
حكومية سلطات السعودية إلى إطالق سراح جميع تدعو منظمات حقوقية غير  ،بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيس حسم
 المعتقلينأعضائها 

، الذي يصادف الذكرى السنوية العاشرة لتأسيس جمعية الحقوق المدنية والسياسية في المملكة العربية 2019أكتوبر  12في 
المنظمات الموقعة أدناه السلطات السعودية إلى اإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع أعضاء حسم السعودية )حسم(، تدعو 

 المحتجزين.

من قبل أحد عشر من المدافعين عن حقوق اإلنسان واألكاديميين، لتعزيز وحماية الحقوق والحريات  2009أنشئت حسم في عام 
. واعتباًرا من 2013قامت بحظرها كمنظمة رسمًيا سنة يًا بـحسم، ومع ذلك لم تعترف االسلطات قانوناألساسية في السعودية. 

، تمت محاكمة جميع أعضائها األحد عشر الذين تعرضوا لمعاملة قاسية بسبب نشاطهم في مجال حقوق اإلنسان 2016مايو 
حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ، علما بأن السعودية ظلت عضًوا في مجلس وتعاونهم مع آليات األمم المتحدة لحقوق اإلنسان

 عاًما. 12ما مجموعه 

في  حقال، وحماية وانتخابات برلمانية شاملة، وقضاء مستقل، كانت حسم تطالب ضمن أهدافها بملكية دستورية في السعودية
وقد ورد ألمم المتحدة. بتوإبالغها إلى اإلجراءات الخاصة المعنية  بتوثيق حاالت انتهاكات حقوق اإلنسان وقامتعادلة.  محاكمة

مع  األعمال االنتقامية ضد المتعاونين في التقرير السنوي لألمين العام لألمم المتحدة حولحسم جمعية ذكر عدد من أعضاء 
 األمم المتحدة وممثليها وآلياتها في مجال حقوق اإلنسان.

يليها حظر ، عاًما 11)السجن امد عيسى الح: الصادرة بحقهمإدانتهم والعقوبات الذين تمت  11 ينمؤسساألعضاء الوفيما يلي 
كتور عبد هللا الد؛ ات(سنو  9يليها حظر من السفر ، سنوات 9السجن )د ماالدكتور عبد الرحمن الح؛ عاًما( 11من السفر لمدة 

حظر من  يليها سنوات 10السجن )تور عبد الكريم الخضر الدك؛ عاًما( 11يليها حظر من السفر عاًما  11السجن )الحامد 
  4و، سنوات 4السجن )جادي محمد الب؛ سنوات( 10يليها حظر من السفر سنوات  7)السجن عمر السعيد ؛ سنوات( 10السفر 

لت في إطار حملة القمع التي طا 2018، وهو معتقل منذ سنوات 10يليها حظر من السفر مع وقف التنفيذ سنوات أخرى 
لدكتور محمد ا؛ عاًما( 15يليها حظر من السفر عاًما  15السجن )الشيخ سليمان الرشودي ؛ (المدافعين عن حقوق المرأة 

 5حظر من السفر  يليها سنوات 5السجن )شوان صالح الع؛ ات(سنو  10يليها حظر من السفر سنوات  10السجن )القحطاني 
سنوات  8 السجن)عبد العزيز الشبيلي و ؛سنوات( 10لمدة يليها حظر من السفر سنوات  10)السجن فوزان الحربي ؛ سنوات(

 .سنوات( 8سائل اإلعالم االجتماعية استعمال و و يليها حظر من السفر 

واسعا ، الذي يستخدم تعريًفا 2014وتمويله لعام اإلرهاب نظام جرائم بموجب  حسم  قضائيا تابعت السلطات السعودية أعضاء
عاًما.  15تتراوح بين خمس سنوات و  في حقهم أحكاما سجنية قاسيةائية المتخصصة ز المحكمة الجأصدرت ، و لإلرهابومبهما 

" ، و "اتهام القضاء بعدم القدرة على إلى نزع البيعة"إهانة القضاء" ، و "الدعوة  مبهمة من قبيل اتهمحسم واجه جميع أعضاء 
و" تشكيل أو االنضمام إلى منظمة غير شرعية".  "لية من أجل اإلضرار بصورة الدولةمة العدل" ، والتواصل مع المنظمات الدو إقا

على الحق في ه بشأن تأثير  جديةال انشغاالتها، عن 2014اعتماد قانون اإلرهاب لعام  وكانت جماعات حقوقية قد أعربت، حين
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لمدافعين معاقبة لو  ا، أكثر قمع2017سنة ، الذي دخل حيز التنفيذ بل إن أحدث نسخة من القانون حرية التعبير في المملكة. 
 .ةدستوريات إصالحبسلميا الذين يطالبون  السياسيين عن حقوق اإلنسان والمعارضين

 15إلى  5أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة أعضاء جمعية وأصدرت في حقهم أحكاما بالسجن لفترات طويلة تتراوح بين 
مدافعين عن استخدمت بداًل من ذلك لمحاكمة ال ، لكنهاقضايا اإلرهابللنظر في  2008سنة. أنشئت هذه الهيئة القضائية سنة 

حقوق اإلنسان وغيرهم من النشطاء السلميين. واجه جميع أعضاء حسم تهما مبهمة من قبيل مثل "إهانة القضاء" ، و "الدعوة 
من أجل اإلضرار بصورة التواصل مع المنظمات الدولية " إلى نزع البيعة" ، و "اتهام القضاء بعدم القدرة على إقامة العدل" ، و

أو االنضمام إلى منظمة غير شرعية"، انتقاما منهم على مطالبتهم سلميًا بإصالح دستوري واحترام الحقوق تشكيل الدولة" و "
 والحريات األساسية في السعودية.

 :إلى السعوديةالمملكة العربية أدناه سلطات  حقوق اإلنسان الموقعة منظمات وتدعو

 المدافعين عن حقوق اإلنسان دون توجيه اتهامات أو تحفظات؛اإلفراج الفوري وغير المشروط عن جميع  .1
أسر المحتجزين وتعزيز حقوق  مؤازرة نشاطها فيوغيرها من المنظمات غير الحكومية بمواصلة جمعية حسم السماح لـ .2

 اإلنسان في بلدهم؛
 و؛ دفاع عن حقوق اإلنسانشروعة في الالسلمية والم أعمالهمتمكين أعضائها من مواصلة ل، بتسجيل جمعية حسمالسماح  .3
 بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق اإلنسان القيامجميع المدافعين عن حقوق اإلنسان في مان حق ضفي كل الظروف،  .4

  خوف من االنتقام. قيد أو دون  في السعودية

 :المنظمات الموقعة
   ACAT-Franceفرنسا  –منظمة العمل المسيحي من أجل إلغاء التعذيب 

 (ADHRB) البحرين في وحقوق اإلنسان الديمقراطية منظمة أمريكيون من أجل
 منظمة العفو الدولية

 القسط
19المادة   

)CIVICUS( سيفيكوس 
)FIDH( الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان 

 فرونت الين ديفندرز
الخليج لحقوق اإلنسانمركز   

 هيومن رايتس ووتش
 (ISHR) الخدمة الدولية لحقوق اإلنسان 

 منا لحقوق اإلنسان
 2018عام )عبد هللا الحامد ومحمد القحطاني من بين الفائزين ( Right Livelihood Foundationرايت ليفيلهوود )مؤسسة 
 (هذه المؤسسة المعروفة بجائزة نوبل البديلةبجائزة 



 (OMCT) ة العالمية لمناهضة التعذيب، تحت مرصد حماية المدافعين عن حقوق اإلنسانالمنظم


