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 النطاق واسع   واعتقال   صحفي مقتل بعد املعارضة، قمع حيال اململكة حماسبة جيب: السعودية العربية اململكة
 املرأة حقوق عن طال املدافعني

  2018 تشرين األول/برأكتو  -26

ًأدانهًاملوقعةًاملدينًاجملتمعًمنظماتًندعوًحننً ًالقمع،ًعنًمبنأىً ًآرائنا،ًعنًيفًالتعبريًاألساسيةًمناًللحقوقًإدراكاً 
ًالدميقراطيةًاحلكوماتًعنًفضلً ًواإلقليمية،ًاألطرافًتعددةاملًواملؤسساتًاملتحدةًاألممًذلكًيفًمباًالدويل،ًاجملتمعً 
ً.اإلنسانًحلقوقًاجلسيمةًنتهاكاتاإلًعلىًالسعوديةًالعربيةًاململكةًحملاسبةًفوريةًخطواتًالختاذًالتعبري،ًحبريةًامللتزمة

بتاريخًًسطنبولإًيفًالسعوديةًلقنصليةابًخاشقجي أمحد مجالًالسعوديًالصحفيًمبقتلًتفيدًالواردةًاليتًتعدًالتقارير
ًمن ًفيضًتشرينًاألول/أكتوبرًالثاين ًالسلطاتًارتكبتهاًاليتًواملمنهجةًاجلسيمةًنتهاكاتاإلًمنًالعديدًً غيضا ًمن
ًضدًاملرتكبةًاجلرائمًعلىًالعقابًمنًاإلفلتًإلهناءًالدويلًاليومًاقرتابًومعً.وخارجهاًالبلدًداخلًالسعودية

ًخاشقجي،ًجرميةًيفًمستقلًحتقيقًإجراءًإىلًداعنيًنصدحًبصوتناًعالياً ً،تشرينًالثاين/نوفمرب02ًًيفًالصحفيني
 عنها.ًاملسؤولنيًحماسبةًبغيةًوذلك

ًًاالعتقاالتًجانبًإىلًالقضية،ًهذهًإن ًًاإلنسان،ًحقوقًعنًللمدافعنيًاملتزايدةالتعسفية ًفيهم ًنًوالصحفيمبن
ًونتائجً ًاملتظاهرين؛ًعلىًاإلعدامًعقوبةًفرضًوإمكانيةً ًالداخلي؛ًالقمعفضل ًعنًًاملرأة؛ًحقوقًونشطاءًنًووالباحث

ًذال االئتلفًأنًإىلًخلصًالذيًاملتحدةًاألممًيفًالبارزينًاخلرباءًفريقًتقرير ًقدًالسعوديةًالعربيةًاململكةيًتقوده
ًً،اليمنًيفًالدوليةًاجلرائمًمستوىًإىلًترقىًقدًأفعاالً ًارتكب ًسجلً مجيعها ًمنًالسعوديةًالعربيةًاململكةًتعري

تعليقًًعلىًاملتحدةًلألممًالعامةًاجلمعيةً ًمنظماتناًحتثًوبناءًعليه،ً.اإلنسانًحلقوقًواملمنهجةًاجلسيمةًنتهاكاتاإل
ًالعامةًاجلمعيةًقرارًمن8ًًللفقرةًوفقاً ًاملتحدة،ًلألممًالتابعًاإلنسانًحقوقًجملسًيفًالسعوديةًالعربيةًاململكةًعضوية

60/251. 

بصيٍتًحسٍنًحافلًًٍالسعوديةًالعربيةًاململكةًحتظً ًمل ًكانًاإلنسان،ًحقوقًواحرتامًابلتسامحًمسبقاً  مثةًًتًهناكإالًأنه
ًوضعًآمال ًمع ًاملطافًً،(2030ًرؤية)ًاالقتصاديةًخلطتهًسلمانًبنًحممدًالعهدًويلًابلتزامن ًهناية ًيف ومساحه 

ًتلقتًذلك،ًومعً.والتجمعًالتعبري،ًوحريةًاملرأة،ًحقوقًاملفروضةًعلىًالقيودًختفيفً ًيفًالسيارات،ًبقيادةًللنساء
ًليلتزمنًهاتفيةًمكاملاتًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعات ًقبلًحتذرهن ًًعلىًاحلظرًرفعًالصمت ًيفًالسياراتقيادة

