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  ال��5رات وآخ� العام ال��اق 1

 	 ن�ان اس�ع�ادا لالس�ع�اض ال�ور ت�خل ه=ه ال��اه�ة في إ<ار ال�ق� � ال��ج! ال=	 �ع�ه م;�: ال�ف�ضة ال�ام�ة ل$ق�ق اإل .1

ال�ع�د�ة. وس�ق�م ال��امة في ه=ا الع�ل ب�ق��K تJف�= ال��ص�ات ال�اIقة Iاإلضافة إلى ال�ضع العام ال�امل ال�الF لل��ل�ة الع���ة 

  .2013ل$ق�ق اإلن�ان في الNالد ال=	 شه� ت�ه�ًرا �NOً�ا مJ= االس�ع�اض ال�ور	 ال�امل لعام 

لل��أة ال$[  �;ل�ة ال�ي مJ$\ألخ��ة والواإلصالحات ا "2030على ال�غK مY ال��ار ع االق�'اد�ة ال��5حة �Iا في ذلU "رؤ ة  .2

 .ال$ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة األساس�ة ال ت!ال ت�Jه�I U;ل مJه`يإال أن ، 1ال�الع: ال� اض�ة ال��ارة وول�ج ق�ادة في

 ��NOة�ی� ة ان�ني و �Jح سل5ات تقإلى ال�ق�Y الق مقYJ،في غ�اب دس��ر رس�ي وقان�ن عق��ات �ف�ق� الcJام ال`Jائي ال�ع�د	،  .3

 .أث� رجعي`� K األع�ال ال�ل��ة ���Iقلة ل�القgائ�ة غ�� اله�fة لل

 ن�اق االل��امات ال�ول�ة 1.1

 ة ال�ع�د�ة Iع� على العه�لK ت'ادق ال��ل�ة الع��� ،2األخ��على ال�غK مY ال�!اماتها ب=لU خالل االس�ع�اض ال�ور	 ال�امل  .4

   	.ج��ع األشlاص مY االخ�فاء الق��  االتفاق�ة ال�ول�ة ل$�ا�ةالlاص Iال$ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة، وال على  ال�ولي

 ت�ص�ة

�قاف�ةIال$ق�ق االق�'اد�ة واالج��اع�ة وال العه� ال�ولي الlاص ال�'�ی[ على العه� ال�ولي الlاص Iال$ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة،  .أ 

  .��ع األشlاص مY االخ�فاء الق��	 واالتفاق�ة ال�ول�ة ل$�ا�ة ج

 

 ال�س�
ر# وال�"�!عياإل%ار  1.2

�ر Iع� قان�ن ولK ت' ،� ال�ول�ةی��اشى مع ال�عای� ئيJا`أ	 خ�5ات ل`عل نcامها ال ح�ى اآلن لK ت�l= ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة .5

  .ال�اجNة اإلج�اءات القان�ن�ة ی�اعيال ، إال أنه 2013د����N  4في  ائ�ةJتع�یل قان�ن اإلج�اءات ال` رغKو  جJائي.

 وفقًا لل��ص�اتاألهل�ة ل`�ع�ات وال�(س�ات لقان�نًا  م�ة،وألول  ،2015ن�ف��N  30في اع���ت ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة   .6

أم�ا  ة�`عل ت�`�ل م�cJات حق�ق اإلن�ان ال���قلالقان�ن  أن ه=ا إال ،�3األخ�خالل االس�ع�اض ال�ور	 ال�امل ال�ي قNل\ بها 

 .شNه م��$�ل

                                                             
 1  ، �� � �� � ؛ 2017، س#تم(� ال)ساء السعود%ات ي#تهجن  مرسوم رفع الحظر ع� ق�ادتهن للس�ارات��
 41421759-http://www.bbc.com/arabic/middleeast  
  . (إسPان�ا) 138.18(ال�ا ان)؛  138.17(رومان�ا)؛  12.138(العراق)؛  138.10التوص�ة رقم  2 
)؛  138.48التوص�ات  3 R ST؛ ( 138.53(ليتوان�ا)؛  138.51(ألمان�ا)؛  138.49(فلسط(ش�كZلج�[ا 138.172جمهور]ة ال ) .(  
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 ال`�ی� على القان�ن  و vJ. 4هقان�ًنا ج�یً�ا �Iأن م;اف$ة اإلرهاب وت�� ل ،2017أك����  31اع��� م`لt ال�زراء ال�ع�د	 في   .7

 .�`�م ع�ًدا �NOً�ا مY أع�ال الJق� الالعJف�ةفي ح�Y ع�د قل�ل مY ال�gانات القان�ن�ة 

  ت�ص�ة

 وO=لU قان�ن م;اف$ة اإلرهاب لالم��ال للقان�ن ال�ولي ل$ق�ق اإلن�ان؛إص�ار قان�ن جJائي وتع�یل نcام اإلج�اءات ال`!ائ�ة   .أ

 .لل��اح ب��`�ل ج��ع م�cJات ال�`��ع ال��ني ال���قلة 2015تع�یل قان�ن ال`�ع�ات ل�Jة   .ب

 ال+*�ة ال�(��ة ل(ق
ق اإلن�ان 1.3

س�N��N / أیل�ل  12 في-�ة ال�س��ة ل$ق�ق اإلن�ان في ال��ل ال�(س�ة-أن�أ م`لt ال�زراء ال�ع�د	 ه�fة حق�ق اإلن�ان   .8

الNالغ  ام��قلة عY ال�ل5ة ال�Jف�=�ة ألنها م�(ولة مNاش�ة أمام ال�لU ال=	 �ع�Y ج��ع أعgائه ه�fةه=ه ال اع�Nار ��;Y ، وال2005

 Kاً  24ع�ده�gع. 

