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مقدمة

 كبيــًرا علــى صعيــد الحقــوق والحريــات 
ً

تعيــش المملكــة العربيــة الســعودية منــذ مــا يزيــد عــن خمســة ســنوات تحــوال
 بعــد أن تولــى الملــك ســلمان بــن عبــد العزيــز الحكــم بتاريــخ 23 ينايــر/ كانــون الثانــي 2015 عقــب 

ً
العامــة، خاصــة

، حيــث شــهدت البــالد علــى إثــر ذلــك 
ً
وفــاة الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز آل ســعود عــن عمــر يناهــز 90 عامــا

مرحلــة غيــر مســبوقة مــن القمــع والتضييــق، لــم تشــهدها المملكــة فــي العهــود الســابقة.
فقــد انتهكــت الســلطات القوانيــن المحليــة والدوليــة، مــن خــالل عمليــات القمــع التــي لــم تطــل الرجــال فقــط، بــل 
طالــت كذلــك النســاء المطالبــات بحقــوق المــرأة والمدافعــات عــن حقــوق اإلنســان، مــن خــالل اعتقالهــن والتعــدي 
عليهــن، ألســباٍب تتعلــق بالتعبيــر عــن الــرأي أو المشــاركة فــي تجمعــاٍت ســلمية، فيمــا وصفــت بأنهــا ممارســات 

 حمــراء لــدى الســلطات الســابقة.
ً
تجــاوزت كل مــا كان يعتبــر خطوطــا

 مــن أســاليب قمعهــا مــن خــالل التشــديد 
ً
لــم تكتــِف الســلطات باســتهداف النســاء فــي حمالتهــا، بــل نوعــت أيضــا

الملحــوظ فــي العقوبــات القانونيــة، وتزايــد االعتقــاالت علــى خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر، ومالحقــة الناشــطات 
العامــالت فــي مؤسســات المجتمــع المدنــي، باإلضافــة إلــى تهديد المطاِلبــات بحقوق المرأة بالســجن والتعذيب، 

 عــن االحتجــاز التعســفي طويــل األجــل دون تهــم.
ً
فضــال

 للعهــد، حيــث أظهــر ولــي العهــد 
ً
فــي يونيو/حزيــران 2017 عيــن الملــك ســلمان نجلــه – محمــد بــن ســلمان- وليــا

ــادات الســعودية، فأمــر فــي ســبتمبر/أيلول 2017 مــن  ــد توجهــات انفتاحيــة تختلــف عمــن ســبقه مــن القي الجدي
خــالل مرســوم ملكــي برفــع الحظــر المفــروض علــى قيــادة المــرأة للســيارة فــي الســعودية، وســمح للنســاء 
بدخــول مالعــب كــرة القــدم، كمــا تضمنــت اإلصالحــات مجموعــة مــن الخطــط الهادفــة إلــى تحســين وضــع المــرأة 
الســعودية مــن خــالل إدخالهــا فــي مجــاالت ســوق العمــل المختلفــة والســماح لهــا بتولــي المناصــب الفّعالــة، 

 عــن تعهــده بتحقيــق المســاواة فــي الرواتــب والحقــوق بيــن الرجــال والنســاء.
ً
فضــال

غيــر أن الوعــود باإلصالحــات جــاءت متناقضــة مــع الواقــع الفعلــي لحالــة حقــوق اإلنســان فــي البــالد، فمنــذ ذلــك 
الوقــت تعانــي المملكــة مــن ســيطرة أمنيــة خانقــة تســتهدف كل مــن ينتقــد السياســة الحكوميــة مــن حقوقييــن 
وأكاديمييــن ورجــال أعمــال ومثقفيــن ورجــال ديــن، وصلــت إلــى حــد إســكات صــوت المناديــن بالحريــات التــي أقرهــا 

.
ً
 عــن التشــهير بهــم إعالميــا

ً
ولــي العهــد الســعودي مــن خــالل اعتقالهــم وتعذيبهــم، فضــال

ليــس هــذا فحســب، بــل إن التقريــر العالمــي للفــوارق بيــن الجنســين لعــام 2019 والصــادر عن المنتــدى االقتصادي 
العالمــي أظهــر أن الســعودية تحتــل المرتبــة 146 مــن أصــل 153 دولــة حــول العالــم فيمــا يتعلــق بحريــة المــرأة، 
كمــا أوضــح التقريــر الخــاص بأوضــاع حقــوق المــرأة فــي الــدول العربيــة واألوروبيــة الصــادر عــن مجموعــة البنــك 
الدولــي لعــام 2019 أن الســعودية حصلــت علــى صفــر نقطــة فيمــا يتعلــق بالحصــول علــى أجــر مناســب، حيــث بيــن 
 أقــل بنحــو 

ً
التقريــر أن النســاء العامــالت فــي الســعودية علــى الرغــم مــن قلــة عددهــن، إال أنهــن يتقاضيــن أجــرا

56% مــن الرجــل.
فــي هــذا التقريــر يســلط المرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان الضــوء علــى الواقــع الحقوقــي واإلنســاني 
 بالقيــود المفروضــة علــى الحقــوق األساســية لهــؤالء النســاء، 

ً
للمــرأة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، بــدءا

 بالممارســات التــي ترتكبهــا الســلطات بحــق المــرأة واالنتهــاكات التــي تتعــرض لهــا علــى الرغــم مــن 
ً
ومــرورا
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القيود على الحقوق األساسية للنساء السعوديات

بتوضيــح  النســاء، وانتهــاًء  الحقــوق لهــؤالء  االنفتــاح وتمكيــن  تتخــذ سياســة  بأنهــا  الســلطات  ادعــاءات هــذه 
الموقــف القانونــي مــن هــذا النــوع مــن االنتهــاكات.

تنوعــت القيــود علــى الحقــوق األساســية للنســاء الســعوديات والمكفولــة بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق 
 علــى مجموعــة مــن الحقــوق 

ً
اإلنســان، حيــث أن الســلطات الســعودية كانــت قــد فرضــت منــذ عــدة عقــود قيــودا

شــملت حــق المــرأة فــي قيــادة الســيارة، والحــق فــي الســفر والحصــول علــى جــواز الســفر، والحــق فــي مغــادرة 
الســجن ودور الرعايــة، والحــق فــي اختيــار الــزوج والحــق فــي الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة.

 مــن 
ً
وعلــى الرغــم مــن اإلصالحــات التــي أقرتهــا الســلطات الســعودية والتــي تمكــن المــرأة الســعودية أخيــرا

( أي خطــوات جــادة لتمكيــن المــرأة مــن هــذه 
ً
ممارســة حقوقهــا، إال أن الســلطات لــم تتخــذ فــي الحقيقــة )عمليــا

 مــا ينجــون مــن العقــاب، مــا يعنــي أن الدولــة مــا تــزال لــم تلتــزم بمــا 
ً
الحقــوق، بــل إن منتهكــي هــذه الحقــوق غالبــا

أعلنــت عنــه فيمــا بتعلــق برفــع القيــود عــن الحقــوق والحريــات للنســاء الســعوديات فــي المملكــة. 
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: حق المرأة في قيادة السيارة
ً
أوال

ال تعتبــر المطالبــات بحــق المــرأة الســعودية فــي قيــادة الســيارة داخــل المملكــة وليــدة اللحظــة، فقــد بــدأت أولــى 
مطالبــات المــرأة الســعودية بقيــادة الســيارة فــي 6 نوفمبر/تشــرين الثانــي مــن عــام 1990، حينمــا قامــت )47( 
ســيدة بقيــادة حوالــي )13( ســيارة داخــل مدينــة الريــاض عاصمــة المملكــة، وذلــك كنــوع مــن أنــواع المطالبــة بهــذا 
الحــق، غيــر أن الســلطات الســعودية قامــت علــى إثــر ذلــك باعتقــال هــؤالء النســاء، ومنعتهــن مــن الســفر لمــدة 
 عــن قيامهــا بأخــذ تعهــدات مــن عائالتهــن 

ً
، فضــال

ً
عــام، وعمــدت إلــى فصلهــن مــن وظائفهــن لمــدة 32 شــهرا

 أخــرى.
ً

بعــدم تكــرار هــذا الفعــل مــرة
أعقــب هــذه الحملــة حمــالت أخــرى حاولــت مــن خاللهــا النســاء الســعوديات تأكيــد رغبتهــن فــي الحصــول علــى 
حقوقهــن األساســية. ففــي عــام 2011 قامــت النســاء الســعوديات بعمــل حملــة علــى الفيــس بــوك أســمتها 
»ســأقود ســيارتي بنفســي«، كان الهــدف منهــا محاولــة كســر طــوق التقييــد علــى حــق المــرأة الســعودية فــي 
القيــادة، غيــر أن الســلطات اعتقلــت كذلــك ســيدتين حاولتــا القيــام بهــذه التجربــة قبــل الموعــد المحــدد للحملــة.

