع الحقوقي 
في السعودية

ــادة الســعودية لتحســين الوضــع الحقوقــي المــزري  ــى القي ــي شــديد عل ــدأ عــام 2021 بضغــط دول ب
فــي البــالد، فقــد تولــت الســعودية رئاســة مجموعــة العشــرين فــي العــام الســابق واســتضافت قمــة 
مجموعــة العشــرين الســنوية، وأتــت إدارة أمريكيــة جديــدة تعهــدت باتخــاذ موقــف ناقــٍد تجــاه الريــاض، 
وإْن كانــت وعــود الرئاســة األمريكيــة لــم تتحقــق، فقــد اتخــذت خطــوات إيجابيــة تجــاه الســلطات 
ــا، بمــا فــي ذلــك قــراٌر قــويٌّ مــن البرلمــان األوروبــي، وفــي وجــه كل ذلــك واصلــت  الســعودية دولًي
الســلطات الســعودية فــي 2021 اســتراتيجيتها اإلعالميــة باالســتثمار فــي الفعاليــات الموســيقية 

ــا. ــة، واجهــت ردة فعــٍل ســلبّية أحياًن ــة الدولي والرياضي

يًّا للســلطات  ًا أساســ� يــة شــاعن هــود العا�قــات العامــة والســمعة الدول� يــة العهــد أص�ب�ــت �ب تولــ�ي م�مــد �بــن ســلمان وال� منــذ �
ــد ســعت  ، �ف�ق �ي اشــ�ق�ب مــال �ن فــ�ي �ب يمــة �قتــل الص�ا� ر� ــراء �ب يــرة مــن �ب ــت ســمعتها ضر�بــة ك�ب� تل�ق صوًصــا �بعــد أن � ية، �ن الســعود�
يــة  يــة لولــ�ي لعهــد )رؤ� يــة اال�قتصاد� يًة ل�بر�نامــج التنم� يــزًة أساســ� يشــكل رك� نــي الــذي � ــذب االســتثمار األ�ب الســلطات �بعــد ذلــك ل�ب
يــر  ي� � ية �ن�ــو اإلصــاح والتعف يــر الســلطات ك�كومــة ســاع� ــ�ي المتصاعــد �بتصو� ــط الدول يــف مــن الضعف � �ف 2030( و�اولــت الت�ن

يــث. والت�د�

الواليات المتحدة تنقلب على عقبيها

ــٍف  ــذ مو�ق يــد �بأ�ن د� تعهــدت اإلدارة ال�ب يــات المت�ــدة، و� يــًدا للوال� د� يًســا �ب يــن ر�ئ� يم� يــدن ال� ــو �با� يــر 2021 �نّصــب �ب ينا� فــ�ي 20 � �
يــدن  ــرَض �با� ــد، ولل�ــق �ف ية مــن الن�ق يــادة الســعود� � ترامــب، الــي �ّصنــت ال�ق ــف إدارة � ــف مو�ق ال ي�ن يــاض �بمــا � ــاه الر� ت�ب ــٍد � �نا�ق
يــرًا  ت�قر� يــة � يك� �بارات األمر� يــر �نشــرت االســت�ن �برا� فــ�ي �ف ية واإلمــارات، و� يعــات األســل�ة للســعود� ــا مؤ�قتـًـا لم�ب� ً ي�قا�ف يــر 2021 إ� ينا� فــ�ي � �

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2021/01/yemen-biden-temporary-freeze-of-arms-sales-to-saudi-arabia-and-uae-is-welcome/
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. �ي اشــ�ق�ب مــال �ن يــة �قتــل �ب ــق عــى عمل� لص أّن ولــ�ي العهــد الســعودي م�مــد �بــن ســلمان وا�ف يســت�ن ية � ر�فعــت عنــه الســر�

ــح  ّ ير�ب ٍ ســعودّي � ــول ضــد 76 مســؤول يرات د�ن تأشــ� ــر � يــدة و�طن د� يــض عــن ع�قو�بــاٍت �ب يــض األ�ب� يــر أعلــن ال�ب� و�بعــد �نشــر الت�قر�
ــزال ع�قو�بــات عــى م�مــد �بــن  (، لكنهــا �نــأت عــن إ�ن �ي اشــ�ق�ب ــر �ن ياســة �طن ــارج )س� فــ�ي ال�ن يــن � يــد المعارض� تهد� فــ�ي � تور�هــم � �
ية،  يــة الســعود� يك� تواضــُع الوعــود الســا�ب�قة "�بإعــادة ض�بــط" العا�قــات األمر� ســه، � فــ�ي العــام �ن�ف ــا، � يـّـن ال��قً ت�ب� ســه، �بــل و� ســلمان �ن�ف
فــ�ي ســ�بتم�بر،  ية � يــون دوالر مــع الســعود� يمتهــا 500 مل� ــة دعــم عســكري �ق� �ق ــة عــى ص�ف فــ�ي الموا�ف�ق يــة ذلــك مثــًا � يمكــن رؤ� و�

يــون دوالر. يمتهــا 650 مل� ــو �ق� و-�ب يــخ �ب ــة صوار� �ق فــ�ي شــهر �نو�فم�بــر عــى ص�ف ــة � وموا�ف�ق

ــ�ي  ، �ف�ف �ي اشــ�ب مــال �ن يمــة �قتــل �ب ر� ين عــن �ب طــوات مهمــة لم�اســ�بة المســؤول� تمــع المد�نــ�ي �ن ــذت أ�ــراف مــن الم�ب ت�ن و�قــد ا�
�ي  اشــ�ق�ب مــال �ن يــة أسســها �ب يــر ر�ب�� � مــة عن فــ�ي العالــم العر�بــ�ي اآلن )دون(، وهــ�ي منطن يــة � يم�قرا�� �ــت الد� 19 مــارس 2021 �ن�ب
ــده،  ــة ض ي ــوى ال�قضا�ئ� ــد �بالدع ــ�ي العه ــغ ول ي ت�بل� ــ�ي � ف ــز، � ي نك� ــة �ب ي�ب د� ــه �ن ي�بت ط� ــع �ن ــا، م ــرًّا له ــدة م�ق يــات المت� ــذ الوال� تت�ن و�
ــر  ياســة �طن اصــة �بس� موعــة العمــل ال�ن يــة �بإ�ــاق م�ب يك� يــة األمر� � ار�ب يٍق مــع وزارة ال�ن مــة �بتنســ� ســطس �قامــت المنطن فــ�ي أعن و�

ــر. يــق ال�طن �ي  لتط�ب� اشــ�ق�ب �ن

أوروبا: خطوات متضاربة

ــ�ي 1 مــارس 2021 ر�فعــت  ، �ف�ف �ي اشــ�ق�ب يمــة �قتــل �ن ر� ية عــى �ب يــادة الســعود� � يًضــا لم�اســ�بة ال�ق بــا أ� فــ�ي أورو� طــوات � ــذت �ن ت�ن ا�
را�ئــم ضــد  ين عــن "�ب ــراد المســؤول� يــة عنــد النا�ئــب العــام األلما�نــ�ي اســتهد�فت األ�ف نا�ئ� مــة مراســلون �بــا �ــدود شــكوًى �ب منطن

ية. فــ�ي الســعود� يــن � ي� � ــة للص��ف ــات الممنه�ب ي�ق ية"، والشــكوى �تضمنــت المضا� اإل�نســا�ن�

دام  ـًدا اســت�ن ـي ت�د� ية، و� ـ�ي الســعود� ينــدد �با�نتهــااكت ��قــوق اإل�نســان �ـف ـرارًا � ـ�ي �ـق ت�ــاد األورو�ـب ـو 2021، مــرر اال� ـي يول� ـ�ي � و�ـف
ــوق  ــول ��ق ــث � ــرار الثال ــو ال�ق ــون ذاك ه يك ــداث، ل� ــاة األ� ن ــتمر لل�ب ــدام المس ــدام واإلع ــة اإلع ية لع�قو�ب ــعود� ــلطات الس الس
فــ�ي  ين � موعــة العشــر� فــ�ي المــدة الســا�ب�قة ل�قمــة م�ب يــة، �بعــد �قــرار أكتو�بــر 2020 � فــ�ي الســنوات الماض� ية � فــ�ي الســعود� اإل�نســان �

يــاض. فــ�ي الر� ســه � ــر للعــام �ن�ف �نو�فم�ب

ًــا  يا�ن ــع أكثــر مــن 160 �برلما�نــ�ي �ب� يــث و�ق فــ�ي 2021، �� قــ�ي � ية ال��قو� ل الســعود� يــون �ن�قدهــم لســ�ب يــون األورو�ب� واصــل ال�برلما�ن�
يا�نـًـا مشــا�بًها  فــ�ي مــارس، ودعــم أكثــر مــن 120 منهــم �ب� يــوم العالمــ�ي للمــرأة � فــ�ي ال� يدعــم المدا�فعــات عــن ��قــوق اإل�نســان �نشــر � �

فــ�ي 27 ســ�بتم�بر. ــوق اإل�نســان � -الســعودي األول �ــول ��ق ــد ال�ــوار األورو�ب�ي يع�ق فــ�ي �نو�فم�بــر، ل� �

ثناءهــا مــع م�مــد �بــن  ــى أ� يــج والت�ق ل� ــة ال�ن فــ�ي منط�ق ولــة � يــل ماكــرون �ب�ب يما�نو� ر�نــي إ� يــس ال�ف يســم�بر 2021 �قــام الر�ئ� فــ�ي د� و�
هــة �ن�ــو إعــادة  طــوٍة مت�ب فــ�ي �ن فــ�ي 2018، � �ق�ي � اشــ�ب ــ�ي �بولــ�ي العهــد منــذ م�قتــل �ن يلت�ق يض�ــ�ي أول �قا�ئــد أورو�بــ�ي � ســلمان، ل�

ية. يــادة الســعود� � يــع العا�قــات مــع ال�ق تط�ب� �

https://www.alqst.org/ar/post/US-intelligence-concludes-that-MBS-approved-Khashoggi-operation
https://www.state.gov/accountability-for-the-murder-of-jamal-khashoggi/
https://dawnmena.org/ar/%d9%85%d9%86%d8%b8%d9%85%d8%a9-dawn-%d9%88%d8%ae%d8%af%d9%8a%d8%ac%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%83%d9%8a%d8%b2-%d9%8a%d9%86%d8%ac%d8%ad%d9%88%d9%86-%d9%81%d9%8a-%d8%aa%d8%a8%d9%84%d9%8a%d8%ba-%d9%88%d9%84/
https://dawnmena.org/ar/تهدف-مجموعة-العمل-الخاصة-بسياسة-حظر-خا/
https://rsf.org/en/news/groundbreaking-rsf-complaint-holds-crown-prince-and-other-saudi-officials-responsible-khashoggi
https://www.alqst.org/ar/post/european-parliament-passes-resolution-calling-on-EU-member-states-to-hold-saudi-arabia-accountable-for-human-rights-abuses
https://www.alqst.org/ar/post/over-160-European-parliamentarians-sign-joint-statement-in-support-of-Saudi-WHRDs
https://www.dw.com/en/european-mps-back-saudi-human-rights-defenders/a-59973493
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التلميع الرياضي