ًعلىًوالذكورًاإلانث)ًاملرأةًحقوقًعنًاملدافعنيًمنًالعشراتًعلىًالقبضًالسعوديةًالسلطاتًألقتًومنًمث.ًيونيو
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ًالسواء ًالسعوديةًالسلطاتًتشنهاًاليتًالقمعًمحلةًواستمرتً.القيادةًحظرًضدًحبملتًيقومونًكانواًًالذينمنً(
 .هذاًيومناًحىتًاملعارضةًأشكالًكلًًضد

ًيفًيعيشًوكانًالعهدًاإلصلحية،ًويلًوخططًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعنيًاالعتقاالتًاليتًطالتًخاشقجيًانتقد
ًيفًالقنصليةًإىلًخاشقجيًذهبً،2018ًتشرينًاألول/أكتوبر2ًًبتاريخًوً.املتحدةًالوالايتًيفًاالختياريًمنفاه

ًتفيدًأدلةًوجودًأتراكًمسؤولونًادعىًماًخيرج.ًوسرعانًملًإالًأنهً،املعاملتًبعضًإلكمالًخطيبتهًمعًسطنبولإ
 .مضيًأسبوعنيًعلىًذلكًحىتًق تلًأبنهًقدًنًوالسعوديًنًواملسؤولًيفًحنيًملًيعرتفً،القنصليةًداخلًمبقتله

20ًخاشقجيًسوىًبعدًانقضاءًيومنيًآخرينًيفًًوفاةًتؤكدًنتائجًعنًالسعوديةًالعامةًالنيابةًحتقيقًوملًيكشف
ًاألول/أكتوبر ًابأليديًعراكًٍ"ًبعدًتويفًأنهًإىلًتقاريرهمًوتشريً.تشرين ًاعتقالًالقنصلية،ًيف" ًمت ًمواطناً 18ًًوأنه

ًسعودًفيهمًمبنًاملستوىًمنًمهامهم،ًرفيعيًمسؤولنيًيعفيًمبوجبهاًملكيةًمراسيمًسلمانًامللكًأصدرًكماًً.سعودايً 
ًتواصل.ًالعامةًاالستخباراتًرئيسًانئبًعسريي،ًامللكي،ًوأمحدًابلديوانًاملستشارًالقحطاين، ًالعامةًالنيابةًوفيما

ً.اجلثةًحىتًاآلنًعلىًالعثورًيتمًملًحتقيقها،

 .السعوديةًالسلطاتًمنًاملتناقضةًالتقاريرًإىلًمستقلًابلنظرًدويلًحتقيقًإجراءًالضروريًمن

ًالعفوً،ًومنظمة(ووتشًرايتسًهيومن)ًاإلنسانًحقوقًمراقبةًومنظمةً،الصحفينيًمحايةًجلنةًدعتًأكتوبر،18ًًيف
ًًوًالدولية، ًحتقيقًإبجراءًغوترييس أنطونيوًاملتحدةًلألممًالعامًاألمنيًمطالبةًإىلًتركياًحدودًبلًمراسلونمنظمة

ً.القضاءًنطاقًخارجًخاشقجيًإعدامًللنظرًيفًاملتحدةًلألمم

ًكاالمارد  أغنيسًالدكتورةًالتعبري،ًحبريةًاملعينًاملتحدةًلألممًاخلاصًاملقررً،كاي  ديفيدًدعاً،2018ًأكتوبر15ًًيف
ًسفرًعنيًأنًميكنًمستقلًحتقيقًإجراء"ًإىلً،أوًإبجراءاتًموجزةًالقضاءًخارجًاإلعدامًحباالتًاملعنيةًاخلاصةًاملقررة
ًالدبلوماسيني،ًللموظفنيًاحملتملًالطردًذلكًيفًمباًواضحة،ًعقابيةًإجراءاتًالختاذًاألساسًويوفرً ًموثوقةًنتائج