فــي عــام 2013 أطلقــت النســاء الســعوديات حملــة أخــرى ُعرفــت باســم »مــن حقــي أن أقــود«، وكمــا كل محاولــة، 
قامــت الســلطات الســعودية باعتقــال النســاء المشــاركات فــي تلــك الحملــة.

اســتمرت هــذه الحمــالت والمطالبــات إلــى أن قــام الملــك ســلمان بإصــدار مرســومه الملكــي فــي ســبتمبر/أيلول 
 للمــرأة 

ً
2017 الــذي يســمح للمــرأة بقيــادة الســيارة داخــل المملكــة، والــذي اعتبــر كثيــرون بأنــه يمثــل انتصــارا

الســعودية التــي لطالمــا نــادت للحصــول علــى هــذا الحــق.
غيــر أنــه بعــد صــدور هــذا القــرار والــذي كان يقضــى برفــع حظــر القيــادة فــي 24 يونيو/حزيــران 2018، قامــت 
الســلطات الســعودية فــي 15 مايو/آيــار 2018 - أي قبــل أســابيع قليلــة مــن رفــع الحظــر- باعتقــال مجموعــة 
مــن النســاء الســعوديات الالتــي كــن يطالبــن بالحــق فــي القيــادة وإلغــاء نظــام واليــة الرجــل، وأســندت لهــن 
تهمــة التواصــل مــع جهــات معاديــة، فــي حيــن أن جميــع التهــم التــي وجهــت لهــن فــي الئحــة االتهــام لــم 
يكــن فيهــا أي تهمــة تتعلــق بالتواصــل مــع الجهــات الخارجيــة، حيــث تعلقــت جميــع االتهامــات بمناصــرة حقــوق 
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المــرأة والمطالبــة بتطبيقهــا، والتــي كان مــن ضمنهــا حــق المــرأة فــي قيــادة الســيارة، األمــر الــذي يدفعنــا إلــى 
التســاؤل حــول ســبب قيــام الســلطات الســعودية باعتقــال هــؤالء النســاء المطالبــات بهــذه الحقــوق رغــم إقــرار 

الدولــة بهــا والســماح بممارســتها؟

وعليــه فمــن طالبــت بحــق المــرأة فــي القيــادة وإلغــاء نظــام واليــة الرجــل ال تــزال إمــا فــي الســجن مثــل؛ لجيــن 
 
ً
 لكنهــا ال تــزال تواجــه تهمــا

ً
الهذلــول، ونــوف عبــد العزيــز، وســمر بــدوي ونســيمة الســادة، أو مفــرج عنهــا مؤقتــا

جنائيــة مثــل؛ إيمــان النفجــان، وعزيــزة يوســف، وأمــل الحربــي، وهتــون الفاســي، وشــدن العنــزي، وعبيــر نمنكانــي، 
 قبــل وبعــد رفــع الحظــر عــن قيــادة المــرأة علــى 

ً
وميســاء المانــع وميــا الزهرانــي، والالتــي تــم اعتقالهــن جميعــا

خلفيــة حريــة الــرأي والتعبيــر.
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: حق المرأة في السفر والحصول على جواز سفر
ً
ثانيا

ــا إلكترونًيــا باســم »أبشــر«، وهــو منصــة حكوميــة 
ً

فــي عــام 2015 أطلقــت وزارة الداخليــة الســعودية تطبيق
إلكترونيــة تقــدم خدمــات تابعــة لــوزارة الداخليــة، تشــمل طلــب الحصــول علــى جــواز الســفر، وتجديــد جــواز الســفر، 

وتســديد المخالفــات، والحصــول علــى بطاقــات الهويــة وغيرهــا مــن الخدمــات.
هــذا التطبيــق يشــترط علــى المــرأة الســعودية أن يكــون لهــا ولــي أمــر ذكــر إذا أرادت اســتخدامه، بحيــث يكــون 

لولــي األمــر الحــق فــي أن يســمح أو يرفــض الســماح للمــرأة واألطفــال بالســفر أو الحصــول علــى جــواز ســفر.
ليــس هــذا فحســب، بــل إن التطبيــق يســمح كذلــك ألوليــاء األمر باالطالع على رحالت النســاء الالتــي تحت وصايتهم، 

حيــث يســتطيع ولــي األمــر معرفــة كافــة الرحــالت التي قامت بها هؤالء النســاء والوجهات ومواعيد الســفر.
 
ً
هــذا التضييــق لــم يقيــد حــق النســاء فــي الســفر فحســب، بــل أثــر كذلــك علــى حقــوق النســاء الســعوديات أيضــا

فــي مجــال العمــل، إذ أن أصحــاب العمــل باتــوا يرفضــون توظيــف النســاء فــي الوظائــف التــي تتطلــب الســفر 
 مــن عــدم تعــاون أوليــاء أمورهــن فــي هــذا األمــر، مــا حــرم اآلالف مــن النســاء مــن وظائــف عديــدة.

ً
للخــارج، خوفــا

مــن جانــٍب آخــر أدى هــذا التضييــق إلــى هــرب العديــد مــن النســاء الســعوديات بســبب االنتهــاكات المتعلقة بحقهن 
فــي الســفر، علــى الرغــم مــن أن هنــاك صعوبــات كبيــرة فــي ســفرهن بســبب القيــود المفروضــة، إال أن ذلــك لــم 

يمنعهــن مــن الهــرب بغيــة الحصــول علــى هــذا الحــق فــي مــكان آخــر. 
تمنــع كذلــك النســاء مــن مغــادرة منازلهــن دون الحصــول علــى إذن مــن ولــي األمــر، وفــي حــال غــادرت النســاء 
 مــن المحكمــة بعــودة 

ً
منازلهــن بســبب العنــف األســري أو ألي ســبٍب كان، يمكــن لولــي األمــر أن يســتصدر قــرارا

المــرأة إلــى المنــزل. 
 يســمح بســفر النســاء الســعوديات دون إذٍن مــن ولــي األمــر، ففــي 

ً
، أصــدرت الســلطات الســعودية قــرارا

ً
مؤخــرا

31 يوليو/تمــوز 2019 أقــر مجلــس الــوزراء الســعودي تعديــالت علــى أنظمــة وثائــق الســفر واألحــوال المدنيــة، 
حيــث أتاحــت التعديــالت الجديــدة للنســاء اســتخراج جــواز الســفر دون الحاجــة لحصــول علــى إذن مــن ولــي األمــر، 
 الســفر دون شــرٍط أو قيــد، فيمــا بقيــت النســاء تحــت ســن 

ً
كمــا أصبــح بإمــكان النســاء بعــد بلوغهــن ســن الـــ21 عامــا

ــا للســفر.
ً
21 يحتجــن إذن
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غيــر أن هــذه التعديــالت وإن حملــت فــي طياتهــا االعتــراف بحقــوق النســاء بالســفر دون قيــد أو شــرط، إال أنــه مــن 
الناحيــة العمليــة ظلــت الصعوبــات قائمــة فــي تطبيــق هــذه التعديــالت، حيــث يؤكــد فريــق األورومتوســطي مــن 
خــالل متابعتــه فــي هــذا الشــأن أن تطبيــق »أبشــر« اإللكترونــي والــذي يعــد المنصــة الوحيــدة التــي تســتطيع 
النســاء مــن خاللهــا الســفر أو اســتصدار جــواز الســفر، مــا يــزال يمنــع النســاء مــن الســفر أو الحصــول علــى جــواز 
ســفر دون الحصــول علــى إذن مــن ولــي األمــر فــي هــذ الشــأن، بســبب عــدم تحديثــه مــن قبــل وزارة الداخليــة 