ــل  تكل ــر 2021 � ــ�ي أكتو�ب يــه، �ف�ف � ــة والتر�ف ياض ــ�ي الر� ف ــتثمار � يــة �باالس يــة العالم� يها الدعا�ئ� ــاع� ية مس ــعود� ــلطات الس ــت الس واصل
ــد  يت يو�نا� يــو اكســتل � ــادي �ن� ية، صنــدوق االســتثمارات العامــة، لاســت�واذ عــى �ن ية الســعود� ياد� ــروة الســ� مســعى صنــدوق الث
ِــَل الــدوري  فــ�ي موا�ف�قتــه عــى االســت�واذ �قَ�ب يي، و� يــه إســترل� ن� يــون �ب يمتهــا 300 مل� ــة �ق� �ق ــاح، �بص�ف يطا�نــ�ي �بالن�ب يــايض ال�بر� الر�
صــل عــن الدولــة  يــاٌن من�ف يــال ســعودي، ك� يــون ر� ترل� يمتــه �قرا�بــة � ــة أّن صنــدوق االســتثمارات العامــة، و�ق� يــزي �ب��ب ل� الممتــاز اإل�ن�ب

تــه لــه. تــرأس م�مــد �بــن ســلمان وإدار� ــم وا�قــع الت�امــه التــام معهــا و� ية، رعن الســعود�

ــل  ية، و�ق�ب ي�ق� ــ� ــات الموس ــن ال��ف ــدد م ــب ع ا�ن ــى �ب ــا، إل يه ــى أراض� ــوال 1 ع ــ�باق �فورم ية أول س ــعود� ــدت الس ــم�بر ع�ق يس ــ�ي د� ف �
يــع صــورة  تلم� فــ�ي � نــب المســاهمة � يــة لت�ب يات اإلعام� ص� مهــور والشــ�ن ين وال�ب يــة المتســا�ب�ق� يــر ��قو�ق� � مــات عن الســ�باق دعــت منطن
ا�بًة  يــات، واســت�ب عال� فــ�ي ال�ف فــ�ي ال�بــاد أو �بر�فــض المشــاركة � يــة � يــث عــن ا�نتهــااكت ال��قو�ق� رصــة لل�د� الســلطات، إمــا �با�نتهــاز ال�ف

يــم. تمــع الم� ــرًا ل�قمعهــا م�ب فــ�ي ال�بــاد �نطن ــس � تـَـْح للتنا�ف ير� يــس هاملتــون أ�نــه لــم � ورمــوال 1 لو� ــم ال�ف لهــذه الدعــوات أعلــن �ن�ب

الحقوق الرقمية

 Forbidden( "يــة �بالتعــاون مــع "�قصــص م�رمــة ــو الدول� تــه الع�ف ر� يــٌق أ�ب � ت��ق اســوس، وهــو � يعف يــو 2021 �نشــر مشــروع �ب� يول� فــ�ي � �
ية  يل� ـع للشــركة اإلســرا�ئ� اســوس التا�ـب يعف ســس �ب� دام �بر�نامــج الت�ب ته، وســلط الضــوء عــى مــدى اســت�ن ا� Stories( اســتنتا�ب
مــة  تــف أعــداد ض�ن تــراق هوا� يــن، ال�ن ية واإلمــارات وال�ب�ر� يهــا الســعود� يــة، �بمــن �ف� موعــة إن إس أو( مــن �ق�بــل الــدول ال�قمع� )م�ب
يــن، و�ــددت �قا�ئمــة  ي� ين ال�كوم� يــن والمســؤول� ي� � ــوق اإل�نســان والص��ف يهــم �نشــطاء ��ق ــاء العالــم �بمــن �ف� فــ�ي أر�ب مــن النــاس �
ــة  م ــة لمنطن يــة الرا�ل يذ� � يــرة التن�ف ــت المد� ــتهد�فوا اك�ن ــن اس ــس، ومم س ــل للت�ب ــدٍف م�تم تــف كه ــم ها� ــا 50,000 ر�ق تعداده �
ــى  ي� ــعودي � ــان الس ــوق اإل�نس ــن ��ق ــع ع ــط المدا�ف ــس ال�قس يــق، ومؤس ــان آالء الصد� ــوق اإل�نس ــن ��ق ــة ع ــط، المدا�فع ال�قس

يري. عســ�

موعــة إن إس أو( مــن عــرض  يــة منعــت )م�ب مــات ��قو�ق� ــط مــن منطن مــة، و�بعــد ضعف تلــت مــا كشــف مــن ��قا�ئــق ردة �فعــل ض�ن �
يــة وضعــت  يك� فــ�ي 29-28 ســ�بتم�بر، واألهــم مــن ذلــك أّن اإلدارة األمر� فــ�ي لنــدن � فــ�ي معــرض األمــن الدولــ�ي � اســوس � يعف �بر�نامــج �ب�

فــ�ي �نو�فم�بــر. فــ�ي �قا�ئمــة ســوداء � موعــة إن إس أو( � )م�ب

جوائز

ــارزة  ــز ال�ب ينال يــن إ� ت� ــزة مار� ا�ئ يــات �ب � تص�ف ــ�ي � ئ ــول لنها� يــن الهذل � ــان ل�ب ــوق اإل�نس ــن ��ق ــة ع ــت المدا�فع تأهل يــر � ينا� ــ�ي 2021 � ف �
ا�ئــزة  يــل لعــام 2020، وهــ�ي �ب � تســاف ها�ف ا�ئــزة �فا� تل�قــت �ب يــل � فــ�ي أ�بر� فــ�ي الســعودة، و� فــ�ي الد�فــاع عــن ��قــوق المــرأة � لنشــا�ها �
فــ�ي  ــوق اإل�نســان � يــد مــن أ�بطــال ��ق يح العد� ــوق اإل�نســان، و�قــد اكن لترشــ� ــاع عــن ��ق فــ�ي الد�ف تكــرم النشــاط المد�نــ�ي � �بــارزة �
تلــك األســماء  يــر �بعمــل � اع والتذك� ــذب اال�نت�بــاه لعملهــم الشــ�ب فــ�ي �ب يــة دورٌ �فّعــال � وا�ئــز دول� يــرة ل�ب � فــ�ي الســنوات األ�ن ية � الســعود�

يّ�بــة وراء ال�قض�بــان. � المعف

https://www.martinennalsaward.org/%E2%80%8B%E2%80%8Bmartin-ennals-award-finalists-2021-shine-a-light-on-abuses-in-authoritarian-states/
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15. التوصيات

التوصيات للمجتمع الدولي:

ى  يســَمّ �ي � اشــ�ق�ب مــال �ن يمــة �قتــل �ب ر� فــ�ي �ب يــادي وشــامل ومســت�قل و�فعــال � يــق �� � ت��ق العمــل عــى ضمــان �فتــح �
ا�فة؛ فــ�ي م�اكمــة عادلــة وشــ�ف يــادة وم�اســ�بتهم � � يــن وصــواًل إلــى رأس هــرم ال�ق يــه كل المتور�� � �ف

ية؛ يا الر�قا�بة إلى السعود� � تكنولو�ب ير � يع كل األسل�ة و�تصد� الو�قف �فوري ل�ب�

ثــار هــذا التعامــل عــى  يــم آ� ي� � ت�ق ية عنــد التعامــل مــع الســلطات و� فــ�ي الســعود� ــوق اإل�نســان � ا�تســاب وضــع ��ق
ــوق اإل�نســان؛ ��ق

ية؛ ية عى وضع ��قوق اإل�نسان �ف�ي السعود� ية ر�قا�ب� يس آل� يد �قرارات األمم المت�دة لتأس� ي� تأ� يم و� ت�قد� �

ــق  تط�ب ــم � ــوق اإل�نســان لألمــم المت�ــدة إن ل لــس ��ق فــ�ي م�ب �بًا � ية مســت�ق يــة الســعود� ــاءلة ومعارضــة عضو� مس
ــاه. يــات أد�ن يــق التوص� تط�ب� ــى � ية ع ــعود� ــلطات الس ــث الس يــة؛ و� � ي�ق � ــات ��ق ــلطات إصا� الس
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التوصيات للسلطات السعودية:

ــراج  يــات واإل�ف مع� يل ال�ب تشــك� مــع و� يــر والت�ب يــة التع�ب� فــ�ي �ر� عــي الاكمــل لل�ــق � يــس ال�قا�نو�نــ�ي وال�ف ضمــان التكر�
ــات  ــان المعت�ق ــوق اإل�نس ــن ��ق ــات ع ــم المدا�فع يه ــن �ف� ــرأي �بم ــي ال ــن كل معت�ق ــروط ع يــر المش � ــوري وعن ال�ف

ية؛ ــ� ــن األساس ته يا� ــة �ر� لممارس

ية؛ ياس� ية والس� اص �بال��قوق المد�ن� اال�نضمام إلى العهد الدول�ي ال�ن

ــم  را�ئ ــة �ب ــام م�ار�ب ــة �نطن ع ئــ�ي ومرا�ب زا� ــام �ب ــتور و�نطن ــة دس ياعن ــداًء �بص� ــاد ا�بت ــ�ي ال�ب ف ــ�ي � ــام ال�قا�نو�ن ــاح النطن إص
يــات والمؤسســات  مع� ــام ال�ب ــام النشــر والمط�بوعــات و�نطن يــة و�نطن ت� را�ئــم المعلوما� ــام ال�ب ــه و�نطن يل تمو� اإلرهــاب و�

يــة؛ يــر الدول� ي� ــة الاكمــل للمعا� م ــذه األ�نطن ــال ه ــان امتث وضم

يــر 2021 إلصــاح المؤسســات  �برا� فــ�ي 8 �ف يــدة الــي أعلــن عنهــا وي العهــد � د� مــة األر�بعــة ال�ب ضمــان امتثــال األ�نطن
ــوق النســاء  يــة الاكملــة ل��ق يــة، وال�ما� يــر الدول� ي� ية، مــع المعا� ص� ــام األ�ــوال الشــ�ن فــ�ي ذلــك �نطن يــة، �بمــا � ال�قضا�ئ�

ــال؛ واأل��ف

يــة  يتهــم كل الضما�نــات ال�قا�نو�ن� يــن مــن �ر� ــراد الم�روم� �ي ومنــح كل األ�ف ــال التعســ�ف وضــع �ــد لممارســة االعت�ق
ــوق الم�اكمــة العادلــة؛ ية و��ق األساســ�

ين  ي� يــن الســلم� يــة ضــد المعارض� صصــة والتو�قــف عــن ممارســة األعمــال اال�نت�قام� يــة المت�ن زا�ئ� ــاء الم�كمــة ال�ب  إلعف
يعــة م�ار�بــة اإلرهــاب؛ �بذر�

ــم  ــن العال ــزل ع ــول �بمع يــف المط ــك التو�ق� ــ�ي ذل ف ــا � ية �بم ــ� ــة ال�قاس يــب والمعامل ــة التعذ� ــد لممارس ــع ال� وض
ا�فة  ّ يعة و�فعالــة وشــ�ف ي�قــاٍت ســر� � ـب �بت��ق ـي ـ�ي كل ادعــاءات التعذ� ـق �ـف ـي ــرادي، والت��ق� ــز اال�ن�ف ــ�ي وال��ب ارحب ال�ن

ــة؛ ي ــر الدول� ي ي� ــع المعا� ــق م يتوا�ف ــا � ــا �بم ي ــال للض�ا� ع ــاف ال�ف ــر اإل�نص ي � تو�ف ــن و� ي ــ�بة كل المتور�� وم�اس

يز ضد المرأة؛ تم� ين والممارسات الي � ية وإ�نهاء ال�قوا�ن� ام الوال� اء الم�باشر لنطن  اإللعف