وعلى ال�غK  أ<ل[ ع�لها ال`�ع�ة ال�<�Jة ل$ق�ق اإلن�ان،، 2004مارس / آذار  9ن�أت م(س�ة أخ�{ ل$ق�ق اإلن�ان في �Oا أُ   .9

 ت�� لها ح;�مي Iاألساس.وج�د عالقة رس��ة لها Iال�ل5ة ال�Jف�=�ة، إال أن  مY ع�م

$ق�ق اإلن�ان وفقًا ال�ل5ات ال�ع�د�ة على ت�ص�ة Iإن�اء م(س�ة و<�Jة ل وافق\ 5خالل االس�ع�اض ال�ور	 ال�امل األخ�� .10

t ارI اد�Nل�، I Kتق Kها لJاذ أ�ل�lا و  ،ب�� ل�$ق�[ ه=ه الغا�ةات� ةاتNًرة أعاله <ل�O=ات ال��cJال� Yم 	تق�م أ Kالع��ادلل Yم 

 ل�$الف العال�ي لل�(س�ات ال�<�Jة ل$ق�ق اإلن�ان.ا

  ت�ص�ة

 .إح�اث م(س�ة و<�Jة م��قلة ل$ق�ق اإلن�ان  .أ

   اإلن�ان ل$ق�ق  ال�ول�ة اآلل�ات مع ال�عاون  2

   اله�4ات ال0*"أة 01عاه�اتال�عاون مع  2.1

األمK ال��$�ة ال��Jأة  إلى ه�fات تقار �ها ال�<�Jةال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة Iع� <�ل ان�cار ق�م\  ،2016و 2015	 ف .11

  ).  أشه� 6ول`Jة حق�ق ال5فل (س�Jان ) و أشه� 5وس�Jات  4 ب�أخ�� دام�Iا في ذلU ل`Jة مJاهgة ال�ع=ی: (،  �Iعاه�ات

                                                             
 4  �

R̂  , 2017دnسم(�  12،  2017أmتlfر  31الkرامة ، تحل�ل قانون م[افحة اإلرهاب وتمf]له الذي اعتمدە مجلس الوزراء السعودي 

-saudi-adopted-financing-its-and-terrorism-combating-law-https://www.alkarama.org/en/documents/analysis

31-ministers-council   �
R̂   مارس) 15(اطلع عل�ه 

  (األوروغواي) 138.59التوص�ة  5 
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12 . K��ل\ ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة في نها�ة ال�5اف الل�!اماتها ال��علقة ب�ق�Jف�= الفعال لل��ص�ات أنها تقاع�\ عY ال� إال تقار �ها،ام�

  .7األ<�اف واالم�Jاع عY إع�ام األح�اث 6إلغاء العقاب الN�ني م�ل ال`ل� أو ال�جK أو ب��ك األم��ةه�fات الال�ي ق�م�ها 

 ت�ص�ة

 .�عاه�ات��Jأة Iه�fات الالإن�اء آل�ات ل�ص� تJف�= ال��ص�ات ذات ال'لة ال'ادرة عY أ. 

 ال�عاون مع اإلج�اءات ال6اصة 2.2

13 .=Jال�امل  م 	ل األخ��،االس�ع�اض ال�ورNتق Kات ز ارة ال�ع�د�ة لN5لI الفق� ال��قع  8إالI يJاص ال�عlال�ق�ر ز ارة و ال�ق�ر ال

 .2017في عام ة والل�ان أج� �ا �Iأن تع! ! وح�ا�ة حق�ق اإلن�ان في س�اق م;اف$ة اإلرهاب  الlاص

قNل\ ال��ل�ة <ل:  أخ�{،أم�ر  ض�Y. ومI ،2004 Yعgها �ع�د إلى عام <لNا ل! ارات ق�5 ة ی�c�J م�افقة ال�ع�د�ة 13الزال  .14

ل! ارة إلى أجل ل هامJ= تأج�ل اتار I lع� ل�Jها لK ت$�د ،2015ز ارة ال�ق�ر الlاص ال�عJي I$الة ال��افع�Y عY حق�ق اإلن�ان في عام 

 .غ�� م��ى

 13ال��$�ة K مالعامل ال�عJي Iاالح�`از ال�ع�في ال�اIع لأل تJNي الف� [ ال�اض�ة،وعلى م�{ ال��Jات الt�l  ذلU،عالوة على . 15