الســعودية.
ــال إذن مــن أوليــاء أمورهــن فــي 19  وعلــى الرغــم مــن أن حوالــي 1,000 امــرأة ســعودية ســافرن إلــى الخــارج ب
ــد مــن الســعوديات   أن العدي

ّ
ــالد، إال ــر الحدوديــة فــي المنطقــة الشــرقية للب ــر المعاب أغســطس/آب الماضــي عب

اشــتكين علــى تويتــر مــن أن البوابــة اإللكترونيــة للتطبيــق لــم تســمح لهــن بعــد بالتقــدم للحصــول علــى جــواز 
 عــن أن هــذا التطبيــق مــا يــزال يســمح 

ً
الســفر بســبب عــدم تفعيــل هــذه الخاصيــة فــي التطبيــق اإللكترونــي، فضــال

لألوصيــاء الذكــور برصــد تحركاتهــن ومــكان وجودهــن، وهــو مــا يتعــارض مــع حقهــن فــي الخصوصيــة.
 أن يتقدمــوا بطلــب 

ً
وردت إدارة الجــوازات الســعودية عبــر »تويتــر« قائلــة إن بإمــكان النســاء فــوق الـــ 21 عامــا

، وأنهــا بصــدد تحديــث تطبيــق »أبشــر« لتتمكــن النســاء مــن الســفر والحصــول 
ً
الحصــول علــى جــواز الســفر شــخصيا

علــى جــواز الســفر مــن خــالل التطبيــق.
وفــي هــذا الصــدد، أعــرب المقــرر الخــاص المعنــي بالخصوصيــة ورئيــس فريــق األمــم المتحــدة العامــل المعنــي 
بالتمييــز ضــد النســاء والفتيــات »جوزيــف كاناتســي« عــن بالــغ قلقــه إزاء األدوات اإللكترونيــة ومــدى فعاليتهــا، 
 إذا مــا ارتبطــت بالحقــوق والحريــات، حيــث قــال »إننــي قلــق بشــكل خــاص بشــأن اســتخدام تطبيــق الهاتــف 

ً
خاصــة

المحمــول )أبشــر( الــذي يســمح لألوصيــاء الذكــور برصــد وتقييــد والســيطرة علــى مــكان وجــود المــرأة وحريــة 
حركتهــا بطــرق تتعــارض مــع حقهــا فــي الخصوصيــة«. 

وأضاف »آمل أن يتم إلغاء هذا النوع من التطبيقات على الفور من أجل االمتثال لروح ونص القانون الجديد«.
مــن جانــب آخــر، يبــدو أن القــرار بالســماح للنســاء الســعوديات بالســفر إلــى الخــارج دون شــرط موافقــة ولــي األمــر 
ال يســري علــى الجميــع، ذلــك أن القــرار ال يعالــج مســألة النســاء المطلقــات الالتــي لديهــن أبنــاء، حيــث يمنــع القــرار 
 دون الحصــول علــى موافقــة ولــي األمــر، إذ 

ً
الصــادر ســفر النســاء مــع أبنائهــن الذيــن لــم يبلغــوا ســن الـــ21 عامــا

تســتطيع المــرأة الســفر لوحدهــا دون اصطحــاب أبنائهــا لعــدم بلوغهــم الســن القانونيــة للســفر بحســب القــرار، 
األمــر الــذي أدى إلــى معانــاة العديــد مــن النســاء المطلقــات الالتــي لديهــن أبنــاء بســبب عــدم موافقــة ولــي 

األمــر علــى ســفر األبنــاء مــع أمهاتهــن.
ففــي مقابلــة إلحــدى النســاء الســعوديات، وهــي طبيبــة أســنان حاصلــة علــى شــهادة الدكتــوراه مــن بريطانيــا 
، وقــد حصــل الطــالق بينــي وبيــن زوجــي بعــد والدتهــا بأشــهر، وبســبب عملــي 

ً
قالــت »لــدّي طفلــة منــذ 16 عامــا

 ألشــارك فــي مؤتمــرات علميــة، وفــي كل مــرة أرغــب فيهــا باصطحــاب ابنتــي معــي يرفــض 
ً
فإننــي أســافر كثيــرا

 ،
ً
طليقــي ذلــك، وال أســتطيع فعــل شــيء بســبب أن القوانيــن تمنعنــي مــن اصطحــاب ابنتــي ألنهــا دون الـــ21 عامــا

حيــث بقيــت أعانــي مــن ذلــك طيلــة الســنوات الماضيــة وحتــى هــذه اللحظــة«.
وأضافــت »لطالمــا تمنيــت إصــدار قانــون يعالــج مــن هــم فــي حالتــي، فقــد حاولــت التواصــل بالجهــات الرســمية منذ 
أن كان عمــر طفلتــي ســنتين لينظــروا إلــى الظــروف اإلنســانية لــي ولبنــات المطلقــات، إال أن الجهــات الرســمية 
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لــم تقبــل ذلــك، األمــر الــذي دفعنــي إلــى توكيــل محامــي أكثــر مــن مــرة حتــى نســتطيع أن وابنتــي الســفر، إال أن 
القضيــة كانــت تســتغرق 8 أشــهر حتــى يصــدر قــرار فيهــا، وهــو مــا كان يؤثــر علــى حياتــي المهنيــة وعلــى أداء 
 كيــف لطليقــي الــذي ال يلتــزم بدفــع النفقــات أن يتمتــع بحيــاة مســتقرة 

ً
ابنتــي األكاديمــي، وكنــت أتســاءل دومــا

وأن يمنعنــا كيفمــا يشــاء مــن الســفر بموجــب هــذا القــرار، وهــو مــا يلزمنــي أن أنتظــر خمســة ســنوات أخــرى حتــى 
نســتفيد مــن هــذا القــرار الــذي لــم يأخــذ بالحســبان الظــروف اإلنســانية لبنــات المطلقــات«.

تشــترط الســجون الســعودية موافقة ولي األمر من أجل إطالق ســراح النســاء المســجونات، إذ ال تســمح الســجون 
 
ً
 إذا اســتلمها ولــي أمرهــا ووقــع أوراقــا

ّ
باإلفــراج عــن المســجونة حتــى بعــد انقضــاء محكوميتهــا القانونيــة، إال

رســمية بذلــك،  فــإذا رفــض ولــي األمــر إطــالق ســراحها أو رفضــت عائلتهــا اســتقبالها بعــد انتهــاء فتــرة ســجنها، 
فإنهــا تبقــى فــي الســجن أو يتــم نقلهــا إلــى ملجــأ - دار الرعايــة- قــد تقضــي فيــه بقيــة حياتهــا، فــي حيــن 
أن الرجــل المســجون إذا انتهــت فتــرة محكوميتــه القانونيــة فإنــه يســتطيع مغــادرة الســجن دون قيــٍد أو شــرط، 

والعــودة إلــى الحيــاة الطبيعيــة واالندمــاج فــي المجتمــع.
، غالبيتهــن مــن ذوات التعليــم المتوســط أو عاطــالت عــن 

ً
وتتــراوح أعمــار أغلــب الســجينات مــن 16 إلــى 40 عامــا

العمــل أو مطلقــات، تعرضــن لعنــٍف أســري أو مصابــاٍت بأمــراٍض نفســية، حيــث تلجــأ الســجينة إلــى الســجن كمــالٍذ 
 مــن قبــل أحــد أفــراد أســرتها، أو بســبب تعرضهــا للتعنيــف مــن 

ً
آمــن لهــا وبقــراٍر منهــا بســبب االعتــداء عليهــا جنســيا

قبــل أحدهــم، إذ يتــم ســجنها بنــاًء علــى دعــوى تغيــب رفعــت عليهــا مــن قبــل عائلتهــا، أو قــد تســجن بســبب جرائــم 
ارتكبتهــا، أو قــد تكــون أودعــت فــي الســجن بســبب دعــوى عقــوق والديــن مرفوعــة عليهــا مــن قبــل ولــي أمرهــا 

بســبب رفضهــا الــزواج علــى ســبيل المثــال.