يعات ال�قا�ئمــة  يــل كل التشــر� تعد� ثنــاء � تلــك األ� فــ�ي � ا�ئــه؛ و� يــذ �كــم اإلعــدام �بهــدف العمــل �ن�ــو إلعف � تن�ف ال�ــد مــن �
يــن؛ يــم إعــدام ال�قاصر� ت�ر� طــورة و� را�ئــم األكثــر �ن يــق ع�قو�بــة اإلعــدام عــى ال�ب تط�ب� يــة ا�قتصــار � ا� �بعف

ين  يد� � يمــن وضمــان �صــول المســت�ف فــ�ي ال� وضــع �ــد لــكل ا�نتهــااكت ال�قا�نــون اإل�نســا�ن�ي و�قا�نــون ��قــوق اإل�نســان �
يــة؛ ية وال�بضا�ئــع الضرور� ي�قــات عــى المســاعدات اإل�نســا�ن� يع ودون مع� الســر�
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ــن  اص م ــ�ن يــع األش م� يــة �ب يــة ل�ما� ــة الدول� ي ا�ق� ت�ف ــى اال� ــة ع ــري والمصاد�ق ــاء ال�قس �ف ــة اإل�ن ــد لممارس ــع � وض
ــري؛ ــاء ال�قس ت�ف اال�ن

يــا  يــة الد�ن� � يــق �قواعــد األمــم المت�ــدة النموذ�ب تط�ب� يــف وضمــان � ين اإلدارة واإلشــراف عــى منشــآت التو�ق� ت�ســ� �
يــف؛ فــ�ي كل أماكــن التو�ق� ناء � لمعاملــة الســ�ب

ــراد  يــن وأ�ف ر� ــال المها�ب يــع العم م� ــوق �ب يــة ��ق يــة ل�ما� يــة الدول� ا�ق� ت�ف ــى اال� ــة ع ــة والمصاد�ق ال ــام الك�ف ــاء �نطن إلعف
ــازل؛ ــات المن ــن عام يــة 189 ع ــل الدول� ــة العم م يــة منطن ا�ق� ت�ف ــك ا� ــرهم وكذل أس

يــات استشــارة مــع الســاكن  يــر ال�قســري لســاك�نها، ووضــع آل� � يــر �ــق والته�ب � وضــع �ــد لممارســة هــدم المنــازل �بعف
ســارات. يضــات الا�ئ�قــة عــى ال�ن يــم التعو� ت�قد� طــار المســ�بق و� والتأكــد مــن اإل�ن

ــة �بوضــع  يــة عــام 1954 المتعل�ق ا�ق� ت�ف ية والمصاد�قــة عــى ا� نســ� يمــ�ي ال�ب ــراد عد� ــة األ�ف يــس اك�ف ن� ت�ب العمــل عــى �
ية، والعهــد  نســ� يــض �ــاالت ا�نعــدام ال�ب � �ف ت�ن يــة عــام 1961 �بشــأن � ا�ق� ت�ف ية، وكذلــك ا� نســ� يمــ�ي ال�ب اص عد� األشــ�ن

يــة. � يــة والث�قا�ف تماع� يــة واال�ب ــوق اال�قتصاد� ــاص �بال��ق ــ�ي ال�ن الدول
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16. التسلسل الزمني لألحداث المتعلقة بحقوق 
اإلنسان في 2021

3 – 5 يناير
ــذي  ــة ال ــرق الصع�ب ــ�ي الط ــ�ي دااكر، رال ــد رال ع�ق
ياضــة"  للر� أمــاوري  مــة  "منطن شــركة  مــه  تنطن �

ية.  الســعود� ـ�ي  �ـف ية،  ر�نســ� ال�ف

18 يناير
يح المدا�فعــة عــن ��قــوق اإل�نســان إلــى  ترشــ� �

ينالــز. إ� ـن  ـي ت� ـزة مار� ا�ـئ ـات �ب ـي �نها�ئ�

أواخر يناير
اإل�نســان  ��قــوق  عــن  المدا�فــع  عــن  اإل�فــراج 
ن  ـه �كًمــا �بالســ�ب عصــام كوشــك �بعــد �قضا�ـئ
يــًدا �بمنــع مــن  � ا�ئــه م�ق لمــدة أر�بــع ســنوات، مــع �ب�ق

ـع ســنوات. ر لمــدة أر�ـب الســ�ف

10 فبراير
اإل�فــراج عــن المدا�فعــة عــن ��قــوق اإل�نســان 
يتهــا،  يــن الهذلــول �بعــد ا�ن�قضــاء مــدة م�كوم� � ل�ب
ــة ومنــع مــن  ت�ــت الما�طن ثــاث ســنوات � مــع �

ــنوات. ــس س م ــدة �ن ر لم ــ�ف الس

14 يناير
ي�ــ�ي مــن  ت� ـد ال�ف ـي ـب ول� ـي ـض �كــم الط�ب� ـي � �ف ت�ن �
ين،  ـاث ســنوات وشــهر� ـث � إلــى  ســت ســنوات 
ر  ــ�ف ــع س ــا من يتلوه ــذ، � ي � ــف التن�ف ــع و�ق ــا م ه �نص�ف
ـه  أ�ـن �ب�كــم  عنــه  واإل�فــراج  ســها،  �ن�ف للمــدة 

.2017 ـر  �نو�فم�ـب منــذ  ون  مســ�ب

27 يناير
ــا  ــا مؤ�قتً ً ــرض و�ق�ف ت�ف يــدة � د� يــة ال�ب يك� اإلدارة األمر�

ية. ــعود� ــل�ة للس يــع األس ل�ب�

8 فبراير
أن  يعلــن  � ســلمان  ـن  �ـب م�مــد  العهــد  ولــ�ي 
ـة،  ـي مد�ن� أ�ــوال  ــام  �نطن ســتعتمد  ية  الســعود�
ـة  ـي زا�ئ� �ب وال�ئ�ــة  ـة،  ـي مد�ن� معامــات  ــام  و�نطن
ـة  ـي ـات مــع �نها� ث�ـب ــام إ� ـة، و�نطن ـي ير� لأل�ــاكم التعز�
ــك. ــول ذل ــل � ي اص� ت�ف ــر أي � تنش ــام، دون أْن � الع

