
 2020 في العشرین لمجموعة المدني المجتمع عملیة في نشارك ال لماذا
 

 أكبر من 19 قادة يجتمع العالم. حكومات ألقوى للحديث منبر بمثابة السنوية العشرين مجموعة قمة تبدو ما غالبًا
 يطبقون ال فضفاضة، اتفاقیات ويبرمون الكامیرات، أمام ويتصافحون األوروبي، االتحاد إلى باإلضافة الوطنیة، االقتصادات

 الذين العالم أنحاء جمیع من المحتجین األحیان من كثیر وفي العالم، في اإلعالم وسائل انتباه القمم وتلفت .منھا كثیراً 
 الحكومات. تلك محاسبة يريدون

 
 القیود من الرغم فعلى العشرين. قمة اجتماع تسبق التي التحضیرية لالجتماعات المكثفة الدورات كثیرون يدرك وال

 الحقوقیة والجماعات النقابات وخاصة - الحكومة خارج من صواتاأل من العديد فإن العملیة، تواجه التي الكثیرة والتحديات
 والتأثیر الوطنیة، السلطات إلى مباشرة العامة السیاسة توصیات لتقديم نادرة فرصة القمة تعتبر - المدني والمجتمع

 الماضیة، لیلةالق السنوات مدى علىو الناس. من الملیارات على تؤثر التي القضايا بشأن العالمي األعمال جدول على
 للمجتمع العشرين مجموعة باسم والمعروفة العشرين، مجموعة داخل المدني للمجتمع مخصصةٌ  اجتماعاتٌ  ھناك تكان

  المدني.
 

 المدني للمجتمع العشرين مجموعة عملیة عن بعیدين سنبقى المدني المجتمع كمنظمات ،2020 في فإننا، ذلك ومع
 السعودية. العربیة المملكة ستستضیفھا والتي الرسمیة،

 
 األجانب. للمستثمرين جذابة حديثة دولةك لنفسھا الترويج العشرين مجموعة لقمة المضیفة السعودية حاولت فقد

 لتلمیع الدوالرات ماليین أنفقت و التكالیف، باھظي الغربیین العامة العالقات مستشاري باستقدام الحكومة وقامت
 باعتقال الداخل في السعودية تقوم ،عینه الوقت في لكن الدولیة. اإلعالم وسائل في المنتقدة األصوات وإسكات صورتھا،

 التنقل، حرية وتقیید التعبیر، حرية على والتضییق منتظم، بشكل قضائیاً  ومالحقتھم اإلنسان، حقوق عن المدافعین/ات
 الفضفاضة الصیاغة ذات اإلرھاب مكافحة قوانین وتُستخدم المحتجزين. والنشطاء الصحفیین معاملة وإساءة والتعذيب
 العالم ُصدم ،2018 األول أكتوبر/تشرين ففي اإلعدام. عقوبة فرض خالل من مثالً  وذلك الحكومة، منتقدي تأصوا إلسكات
 تمییًزا النساء وتواجه باسطنبول. السعودية القنصلیة في خاشقجي جمال والمعارض للصحفي الوحشي القتل بعملیة
 على تجرأن الالئي اإلنسان حقوق عن المدافعات تتعرض ذلك، على وعالوة الفعلي. والواقع القانون في ممنھجاً  مجحفاً 
  واالحتجاز. التعسفیة، واالعتقاالت القضائیة، للمالحقة المرأة حقوق عن الدفاع

 
 اإلنسان حقوق مجال في السيء سجلھا على التستتر السعودية الحكومة تحاول الحقیقي، اإلصالح إجراء من بدالً و

 العشرين مجموعة  إلى باإلضافة ،العشرين مجموعة ذلك ويشمل البالد. في كبرى دولیة فعالیات إقامة خالل من
 إلى ونظًرا .الحكومة قبل من معتمدة حكومیة غیر منظمة وھي خالد، الملك مؤسسة قیادةب )C20( المدني للمجتمع

 المشاركة يمكننا ال السعودية)، في لیس (ولكن العالم حول البلدان معظم في موجودة رائدة مدني مجتمع كمنظمات أننا
 بوجود تسمح وال المدني، للمجتمع مساحة فعلیًا توفر ال دولة على الدولیة الشرعیة إضفاء إلى تسعى عملیة في

 مستقل. مدني مجتمع صوت
 

 الھیكل ذلك في بما ، المبادئ من مجموعة المدني للمجتمع العشرين مجموعة  صدرتأ ،2019 يونیو/حزيران فيو
 إدراج على المدني للمجتمع العشرين جموعةم مبادئ وتؤكد وفعالیتھا. استدامتھا لضمان التشغیل، وآلیات األساسي

 والحرية القرار؛ صنع وشفافیة العالمیة؛ إلى المحلیة من المدني، المجتمع في الفاعلة الجھات من متنوعة مجموعة
 التوجیھیة والقیم والتنوع، والشمولیة المدني؛ المجتمع غیر من فاعلة جھة أي قبل من مبرر غیر تأثیر أي عن واالستقالل

 في غائبة تكون سوف المبادئ ھذه ومعظم المرأة. وتمكین االجتماعي، النوع أساس على والمساواة اإلنسان، قوقلح
 قبل من المبادئ ھذهل ًضاتقوي بالفعل نشھد أننا للقلق إثارة األكثر واألمر بل ،السعودية العربیة المملكة في 2020 عام

 العشرين. لمجموعة السعودية رئاسة
 

 لمجموعة القادم االجتماع في المشاركة من السعودي المدني المجتمع من محلیین ممثلین أي تقريباً، يتمكن، ولن
 الحكومة تعتبرھا قضايا في تعمل التي المنظمات من رمزي عدد باستثناء السعودية، في المدني للمجتمع العشرين
 حقوق جماعات أو عمالیة، نقابات أو سیاسیة، ابأحز بوجود تسمح ال السعودية السلطات ألن ضارة، غیر السعودية

