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 األميرة الملكي السمو صاحبة إلى: رسالة 1 الملحق

 ووتش رايتس هيومنمن  سعود آل بندر بنت �يما

 ریما بنت بندر آل سعودصاحبة السمو الملكي األمیرة 

 السفیرة

 سفارة المملكة العربیة السعودیة

 واشنطن العاصمة

 

 صاحبة السمو الملكي األمیرة ریما بنت بندر آل سعود،

 ،تحیة طیبة وبعد

 

 "ھیومن رایتس ووتش"العامة للبحوث التي أجرتھا  نتائجنكتب إلیكم لنطلعكم على ال
تماس رد لوال 2017شامل لألصوات الناقدة منذ بشأن قمع المملكة العربیة السعودیة ال

 تشرین الثاني/خالل األسبوع األول من نوفمبربھذا الشأن حكومتكم قبل نشر تقریرنا 
2019. 

دولة  90منظمة دولیة مستقلة غیر حكومیة تھتم بقضایا حقوق اإلنسان في أكثر من ك
 اومدخالتھ اھارؤلى طالع عحول العالم، نتواصل بانتظام مع السلطات الحكومیة لال

مناقشة المخاوف وتحدید فرص المشاركة البناءة. من المھم بالنسبة لنا أن نسمع و
  .نظر الحكومة السعودیة بنزاھة ودقة ةوجھ قدموأن نتأكد من أننا نم وجھة نظرك

 من الحكومة السعودیة.یأتینا أي رد اإللكتروني  موقع ھیومن رایتس ووتش سینشر

، مما لھ ، عیّن الملك سلمان نجلھ محمد بن سلمان ولي عھد2017 حزیران/في یونیو
 إیجابیة راتمع تغیّ ترقیتھ  ت. تزامنللبالد الفعلي حاكمالو ةلسعودیالتالي لملك الجعلھ 

 الساحة السیاسیة الدولیة. في عنھصورة إیجابیة  ساھم بنشرما بالنسبة للنساء والشباب 

محمد بن سلمان في الخارج  صورةبالمظاھر البّراقة المستجدة التي أحاطت  لكن وراء
فقد أزاح ولي العھد ، تقبع حقیقة مظلمة في السعودیة والتقدم المحرز للنساء والشباب

 قبیل، و2017. في صیف داخل المملكة صعوده السیاسي قد یعترضأي شخص 
النیابة العامة واألمن في البالد، ة أجھزأعادت السلطات تنظیم  ،ترقیتھ إلى ولي العھد

الملكي  دویانال بتصرف، ووضعتھا مباشرة في السعودیةاألدوات الرئیسیة للقمع 
استھدفت العشرات التي السلطات سلسلة من حمالت االعتقال  شنتثم  والملك سلمان.

·موسكو·آنجلس لوس ·لندن· جوهانسبورغ·جنيف· شيكاغو·بروكسيل·برلين· بيروت· أمستردام  · با�يس·يورك نيو · نيروبي 

 �يورخ- واشنطن·تورنتو· طوكيو-فرانسيسكو سان
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 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 سارة لیا ویتسن، المدیرة التنفیذیة

 المدیرة ة، نائبلما فقیھ
 إریك غولدستین، نائب المدیرة

  أحمد بن شمسي، مدیر التواصل والمرافعة

 

 اللجنة االستشاریة
 كاثرین بیراتیس، المدیرة

 بالي، مسؤولآسلي 
 بروس راب، مسؤول

 سیك، مسؤولغاري 
 فؤاد عبد المومني

 جمال أبو علي
 یاسر عكاوي

 الدوسري ھالة
 صالح الحجیالن

 غانم النجار
 لیزا أندرسون

 دیفید بیرنشتاین
 ھناء إدوار

 بھي الدین حسن
 حسن المصري
 منصور فرحان

 لبنى فریح غورغیس
 عمرو حمزاوي
 أسوس ھاردي
 شوان جبارین

 مارینا بینتو كوفمان
 یوسف خالت

 مارك لینش
 أحمد منصور

 عبدالعزیز نعیدي
 نبیل رجب

 فیكي رسكین
 تشارلز شماس

 تاماسیبي سوزان
 كریستوف تانغي

 
 ھیومن رایتس ووتش

 كینیث روث، المدیر التنفیذي
نائب المدیر التنفیذي  میشیل ألكساندر،

 والمبادرات العالمیة
 ن لیفاین، نائب المدیر التنفیذیـ البرامجایا

 الستینغ، نائب المدیر التنفیذي، العملیاتتشاك 
 ولید أیوب، مدیر تكنولوجیا المعلومات

 إیما دالي، مدیرة االتصاالت
 ة واإلدارةیالمال ةباربرا غولییلمو، مدیر

 باباتوندي أولوغبوجي، نائب مدیر البرامج
 دینا بوكیمبنیر، المستشار العام

 توم بورتیوس، نائب مدیر البرامج
 یر القانونیة والسیاسیةجیمس روس، مد

 جو ساوندرز، نائب مدیر البرامج
 فرانسیس سینا، مدیر الموارد البشریة
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 ،رجال دین بارزینومن بینھم  المحتملین لسیاسات الحكومة السعودیةالمنتقدین الحالیین ومن 
كبار رجال ، باإلضافة إلى 2017 أیلول/في سبتمبر وناشطین حقوقیینوأكادیمیین  ،ومفكرین

