
 بدوي ائفإطالق سراح ر

 العربية المملكة (CRC) الطفل لحقوق المتحدة مماأل لجنةت دع الماضي، الشهر في

 زالتميي ال سيما ،المملكة في لألطفال يةاإلتنساتن حقوقال تنتهااا لوضع حد ال السعودية

 وبترعن طريق الجلد بالسياط  والتعذيببالحجارة  ارجم واإلعدام الفتيا  ضد" شديدال"

 .األطراف

 قوقح هيئة ورئيس المتحدة األمم لجنةلدى  السعودية العربية المملكة وفد رئيسوقد دافع 

أوضح أن حيث  االتنتهااا  هذه عن العيبان، محمد بن بندر السيد ،في السعودية اإلتنسان

 ."لالطف حقوق اتفاقية ذلك في بما والمعاهدا ، القواتنينفوق  اإلسالمية الشريعة "

 مائدةعلى ال" خاص ضيف"تنفسه اليوم  هو السعودية اإلتنسانحقوق  هيئة رئيسو

 .اإلتنسان لحقوق الكندية للحكومة مستديرةال

بصدد تطورا  هذه الجلسا ، هو رائف  الكنديين،لكثيرين من امثل ، طرأ على ذهنيأول ما و

رة للم اعتقاله منذأحد السجون السعودية  في قابع بدوي السيدفإن  القول، وخالصة. بدوي

 10 لمدة بالسجن 2014عقب ذلك في عام ضده والحكم الصادر  2012 عام فياألولى 

 الدولي للقاتنون دائمال تنتها االو تعذيبا الحكم على الهذوينطوي . جلدة 1000و سنوا 

 رسماو اإلتنترتنت عبر للنقاش منتدى أشأتنه أتن بدوي؟ رائف" جريمة"ما هي ف. اإلتنسان لحقوق

 .التعبير حرية في حقه

مجاور  سجن داخل جلدعملية  تمت ههو أن تنعرف اليوم أتن خاصة بصفةإن ما يدعو للقلق 

 نأجعلتنا تنتذار  موثوق مصدر، اما ورد  معلوما  من بدوي السيدالذي يتواجد به  للسجن

م ل السعودية العربية المملكة أن الواضح من. قريبا تستأتنف قدالسيد بدوي  جلدعمليا  

 عشية اإلتنسان لحقوق جسيمة اتنتهااا  الماضي األسبوع في رتكبأن ت ايكن بمقدوره

 قلقتدعو لل المعلوما  هذه بيد أن .المتحدة لألمم التابع اإلتنسان حقوق لمجلس ااتنتخابه

أي  الديه عدي لم السعودية العربية المملكةال سيما وأن  االتنتخابا ، هذهبصفة خاصة بعد 

 .ارشيحهشاغل بالنسبة لت

 لعربيةا للمملكة الداخلي للقاتنون ليس ا،دائم اتنتهااا نيشكال بدوي السيد تعذيبن سجن وإ

 ا واتنتهاا عام بشكلللمحظورا  الدولية بالنسبة  أيضاإتنما و ،فحسب والشريعة السعودية

 ائفر جلدإن . السعودية العربية المملكةجاتنب  منالقاتنوتنية الدولية بشكل خاص  لتزاما الا

عليه  دقتاصوالتي حظر التعذيب بشـأن  المتحدة ممألاالتفاقية  صارخ اتنتها  هو بدوي

 المتحدة األمم مجلس في اعضو لتزاماتهاوال ،1997 عام فيالمملكة العربية السعودية 

 .اإلتنسان حقوق وحماية لتعزيز اإلتنسان لحقوق

 هوتنا على هؤالء أصر السعوديين، المسؤولين مع بدوي السيد قضيةديون  الوزير أثار ماحينو

 لقد قمت. بإسمه لتدخلمن ا اندا منعال يحمل الجنسية الكندية، وذلك حرصا منهم على 

 االتحاد مثل متنوعة قضائية واليا في تنطاق  ياسيينس سجناءبتمثيل  عاما 40 لمدة



 سونتنيل) أفريقيا وجنوب ،(إبراهيم الدين سعد) مصرو ،(خاروفس أتندريه) السابق السوفيتي

 حقييعارض بلد ما  التي األولى المرة هي وهذه - بدوي رائف مثلأ اآلن أتناوها  –( ماتنديال

 ا.اندي مواطنا ليس السياسي السجين هذا ألن سياسي سجين تمثيلفي  – انداحق و –

عشرة من ، لواقعأو ا لقاتنونيجاتنبه الصواب سواء من جهة ا السعودي الموقف أن والواقع