: الحق في مغادرة السجن ودور الرعاية
ً
ثالثا
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وبالنظــر إلــى دور الرعايــة التــي يتــم نقــل المســجونات إليهــا بعــد انتهــاء فتــرة محكوميتهــن فــي الســجن ورفــض 
، حيــث تظــل الفتــاة تنتظــر 

ً
عائالتهــن اســتقبالهن، نجــد أنهــا تســتقبل الفتيــات مــن عمــر الســابعة حتــى الثالثيــن عامــا

 فــي هروبهــا ولجوئهــا للســجن - لتتمكــن مــن الخــروج 
ً
 أساســيا

ً
موافقــة ولــي أمرهــا - والــذي قــد يكــون ســببا

منهــا.
ففــي مقابلــة أجراهــا األورومتوســطي مــع إحــدى ضحايــا دور الرعايــة، قالــت »تــم إدخالــي الســجن بســبب أننــي 
خرجــت مــن منــزل عائلتــي ألبلــغ عــن عنــٍف تعرضــت لــه، فأودعونــي الســجن بتهمــة التغيــب عــن المنــزل، وبعــد أن 
أنهيــت فتــرة محكوميتــي رفضــت عائلتــي اســتالمي فنقلونــي إلــى دار الرعايــة. فــي الحقيقــة ال يوجــد فــرق بيــن 
دور الرعايــة والســجن، فالفــرق هــو فــي المســمى فقــط، فــي دور الرعايــة تجــد كاميــرات فــي كل مــكان حتــى 

داخــل الحمامــات«.
 عــن تهديدنــا مــن قبــل المشــرفات 

ً
 للتفتيــش الجســدي البشــع والمعاملــة البشــعة، فضــال

ً
وأضافــت »نتعــرض يوميــا

بالحبــس االنفــرادي والــذي هــو عبــارة عــن فــراش وســط الحّمــام، أو حرماننــا مــن الطعــام، أؤكــد لكــم أننــا نتعــرض 
ألشــياء قبيحــة كثيــرة داخــل هــذا المعتقــل«.

وفــي مقابلــة أخــرى مــع إحــدى المحتجــزات فــي دور الرعايــة قالــت »أنــا أم ألربعــة أبنــاء، مكثــت فــي الســجن 
مــدة ســنتين، بســبب بــالغ مــن طليقــي اتهمنــي فيــه بارتباطــي بعالقــة غيــر شــرعية أثنــاء زواجنــا، وعنــد انتهــاء 
 أن عّمــي رفــض اســتالمي، فمكثــت تســعة 

ّ
مــدة محكوميتــي طلبــت الجهــات األمنيــة مــن عائلتــي أن تســتلمني، إال

أشــهر أخــرى فــي الســجن، ثــم تــم تحويلــي لــدار الرعايــة بســبب رفــض عائلتــي اســتالمي حتــى هــذه اللحظــة«.
وأضافــت »أنــا ضحيــة أســرة ســجنتني بســبب قضيــة أخالقيــة، ومــا تــزال ترفــض اســتالمي مــن دار الرعايــة. أنتظــر أن 

يعطــف علــّي أهلــي وأن يفرجــوا عنــي حتــى أســتطيع العــودة للحيــاة والعيــش بشــكل طبيعــي«. 
وبحســب المعلومــات التــي قــام بجمعهــا فريــق المرصــد األورومتوســطي، تبيــن أن زواج المســجونات هــو الحــل 
الوحيــد للتخلــص مــن االحتجــاز فــي دور الرعايــة، حيــث يتــم تزويــج الفتيــات مــن قبــل وســطاء أو جمعيــات زواج 
خيريــة، كمــا يتــم اســتغالل هــؤالء الفتيــات كذلــك فــي زواجــات المســيار )زواج توافــق فيــه الزوجــة علــى التنــازل 

عــن حقوقهــا مثــل الســكن والمبيــت والنفقــة(

وقــال مصــدر لألورومتوســطي إن »العديــد مــن الفتيــات يرفــض أهلهــن اســتالمهن مــن الســجون، أو 
 أن يتزوجــن حتــى يتمكــّن مــن الخــروج 

ّ
 لهــن إال

ً
قــد يتبــرأون منهــن بموافقــة خطيــة، فــال تجــد الفتيــات حــال

مــن دار الرعايــة«.
 بعــد التأكــد مــن عــدم رغبــة أهلهــا فــي اســتالمها، حيــث يتقــدم 

ّ
 إال

ً
وأضافــت »ال يتــم تزويــج الفتــاة قســرا

 مــا يكونــوا متشــددين أو منبوذيــن أو لديهــم ســوابق، ويرغبــون 
ً
للــزواج مــن هــؤالء الفتيــات رجــاٌل غالبــا

فــي الــزواج مــن هــؤالء الفتيــات بســبب انخفــاض المهــر الــذي ال يتعــدى 800 دوالر أو أقــل، فبمجــرد 
قــت مــن زوجهــا يتــم إرجاعهــا مــرة 

ّ
ل

ُ
زواج الفتــاة تســتطيع الخــروج مــن دار الرعايــة، فــي حيــن أنهــا إذا ط

أخــرى إلــى دار الرعايــة، وال تســتطيع الخــروج إال بالــزواج مــرة أخــرى وهكــذا«.
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: الحق في اختيار الزوج
ً
رابعا

تخضــع المــرأة الســعودية لنظــاٍم معيــن يعتمــد فــي كثيــٍر مــن جوانبــه علــى تقاليــد الدولــة يســمى »نظــام واليــة 
الرجــل«، وهــو نظــام يحــرم المــرأة مــن ســلطة اتخــاذ القــرار دون موافقــة ولــي أمرهــا، والــذي قــد يكــون والدهــا 
أو زوجهــا أو حتــى أقاربهــا الذكــور، وفــي بعــض األحيــان قــد يكــون شــقيق المــرأة أو ابنهــا فــي حــال لــم يكــن لهــا 

.
ً
أقــارب ذكــور أكبــر ســنا

فعندمــا تكــون المــرأة غيــر متزوجــة، فإنهــا تخضــع لواليــة والدهــا، وبعــد الــزواج تصبــح خاضعــة لواليــة زوجهــا، وإذا 
لقــت مــن زوجهــا وجــب تعييــن ولــي جديــد لهــا.

ُ
توفــي والدهــا أو ط

 علــى المــرأة فــي حقهــا فــي اختيــار زوجهــا، حيــث ال تســتطيع المــرأة الموافقــة علــى 
ً
هــذا النظــام يضــع قيــودا

 إلــى موافقــة ولــي أمرهــا لتتــزوج، مــا يعنــي أن ولــي األمــر يســتطيع منــع المــرأة 
ً
اختيــار الــزوج وإنمــا تحتــاج دائمــا

التــي تكــون تحــت واليتــه مــن الــزواج وقتمــا أراد، طالمــا أن هــذا الــزواج موقــوف علــى موافقتــه، فــي حيــن أن 
الرجــل يســتطيع الــزواج مــن المــرأة التــي يريدهــا متــى أراد ذلــك ودون حاجــة لموافقــة أحــد.

ليــس هــذا فحســب، بــل إن إجــراءات الطــالق تعــد أصعــب مــن ذلــك بكثيــر، إذ يســتطيع أقــارب المــرأة الذكــور إجبارهــا 
علــى الطــالق مــن زوجهــا فــي حــال رأوا أن الــزواج غيــر مناســب، حيــث يتــم ذلــك مــن خــالل تقديــم التمــاس إلــى 
المحكمــة ُيطلــب فيــه تطليــق المــرأة مــن زوجهــا، وإذا أرادت المــرأة تطليــق زوجهــا فهــي ال تســتطيع القيــام 
بذلــك مــن جانــب واحــد، وإنمــا تســتطيع فقــط المطالبــة بطــالق الخلــع، والــذي عــادة مــا يوافــق عليــه الــزوج بشــرط 
، فهــو يســتطيع التطليــق بشــكل أحــادي 

ً
أن تعيــد الزوجــة المهــر إليــه بالكامــل. أمــا الرجــل فعلــى العكــس تمامــا

ودون أيــة شــروٍط تذكــر.