10 فبراير
ت�كــم عــى  صصــة � ـة المت�ن ـي زا�ئ� الم�كمــة ال�ب
إســراء  الناشــطة  يهــم  �ف� �بمــن  �نشــطاء،  ســتة 

ن. �بالســ�ب يلــة  �و� ـات  ـي �بم�كوم� ــام،  معف العف
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24 فبراير
تعت�قــل م�مــد �با�قــر النمــر، والــد الشــاب  �قــوات األمــن �
ــرج عنــه �بعــد  ي�ف يــة، ل� فــ�ي العوام� المعت�قــل عــي النمــر، �

يــن. يوم� �

فبراير-مارس
فــ�ي  ثــة عشــر �ناشــط ومــدّون اعت�قلــوا � ثا� ــراج عــن � اإل�ف
يــم  ــدر اإل�براه� يــدر و�ب ــاح ال�� ــم ص يــل 2019، وه أ�بر�
يان  قــ�ي وع�بــدهللا الد�� ثمــر المرزو� وم�مــد الصــادق و�
ـوري  ال�ـب ورضــا  ــار  الص�ف وعــي  الهنــداس  ـف  ـي و�نا�
يــل  � ــا ال�ن ب ــد أ� ــار و�فه ــل الص�ق �ب ــ�ي وم�ق ــة ال�ر�ب ي�ب د� و�ن

ــهري. ــدهللا الش يــس وع�ب ــن الدر� يم وأ�

مارس
ــرج  ي�ف ، ل� ســتا�ن�ي يــن داعن � ي�بــة والمدو�نــة ل�ب ــال الط�ب� اعت�ق

يــو. يو�ن� فــ�ي شــهر � عنهــا �

22 مارس
ن  ــ�ب ــم �بالس ــى ال�ك ــدق ع تص ــتئناف � ــة االس م�كم
ــوق  ــن ��ق ــة ع ــى المدا�فع ــنوات ع ــس س م ــدة �ن لم

ــادة. يمة الس ــ� ــان �نس اإل�نس

أبريل
ن ال�ا�ئر. يد-19 �ف�ي س�ب ا�نتشار �االت كو�ف�

27 فبراير
ية  يــرًا ر�فعــت عنــه الســر� ت�قر� تنشــر � يــة � يك� �بارات األمر� االســت�ن
لــص إلــى أّن ولــ�ي العهــد م�مــد �بــن ســلمان وا�فــق عــى  ي�ن �

. �ي اشــ�ق�ب مــال �ن ــ�ي �ب يــة �قتــل الص��ف عمل�

أواخر فبراير
ية  ــ�ي �بعــد �قضا�ئــه م�كوم� ــ�ي عــاء �بر�ن�ب اإل�فــراج عــن الص��ف
ــا  ــك منًع ــد ذل ــه �بع يوا�ب ن، ل� ــ�ب ــنوات �بالس ــ�بع س ــا س ته مد�

ثما�نــ�ي ســنوات. تــه � ر مد� مــن الســ�ف

6-14 مارس
ــل رأي، منهــم �نشــطاء  إضــراب عــن الطعــام �بــدأه 30 معت�ق
 ، ـ�ي ال�ر�ـب و�فــوزان   ، ـ�ي ال�ق�طا�ـن م�مــد  اإل�نســان  ��قــوق 
م�مــد  ـب  ـت والاك� ـي،  ـي العر� و�فهــد   ، ــ�ي ي�ف � الن�ن ـى  ـي وع�
ــة  ــوء المعامل ــات وس ي�ق ــى المضا� ــا ع ً ا�ب يــف، ا�ت�ب ال�ض�
فــ�ي ذلــك ��بســهم  ن ال�ا�ئــر، �بمــا � مــن �ق�بــل مســؤول�ي ســ�ب

ين. ي� ــ� س ــرىض �ن�ف ناء م ــ�ب ــع س ــد م ــر وا� ــ�ي عن�ب ف �

14 مارس
الــة يسء  ــام الك�ف ــال إصا�ــات م�ــدودة عــى �نطن إد�ن
فــ�ي  فــ�ي المملكــة � ا�نــب � يضــع العمــال األ�ب الســمعة، الــذي �
يــل. � يــة الك�ف ــرف �بصا�� يتص ــن � ــل موا� يــة م�قا�ب ت�بع� ــة � �ال

5 أبريل
الســد�ان  ع�بدالر�مــن  الــرأي  معت�قــل  عــى  ال�كــم 
ــرى منــع مــن  تت�بعهــا 20 أ�ن ن لمــدة 20 ســنة � �بالســ�ب

ر. الســ�ف
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8 أبريل
ن لمــدة  الــد المهــاوش �بالســ�ب تــب �ن ال�كــم عــى الاك�

ر. ثلــة مــن منــع الســ�ف تتلوهــا مــدة مما� 10 ســنوات �

25 أبريل
الــد  ال�كــم عــى المدا�فــع عــن ��قــوق اإل�نســان �ن
ــدة  ــا م تتلوه ــنوات � ــ�بع س ــدة س ن لم ــ�ب ــر �بالس ي العم�

ر. ــ�ف ــن الس ــع م ــة من ثل مما�

أواخر أبريل
ن  ـز العــودة �بالســ�ب ـي ال�كــم عــى المــدون ع�بدالعز�
ــذ. ي � ــف التن�ف ــع و�ق ــا م ه ــنوات �نص�ف ــس س م ــدة �ن لم

15 يونيو
يــش �بدعــوى مشــاركته  ــى هاشــم الدرو� إعــدام مصط�ف
الــي  المملكــة،  ق�ي  شــر� ـف،  ـي ال�قط� اهــرات  مطن ـ�ي  �ـف