 .ما زال جلهK م$�`!ا ح�ى اآلن ف�دًا، 21ف�ها إلى اإلف�اج الف�ر	 عY  عاق�ارا د

 ت�ص�ات

ق�Nل ج��ع ال5لNات ال�علقة لل! ارات الق�5 ة وت$�ی� م�ع� ب�ون تأخ�� ل! ارة ال�ق�ر الlاص ال�عJي Iال��افع�Y عY حق�ق   .أ

 اإلن�ان؛

 .Kاإلف�اج عY األف�اد ال�$�وم�Y تع�فًا مY ح� �ه ال�اع�ة إلىتJف�= ج��ع ق�ارات الف� [ العامل ال�عJي Iاالح�`از ال�ع�في   .ب

 اإلن�ان حق�ق  ال�!امات تJف�= 3

   ال(A في ال(�اة وال(�!ة واألم? ال"6<ي  3.1

  عق��ة اإلع�ام والعقاب الN�ني  3.1.1

 2015ن$� م�!ای� على م�{ ال��Jات الt�l ال�اض�ة و�لغ\ ع�ل�ات اإلع�ام ذروتها في سJة اس�l�م\ عق��ة اإلع�ام على . 16

  حالة إع�ام). 79( 2013أ	 ضعف الع�د في عام  )،حالة إع�ام 158(

                                                             
  6  �

Rر السعود%ة الثا�[uلجنة مناهضة التعذ%ب، المالحظات الختام�ة ع� تق)SAU/CO/2CAT/C/( 2016يونيو  8؛  
R الثالث والرابع للسعود%ة الطفل،لجنة حقوق  7  ST[ن الدور[u[u4( المالحظات الختام�ة �شأن التق-CRC/C/SAU/CO/3( ،25  رlfتm2016أ  
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17 . Kل ال`�ائ�ل��علقة ات�اصل ال�$اكK ال�ع�د�ة إص�ار أح;ام اإلع�ام في أعقاب م$اك�ات مع�Nة، �Iا في ذلU ال`�ائK غ�� الع�Jفة م

 .Iال�l�رات، وال�$�، وال�دة

، ت�اصل سل5ات 9ال�ع�د�ة خالل االس�ع�اض ال�ور	 ال�امل األخ�� ال�ي أخ=ت ال�ع�د�ة عل�ا بهادة ال�ي ��ع�الرغK ال��ص�ات . 18

Yع Kتقل أع�اره Yعق��ة اإلع�ام على األف�اد ال=ی ]�N5الد تNة 18الJس،��Jحالة علي ال Uلة على ذل��ن، وعN� وداود ال��ه . ومY األم

 .10وح;K عل�هI Kاإلع�ام N�I: م�ار�OهK في ال�cاه�ات 2012في عام  ل�اهللا زاه�، الل=یY اع�ق

19 .Uاإلضافة إلى ذلI  ج: ال�� عة��I Kني، ح�ى على األفعال ال�ي ال ت�;ل ج�ائ�Nال�ع�د�ة تف�ض العقاب ال Kالزال\ ال�$اك

  .ا ��Iج: اتفاق�ة مJاهgة ال�ع=ی: لألمK ال��$�ةاإلسالم�ة، م�ا ی�عارض مع ال�!اماته

20 . Y`ال�I 	رائف ب�و 	على ال��ون ال�ع�د Kة اإلن��ن\، ُح�;Nآرائه على ش Yال�ل�ي ع ��Nات  10ن��`ة لل�ع�Jجل�ة 1000وس، 

 .201511یJای�  9مJها في  50تلقى 

 ت�ص�ات

  ؛ �Y أخ�5 ال`�ائK وح�c إع�ام القاص علىتع�یل ج��ع ال��� عات القائ�ة ل$'� ت�N5[ عق��ة اإلع�ام   .أ

 .وال��ارسة ��� عاتإلغاء العقاب الN�ني في ال  .ب

 ع�ل�ات اإلع�ام خارج األراضي ال�ع�د�ة 3.1.2

ح�لة ع�;� ة ض� الق�ات ال$�ث�ة في ال��Y وهي ال$�لة ال�ي ن�دت بها م�ارًا األمK  ،2015آذار  /تق�د ال�ع�د�ة مJ= مارس . 21

 :N�I ات حق�ق اإلن�ان�cJاالت اإلغاثة ال�ول�ة ومOاال��$�ة ووYة ض� ال��ن��Nه`�ة ل$ق�ق اإلن�ان ال��ت�Jجاء في و  .الن�هاكات ال�

ال��gات ال`� ة ال�ي قادتها ق�ات ال�$الف Iق�ادة ال�ع�د�ة Oان\ ل$ق�ق اإلن�ان أن  ةال�ام� ال�ف�ض�ةعY  2017تق� � ص�ر عام 

  .12ال�lائ� ال��ن�ة في ال'�اع م`��عال�N: ال�ئ��ي في وق�ع إصاIات في صف�ف األ<فال Iاإلضافة إلى 

  ت�ص�ة

  .وقف ج��ع ان�هاكات القان�ن اإلن�اني ال�ولي وقان�ن حق�ق اإلن�ان  .أ

                                                             
و]ــــج) ؛ 138- 130(س��fا، النمسا) ؛  138.126التوص�ات  9  R)(فر�سا) ) 138.125(ليتوان�ا) ؛  138.124(ال  