 لفترات بالسجن عقوبات يقضون أو للمحاكمة، يخضعون التقدمي المدني المجتمع نشطاء فمعظم المستقلة. اإلنسان
 ھو ما أو السجن، مواجھة تجنب أجل من المنفى إلى للجوء يضطرون أو بصراحة، التحدث على التجرؤ بسبب طويلة
 في والمنتقدة المستقلة األصوات ھذه وبدون للخطر. سیتعرضون أنھم حیث خیاًرا، لیست البالد إلى فالعودة أسوأ.
 شديد. لضرر المدني للمجتمع العشرين مجموعة مصداقیة تتعرض االجتماع، غرفة

 
 في بحرية المشاركة في كبیرة تحدياتٍ  بدورھا فستواجه ،والدولیة األجنبیة المدني المجتمع في الفاعلة الجھات أما

  السعودية. تنظمھا التي المدني للمجتمع العشرين مجموعة فاعلیة
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 االنضمام أو الجمعیات تكوين حرية في الحق على مباشر بشكل السعودية في الحالیة والسیاسات القوانین تؤثر وال

 من معینة فئات أصوات إسكات على يعمل مروعاً  تأثیراً  أيًضا تخلق إنھا بل فحسب؛ السلمي والتجمع والتعبیر إلیھا،
 في ذلك، جانب وإلى للخطر. الشخصي وأمنھم سالمتھم سیعرضون علناً، التحدث أرادوا إذا الذين، النشطاء

 الرغم وعلى جرائم. أنھا على الجنسیة والمثلیة النسوية السعودي الدولة أمن جھاز صنف ،2019 الثاني نوفمبر/تشرين
 ويحاكمن قضبان،ال وراء السعودية في اإلنسان حقوق مجال في البارزات المدافعات تزال ال اإلعالن، تصحیح تم قد أنه من

 المتعلقة المدني للمجتمع العشرين مجموعة مبادئ مع والممارسات القوانین ھذه وتتعارض الحقوقي. عملھن بسبب
 حقوق حول المناقشات في التعبیر حرية وستخنق المرأة، وتمكین االجتماعي، النوع أساس على والمساواة بالتنوع
 المیم. مجتمع قوحقو واإلنجابیة، الجنسیة والحقوق المرأة،

 
 اإلعالم، وسائل على الصارمة فالسیطرة السعودية. في الصحافة لحرية الشديد الغیاب الوضع، ھذا سوء من يزيد ومما

 للمجمتع العشرين مجموعة اجتماع في تجري مناقشات أي أن تعني االجتماعي، التواصل وسائل ومراقبة والرقابة،
 كانت لو حتى الدولة. تقرھا التي الرواية يتجاوز بما السعودي الشعب عامة إلى أبداً  تصل لن سعودية بقیادة المدني

 العشرين مجموعة اجتماع في المھمة المناقشات كل فإن الحرة، اإلعالم وسائل فبدون ممكنة، المناقشات ھذه من أي
 للمجتمع العشرين لمجموعة ةالتوجیھی المبادئ مع يتماشى ال وھذا محدود. جمھور سوى تفید لن المدني للمجمتع
 والمشاركة. والشفافیة واالنفتاح بالشمولیة الخاصة المدني

 
 حريةفإ  أخرى. وأماكن المضیفة الدولة من نشطاء احتجاجات شھدت السابقة العشرين مجموعة قمة مؤتمرات وكانت

 أي يوجد ال السلمیة، المظاھرات ذلك في بما التجمعات، كل فیه ُيحظر كالسعودية، بلد في لكن حق، السلمي التجمع
 األساسي. الحق ھذا الحترام احتمال

 
 ضمان في سیما وال كثیرة، جوانب إلى السعودية تقودھا التي المدني للمجتمع العشرين مجموعة عملیة وتفتقر

 المدني للمجتمع العشرين مجموعة عملیة فإن 0202 عام من مبكر وقت في وحتى المجموعة. لتلك األساسیة المبادئ
 واللجان العاملة الفرق رؤساء تعیین وكان المجموعة. تلك الجتماع المضیفین قبل من الشفافیة في ملحوظا غیاباً  الحظت

 وال الخبرة. ذات الدولیة المجموعات استبعدت التعسفیة القرارات أن حین في استشاري؛ وغیر شفاف، غیر المختلفة
 المالكة بالعائلة المرتبطة ،خالد الملك مؤسسة بقیادة المدني للمجتمع العشرين مجموعة عملیة اعتبار كنيم

 .المدني للمجتمع العشرين مجموعة مبادئ تقتضیه لما وفقاً  وتشاركیة، وشاملة شفافة السعودية،
 

 مضى. وقت أي من أكثر مستقلة أصوات إلى حاجة ھناك التحديات، من واسعة مجموعة العالم فیه يواجه وقت فيو
 ستضمن بأنھا الوثوق يمكن ال ،تماًما المساحات تلك فیه تختفي تكاد حدٍ  إلى المدنیة المساحة تغلق التي فالدولة
 التي القضايا تلك عن ناھیك قضیة، أي في بحرية والتعاون األفكار لتبادل الدولي المدني للمجتمع األساسیة الشروط
  مسیئة. أو حساسة الدولة تلك تعتبرھا

 
 مًعا بالعمل نلتزم فإننا العام، ھذا المدني للمجمتع العشرين المجموعة اجتماع في نشارك لن أننا من الرغم وعلى
  .2020 عام في والنشطاء اإلنسان حقوق صوت إسماع من للتأكد
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