، ومدافعین/ات 2017 تشرین الثاني/في نوفمبر بتھم الفسادالعائلة المالكة  من األعمال وأفراد
ا موجات االعتقال غالب زامنتت. 2018 أیار/من مایو بدءاعن حقوق المرأة في البالد  بارزین/ات

 وسائل اإلعالم الموالیة للحكومة. من قبل مع حمالت تشھیر وافتراء على المعتقلین

حقوق لیس ظاھرة جدیدة الاحتجاز المواطنین بسبب انتقادھم السلمي لسیاسات الحكومة أو مناصرة 
استعمال  باإلضافة إلى ةفترة قصیر خاللالعدد الھائل من األفراد المستھدفین  في السعودیة، لكن

ما جعل موجات االعتقال بعد  ، ھوالقیادة السعودیة السابقةتستخدمھا ممارسات قمعیة جدیدة لم 
 بارزة ومختلفة. 2017

ن ُسّموا احتجاز مكغیر رسمیة،  المحتجزین في أماكن احتجاز إبقاءتشمل ھذه األسالیب الجدیدة 
احتجاز و، 2018إلى أوائل  2017في الریاض من أواخر  الریتز" الفخم"بمعتقلي الفساد في فندق 

تفشي . ظھرت مزاعم ب2018بارزات في "فندق" أو "دار ضیافة" خالل صیف ناشطات حقوقیات 
، ذكرت مثال .م أثناء وجودھم في مراكز االحتجاز غیر الرسمیةوإساءة معاملتھ ینتعذیب المعتقل

دخول احتاجوا إلى  الریتزمن معتقلي  17أن  2018 آذار/مارس 12في " یویورك تایمز"ن
تلقت ھیومن رایتس  كماا في الحجز. قتوفي الح رجالاالعتداء البدني، ومنھم بسبب  المستشفى

بت أربع معلومات موثوقة من مصادر مطلعة تفید بأن السلطات عذّ  2018ووتش في أواخر 
عن طریق الصدمات  ةیات بارزات أثناء وجودھن في مركز احتجاز غیر رسمیناشطات سعود

 .والمالمسة قسراتقبیل المعانقة ووال ،أفخاذھن وجلد ،الكھربائیة

دون تھمة أو  -كثر من عام أل -حتجاز التعسفي الطویل األجل الكما تضمنت الممارسات المسیئة ا
الذین  بتھم الفساد المزعومةبعض المعتقلین  یزالال ، مثالمحاكمة أو أي عملیة قانونیة واضحة. 

حتجاز دون تھمة أو محاكمة، بمن فیھم الكتابة ھذه السطور قید ا حتى 2017اعتقلوا في أواخر 
 عادل الفقیھ.الوزیر السابق تركي بن عبد هللا، نجل الملك الراحل عبد هللا وحاكم الریاض السابق، و

من شملت الممارسات التعسفیة األخرى ابتزاز األصول المالیة للمحتجزین مقابل إطالق سراحھم 
، مثال. ال تعد جرائم معترف بھا قانونا لمحتجزین على أفعاللاإلعدام  وطلبعملیة قانونیة دون أي 

ن المفكر الدیني اإلصالحي حسبحق عقوبة اإلعدام  االمدعون العامون السعودیون حالی طلبی
فرحان المالكي بتھم غامضة تتعلق بالتعبیر عن أفكاره الدینیة السلمیة، وكذلك ضد رجل الدین 

 احتُِجزالسلمیة. السیاسیة ومواقفھ وجمعیاتھ  تصریحاتھ عنفقط  جمةالمعروف سلمان العودة بتھم نا
 .2017خالل حملة سبتمبر كالھما 

للتدقیق الدولي الذي داخل المملكة  مانمحمد بن سل الجانب القمعي من سجل خضعمع ذلك، لم ی
للصحفي السعودي وكاتب  وحشيصدم القتل البعدما ، 2018 ر/تشرین األولیستحقھ حتى أكتوب

اسطنبول الرأي العام العالمي وأدى  السعودیة في قنصلیةالجمال خاشقجي في  "واشنطن بوست"ال
ً أوسع نطاقتدقیق إلى   حقوق في السعودیة.ال في وضع ا
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مساءلة أي قید المحاكمة والسجن بدون  عارضینبینما بقي عشرات المو ،2019تصف في من
أو مقتل خاشقجي، استأنفت السلطات السعودیة جھودھا  حتجزینواضحة عن مزاعم تعذیب الم

اإلعالن  ، وذلك جزئیا عبرعن مقتل خاشقجي الدولیة بعیدا سردیةالر لتحسین سمعة البالد وتحوی
، أعلنت السعودیة أن النساء تموز/في أواخر یولیو حقوق المرأة.في مجال عن إصالحات رئیسیة 