ــا. ــن 17 و19 عاًم ي ــا �ب� ــره م ــا اكن عم ينم ــرت �� �ب

26 يونيو
ــوق اإل�نســان ســمر  يــن عــن ��ق ــراج عــن المدا�فعت� اإل�ف
يهمــا. يت� يمة الســادة �بعــد ا�ن�قضــاء م�كوم� �بــدوي و�نســ�

6 يوليو
ــر  آ�ن العــودة  ســلمان  الشــرع�ي  ال�با�ــث  �ضــور 
ـة  ـي زا�ئ� ال�ب الم�كمــة  عنــد  اآلن  �ــى  ته  لســا� �ب

. صصــة لمت�ن ا

19 أبريل
ـل لعــام  ـي تســاف ها�ف� ـزة �فا� ا�ـئ تتل�قــى �ب ـن الهذلــول � ـي � ل�ب
ية. فــ�ي الســعود� 2020 لنشــا�ها د�فاًعــا عــن ��قــوق المــرأة �

20 أبريل
يعــة  ال�كــم عــى المدا�فــع عــن ��قــوق اإل�نســان م�مــد الر�ب�
ــع  تتلوهــا ســت ســنوات من ن لمــدة ســت ســنوات � �بالســ�ب

ر. مــن الســ�ف

8 مايو
ــروف  �ن ـ�ي  �ـف يدة  شــر� عــي  ـر  ـي زه� الــرأي  معت�قــل  و�فــاة 

. مضــة ا عن

مايو-يونيو
يــن، منهــم  ــل عــدًدا مــن المدو�ن� تعت�ق ية � الســلطات الســعود�
يع�ي  �ي وأســماء الســ�ب� ي�ن يــان وع�بدالر�مــن الشــ� � ع�بــدهللا �ب

يــي. � �ف ين العف ياســم� يــز و� ينــا ع�بدالعز� يف ور� ينــا الشــر� ول�

27 يونيو
ــر  ون لنش ــ�ب ــارة المس �ب ــد �بو�ب ــرادود م�م ــن ال ــراج ع اإل�ف
ــن  ــهور م يــة ش ثما�ن� ــد � يــة �بع ين� يرة د� ــع� يــه ش � يــم �ف � ي�ق يــو � يد� �ف�

ن. الســ�ب

8 يوليو
ينــة  فــ�ي مد� ــري عــدًدا مــن المداهمــات � ت�ب الســلطات �
ــتاذ  ــم أس يــن، منه ي� يم� ــن األاكد� ــدًدا م ــًة ع ــا، معت�قل أ�به
ــة  ، وأســتاذ اللعف يعة �قاســم ال�قثــردي األلمعــ�ي الشــر�
. ، وعــي �بــن �ســن األلمعــ�ي يــة م�مــد ال�ازمــ�ي العر�ب�
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8 يوليو
�با�نتهــااكت  ينــدد  � ـرارًا  �ـق يمــرر  � ـ�ي  األورو�ـب ال�برلمــان 
دام  يــًدا اســت�ن ت�د� ية، و� فــ�ي الســعود� ــوق اإل�نســان � ��ق
يذهــا  � تن�ف و� اإلعــدام  ـة  لع�قو�ـب ية  الســعود� الســلطات 

نــاة األ�ــداث. المســتمر �ب�ــق ال�ب

أواخر يوليو
ـل وعــي  ـي � الد�ن ـز  ـي ع�بدالعز� ـن  ـي ت�ب� الاك� عــن  اإل�فــراج 

تهمــة. � دون  ال�باهــي  ع�قــل  واإلعامــ�ي  الشــدوي 

8 أغسطس
ـن  ـي ي� واألرد�ن� ين  ي� ين� لســط� ال�ف عشــرات  عــى  ال�كــم 
ية أ�اكًمــا مطولــة  ين� لســط� ـة ال�ف ـي ـن �بال�قض� ـي ت�بط� المر�

ـن ســتة أشــهر و22 ســنة. ـي تتــراوح �ب� ن � �بالســ�ب

16 أغسطس
عــى  المنــزل  ال�كــم  ـد  ـي تز� � االســتئناف  م�كمــة 
يــر مــن ســ�بع  الــد العم� المدا�فــع عــن ��قــوق اإل�نســان �ن

ن. ــ�ب ــنوات �بالس ــع س تس ــى � إل

سبتمبر
تصــدق عــى ال�كــم المنــزل  م�كمــة االســتئناف �
ــة  يع ــد الر�ب� ــان م�م ــوق اإل�نس ــن ��ق ــع ع ــى المدا�ف ع

ــنوات. ــت س ــدة س ن لم ــ�ب �بالس

أواخر سبتمبر
يري �بعــد  يمــ�ي ع�بدالر�مــن الشــم� ــراج عــن األاكد� اإل�ف
ــه  يوا�ب ل� 15 ســنة،  لمــدة  ن  �بالســ�ب ـه �كًمــا  �قضا�ـئ

ــنة. ــدة 15 س ر لم ــ�ف ــن الس ــا م ــا منًع �بعده

22 يوليو
. اعت�قال الناشط ع�بدهللا الم�بارك�ي

30 يوليو
يــر  الــد العم� ــوق اإل�نســان �ن ــع عــن ��ق م�اولــة �قتــل المدا�ف

ن ال�ا�ئــر. فــ�ي ســ�ب �

9-12 أغسطس
ــل  يد�ن ــ�ي � ــد ال�ق�طا�ن ــان م�م ــوق اإل�نس ــن ��ق ــع ع المدا�ف
ــه  ــا عــى عــدم �ن�قل ً ا�ب ــر عــن الطعــام ا�ت�ب فــ�ي إضــراب آ�ن �
ن ال�ا�ئــر و�رما�نــه مــن  فــ�ي ســ�ب ية � ســ� مــن عن�بــر مــرىض الن�ف

الكتــب وســوء معاملتــه.