وفــي مقابلــة مــع ضحيــة أخــرى للــزواج القســري قالــت »أجبرتنــي عائلتــي علــى الــزواج مــن شــخص لــم أكــن أريــد 
 وابنــة علــى الرغــم مــن الخالفــات الكثيــرة وعــدم 

ً
االرتبــاط بــه، اســتمر زواجــي بــه لمــدة 4 ســنوات وأنجبنــا ابنــا

اقتناعــي بهــذا الــزواج. فــي النهايــة انتهــى زواجنــا باالنفصــال بســبب كثــرة الخالفــات، حيــث كان الوضــع ال يطــاق، 
وكان ضحيــة هــذا الــزواج أبنائــي الذيــن لــم نســتطع أن نوفــر لهــم بيئــة أســرية مناســبة«.

. ففي مقابلــة أجراها 
ً
وقــد وثــق فريــق األورومتوســطي بعــض الحــاالت لفتيــات ســعوديات تزوجــن قســرا

المرصــد مــع إحــدى ضحايــا الــزواج القســري، قالــت »وافقــت عائلتــي علــى تزويجــي مــن أحــد أقربائــي، 
 أننــي لــم أســتطع التكيــف علــى العيش 

ّ
علــى الرغــم مــن عــدم موافقتــي علــى ذلــك، حاولــت التأقلــم إال

ــا   أن لجأن
ّ
معــه. اســتمر زواجــي بــه لمــدة عاميــن، وقــد كنــت أعيــش معانــاة حقيقــة معــه، فمــا كان إال

للطــالق كحــل نهائــي بعــد عاميــن مــن المعانــاة«.
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: الحق في الحصول على الرعاية الصحية
ً
خامسا

علــى الرغــم مــن أن لوائــح الصحــة الســعودية ال تجبــر المــرأة علــى تقديــم موافقــة ولــي األمــر فــي حــال أرادت 
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة، إال أن العديــد مــن المستشــفيات داخــل المملكــة ال زالــت تطلــب موافقــة ولــي 
 علــى اللوائــح الداخليــة للمستشــفى، 

ً
األمــر مــن المــرأة فــي حــال أرادت الحصــول علــى هــذه الرعايــة اعتمــادا

ــات علــى هــذه المستشــفيات. وفــي المقابــل ال تفــرض الحكومــة أيــة عقوب
فالمستشــفيات الحكوميــة تتطلــب موافقــة ولــي األمــر إذا أرادت المــرأة القيــام بعمليــة جراحيــة أو في اإلجراءات 
الطبيــة الخطيــرة، إذ تطلــب هــذه المستشــفيات حضــور ولــي األمــر بنفســه ليقــوم بمــلء االســتمارات الخاصــة 
بالمستشــفى، حتــى يتســنى للمــرأة القيــام بالعمليــة الجراحيــة أو اإلجــراء الطبــي الــالزم، ممــا يعــرض المــرأة أللــم 
طويــل أو خطــر يهــدد حياتهــا، خاصــة فــي الحــاالت التــي يرفــض فيهــا ولــي األمــر الحضــور أو يتأخــر فــي ذلــك. أمــا 

المستشــفيات الخاصــة فهــي ال تتطلــب موافقــة ولــي األمــر حتــى تحصــل المــرأة علــى الرعايــة الصحيــة الالزمــة.
ومــن ضمــن الحــاالت التــي تعرضــت النتهــاكات علــى مســتوى الرعايــة الصحيــة كانــت »منــار الجاســم«، وهــي 
معلمــة ســعودية رفــض زوجهــا التوقيــع علــى إجــراء عمليــة قيصريــة عاجلــة لهــا، ممــا اســتدعى ذلــك محاولــة 
إقناعــه بخطــورة الموقــف علــى زوجتــه وجنينهــا، وضــرورة إجــراء عمليــة جراحيــة بشــكل عاجــل، ليوافــق زوجهــا 
أخيــًرا. وأكــدت »منــار« أن إدارة المستشــفى رفضــت بشــكٍل قاطــع توقيعهــا وموافقتهــا واشــترطت توقيــع ولــي 

جــرى لهــا العمليــة.
ُ
أمرهــا حتــى ت

 جــراء هــذه الحادثــة، األمــر الــذي دفعنــي أن أبحــث 
ً
وحــول هــذه الحادثــة قالــت »منــار«: »مــررت بحالــة ســيئة جــدا

أكثــر حــول حــق المــرأة فــي اتخــاذ القــرار داخــل غرفــة العمليــات، حيــث اكتشــفت أننــي أجهــل حقــي األساســي فــي 
 أن يقــرر حصولــه علــى الرعايــة الصحيــة حتــى لــو كانــت إجــراء 

ً
الرعايــة الصحيــة، إذ القانــون يتيــح لمــن بلــغ 18 عامــا

عمليــة جراحيــة، وعلــى الرغــم مــن أن هــذا الحــق مقــٌر لنــا، إال أن إدارات المستشــفيات ال زالــت تطلــب موافقــة ولــي 
األمــر علــى هــذا النــوع مــن العمليــات«.

عــالوة علــى ذلــك، فــي حــال كانــت هنــاك طالبــة مريضــة أو حياتهــا معرضــة للخطــر داخــل الجامعــة، فــإن إدارات 
 بعــد الحصــول علــى إذن مــن ولــي أمــر الطالبــة 

ّ
الجامعــات ال تســمح بدخــول ســيارات اإلســعاف للجامعــة إال

المريضــة، بســبب أن طاقــم اإلســعاف مــن الذكــور، حيــث وقعــت العديــد مــن الطالبــات ضحايــا لهــذه القوانيــن 
التمييزيــة. والقواعــد 

ففــي أكتوبــر/ تشــرين األول 2019 تعرضــت طالبــة فــي جامعــة جــازان الســعودية لالختنــاق بســبب معاناتهــا مــن 
 عليهــا وانقطــع عنهــا األكســجين، ممــا دفــع والداهــا إلــى إبــالغ الهــالل 

ً
حساســية فــي الــدم، حيــث ســقطت مغشــيا

األحمــر إلرســال طاقــم اإلســعاف علــى الفــور إلنقــاذ ابنتهــم، غيــر أن وكيلــة كليــة الصيدلــة فــي الجامعــة منعــت 
المســعفين مــن الدخــول كونهــم ذكــوَرا، حيــث أدى ذلــك إلى تأخير إســعاف المريضة، مــا أدى إلى تدهور صحتها. 

وعنــد حضــور والــد المريضــة، دخــل الكليــة برفقــة حــراس األمــن والمســعفين وتمكنــوا مــن نقلهــا للمستشــفى.
وفــي يوليــو/ تمــوز 2019 توفيــت الطالبــة »فاطمــة الشــمري« فــي إحــدى قاعــات جامعــة حائــل، بعــد أن تعرضــت 
 عليهــا. وعنــد وصــول طاقــم اإلســعاف للجامعــة منــع األمــن دخــول 

ً
لحالــة مــن التشــنج، حيــث ســقطت مغشــيا

، وطالبــوا بطاقــم مــن النســاء للكشــف علــى الفتــاة، حيــث أدى ذلــك إلــى تأخيــر إســعاف 
ً
الطاقــم كونهــم ذكــورا

الفتــاة ووفاتهــا.
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نماذج: نساء تعرضن لالعتقال والتعذيب داخل أماكن االحتجاز

تعرضــت العديــد مــن النســاء الســعوديات ألشــكاٍل مختلفــة مــن االنتهــاكات خــالل الفتــرة التــي تلــت تولــي »محمــد 
بــن ســلمان »الحكــم، حيــث قامــت الســلطات الســعودية بمالحقــة الناشــطات الحقوقيــات والصحفيــات والمدافعات 
عــن حقــوق المــرأة الالتــي تصــدرن حمــالت المطالبــة بحقــوق المــرأة، ثــم أعقبــت تلــك الحملــة بحمــالت الحقــة طالــت 
ــة ، حيــث قامــت الســلطات  ــد مــن الشــخصيات النســائية المعروفــة رغــم مكانتهــن المجتمعيــة واألكاديمي العدي
باعتقــال هــؤالء النســوة وأودعتهــن فــي الســجون وقامــت بتعذيبهــن، فيمــا وصفــت هــذه الممارســات بأنهــا 

