
 حقيقة حول حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية  20

العام. قادت السعودية حملة   واسعة   تستضيف المملكة العربية السعودية قمة مجموعة العشرين لهذا 

للتستُّر على انتهاكاتها الجسيمة لحقوق اإلنسان والسجن غير القانوني للكُتّاب والنشطاء وغيرهم من  

منظمة )بِن أمريكا( إلى جانب شركاء من جميع أنحاء الواليات المتحدة وأوروبا    ستجتمع المعارضين.  

للجميع" في المملكة العربية   القمة المضادة لمجموعة العشرين: مواجهة "فرص والشرق األوسط في

وتصد   السعودية اإلنسان  حقوق  مجال  في  السعوديالفاضح  النظام  على سجل  الضوء  ستلقي  والتي 

أولئك   أصوات  تكريم  إلى  باإلضافة  الحقوقية  انتهاكاتها  للتعتيم على  المملكة  الذين حاول  محاوالت 

 النظام تكميم أفواههم. 

إطار جهودنا لم النظام السعودي على أفعالهوفي  إليك  حاسبة  اإلنسان في    20،  حقيقة حول حقوق 

 المملكة العربية السعودية. 
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الكُ  .1 الثانية من حيث عدد  القابعين في  تّ احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة  اب والمفكرين 

 Freedomمنظمة )بِن أمريكا( وفق ا لمؤشر وذلك 2019ون على مستوى العالم في عام السج

 to write index 

ا وصحفي ا وفنان    42واجه ما ال يقل عن   .2 ا كاتب ا ومفّكر  أو سجن ا أو عنف ا    ا سعودي ا مضايقات أو تهم 

عملهم  الكُ وذلك   بسبب  بيانات  لقاعدة  للخطرتّ وفق ا  المعرضين   Writers at Riskاب 

Databaseبِن  أمريكامنظمة  ل التابع . 

ا.  38سُجن في المملكة العربية السعودية العاَم الماضي   .3   دون% منهم  68حتُجز   اكاتب ا ومفّكر 

 Freedom to writeوفق ا لمؤشر منظمة )بِن أمريكا(    تهمة قانونية صريحة   أيّ لهم    ه توج  أن  

 index 

كأسوأ دولة من حيث حرية    170المرتبة    في  المملكة العربية السعودية   حلّت،  2020في عام   .4

الصادر   2020لعام    ةلمؤشر حرية الصحافة العالميوفق ا    دولة  180صحافة في العالم من بين  ال

 عن منظمة مراسلون بال حدود. 

مؤشر الفجوة بين  دولة على    153من أصل    146ية في المرتبة  حلّت المملكة العربية السعود .5

الصادر عن المنتدى االقتصادي العالمي، والذي يتتبع "الفجوات النسبية    2020الجنسين لعام  

 . واالقتصاد والسياسة" بين النساء والرجال في مجاالت الصحة والتعليم 

المملكة العربية السعودية المرتبة السابعة بين الدول األقل حرية في العالم وفق ا   .6 لتقرير  تحتل 

 الصادر عن منظمة فريدوم هاوس.  2020الحرية لعام 

 . لجنة حماية الصحفيينوذلك بحسب   2019عوديا  خالل العام صحفيا  س 26سُِجَن  .7

،  جمال خاشقجيأوصال الصحفي    لقد مّر أكثر من عامين على جريمة القتل الوحشية وتقطيع  .8

 بعد المسؤولون الذين أصدروا األمر بقتله. يحاَسب  ولم 
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الحكومة  رَ ذِ حُ  .9 أن  من  للديمقراطية  المؤيدين  خاشقجي  جمال  زمالء  من  ثالثة  عن  يقّل  ال  ما 

السعودية قد تنتقم منهم ومْن أُسرهم بسبب عملهم، على الرغم من إقامتهم في أوروبا وأمريكا  

 . الشمالية

بإنصاف    عواتالدّ   د صدىتردّ  .10 في  المطاِلبة  خاشقجي  والمقترحات  جمال  القرارات  عشرات 

 التي طرحها الكونجرس األمريكي في العامين الماضيين. التشريعية

رفع المملكة   قبل أسابيع قليلة منناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة   11ما ال يقل عن  اعتُِقل .11

 .لمفروض على قيادة المرأة للسيارةحظر ا العربية السعودية ال

المُ العدي  تتعرض .12 الناشطات  من  تهمد  دون  السلطات    للتعذيب  2018في    حتجزات  يد  على 

 د والتحرش واالعتداء الجنسي. والجلْ  ء الكهرباببما في ذلك الصعق  السعودية 

ل .13 المرأة  الناشطة في مجال حقوق  تزال  الهذلول  ال  السجنجين  بعد عامين من منح   تقبع في 

ا على القيود    عن الطعام  مضربةوهي اآلن    ،المملكة العربية السعودية المرأة حق القيادة احتجاج 

 أثناء سجنها.   لها أسرتها   زيارةالمفروضة على 

ا من مجلس النواب األمريكي و    32أدان   .14 ا في مجلس الشيوخ استمرار المملكة    18عضو  عضو 

 . نودعوا إلى إطالق سراحهحقوق المرأة    ناشطات العربية السعودية في اعتقال وإساءة معاملة  

ة لولي العهد السعودي األمير محمد بن سلمان إلعادة  هي خطة اإلنفاق الرئيس  2030رؤية   .15

منظمة هيومن رايتس    اوقد وصفته،  ياح واالستثمار األجنبي هيكلة االقتصاد السعودي وجذب الس

متعم    ووتش "استراتيجية  لبأنها  األنظاردة  ال  عن  صرف  ُمنتَهك  سعودية صورة  لحقوق    كبلٍد 

 اإلنسان". 

ا    قرابة العشرين  قُتل .16 صلة باالحتجاجات في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية    هملممن  شخص 

 .2011السعودية منذ عام 

ي المملكة  محظورة فاألحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات حقوق اإلنسان المستقلة   .17

 . العربية السعودية

 جميع االحتجاجات والمظاهرات العامة.  وزارة الداخلية السعودية  رُ تحظُ  .18

الكونجرس    45أعرب   .19 في  قلقهم عضوا  لقمة    إزاء   عن  السعودية  العربية  المملكة  استضافة 

 مجموعة العشرين الرسمية لهذا العام. 

األوروبي   .20 البرلمان  تمثيلهصّوت  العام رد ا على    لخفض مستوى  لهذا  العشرين  في مجموعة 

 انتهاكات المملكة العربية السعودية لحقوق اإلنسان. 
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