R الس�ف والحu]ة ، المنظمة 10 STة السعود%ة لحقوق اإل�سان ، ع�� النمر: ست سنوات ب�lاير  15األورو   ، 2018ف(�
http://www.esohr.org/?p=2349 2018مارس  17(اطلع عل�ه(  

� حق رائف  دوي 1000نوات و السعود%ة: المح[مة العل�ا  الu]اض ت�]د الح[م  السجن ع�� سالkرامة، 11
R̂   ،جلدة 

 -1000-w-snwat-shr-jnbals-alhkm-twyd-balryad-allya-almhkmt-https://www.alkarama.org/ar/articles/alswdyt
bdwy-rayf-hq-fy-jldt  2018مارس  18(اطلع عل�ه(  

تقu]ر األمم المتحدة لحقوق اإل�سان %حث ع� إجراء  -ال�من: "£ارثة من صنع اإل�سان  ال¡امل" المفوض�ة السام�ة لحقوق اإل�سان،  12  
) 2018مارس  15(اطلع عل�ه  2017، س#تم(� تحقيق دو¤� 

http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22025&LangID=a   
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 م�ارسة ال�ع=ی: 3.1.3

 قgا�ا�I Iه�ة ال�$ق�[ في ال`�ائK "ال��علقة ال�;لفة-م;�: ال�$ق�[ واالدعاء العام وأجه!ة ال�lاب�ات (ال�NاحF العامة)  مYیل`أ Oل . 22

 "Yه`ي إلى  –األمJل م;�I ل$'�ل على االع��افات. به�ف ام�ارسة ال�ع=ی: خالل ال�$ق�قاتYل�غ عNال� Kحاالت الع�ی وق� ت Yم �

ال�gب ال��Nح وال`ل� وال�عل�[ مY ال��یY  أع�ال ال�ع=ی: وت��ل األخ��،ال�ع=ی: وس�ء ال�عاملة مJ= االس�ع�اض ال�ور	 ال�امل 

، لق'�{ اوال�Nودة �رجات ال$�ارة ل�  وال�ع�  �Jرال�Jم وال5عام ومY الال$�مان مY والق�م�Y وال�gب على Iا<Y الق�م�Y (الفلقة) و 

 .وال'ع[ Iال�ه��اء <� لة،$tN االنف�اد	 لف��ات وال

فإن ع�دًا مY  ،13ال$`!في  وس�ء ال�عاملةوعلى ال�غK مY ق�Nلها Iال��ص�ات الع��اد إ<ار ت�� عي للقgاء على ال�ع=ی: . 23

�انات ال�ي ی�K أ	 ع�م الق�Nل IالN االس�Nعاد،ال�gانات القان�ن�ة األساس�ة لK ی�K ت�� �ها Iع� في القان�ن ال�$لي، �Iا في ذلU قاع�ة 

 .وت`� K ال�ع=ی: وال$�c ال�5ل[ال$'�ل عل�ها ت$\ ال�ع=ی: أمام ال�$;�ة 

لل�gب  تع�ض-ال'ادر عY الف� [ العامل ال�عJي Iاالح�`از ال�ع�في  10/2017الق�ار رقK  م�ض�ع- 14سل�K أب� عN� هللا. 24

لK �ع�ض عل�ه أ	 أم� IالقO2014،  �Nان�ن األول / د����N  11االس�Nlارات في  وأ<ل[ عل�ه ال�صاص أثJاء اع�قاله مY قNل أجه!ة

و�ل أب� عN� هللا في ال$�I tNع!ل عY العالK الlارجي وال$tN االنف�اد	 ال��5ل، واحُ�`! ألك�� مY عام�Y  .ولK ُیNلغ N�I: اع�قاله

سل5ة قgائ�ة. وتع�ض لل�ع=ی: الJف�ي وال`��	 أ�ة �ل أمام في س`Y ال�مام ال��O!	 دون ال��اح له Iاالت'ال �I$ام ودون أن ��

 .كال'ع[ Iال�ه��اء وال$�ق Iال�`ائ� وال�gب ال��Nح واإلیهام Iاإلغ�اق مY أجل ان�!اع اع��افاته

م;�:  �ل5ةفي أماكY االح�`از ت�Nع لمY العقاب ل��ت�Nي ال�ع=ی: ألن آل�ات ال�ص� وال�;�{  ب�fة اإلفالت في ال�ع�د�ة ت��د. 25

 ه� م�(ولو إش�اف وزارة ال�اخل�ة ت$\  م;�: ال�$ق�[ واالدعاء العام�ع�ل جهاز   وال$;K.الK'l  صارتال�ي  ،العامال�$ق�[ واالدعاء 

فإن م!اعK  لU،ذوعالوة على . ه=ه ال��احلOل عY اع�قال األف�اد واس�`�ابهK واح�`ازهK وال�$ق�[ معهK وم$اك��هI Kاإلضافة إلى م�اقNة 