تشــكل مخالفــة صارخــة ألحــكام ومواثيــق وأعــراف القانــون الدولــي ذات العالقــة.
لــم تكتــِف الســلطات الســعودية باعتقــال الناشــطات الحقوقيــات، وذلــك فــي ســبيل حرمانهــن مــن ممارســة 
 عــدة مــن التعذيــب البدنــي والنفســي، فيمــا 

ً
 وأنماطــا

ً
حقوقهــن األساســية، بــل مارســت كذلــك بحقهــن صنوفــا

 تمارســه الدولــة بحــق المعتقليــن لردعهــم عــن المطالبــة بحقوقهــم.
ً
 ممنهجــا

ً
بــدا بأنــه ســلوكا

يعــرض المرصــد األورومتوســطي فــي هــذا التقريــر حــاالت لنســاء ســعوديات تــم احتجازهــن وتعذيبهــن، حيــث 
حصــل فريــق األورومتوســطي علــى هــذه المعلومــات مــن قبــل المعتقــالت أنفســهن ونشــطاء محلييــن وأقــارب 

للمعتقــالت وغيرهــم ليتــم توثيــق مــا مــرت بــه الناشــطات مــن قمــع وانتهــاك.

فــي 15 مايو/آيــار 2018 قامــت قــوات تابعــة لرئاســة أمــن الدولــة الســعودية باعتقــال الناشــطة الحقوقيــة 
إيمــان النفجــان، بتهمــة القيــام بأعمــال تســتهدف النيــل مــن أمــن واســتقرار المملكــة، باإلضافــة إلــى 
التواصــل المشــبوه مــع الجهــات الخارجيــة، حيــث تــم احتجــاز الناشــطة فــي مــكاٍن ســري وتــم حرمانهــا مــن 

توكيــل محــام للدفــاع عنهــا.
اســتمر اعتقــال إيمــان لمــدة 10 أشــهر ليتــم اإلفــراج عنهــا يــوم 28 مــارس/آذار 2019 بشــكٍل مؤقــت إلــى 
حيــن انعقــاد الجلســة الثالثــة لمحاكمتهــا بالتهــم الموجهــة إليهــا، إال أن إيمــان تعرضــت للعديــد من أســاليب 
ــاء، وتــم جلدهــا علــى القدميــن والســاقين، كمــا تــم  ــاء فتــرة االعتقــال، حيــث ُصعقــت بالكهرب التعذيــب أثن

 عــن محاولــة التحــرش الجنســي بهــا بشــكٍل مســتمر.
ً
إيداعهــا بالحبــس االنفــرادي لعــدة شــهور، فضــال
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قامــت الســلطات الســعودية كذلــك فــي يــوم 15 مايو/آيــار 2018 باعتقــال الناشــطة الحقوقيــة فــي 
مجــال المــرأة لجيــن الهذلــول، بتهمــة تجــاوز الثوابــت الدينيــة والوطنيــة، باإلضافــة لدعــم جهــات خارجيــة 
مشــبوهة، حيــث اقتــادت الســلطات الناشــطة لمــكاٍن مجهــول وتــم حرمانهــا مــن حقوقهــا فــي الدفــاع 

عــن نفســها شــمل منعهــا مــن توكيــل محــام للدفــاع عنهــا.
وبحســب أقــارب الهذلــول، فــإن لجيــن تعرضــت أثنــاء اعتقالهــا ألكثــر صنــوف التعذيــب قســوة، حيــث تــم 
تهديدهــا باالغتصــاب والقتــل ورميهــا فــي مجــرى الصــرف الصحــي، وُصعقــت بالكهرباء، وتعرضــت لمحاولة 
 فــي 

ً
 عــن إيداعهــا الحبــس االنفــرادي ومحاولــة إطعامهــا قســريا

ً
التجريــد مــن المالبــس وتصويرهــا، فضــال

نهــار رمضــان.
ومــن أجــل اإلفــراج عــن لجيــن، ذكــرت عائلــة الهذلــول أن الســلطات عرضــت عليهــم اإلفــراج عــن لجيــن مقابــل 
 ألي نــوع مــن أنــواع التعذيــب، إال أن 

ً
قيامهــا بتصويــر مقطــع فيديــو تذكــر فيــه أنهــا لــم تتعــرض بتاتــا

الناشــطة وعائلتهــا رفضــوا ذلــك، وهــي ال تــزال تقبــع فــي ســجون االعتقــاالت الســعودية حتــى هــذه 
اللحظــة.

فــي ســبتمبر/أيلول 2018 قامــت مجموعــة مســلحة بمداهمــة بيــت الكاتبــة ريــم ســليمان، حيــث اقتادتهــا 
حــول  والتحقيقــات  باالســتجوابات  بعدهــا  لبيــدأوا  الريــاض،  مدينــة  فــي  مجهــول  لمــكاٍن  المجموعــة 

المقــاالت والتغريــدات التــي كانــت تنشــرها عبــر صفحتهــا فــي تويتــر.
وتقــول ريــم التــي روت قصــة اعتقالهــا عبــر حســابها فــي تويتر بعــد اإلفراج عنها قائلة »اقتادتني ســيارة 
ســوداء لمــكان مجهــول، وحيــن وصلنــا لمــكان االعتقــال ســحبوني بقــوة مــن الســيارة ثــم أدخلونــي إلــى 
، وبقيــت ملقــاة علــى األرض وأنــا 

ً
المــكان الــذي قضيــت فيــه مــدة اعتقالــي، حيــث كانــت رائحتــه نتنــة جــدا

معصوبــة العينيــن ومقيــدة اليديــن، بعدهــا بســاعات زالــوا القيــود وبــدأوا يســتجوبوني حــول المقــاالت 
التــي قمــت بكتابتهــا حــول سياســة الدولــة، حيــث كان يتخلــل ذلــك االهانــات والســب والشــتائم والتعذيــب 

النفســي، والــذي اســتمر لمــدة يوميــن كامليــن«.
وأضافــت »بقيــت علــى هــذا الحــال مــن التعذيــب واالنتهــاك، إلــى أن أبلغونــي بأنهــم ســيفرجون عنــي 
لكــن بشــرط أال أتحــدث ألحــد عمــا تعرضــت لــه مــن تعذيــب، وأن أتوقــف عــن الكتابــة بعــد الخــروج مــن الســجن، 
وافقــت علــى ذلــك خشــية مــن تعرضــي لالغتصــاب واإلخفــاء القســري مثــل مــا حــدث مــع العديــد مــن 
 عــن األمــان والتنفــس بحريــة«.

ً
المعتقــالت، إال أنــه بعــد أن أطلــق ســراحي، هربــت الجئــة إلــى هولنــدا بحثــا

فــي مايو/آيــار 2018 اعتقلــت قــوات تابعــة لرئاســة أمــن الدولــة الدكتــورة عزيــزة اليوســف، وهــي مــن أبــرز 
الناشــطات المناديــات بحقــوق المــرأة وشــاركت فــي الحمــالت المناديــة بحــق المــرأة فــي قيــادة الســيارة 
والحمــالت المناهضــة لنظــام واليــة الرجــل، حيــث تــم إيداعهــا فــي أحــد مقــرات جهــاز أمــن الدولــة فــي 
ــذاء اللفظــي كالســب وتعمــد  ــد مــن أشــكال التعذيــب واإلي ــاء اعتقالهــا تعرضــت للعدي ــة جــدة، وأثن مدين

 عــن جلدهــا وإيداعهــا فــي الحبــس االنفــرادي.
ً
اإلهانــة، كمــا كان يتــم صعقهــا بالكهربــاء، فضــال

اســتمر اعتقــال عزيــزة لمــدة 10 أشــهر ليتــم اإلفــراج عنهــا يــوم 28 مــارس/آذار 2019 بشــكٍل مؤقــت إلــى 
حيــن انعقــاد الجلســة الثالثــة لمحاكمتهــا بالتهــم الموجهــة إليهــا.
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أبريــل 2019، اعتقلــت الســلطات الكاتبــة الســعودية خديجــة الحربــي وهــي حامــل فــي األشــهر  فــي 
قلــت بموجبهــا. وضعــت »الحربــي« 

ُ
األخيــرة، ولــم تفصــح عــن مــكان احتجازهــا أو حتــى عــن التهــم التــي اعت

مولودهــا فــي الســجن، ولــم تفــرج الســلطات عنهــا رغــم ظروفهــا الخاصــة.