ًجربًاألضرارًوًاالقتصادية،ًوالعقوابتًالسفر،ًوحظرً،(اإلنسانًحقوقًجملسًمثل)ًاملتحدةًاألممًهيئاتًمنًواإلبعاد
 ".اثلثةًدولًيفًحماكماتًإجراءًوإمكانية

ًاملتحدةًلألممًالتابعةًاإلنسانًحقوقًجلنةًيفًتوافقًاآلراءًإىلًالسعوديةًانضمتًالعربيةًأنًاململكةًجتدرًاإلشارةًإىل
وننوهًيفًهذاًالقرارًإىلًً(.A/HRC/Res/39/6)ًالصحفينيًسلمةًبشأنًجديداً ًقراراً ًتبنتًإذًايلول/سبتمرب27ًًيف

ًنطاقًيفًوقوعهًيدعىًماًمجيعًيفًوفعالةًومستقلة،ًومستفيضة،ًة،وسريعًحمايدة،ًحتقيقاتًالدعواتًاملطالبةً"إبجراء
ًهذهًمرتكيبًميوتقدًاإلعلم،ًوسائطًيفًوالعاملنيًالصحفينيًضدًواعتداءات،ًوهتديدات،ًعنف،ًأعمالًمنًواليتها

http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/39/6
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ًعلىًوحيرضًيساعدًأوًاجلرائم،ًتلكًمثلًالرتكابًيتواطأًأوًاألوامر،ًيصدرًمنًكلًًذلكًيفًمباً،إىلًالعدالةًاجلرائم
ًكذلكًعلىً"اإلفراجًً".عليهاًيتسرتًأوًارتكاهبا ًيفًوالعاملنيًالصحفينيًعنًاملشروطًوغريًالفوريًكماًحيثًالقرار
 ".التعسفيًاالحتجازًأوًالتعسفيًللعتقالًتعرضواًالذينًاإلعلمًوسائل

ًًخاشقجيًكان ًمقاالت ًبوستًواشنطن"ًجريدةًيفيكتب "ً ًًحتريرًكرئيسًًوعملً،"الوطن"وصحيفة ًقناة"لدى
2017ًًعامًيفًالسعوديةًالعربيةًاململكةًغادرً ًوً.2015ًيفًاليتًملًتبصرًالنورًسوىًألمدًقصري"ًالعربًاإلخبارية

ًالذيًاألخريًعمودهًويفً.والناشطنيًاإلنسانًحقوقًعنًواملدافعنيًوالكتاب،ًالصحفيني،ًاعتقالًتصاعدًوتريةًمع
ًشباط/فربايرًيفًسنواتًمخسًابلسجن الشيحي صاحلًالصحفيًعلىًاحلكمًانتقدًبوست،ًالواشنطنًيفًن شر

ًالشيحيً.2018 ًالعربيةًاململكةًيفًاعتقاهلمًمتًالذينًواملدوننيًالصحفينيًمن15ًًمنًأكثرًمنًواحداً ًيعد 
ًيفًحدود،ًبلًملراسلنيًوفقاً ً،29ًإىلًعددًاملدوننيًالقابعنيًيفًالسجونًليصلً،2017ًايلول/سبتمربًمنذًالسعودية

ًوفقاً ًهمًقيدًاالحتجازًأيضاً ًالنشطاءًمنًاآلالفًورمباًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعنيًمن100ًًإىلًيصلًماًأنًحني
ًمنًالعديدًانتقدًوقدً.منظمةًالقسطًحلقوقًاإلنسانًذلكًيفًمباًالسعودينيًوالشركاءًاإلنسانًحلقوقًاخلليجًملركز

ًابملساواةًيتمتعنًلنًالنساءًأنًإىلًمشريينً،2030ًبرؤيةًاملتعلقةًاإلصلحًخططً ًعلناً ًاملاضيًالعامًيفًاملعتقلني
ً.القيادةًمبجردًاالقتصادية