 .�ل�لاالع��افات ال��J!عة ت$\ ال�ع=ی: IOالقgاة �I;ل مJه`ي  أخ=و  لل�$ق�[ع=ی: ال�ي ی�K رفعها أمام ال�$اكK ال تglع ال�

 ت�ص�ة

 ت$�ی� وت`� K ال�ع=ی: �Iا ی��اشى مع اتفاق�ة األمK ال��$�ة ل�Jاهgة ال�ع=ی:؛  .أ

 .ال`Jاةض�ان ت$ق�قات فعل�ة في ج��ع م!اعK ال�ع=ی: وس�ء ال�عاملة ومقاضاة   .ب

 االح�`از ال�ع�في 3.1.4

                                                             
ال�ا) ؛  153-138التوص�ات  13    (فر�سا).  138.151(أس(®
اء األمم المتحدة "احتالkرامة،  14  � السعود%ة: خ(�

R°دهللا تعسPأبوع R STدهللا حسP2017مايو  26" جاز سالم ع 
tsfy-abwbdallh-hsyn-bdallh-salm-ahtjaz-almthdt-alamm-khbra-https://www.alkarama.org/ar/articles/alswdyt  

  )2018مارس  3(اطلع عل�ه 
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 ��200ارسة ذروتها عJ�ما تK اع�قال أك�� مY ه=ه الصل\ و و  ،ی���J االح�`از ال�ع�في على ن5اق واسع ومKc�J في الNالد. 26

و Jای� / Oان�ن  2017س�N��N / أیل�ل  ب�Y خالل الف��ة ما العائلة ال�ال�ة مYشl'�ة عامة وناشY�5 وعل�اء ورجال أع�ال وأعgاء 

 .15"أو "ح�ا�ة األمY الق�مي "الف�اد ت$\ ذر عة "م$ار�ة  2018ال�اني 

وتق�م ق�ات األمY وأجه!ة ال�lاب�ات  .مJ= االس�ع�اض ال�ور	 ال�امل األخ�� يت�اصل\ م�ارسة االح�`از ال�ع�في �I;ل مJه`. 27

ت'ال دون ال��اح لهI Kاالم�ة <� لة األف�اد في ال$tN  �ضعو . ودون إبالغ األف�اد IأسNاب اع�قالهK قgائي،Iاالع�قال دون إذن 

تK اح�`از  امة،ال��  م(س�ةي الع�ی� مY ال$االت ال�ي وثق�ها . فف�صة لل5عY في قان�ن�ة اح�`ازهKال ت�ج� ل�یه�I K$ام أو Iأس�هK و 

،  16ل��ت`ى الق� �ص �Oا ه� ال�أن IالN�Jة ع�ة س�Jاتو ع�ة أشه�  ب�Y �اوح\ف��ات تدون ته�ة ل -في ذلU القاص� �I  Yا-األف�اد 

 .وه� في سY ال�ال�ة ع��ة واحُ�`! ب�ون ته�ة ل��ة عام�Y وث�ان�ة أشه� 2014الق�N في عام عل�ه ال=	 ُألقي 

28 . �Nان�ن األول / د���O ُأدخل على قان�ن اإلج�اءات ال`!ائ�ة في 	ال�ع�یل ال= Yم Kانات  ،2013وعلى ال�غ�gإال أنه ال �ق�م ال

`از ���ح القان�ن لق�ات األمI Yاح� بل أك�� مY ذلU. القان�ن�ة األساس�ة ألنه ال ��I Y�g;ل واضح ال$[ في ال���ل أمام القgاء

Nال��� Kائ�ة  ل��ة ت'له ف�هg-إلى س�ة أشه� دون م�اجعة ق	وفي- 17ب�ون ته�ة أ  tN$ارجي الlال Kالعال Yع!ل ع�I ل��ة ت'ل

 .18ی�ًما 60إلى 

جJائ�ة إلى جعل  إج�اءاتی(د	 غ�اب قان�ن  وفي حالة ت�ج�ه االتهام لل���Nه بهK، ت��ن ال�$اك�ات مع�Nة �I;ل مJه`ي. إذ. 29

هK عادة ما � �Oا أن ال��ه��Y وم$ام�. �ف ال`�ائK على أساس تق�ی�	 لل��ع�Y العام�Y ت�ص�ها ح�Y;�� F ال�قاضاة تع�ف�ة �N5Iع

جعل  ��;Y لل�$;�ة وأخ�ً�ا،. مY اال<الع على ملفاتهK و Nلغ�ن عY جل�ات االس��اع Iإخ5ار ق'�� للغا�ةال�$اك�ة خالل ��Jع�ن 

 "19.ال$ق�قة�هار إل اض�ور و إذا Oان ذلU أو لل$فا� على األخالق العامة، أ أم�Jة،"ألسNاب  س� ةال`ل�ات 

 �glع آخ�ون ل�$اك�اتفي ح�Y  قgائي،ی�K إ<الق س�اح Iع� الg$ا�ا Iع� أشه� أو ح�ى س�Jات دون ته�ة أو أ	 إج�اء . 30

 .جائ�ة و $;K عل�هI Kال�`Y لف��ات <� لة أو Iعق��ة اإلع�ام

واح�`! �Iع!ل عY العالK الlارجي ل��ة  2013ال=	 اع�قل في عام  20<ال:هالل جاسK آل ب�ر ون�gب ال��ل هJا I$الة  .31

مY ثالث س�Jات دون أن ت�جه له اتهامات  مع�قال ألك��<ال: آل لFN  شه� Y، تع�ض خاللها لل�ع=ی: ال��ی� مY أجل ان�!اع اع��افاته.