فــي أبريــل 2019، اعتقلــت الســلطات الطبيبــة والباحثــة األكاديميــة شــيخة العــرف وزوجهــا المحامــي عبــد 
اللــه الشــهري دون توضيــح األســباب، وال يــزاالن رهــن االعتقــال حتــى اليــوم.

فــي فبرايــر 2020، احتجــزت الســلطات الفنانــة الســعودية أصايــل البيشــي علــى خلفيــة إصدارهــا ألغنيــة 
»بنــت مكــة«، إذ أمــر أميــر منطقــة مكــة خالــد الفيصــل بتوقيــف جميــع الذيــن اشــتركوا فــي إنتــاج الكليــب 
ــه »يســيء لعــادات وتقاليــد أهالــي مكــة ويتنافــى مــع هويــة وتقاليــد أبنائهــا الرفيعــة، 

ّ
الغنائــي بحجــة أن

الســلطات  أوقفــت  بحقهــم«.  العقوبــات  وتطبيــق  معهــم  للتحقيــق  المختصــة  للجهــات  وإحالتهــم 
»البيشــي« بموجــب البنــد الســادس مــن نظــام الجرائــم المعلوماتيــة، قبــل أن تفــرج عنهــا بعــد وقــت 

قصيــر.
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خلفية قانونية  

بالنظــر إلــى االنتهــاكات التــي ارتكبتهــا الســلطات الســعودية بحــق النســاء الســعوديات ســواًء علــى مســتوى 
الحقــوق األساســية، أو علــى مســتوى الحريــات العامــة، نجــد أن الســلطات خالفــت بشــكٍل واضــٍح وجســيم أحــكام 

ومواثيــق القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان ذات العالقــة، وهــو مــا ســنتعرض لــه علــى النحــو اآلتــي:
فيمــا يتعلــق بجريمــة التعذيــب، فهــي جريمــة يحظرهــا القانــون الدولــي بجميــع أشــكالها، وال يوجــد مــا يبــرر 
وقوعهــا بــأي شــكٍل مــن األشــكال وتحــت أٍي ظــرٍف مــن الظــروف، فهــي محظــورة وملزمــة لــكل الــدول األعضــاء 
فــي المجتمــع الدولــي، ســواء صادقــت الــدول علــى المعاهــدات الدوليــة المتعلقــة بحظــر التعذيــب أم لم تصادق 

عليهــا.
ويســتند حظــر جريمــة التعذيــب علــى المــادة )5( مــن اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان والــذي ينــص علــى »ال 

ــة بالكرامــة«.
ّ
يعــرض أي إنســان للتعذيــب وال للعقوبــات أو المعامــالت القاســية أو الوحشــية أو الحاط

كمــا جــاءت اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو 
المهنيــة لعــام 1984 والتــي صادقــت عليهــا الســعودية عــام 1997، لتنــص فــي المــادة األولــى عــن تعريــف 
 بشـــخص مـــا 

ً
، يلحـــق عمـــدا

ً
 كان أم عقليـــا

ً
»التعذيب« على أنه »أي عمـــل ينتـــج عنـــه ألـــم أو عـــذاب شـــديد، جســـديا

بقصـد الحصـول مـن هـذا الشـخص، أو مـن شـخص ثالـث، علـى معلومـات أو علـى اعتـراف، أو معاقبتـه علـى عمـل 
ارتكبـــه أو يشـــتبه فـــي أنـــه ارتكبـــه، هـــو أو شـــخص ثالـــث أو تخويفـــه أو إرغامـــه هـــو أو أي شـــخص ثالـــث، أو عندمـــا 
 كان نوعـــه، أو يحـــرض عليـه أو يوافـق عليـه 

ً
يلحـــق مثـــل هـــذا األلم أو العـــذاب ألي ســـبب يقـــوم علـــى التمييـــز أيـــا

أو يسـكت عنـه موظـف رسـمي أو أي شـخص يتصـرف بصفتـه الرسـمية وال يتضمـن ذلـك األلم أو العـذاب الناشـئ 
فقـــط عـــن عقوبـــات قانونيـــة أو المـــالزم لهـــذه العقوبـــات أو الـــذي يكـــون نتيجـــة عرضيـــة لهـا«.

ــاق العربــي لحقــوق اإلنســان الــذي أقرتــه جامعــة  كذلــك صادقــت الســلطات الســعودية عــام 2009 علــى الميث
الــدول العربيــة عــام 1994، حيــث يأتــي هــذا الميثــاق ليؤكــد علــى جميــع المبــادئ األساســية المنصــوص عليهــا 
 علــى تجريــم التعذيــب 

ً
فــي اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان وميثــاق األمــم المتحــدة، والتــي تؤكــد أساســا

وحظــره بالمطلــق.
 أو 

ً
 أو نفســـيا

ً
فقــد نــص الميثــاق العربــي فــي المــادة الثامنــة منــه علــى »1- يحظـــر تعذيـــب أي شـــخص بدنيـــا

ـــة بالكرامـــة أو غير إنســــانية. 2- تحمــــي كل دولــــة طــــرف كل شــــخص 
ّ
معاملتـــه معاملـــة قاســـية أو مهينـــة أو حاط

خاضــــع لواليتهــــا مــــن هــــذه الممارســــات، وتتخــــذ التدابيــــر الفعالـــة لمنـــع ذلـــك وتعـد ممارسـة هـــذه التصرفـات أو 
اإلســـهام فيهـــا جريمـــة يعاقـــب عليهـــا ال تســـقط بالتقــــادم.

ــق رد االعتبــار  ــه بحـ ــب وتمتعـ ــرض للتعذيـ ــن يتعـ ــاف مـ ــا القانونـــي إنصـ ــرف فـــي نظامهـ ــة طـ ــن كل دولـ ــا تضمـ كمـ
والتعويــض«.

 جــاء اإلعــالن العالمــي ليحظــر االعتقــال التعســفي، حيــث نصــت المــادة )9( منــه علــى »ال يجــوز اعتقــاُل أيِّ 
ً
أيضــا

ا«.
ً

ــف ه أو نفُيــه تعسُّ
ُ

إنســان أو حجــز
كذلك حظرت االتفاقيات الدولية جريمة االختفاء القسري، حيث نصــــت الفقــــرة 1،2 مــــن المــــادة )1( مــــن االتفاقيــــة 
الدوليــــة لحمايــــة جميــــع األشــــخاص مــــن االختفــــاء القســــري علــــى أنه »1- ال يجــــوز تعريــــض أي شــــخص لالختفــــاء 
القســري. 2- ال يجـوز التـذرع بـأي ظـرف اسـتثنائي كان، سـواء تعلـق األمر بحالـة حـرب أو التهديـد بانـدالع حـرب، أو 
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بانعـــدام االستقرار السياســــي الداخلــــي، أو بأيــــة حالــة اســتثناء أخــرى، لتبريــر
االختفاء القســري«.

ووفــــق المــــادة )5( مــــن ذات االتفاقيــــة، تشــــكل ممارســــة االختفــــاء القســــري العامــــة أو المنهجيــــة جريمــة ضــد 
اإلنســـانية. وهـــو مـــا نـــص عليـــه ميثـــاق روما األساسي الناظم للمحكمــــة الجنائيــــة الدوليــــة.