أحدًرجالًً،الزامل عصامًالبارزًاالقتصاديً ًاملعارضنيًضدًالقمعًمحلةًاستهدفتهاًاليتًاألخرىًالشخصياتًومن
ًاألول/أكتوبر01ًًيفً.االقتصاديًاإلصلحًإىلًاحلاجةًعنًبكتاابتهًاملعروفنيًاألعمال ًعقدتً،2018ًتشرين
ًاإللكرتونيةًئمالجراًمكافحةًنقانوًابنتهاكًالزاملً ًالعامةًالنيابةً ًفيهاًاهتمتًسريةًجلسةًاملتخصصةًاجلزائيةًاحملكمة

ًاليتًًالتواصلًوسائلًعلى2030ًًرؤيةًالزاملًانتقدً".االجتماعيًالتواصلًوسائلًعلىًأتباعهًبتعبئة االجتماعي
ًفيها ًمتابعًمبليونًحيظى ًمنًالعديدًمعًالوقتًفسبن2017ًًأيلول/سبتمرب12ًًيفًالزاملًعلىًالقبضًوألقي.

 .اآلخرينًواإلصلحينيًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعني

ًالثاين/ينايرًيفًاإلنسانًحقوقًعنًللمدافعنيًاملسبوقًغريًاحلايلًاالستهدافًبدأ  ُنهىًابعتقال2018ًًكانون
ًمثلًاملرأةًحقوقًأجلًمنًاالجتماعيةًاإلعلميةًللحملتًدعماً ًاإلنرتنتًعربًنشاطهاًبسببًالبلوي

(#Right2Driveً ًاحملكمةًحكمتًذلك،ًقبلًوحىتً(.IAmMyOwnGuardian#)ًالذكورًواليةًنظامًضدًأو(
ًسنواتًستًملدةًابلسجنًاملطرود ةنعيمًعلى2017ًًتشرينًالثاين/نوفمرب10ًًالرايضًيفًيفًاملتخصصةًاجلزائية
 .اإلنرتنتًعلىًنشاطهاًبسبب
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ًجلسةً ًأنًبعدًاالعتقاالتًموجةًاستمرت ًابلقضاءًاملتحدةًاألممًوجلنةًاإلنسانًحقوقًجلنةًنشرت ًعلىًاملعنية
اًآذار/يفًمارسً(املرأةًضدًالتمييزًأشكالًمجيعًعلىًالقضاءًاتفاقية)ًاملرأةًضدًالتمييز ًالعربيةًاململكةًبشأنًتوصياهت 

ًأاير/مايو15ًًيفًقسراً ًالسعوديةًالعربيةًاململكةًإىلًوجلبتًاإلماراتًيفًاهلذلول جلنيكماًمتًاختطافًًً.السعودية
سةً،النفجان إميانًالدكتورةًاعتقالًليعقبًذلكً؛2018 ًًاليتً،Saudiwoman's Weblogًمدّونةًيفوالكاتبةًًاملؤس 

عنًًحظرًعلىًالسابقًيفًاحتجتًقدًكانت  .املرأةًيفًجمالًحقوقًالبارزةًالناشطةً،اليوسف عزيزةالقيادة؛ًفضلً 

 عائشةًالدكتورةًمبنًفيهن2018ًًأاير/مايوًيفًاإلنسانًحقوقًعنًأخرايتًمدافعاتًألقيًالقبضًأيضا ًعلىًأربعة
ًتطالبًنسائيةًاحتجاجًحركةًأولًيفًشاركنًاللوايتً،العجروش مدحيةًوالدكتورةً،آل الشيخ حصةًوالدكتورةً،املانع
1990ًًعامًيفًالسياراتًقيادةًيفًابحلق ًواليةًنظامًضدًحبملتهاًمشهورةًشابةًانشطةًوهيً،آل شرب والءو؛

والًتزالًً.يندًراجلًالعنفًمنًللناجنيًاملساعدةًويقدمنًاملرأةًحقوقًوحمرتفاتًيدعمنًأكادميياتًاً مجيعأهننًً.الذكور
 رغمًاإلفراجًعنهن.ًبواجهنًاهتاماتًمنذًذلكًاحلنيًياألربعةًًالنسوة