                                                             
ز، 15  2017نوفم(�  5، و¤� عهد السعود%ة %عزز قPضته ع� السلطة  اعتقاالت شملت األم(S الول�د رو](®

s/idARAKBN1D507Bhttps://ara.reuters.com/article/businessNew اطلع عل�ه)  
� إحدى المظاهراتالkرامة، 16 

R̂ R لمشاركته  STرص محتجز منذ س)ت[u2016أغسطس  31، السعود%ة: الطفل مرت¼� الق  ،
-ahdy-fy-lmsharkth-sntyn-mndh-mhtjz-alqryrs-mrtjy-altfl-https://www.alkarama.org/ar/articles/alswdyt

almzahrat  2018مارس  20(اطلع عل�ه(  
  114الجزائ�ة، المادة  تنظام اإلجراءا 17 
 119الجزائ�ة، المادة  تنظام اإلجراءا 18 
  155 نظام اإلجراءات الجزائ�ة، المادة 19 
R  التجّسس، طلع ع� ب�ان المفوض�ة السام�ة لحقوق اإل�سان: ا 20  STون السعودّ%ة ع� إ%قاف عملّ�ة إعدام المّتهم

ّ
اء األمم المّتحدة %حث خ(�

   2018مارس  15 وl)�� العق�دة الش�عّ�ة
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مع  2016ف�Nای� / شNا�  21ال� اض في  ال�$;�ة ال`Jائ�ة ال��l''ة فيأول م�ة على ع�ضه ج�{ و  .أو �ق�م إلى سل5ة قgائ�ة

"ت�� ل اإلرهاب" و "ن�� العق��ة ال��ع�ة" وح;K عل�هK  وال�`�t ل'الح إی�ان" "أدیY خ��ة ع�� مY ال�جال ب�ه�ة   .آخ�م�ه�ًا  31

��افات ال��J!عة ت$\ Iاالع الع��ب ال��ع�دة ال�ي شاب\ ال�$اك�ة واألخ=على ال�غK مY و . 2016د���O / �Nان�ن األول  Iاإلع�ام في

 .2017 سJة، تK تأی�� أح;ام اإلع�ام ال�ع=ی:

 ت�ص�ة

 .القgاء على م�ارسة االح�`از ال�ع�في و�ع5اء ج��ع ال�gانات القان�ن�ة األساس�ة وحق�ق ال�$اك�ة العادلة لل�$�وم�Y مY ح� �هKأ. 


!? ال0Eع�ات 3.2F0ع ال�ل0ي وتE�في ح�!ة ال�ع+�� وال A)ال  

تK اع�قال  ،األخ���J= االس�ع�اض ال�ور	 ال�امل ف. ال��� عات ال�$ل�ة في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة ال�عارضة ال�ل��ةت`�م  .32

:N�I 5اء واألف�اد�Jال Yات ال��اصل ن�� تعل�قات  الع�ی� م;Nاالج��اعي،نق��ة على ش  Kا ب�ه�JأدیYه�ة مNل م�Nته�دم�اد "ن��  ق 

Jال�ی Kام العام والق�cJص�ةواألخالق  �ةال�'lلت" ، و العامة وال Y`ال�I Kه�Nج: ال�ادة �\ معاق��I ات�Jس tقان�ن  �6�ة خ� Yم

 .2007ال`�ائK اإلل���ون�ة لعام 

ت$�c ال�ادة  ال��cJات ال��اس�ة وم�cJات حق�ق اإلن�ان مY ال��`�ل.  J��2015ع قان�ن ال`�ع�ات لعام  ذلI ،Uاإلضافة إلى. 33

لعامة أو ا) ت�`�ل ال��cJات ال�ي "ت�Y�g الئ$�ها األساس�ة أح;اما ت�عارض مع ال�� عة اإلسالم�ة أو الcJام العام أو اآلداب 2( 8

�J>ال�ح�ة ال�I لlة".ت Uق�ة لل�ل5ات  ح�م\ و�اإلضافة إلى ذل�Jات حق�ق اإلن�ان ال��cJل م;�Iه`يJال$'�ل على  م Yتمvاخ��، 

 قاس�ة.تأس�t م�cJة غ�� م�خ'ة"، وص�رت في حقهK أح;ام س`�Jة "في ح�Y ت�\ مقاضاة أعgائها ب�ه�ة 

یJای� /  25في  جائ�ة،في أعقاب م$اك�ة  عل�ه،ال=	 ح;K  اإلن�ان،ال��افع ال�ع�د	 عY حق�ق  الع��Nي،Oان ه=ا حال م$�� . 34