أمــا فيمــا يتعلــق باالنتهــاكات الــواردة علــى الحقــوق األساســية للنســاء الســعوديات، فقــد جــاء اإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان لينــص علــى أن الجميــع متســاوون فــي التمتــع بالحقــوق والحريــات، حيــث نصــت المــادة )2( منــه 
يــات المذكــورة فــي هــذا اإلعــالن، دونمــا تمييــز مــن أيِّ  ــع بجميــع الحقــوق والحرِّ

ُّ
 التمت

ُّ
علــى » لــكلِّ إنســان حــق

ا وغيــر سياســي،  يــن، أو الــرأي سياســيًّ نــوع، وال ســيما التمييــز بســبب العنصــر، أو اللــون، أو الجنــس، أو اللغــة، أو الدِّ
 علــى 

ُ
 عــن ذلــك ال يجــوز التمييــز

ً
أو األصــل الوطنــي أو االجتماعــي، أو الثــروة، أو المولــد، أو أيِّ وضــع آخــر. وفضــال

أســاس الوضــع السياســي أو القانونــي أو الدولــي للبلــد أو اإلقليــم الــذي ينتمــي إليــه الشــخص، ســواء أكان 
ــع بالحكــم الذاتــي أم خاضًعــا أليِّ قيــد آخــر علــى ســيادته. »

ِّ
مســتقلًّ أو موضوًعــا تحــت الوصايــة أو غيــر متمت

كمــا نــص اإلعــالن علــى حــق اإلنســان فــي الســفر، حيــث نصــت فــي المــادة )13( فــي الفقــرة الثانيــة علــى » لــكلِّ 
 فــي مغــادرة أيِّ بلــد، بمــا فــي ذلــك بلــده، وفــي العــودة إلــى بلــده«.

ٌّ
فــرد حــق

أمــا فيمــا يتعلــق بنظــام الواليــة – واليــة الرجــل- المتبــع فــي المملكــة، فإنــه بــال شــك يخالــف المواثيــق الدوليــة 
وباألخــص اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــّد المــرأة )ســيداو(، والتــي انضمــت إليهــا المملكــة 
العربيــة الســعودية عــام 2000، حيــث نصــت االتفاقيــة فــي المــادة )2( منهــا علــى » تشــجب الــدول األطــراف جميــع 
ــكل الوســائل المناســبة ودون إبطــاء، سياســة تســتهدف  ــز ضــد المــرأة، وتتفــق علــى أن تنتهــج، ب أشــكال التميي

القضــاء علــى التمييــز ضــد المــرأة، وتحقيقــا لذلــك تتعهــد بالقيــام بمــا يلــي:
)أ( إدمــاج مبــدأ المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي دســاتيرها الوطنيــة أو تشــريعاتها المناســبة األخــرى، إذا لــم 
يكــن هــذا المبــدأ قــد أدمــج فيهــا حتــى اآلن، وكفالــة التحقيــق العملــي لهــذا المبــدأ مــن خــالل التشــريع وغيــره 

مــن الوســائل المناســبة،
)ب( اتخــاذ المناســب مــن التدابيــر، تشــريعية وغيــر تشــريعية، بمــا فــي ذلــك مــا يناســب مــن جــزاءات، لحظــر كل 

تمييــز ضــد المــرأة،
)ج( فــرض حمايــة قانونيــة لحقــوق المــرأة علــى قــدم المســاواة مــع الرجــل، وضمــان الحمايــة الفعالــة للمــرأة، عــن 

طريــق المحاكــم ذات االختصــاص والمؤسســات العامــة األخــرى فــي البلــد، مــن أي عمــل تمييــزي،
)د( االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات 

العامــة بما يتفــق وهذا االلتزام؛
)هـ( اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،

)و( اتخــاذ جميــع التدابيــر المناســبة، بمــا فــي ذلــك التشــريعي منهــا، لتغييــر أو إبطــال القائــم مــن القوانيــن 
واألنظمــة واألعــراف والممارســات التــي تشــكل تمييــزا ضــد المــرأة،

)ي( إلغاء جميع األحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة«. 
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 في السجون ومراكز االحتجاز
ً
قائمة بحاالت معتقالت الرأي تعسفيا

مكان التواجد الوضع القانوني تاريخ االعتقال االسم م

- إخالء سبيل إخالء سبيل أصايل البيشي  1

سجن الحاير/ الرياض رهن المحاكمة 2019/04/04 خديجة الحربي 2

- رهن المحاكمة 2019/04/13 شيخة العرف 3

- إطالق سراح مؤقت 2018/07/30 عبير عبد الله  4

سجن أمن الدولة/ الرياض رهن المحاكمة 2018/07/30 نسيمة السادة 5

سجن الحاير/ الرياض رهن المحاكمة 2018/05/15 لجين الهذلول 6

- إطالق سراح مؤقت 2018/06/27 هتون الفاسي 7

- إطالق سراح مؤقت 2018/05/15 إيمان النفجان 8

سجن الحاير/ الرياض رهن المحاكمة 2018/06/09 نوف عبد العزيز 9

- إطالق سراح مؤقت 2018/05/24 شدن العنزي 10

- إطالق سراح مؤقت 2018/07/30 أمل الحربي 11

- إطالق سراح مؤقت 2018/05/15 عزيزة اليوسف 12

- إخالء سبيل 2018/05/15 ميساء المانع 13

- إطالق سراح مؤقت 2018/05/15 حصة آل الشيخ 14

سجن ذهبان/ جدة رهن المحاكمة 2018/07/30 سمر بدوي 15

- إخالء سبيل 2018/05/15 والء آل شبر  16

- إطالق سراح مؤقت 2018/05/15 عائشة المانع 17
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- إخالء سبيل 2018/05/15 مديحة العجروش 18

- إطالق سراح مؤقت 2018/06/09 مياء الزهراني 19

- إخالء سبيل 2018/09/30 ريم سليمان 20

- إطالق سراح مؤقت 2017/09/24 رقية المحارب 21

سجن ذهبان/ جدة رهن المحاكمة 2018/03/28 عايدة الغامدي 22

دار الرعاية/ الرياض احتجاز 2017/04/11 دينا علي 23

- إخالء سبيل 2016/04/18 مريم العتيبي 24
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توصيات

علــى الســلطات الســعودية وفــي إطــار التزاماتهــا الدوليــة، أن تلتــزم بكافــة معاييــر حقــوق اإلنســان فــي جميــع 
ــة، فيمــا يتعلــق بالحقــوق األساســية للنســاء الســعوديات، وكذلــك  إجراءاتهــا التشــريعية والتنفيذيــة والقضائي

فيمــا يتعلــق باعتقــال النســاء بشــكٍل تعســفي، أو ظــروف احتجازهــن.
وهو ما يستوجب من السلطات السعودية، العمل على األخذ بالتوصيات اآلتية:

اإلفــراج الفــوري عــن المعتقــالت أو المحتجــزات، وإســقاط جميــع التهــم الموجهــة لهــن، والتــي طالتهــن 
.
ً
 عــادال

ً
بســبب قيامهــن بنشــاطات مشــروعة، وتعويضهــن تعويضــا

ضمــان المحاكمــة العادلــة لكافــة المعتقليــن والمحتجزيــن بمــن فيهــم النســاء، وتمكينهــم مــن كافــة 
حقــوق الدفــاع بمــا ينســجم مــع معاييــر ومبــادئ القانــون الدولــي لحقــوق اإلنســان.

اتخــاذ خطــوات إصالحيــة حقيقــة قــادرة علــى تمكيــن النســاء الســعوديات مــن حقوقهــن األساســية بمــا 
يحقــق االنســجام فــي المجتمــع والمســاواة بيــن الجنســين.

وقــف كافــة أشــكال وصــور التعذيــب، وااللتــزام باالتفاقيــات الدوليــة الموقــع عليهــا مــن قبــل الســلطات 
التعذيــب مــن  التعذيــب، وضمــان عــدم إفــالت مرتكبــي جريمــة  اتفاقيــة مناهضــة   

ً
الســعودية، وخاصــة

العقوبــة.

رفــع كافــة القيــود المفروضــة علــى الحريــات األساســية للنســاء الســعوديات، كحرية الزواج، وحرية الدراســة 
.
ً
فــي الخــارج، وحريــة الســفر وغيرهــا مــن الحقــوق والحريــات المعترف بهــا دوليا

تعديــل المنظومــة التشــريعية المتعلقــة بالمــرأة، بمــا يســاعدها علــى التمتــع بكافــة حقوقهــا، وبمــا 
يحميهــا مــن كافــة أشــكال العنــف ضدهــا أو التعســف. 

إجــراء تحقيــق فــوري وشــامل ونزيــه فــي جميــع مزاعــم التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة المهينــة 
ــة بالكرامــة، وتقديــم المتهميــن للعدالــة.

ّ
والحاط