ًحقوقًعنًواملدافعةًالتلفزيونية،ًواملنتجةًواحملررة،ًالصحفية،ًعلىًالقبضًألقيً،2018ًحزيران/يونيو06ًًويف
ليتمًًالعزيز،ًعبدنوفًًمنًرسالةًالزهراين مياءًنشرتًاعتقاهلا،ًوبعدً.منزهلاًمدامهةًبعدًالعزيز عبد نوفًاإلنسان
 .تلكًالرسالةًنشرهاعلىًخلفية2018ًًًحزيران/ونيوي09ًًيفًهيًأيضاً ًاعتقاهلا

ًيفًاملرأةًاتريخًيفًزميلةًوأستاذةًمشهورةًابحثةًوهيً،الفاسي هتونًعلىًالقبضًألقيً،2018ًحزيران/يونيو27ًًيف
ًوكانتًوالقيادة،ًالبلديةًاالنتخاابتًيفًاملشاركةًيفًالنساءًحقًعنًالفاسيًدافعتًولطاملاً.سعودًامللكًجامعة
 .2018ًحزيران/يونيو24ًًيفًفيهًاحلظرًفعر ًًالذيًيفًذاتًاليومًقدنًالسيارةًاللوايتًالسنوةًأوائلًمنًواحدة

27ًًويفً.املرأةًحقوقًعنًاملدافعاتًسراحًإطلقًإىلًحزيران/يونيوًيفًمرتنيًاملتحدةًلألممًاخلاصةًاإلجراءاتًدعت
ً"املتحدةًاألممًيفًمستقلنيًخرباءًتسعةًقالً،2018ًحزيران/يونيو ًالتارخييةًالتحررًحلظةًمعًصارخًتناقضًيف:

ًيفًواسعًنطاقًعلىًواحتجازهنًالنساءًمنًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعاتًعلىًالقبضًإلقاءًمتًالسعودايت،ًلنساءل
ًعلىًوشددواً".ملرأةاًحقوقًجتاهًاحلكومةًهنجًعلىًإشارةًأبلغً ًكانًذلكًًورمباًللقلقًمثريًأمرًوهوًالبلد،ًأحناءًمجيع

ًعنًكمدافعاتًًعملهنًبسببًفقطًليسًمركبة،ًعارًوصمةًيواجهن"ًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعاتًالنساءًأن
 ".اجلنسًأساسًعلىًالتمييزًالقائمًبسببًأيضاً ًوإمناًاإلنسان،ًحقوق

30ًًيفًالسادة نسيمةو بدوي مسراعتقالًًمعًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعاتًاعتقاالتًاستمرتًمحلةًذلك،ًومع
ًأبمرًأنشئًجهازًوهوًالدولة،ًأمنًرائسةًعليهًتشرفًسجنًٍبًاالنفراديًاحلبسًيفًحمتجزاتًنأهنً.2018ًمتوز/يوليو
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ًً،بدوي رائفًيقضيً.2017ًحزيران/يوليو20ًًيفًسلمانًامللكًمن ًملدةًابلسجنًعقوبةًحالياً ً،بدويمسرًشقيق 
ً.عاماً 15ًًملدةًابلسجنًحكماً ًاخلري أبو وليدًالسابقًزوجهاًفيماًيقضيًاإلنرتنت،ًعلىًدعواتهًبسببًسنوات10ً

ًاملدنيةًاحلقوقًجلمعيةًاملؤسسنيًاألعضاءًمنًاثنانًومها) القحطاين فهد وحممد احلامد، هللا وعبدًاخلري،ًم نحًأبو
ًالسعوديةًيفًوالسياسية 2018ًًأيلول/سبتمربًيفًالصحيحةًالعيشًسبلًجائزةًمعاً ( ًالًيزالونًيقبعونًذلكًومع.