 من الحصول على جوازات سفر دون موافقة أحد أقاربھن الذكور مكنّ تتس اعام 21 فوقالسعودیات 
ي أوائل الحمایة الجدیدة ضد التمییز في العمل. ف سبلأطفالھن واالستفادة من والدة وتسجیل 
التي تسمح  نظمة، أعلنت المملكة العربیة السعودیة عن مزید من التغییرات في األآب/أغسطس

 .من وصي األمر الذكرسنة بالسفر إلى الخارج بحریة دون إذن  21للنساء فوق 

 ینالممارسات التعسفیة والمسیئة ضد المعارض، تُبیّن التقدم الكبیر الذي أحرزتھ النساء رغم
زال تالقانون في السعودیة ال  سیادةأن  ،التام للمساءلة واالفتقار 2017منذ منتصف  شطاءوالن

 القیادة السیاسیة في البالد. وقد تتقّوض متى شاءت بحسب ةضعیف

األمیر محمد بن سلمان إدخال عھده لملك سلمان وولي ینبغي ل، قیام السعودیة بإصالح حقیقي إلثبات
 :عبر ما یليذلك وحقوق األساسیة الالمواطنین السعودیین بإصالحات جدیدة لضمان تمتع 

لممارستھم السلمیة لحقھم في حریة فقط المحتجزین  اإلفراج الفوري عن جمیع السجناء •
التعبیر وتكوین الجمعیات، بمن فیھم السجناء المدانون بارتكاب جرائم مزعومة والذین 

 المحتجزون تعسفا؛و تجري محاكمتھم حالیا
 المحتجزین؛ إتاحة وصولھم دون عرقلة إلىلمراقبین الدولیین بدخول البالد والسماح ل •
بقتل الصحفي جمال  شخصا اتھموا 11لـ جاریةال حول المحاكمةجمیع المعلومات  نشر •

خارج  المعنیة بحاالت اإلعدامخاشقجي وتنفیذ توصیات المقررة الخاصة لألمم المتحدة 
 ؛2019 حزیران/في تقریرھا الصادر في یونیو عسفاتنطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو 

، بما في یینالحقوقالنشطاء  وقف جمیع أعمال الترھیب والمضایقات وحمالت التشھیر ضد •
 ؛من یدعون ذلكأو  سلطة دینیة الحمالت بحق األفراد المناطقة بھمذلك 

وثائق  "نظاموقف فرض حظر السفر التعسفي دون مبرر أو إخطار وسن تغییرات على  •
 السفر الصادرة عن وزارة الداخلیة؛حظر الطعن في قرارات إمكانیة بما یكفل  "السفر

حدد بوضوح األفعال التي تؤدي إلى مسؤولیة جنائیة بما یتماشى مع یإصدار قانون عقوبات  •
قانون استخدام التعذیب والمعاملة أو العقوبة ال مأن یجرّ  على نسانالمعاییر الدولیة لحقوق اإل

 القاسیة أو الالإنسانیة أو المھینة؛
لسجن دائما والتي تُستخدم  "2007ام لع یةجرائم المعلومات "نظاممن  6إلغاء المادة  •

 بسبب انتقاداتھم السلمیة؛ معارضینال
 تواصلھم مع محاموضمان  مام المحكمةالسماح للمحتجزین بالطعن في قانونیة احتجازھم أ •

 التعذیب؛تحت باإلكراه أو  تُنتَزع التي قواللأل عدم قبول المحكمةفي الوقت المناسب و
 موإبالغھفورا وقبل االستجواب ھ ونیختار نالذی بالمحامي تواصل معبال ینالسماح للمحتجز •

االحتجاز لدى وكاالت وغیرھا من أماكن  "المباحث"بھذا الحق في مراكز الشرطة ومكاتب 
 ؛لـ"نظام اإلجراءات الجزائیة"إنفاذ القانون وفقا 
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 م؛ومحامیھ ینزالكامل للمحتجَ  محتواھا وإتاحةبالفیدیو جمیع التحقیقات توثیق  •
 بالقیام معینة أو عمالأعن التعھد باالمتناع  ینزوقف الممارسات التي تتطلب من المحتجَ  •

وال  قضائيمن اتفاق رسمي  اما لم یكن ھذا التعھد جزءعنھم كشرط لإلفراج  خراآلھا ببعض
 .ھمحقوقل المحتجزین ممارسةمع من األحوال  یتعارض بأي حال

 قبلعلى ھذه النتائج والتوصیات وأي تعلیقات أخرى الكریم ردا  سنكون ممتنین إلرسال مكتبكم
ھیومن رایتس ووتش بالكامل على تتلقاه أي رد كتابي  سیُنَشر . 2019 تشرین الثاني/نوفمبر 1

 .التقریر القادم مع اإللكتروني ھاموقع

 ،مع فائق االحترام والتقدیر

 

 مایك بَْیج

 
 نائب المدیرة التنفیذیة

 قسم الشرق األوسط وشمال أفریقیا
 ھیومن رایتس ووتش
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