وت�و `ه  2013إن�ائه ل`�ع�ة حق�ق�ة في عام  N�I: ال��l''ةة ال`Jائ�ة سJة مY قNل ال�$;� I14ال�`Y ل��ة  2018كان�ن ال�اني 

 .21لل$� ات األساس�ة �I;ل سل�ي

اعُ�قل الع�ی� مY ال5�Jاء واألف�اد في ال�5Jقة ال��ق�ة  ، فق�فإن ال$[ في ال�`�ع ال�ل�ي غ�� مع��ف Iه في ال��ل�ة وأخ��ًا، .35

�Iا في ذلU الJاش� ال�ل�ي فاضل  "،ب�ه�ة "ال�$� � وال��ارOة في ال�cاه�ات وح���Oا مY قNل ال�$;�ة ال`!ائ�ة ال��l''ة

 .201422سJة في م�J'ف مارس / آذار  15ال=	 ُح�K عل�ه Iال�`Y ل��ة  ال�Jاسف،

                                                             
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=22829&LangID=a   

 إ%فاmس،  21 
¿
 2018مارس  2، المملkة العlu�ة السعود%ة: عضو مجلس حقوق اإل�سان الذي ي)تهك حقوق اإل�سان �ش[ٍل صارخ يوم�ا

violations/ar-rights-https://www.ifex.org/saudi_arabia/2018/03/02/human Ã  2018مارس  15(اطلع عل�ه(  
� ال22

R°االحتجاز التعس  �
RÄق العامل المع[u38رقم   األمم المتحدة %صدر القرار  ف Ã2015 ف�ه %طالب  

¿
  ). A/HRC/WGAD/2015(  اإلفراج عنه فورا
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36 . t�lات ال�Jحق�ق  ال�اض�ة،على م�{ ال� Yع Yإج�اءاتها ال'ارمة ض� ال��افع� Yاإلن�ان،زادت ال�ل5ات ال�ع�د�ة م O ا�

إج�اءات  Oان\ م�ض�ع الع�ی� مY، ال�ي  في ال��ل�ة الع���ة ال�ع�د�ة(ح�K) $ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ةالج�ع�ة  ع�gا في 11ع مع وق

، N�I: ح�c مY ال�ف� لJفt ال��ةسJة ، یل�ها  15 و 5ب�Y  ما ص�رت في حقهK عق��ات س`�Jة ت�اوح\ال=یY و  ،23األمK ال��$�ة

ان�هاكات حق�ق اإلن�ان داخل ال��ل�ة وساع�ت الg$ا�ا على تق��K على فgح  ح��Kل\ . عاإلن�انن�ا<هK ال�ل�ي في م`ال حق�ق 

ودع\ ال�ل5ات  أوسع،وح� ات  م��قل،وقgاء  دس��ر ة،ك�ا دع\ ال`�ع�ة إلى إقامة مل��ة  ة.ال�ل5ات ال��(ولم5الNات قان�ن�ة ض� 

 .ألساس�ة ل`��ع ال��ا<Y�J ال�ع�دی�Yم�اًرا وت��اًرا إلى اح��ام ال$ق�ق ال��ن�ة وال��اس�ة ا

  ت�ص�ة

`�ائK ال�عل�مات�ة وال��� عات ال�$ل�ة األخ�{ ال�ي ت$� مY ال��ارسة ال�ل��ة لل$[ في ح� ة ال�ع��N وت�� Y التع�یل نcام م;اف$ة . أ

 .ال`�ع�ات وال�`�ع ال�ل�ي و�<الق س�اح ج��ع س`Jاء ال�أ	

 حق
ق اإلن�ان ومIاف(ة اإلرهاب 3.3

، ُت�JهU ال$ق�ق وال$� ات 24على ال�غK مY ال�!امات ال�ع�د�ة ال�اIقة �gIان اح��ام حق�ق اإلن�ان في س�اق م;اف$ة اإلرهاب. 37

  .األساس�ة I'�رة مJه`�ة ت$\ ذر عة م;اف$ة اإلرهاب

بJاء على ق�ار وزارة ال�اخل�ة  2008أن�أها م`لt القgاء األعلى في عام  ال�ي-ة ��l''ئ�ة ال!اK اس�l�ام ال�$;�ة ال`ث. 38

  .م�!ای� ل�قاضاة أفعال ال�عارضة ال�ل��ة Iإج�اءات ت�JهU ض�انات ال�$اك�ة العادلة �I;ل-ل�$اك�ة حاالت اإلرهاب 

 تع�ض�ا وغالNا مال قاعة ال�$;�ة تK مJع ال�$ام�Y ال=یY ی�افع�ن عY القgا�ا أمام ال�$;�ة ال`!ائ�ة ال��l''ة مY دخ� . 39

 Yغ�� لالس�قالة مgلل Yعةم�ض�ًعا  أو صارواال$االت ال�فاع عIلل��ا KارهNاع�I لل�ولة Yغ�� م�ال�"".  