14 أغسطس
ــ�ي  �ف ـة الم�ن ـي ــل الداع� ـش، �ن�ب ـي اعت�قــال ع�بدالوهــاب الدو�

ــرى. ــرًة أ�ن يــش، م يمان الدو� ــل� يًّا س ــر� �قس

منتصف سبتمبر
ــد  يــاف �بع ــر الع� ياس ــان � ــوق اإل�نس ــط ��ق ــن �ناش ــراج ع اإل�ف

ين. ــنت� ــدة س ن لم ــ�ب ــه �بالس يت ــه م�كوم� إكمال

28-29 سبتمبر
يا  � يــة، منــع شــركة التكنلو�ب مــات ��قو�ق� ــٍط مــن منطن �بعــد ضعف
�بر�نامــج  عــرض  مــن  أو(  إس  إن  موعــة  )م�ب ية  يل� اإلســرا�ئ�

ــدن. ــ�ي لن ف ــ�ي � ــن الدول ــرض األم ــ�ي مع ف ــوس � اس يعف �ب�
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5 أكتوبر
تصــدق عــى ال�كــم المنــزل  م�كمــة االســتئناف �
ن  ــل الــرأي ع�بدالر�مــن الســد�ان �بالســ�ب عــى معت�ق

ــنة. ــدة 20 س لم

12 أكتوبر
ـ�ي  ـف � ـ�ي  ال�قر�ـن مــوىس  لإلصاحــ�ي  الو�ــي  ال�قتــل 

ـان. ن ذه�ـب ـ�ي ســ�ب �ـف ز�نزا�نتــه 

18 أكتوبر
ل  يــش، أخ ع�بدالوهــاب و�ن�ب ــال ع�بدالر�مــن الدو� اعت�ق

يش. يمان الدو� يًّا ســل� ــ�ي �قســر� �ف يــة الم�ن الداع�

26 أكتوبر
ـو  يمــي عــي م�ســن أ�ـب ــ�ي ال� ال�كــم عــى الص��ف

ن لمــدة 15 ســنة. ل�ــوم �بالســ�ب

27 أكتوبر
ن  ــراج عــن عــي النمــر �بعــد �قضا�ئــه �كًمــا �بالســ�ب اإل�ف
رى  ــه �بعدهــا 10 ســنوات أ�ن يوا�ب لمــدة 10 ســنوات، ل�

ر. مــن منــع الســ�ف

21 نوفمبر
ــم  تــب وعال ــل الاك� تــح، �ن�ب ا� ــروك ال�ف ــر مت ــال عام اعت�ق
ــرج  ي�ف يًّا، ل� ــر� ــاؤه �قس �ف ــح، وإ�ن ال ــروك ال�ف ــة مت ياس الس�

ــم�بر. يس ــ�ي 1 د� ف ــه � عن

7 أكتوبر
ـة  ـي وال� ـد  ـي د� ت�ب � ضــد  يصــوت  � اإل�نســان  ��قــوق  لــس  م�ب
ــوق  ــااكت ��ق ــ�ي ا�نته ف يــق � � يــدة للت��ق يــة الو�� يــة الدول� اآلل�
يد مــن  ــط شــد� يمــن، وذلــك �بعــد ضعف فــ�ي �ــرب ال� اإل�نســان �

ا�ئهــا. ية و�ل�ف الســعود�

7 أكتوبر
ــاح مســعى صنــدوق االســتثمارات العامــة، أال وهــو  �ن�ب
ـ�ي االســت�واذ  �ـف ية،  الســعود� ية  ياد� الســ� الثــروة  صنــدوق 
يــا  يطا�ن� فــ�ي �بر� ــدم � ــد لكــرة ال�ق يت يو�نا� يواكســتل � ــادي �ن� عــى �ن

يي. ـه إســترل� ـي ن� ـون �ب ـي يمتهــا 300 مل� �قــة �ق� �بص�ف

منتصف أكتوبر
ن  اإل�فــراج عــن الع�بــاس المالكــ�ي �بعــد �قضا�ئــه �كًمــا �بالســ�ب

لمــدة أر�بــع ســنوات.

أواخر أكتوبر
يًّا. اؤه �قسر� �ف يم�ي سعود السر�ان وإ�ن اعت�قال األاكد�

5 نوفمبر
ية دون  ـش إلــى م�اكمــة ســر� ـي إ�الــة ع�بدالر�مــن الدو�

ــه. ي ــام ذو� إع

14 نوفمبر
ن  ــا �بالســ�ب ــراج عــن ع�بــدهللا الزاهــر �بعــد �قضا�ئــه �كًم اإل�ف
ــرى مــن  ــه �بعدهــا 10 ســنوات أ�ن يوا�ب لمــدة 10 ســنوات، ل�

ر. منــع الســ�ف
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أواخر 2021
يما�نــ�ي إلــى ز�نزا�نــة مــع  يــم ال� ــل الــرأي إ�براه� ــل معت�ق �ن�ق
ا. يــن هــددوه �بال�قتــل عــدة مــراٍت ســا�ب�قً ي� ير� � تك�ف أر�بعــة �

5 ديسمبر
ــض أ�ــد  ا�ئــزة �فورمــوال 1 ألول مــرة، ر�ف يــم �ب � ت�ق ية � الســعود�
ـه ال  ـًا إ�ـن ـه �قا�ـئ ـي � ـس هاملتــون، المشــاركة �ف ـي ومهــا، لو� �ن�ب

ية.  ــعود� ــ�ي الس ف ــة � ــاح للمنا�فس ت ير� �

24 ديسمبر
ي�ــى �بعــد �نشــره  ـدهللا ال� ـب وال�با�ــث ع�ـب ـت اعت�قــال الاك�

يل. ـع مــع إســرا�ئ� ـي يهــا التط�ب� ينت�قــد �ف� ـدات � ـي ر� تعف �
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