 .القضبانًخلفًمجيعهم

 فوزانًالبارزًالناشطًزوجةً،احلريب أملًاعتقلتًفقدً.اإلنسانًحقوقًعنًاآلخرينًاملدافعنيًأقاربًاعتقالًمتًأيضاً 
ويعدًً.جدةًيفًأطفاهلاًمعًالبحرًشاطئًعلىًوجودهاًأثناء2018ًًمتوز/يوليو30ًًيفًالدولةًأمنًقبلًمنً،احلريب
ًفرضًمتًأنهًللقلقًاملثريًومن.ًالسعوديةًاآلخرينًاملسجوننيًيفًوالسياسيةًاملدنيةًاحلقوقًأعضاءًمجعيةًأحدًزوجها
النفجانًًوإميانًاهلذلول،ًوجلنيًاليوسف،ًعزيزةًمثلًاملرأة،ًحقوقًعنًاملدافعاتًمنًالعديدًعائلتًسفرًعلىًحظر

 .2018ًًتشرينًاألول/أكتوبرًيف

6ًًيفًاملتخصصةًاجلزائيةًاحملكمةًأمامًحماكمةًالعامًيفًاملدعيًطالبًاخلطر،ًمنًشأنهًدقًانقوسًآخرًتطورًويف
ًًاإلعدامًعقوبةًإبنزال201ًًأغسطس 06ًًيفًاهلاشم موسىًزوجهاًمعًاعتقلتًاليتًالغمغام إسراءعلى
6ًًاملادةًمبوجبًالغمغامًواهتمتً.القطيفًيفًسلميةًاحتجاجاتًيفًمشاركتهماًبعد2015ًًكانونًاألول/ديسمرب

ًاألخرىًالتهمًعنًفضلً ًاالجتماعية،ًاإلعلمًوسائلًبنشاطًيتعلقًفيما2007ًًلعامًاإللكرتونيةًاجلرائمًقانونًمن
ًعليهاًإذاًوً.ابالحتجاجاتًاملتعلقة .ًبنشاطهاًتتعلقًًًٍبتهمًاإلعدامًعقوبةًتواجهًامرأةًأولًفستكونًابإلعدام،ًح كم 

 .2018ًتشرينًاألول/أكتوبر28ًًيفًالتاليةًجلسةًاحملاكمةًعقدًاملقررًمنًوكان

ًملقاضاةًاألغلبًيفً،2008ًعامًيفًاإلرهابًقضاايًحملاكمةًأنشئتًاليتًاملتخصصة،ًاجلزائيةًاحملكمةًاستخدامًمت
ً.املدينًاجملتمعًمجاحًكبحًًأجلًمنًاحلكومةًومنتقديًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعني

ًاألول/أكتوبر12ًًيف ًمرةًاملتحدةًاألممًخرباءًجددً،2018ًتشرين ًالنساءًمجيعًسراحًإلطلقًأخرىًدعوهتم
ًاجلزائيةًاحملكمةًأمامًالغمغامًحماكمةًبشأنًخاصًقلقًعنًوأعربواً.السعوديةًيفًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعات

ًحقوقًتضييقًاخلناقًعلىًأوًلقمعًاإلرهابًمكافحةًإىلًالراميةًالتدابريًاستخدامًأبداً ًينبغيًال:ً"قائلنيًاملتخصصة،
منًًحيثً–ًاخلاصةًاإلجراءاتًأاثرهتاًاليتًاملخاوفًحيالًتتصرفًملًالسعوديةًالسلطاتًأنًاجلليًومنً".اإلنسان

 .فأكثراإلنسانًأكثرًًجملسًحقوقًجلنةاإلساءةًإىلًعضويتهاًيفًًالتعاونًهذاًشأنًعدم
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ًهلمًالسماحًدونًاالنفراديًاحلبسًيفًالعامًهذاًاملعتقلنيًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعنيًمنًالعديدًاحتجازًمت
ًاإلعلمًوسائلًيفًتشهريًحلملتًوتعرضواًعلىًأهنمًخونةًمنهمًبعضًص نفً ًوقدً.حماميهمًأوًعائلهتمًابلتواصلًمع

ًًاحتماليةًمنًيزيدًمماًاحلكومية، ًحبقهمإصدار ًطويلة ًلفرتات ًابلسجن ًاختارتلً.أحكاٍم ًالسعوديةًالسلطاتًقد
ًبدالً ًأصواتًأيًضدًقمعهاًتصعيد ًظلًيفًاإلنسانًحقوقًعنًللمدافعنيًومواتيةًآمنةًبيئةًتوفريًمنًمعارضة