�ة وال ف�ة، و `ّ�م أع�ال الJق� غ�� العJی�Y�g تع� فا مNه�ا له=ه ال`�  اإلرهاب،ص�ر قان�ن ق�عي ل�;اف$ة  ،2014وفي عام . 40

 Uة. وق�ی���Nانات اإلج�اءات ال�اج�gI  Yال�ل��� Yعلى ال�عارض� K;$ة لل''lل ال�$;�ة ال`!ائ�ة ال��Nق Yام ه=ا القان�ن م�lاس� Kت

  .I25عق��ات س`�Jة قاس�ة

                                                             
� م�دان حقوق اإل�سان (23

R̂ R العام لألمم المتحدة، التعاون مع األمم المتحدة وممثليها وآل�اتها  STاألمA/HRC/27/38 (27  2014أغسطس ،
 ؛30الفقرة 

، القرار  �
R°االحتجاز التعس  �

RÄق األمم المتحدة العامل المع[u38ف Ã2015 ،24  �)؛2015نوفم  
   ؛2014أmتlfر  UA SA 11/2014 ،3مذكرة إ¤ الحكومة السعود%ة،  

R عن حقوق اإل�سانالمفوض�ة السام�ة لحقوق اإل�سان،  STة السعود%ة: ب�الي قلقة �شأن األح[ام القاس�ة  حّق المدافع�luة العkيوليو  10 ،الممل
2014 ،ttp://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=14846&LangID=ah  3(اطلع عل�ه 
  )2018مارس 

  (المكس�ك).  138.216التوص�ة  24 
 25   �

R̂ � الصادر عن الفu]ق  Ã2017 63رقم  قرار حالة جابر العامري، موضfع ال £ما هو الشأن 
R°االحتجاز التعس  �

RÄالعامل المع �
ل°®

Î
 القPض ، الذي أ

 �
R̂ � لمدة ثالثة أشهر  ، واحُتجز  معزل عن 2014أبu]ل Ã نÐسان  12عل�ه  �Óأ%ار ثم  ، العالم الخار Ã مايو �

R̂ من قPل المح[مة  2015ُح[م عل�ه 
ف�ديو  ەر]ال �سÕب ���  50000السفر لمدة سبع سنوات  اإلضافة إ¤ غرامة قدرها من سبع سنوات %ليها حظر   السجنالمتخصصة  زائ�ةالج
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41 . �Nاع��� في ن�ف� 	اإلرهاب وت�� له ال= Kالقان�ني و `�م م`  2017ال ی!ال القان�ن ال`�ی� ل�;اف$ة ج�ائ Yعة �ف�ق� إلى ال�ق���

 Y وال�`�ع ال�ل�ي وت�� ��Nوال�ع 	األفعال ال�ي تقع ت$\ حق�ق ح� ة ال�أ Yح� ة الف�� وا ال`�ع�ات،واسعة م Yًال عgف��gل� 

Yوال�ی. 

ذلU  في �Iا-ل�$;�ة ال`!ائ�ة ال��l''ة صالح�ة ت��ی� ف��ة االح�`از لمY قان�ن م;اف$ة اإلرهاب  20و  19ت�Jح ال�ادتان . 42

إلى أجل غ�� م��ى. �Oا ��Jح القان�ن سل5ات تق�ی� ة ��NOة ل�ئاسة أمY ال�ولة ال�ي أن�f\  -االح�`از �Iع!ل عY العالK الlارجي 

تقار �ه مNاش�ة إلى ال�لU، الق�ام دون أ	 رقاIة قgائ�ة Iإج�اءات "ال�ف���   ال=	 ی�فع، ا ال`هاز األمJي ال�امل��;Y له= ح�یً�ا. و

 .ق�[ وال$`!  وال�الحقة ال`Jائ�ة واإلدار ة"وال�$

إلى عY ف�ه Iق�ار إدار	 ال ��;Y ال5ال��افع�Y عY حق�ق اإلن�ان وال�عارض�Y ال�ل���Y ت�ج�ه ی�K و�ع� قgاء عق���هK  . وأخ��ًا،43

مY قان�ن م;اف$ة ج�ائK  88تvJ ال�ادة . م�ا �$�م األف�اد مY ح[ ال5عY في قان�ن�ة اح�`ازهK "،ال��5ف ل�عال`ة"م�اك! ال�Jاص$ة 

 ."إلى "[ت'$�ح] أف�ارهK و [تع��[] ان��ائهK ال�<Jي ال�Jاص$ة ته�فعلى أن م�اك!  2017اإلرهاب وت�� له لعام 

  ت�ص�ة

$ة فتع�یل ت�� عات م;اف$ة اإلرهاب ل���اشى مع ال�عای�� ال�ول�ة، واالم�Jاع عY االن�قام مY ال�عارض�Y ال�ل���Y ب=ر عة م;ا  .أ

 .اإلرهاب

                                                             
ض سلطتها ووصفها ورف يوتيوب ي)تقد ف�ه السلطات. اتهم " التحu]ض ع� التمرد ضد الحاÖم. تحu]ك المعارضة. وتحf]ل الناس ضد الدولة،ع� 

ءإنتاج وتخØ]ن و×رسال مقطع ف�ديو " وكذلك 2014ام قانون م[افحة اإلرهاب لع اسZنادا  " أنها قمع�ة �Ùn ئم جرا موجب قانون ال "للنظام العام
ون�ة ®)kاإلل .  