 :مختلفة جواتنب

وهذا  – والتعبير دينفي ال األساسية هحريات لتجريم تنتيجة بدوي السيد حبسجاء  -1

 ثاقمي، وللالسعودي ليداخال للقاتنون اتنتهااا ذاته حد في النوع من التجريم يعتبر

 يالت الدولية لمعاهدا ول ،السعودية العربية المملكةالذي صادقت عليه  العربي

حو تن حيالها بالتزاما  السعودية العربية لمملكةترتبط ا والتي فيها طرفا انداتعد 

 .الصدد هذا في الدولي المجتمعو اندا

 الدولية، المعاهدا  الذي تفرضه للحظر اتنتها وهو  – التعذيب ضحية بدوى السيد -2

 .حليفبلد ا ،اندا تنحو السعودية العربية المملكة اللتزاما  اتنتها  أخرى ومرة

اللجوء وهم  على حق ،وأطفاله الثالثة زوجتهأي  ،بدوي السيد أسرة حصلت -3

 المتعلقة مبادئالومع اندا  وجلية رابطة واضحة يمثلمما  ايبيك، في عيشوني

 وما إلى ذلك. األسرة، شمل جمعب

 إلىها جموطلبا م باإلجماع لكيبيك الوطنية الجمعية أقر  الماضي، الشهر في -4

 تمنح تنفسهاهي  ألتنها بدوي السيد عن اإلفراجللمطالبة ب الكندية الحكومة

 تنظرا اندا، إلىالسيد بدوي  هجرة لتسهيل" إتنساتنيةخاصة لدواع  اختيار شهادة"

 .جرةهحكومة ايبيك فيما يتعلق بالو االتحادية الحكومة بينالمشتراة  لمسؤوليةل

 عن اإلفراج على ضمان يةكندال حكومةال يحث قرارا باإلجماع العموم مجلساعتمد  -5

ة ته أيضا اللجنفعل ماوهو  اندا، في أسرته إلى التنضمامبا له والسماح بدوي السيد

 .اإلتنسان لحقوق الدوليةالفرعية للشؤون 

 اعتقالالتابع لألمم المتحدة أن  التعسفي باالحتجاز المعنيالعمل  فريق قرر -6

 .عنه اإلفراج وطلب قاتنوتني غير بدوي السيد

 السعودية العربية المملكة مسؤوليا اتنتهااا ل بدوي السيد وسجن يبيعد تعذ -7

 ةوحماي تعزيزب والتزاماتها المتحدة لألمم التابع اإلتنسان حقوق مجلس في عضوا

 .الدولي المجتمع مع انداتلتزم بها  التي، واإلتنسان حقوق

 األمم مقرري ذلك في ماب - المتحدة لألمم الخاصين المقررين من العديدطالب  -8

لبوا ، طاالعملاندا  تشاراهموالذين  - التعبير وحرية بالتعذيب المعنيين المتحدة

 .باإلفراج عن السيد بدوي



غير  محكمة عليه حكمتحيث  عادلة محاامةفي  الحقمن  بدويالسيد ُمنع  -9

 مشورة على الحصول في حقه من بدويالسيد  رمحُ و. ماحكبإصدار أمختصة 

وليد أبو اختاره السيد بدوي، وبالفعل، فإن المحامي الذي . اختياره من قاتنوتنية

 2014في عام  عليه كمحُ  قدهو تنفسه  ،المدافع عن حقوق اإلتنسان الخير

أن ، فقد جر  دون العليا لمحكمةمن قبل ا" مراجعةال"؛ أما اعام 15 لمدة بالسجن

لي الداخ للقاتنون خالفا ،بتقديم مالحظاته لممثل القاتنوتني للسيد بدوييسمح ل

 .السعودي

 اإلجرائية والقواعد اإلسالمية، للشريعة مخالف يبدو السيد ضدالصادر  الحكم -10

وبالتالي . عادلة محاامةالحق في بشأن  والدولية الوطنية والمعاييرالسعودية 

 .واأتنه لم يكن باطاليصبح 

 رائفاإلفراج عن إتنما و بدوي، السيد عن اإلفراج طلب في الحق فقط ليس لديها اندان إ

 الوطني، اتنوتنهالق السعودية العربية المملكة امتثال على دليل ذاته حد في هو بدوي

 الدولية وتعهداتها إزاء اندا. والتزاماتها والشريعة،

 السابق العدل زيروو بدوي رائف السعودي للمدون دولي قاتنوتني مستشار اوتلرايروين  

 .اإلتنسان لحقوق والينبرغ راؤول مراز مؤخراوقد أسس . اندا في العام والنائب