 .ًلهًاملخططًاالقتصاديًاإلصلح

ًالسماحً ًوعدمًالسعوديةًالعربيةًاململكةًحملاسبةًالدويلًللمجتمعًدعواهتاًمنظماتناًتكرر ًالعقابًمنًلإلفلتًتكريس 
 .اإلنسانًحقوقًنتهاكاتإًحيال

 :إىل املتحدة، األمم والسيما الدويل، اجملتمع ندعو

ًيلزمًاختاذ .1 ًالصحفيًمقتلًيفًوفعالًومستقل،ًوشامل،ًوفوري،ًونزيه،ً،دويلًحتقيقًإجراءًلضمانًما
 خاشقجي؛ًأمحدًمجال

 اإلنسان؛ًحلقوقًاملمنهجةًنتهاكاهتاإًوًخاشقجيًقتلًعلىًالسعوديةًالعربيةًاململكةًحماسبةًضمانً .2

ًخاصةًلعقدًالدعوة .3 ًاململكةًيفًواسعًنطاقًعلىًاملعارضةًقمعًبشأنًاإلنسانًحقوقًجمللسًجلسة
 السعودية؛ًالعربية

ًحقوقًجملسًيفًالسعوديةًالعربيةًاململكةًعضويةًلتعليقًاملتحدةًلألممًالعامةًاجلمعيةًيفًإجراءًاختاذ .4
 وًاإلنسان؛

 .أدانهًالواردةًالتوصياتًتنفيذًعلىًالسعوديةًالعربيةًملكةاملًحكومةًحث .5

 :إىل السعودية العربية اململكة يف السلطات ندعو

ًمقتله؛ًيفًالتحقيقاتًعلىًلإلشرافًمستقلنيًدولينيًخرباءًودعوةًخاشقجيًأمحدًمجالًجثةًسليمت .1
ًالذينًأولئكًفيهمًمبنًوفاته،ًعنًاملسؤولنيًتقدميًوضمانًاملتحدة؛ًاألممًآلياتًمجيعًمعًوالتعاون

 العدالة؛ًإىلًالقيادة،ًمسؤوليةًيتولون
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ًعنًيدافعونًالذينًوالرجالًالنساءًفيهمًمبنًاإلنسان،ًحقوقًعنًاملدافعنيًمجيعًإلدانةًالفوريًاإلهناء .2
 إليهم؛ًاملوجهةًالتهمًمجيعًوإسقاطًاجلنسني،ًبنيًاملساواة

ًوسجناءًوالصحفيني،ًوالكتاب،ًاإلنسان،ًحقوقًعنًاملدافعنيًمجيعًعنًشرطًأوًقيدًوبلًفوراً ًاإلفراج .3
ًتعزيزًجمالًيفًواملشروعًالسلميًلعملهمًنتيجةًاحتجازهمًكانًًالذينًالسعوديةًالعربيةًاململكةًيفًالرأي

 املرأة؛ًحقوقًذلكًيفًمباًاإلنسانًومحايةًحقوق

ًالرأيًحريةًيفًاحلقًمبمارسةًاملتعلقةًاجلرائمًعلىًالعقابًذلكًيفًمباًاإلعدام؛ًعقوبةًعلىًحظرًفرض .4
 السلمي؛ًوالتجمعًوالتعبري

ًمجيعًضمان .5 ًابلقيامًالسعوديةًالعربيةًاململكةًيفًوالصحفينيًاإلنسانًحقوقًعنًاملدافعنيًمتكن
ًمجيعًيفًاالنتقامًمنًخوفًدونًالعامةًاملصلحةًوتقاريرًاإلنسانًحقوقًجمالًيفًاملشروعةًأبنشطتهم
 الظروف؛

 وًابليمن؛ًاملعينًاملتحدةًابألممًالبارزينًاخلرباءًفريقًمنًاملقدمةًللتوصياتًالفوريًالتنفيذ .6

ًحتدًاليتًالوطنيةًالقواننيًمجيعًوإخضاعًوالسياسية،ًاملدنيةًابحلقوقًاخلاصًالدويلًالعهدًعلىًالتصديق .7
 .اإلنسانًحلقوقًالدوليةًللمعايريًاجلمعياتًوتكوينًالسلمي،ًوالتجمعًالتعبري،ًحريةًيفًاحلقًمن
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