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  مليون شخص 7منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم ما يزيد على 

  يناضلون من أجل عالم يتمتع فيه الجميع بحقوقهم الإنسانية. 

  وتتمثل رؤية المنظمة في أن يتمتع جميع البشر بجميع حقوق الإنسان  

  المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيره من 

 ولية لحقوق الإنسان.المعايير الد 

  ومنظمة العفو الدولية منظمة مستقلة عن جميع الحكومات والعقائد

  السياسية أو المصالح الاقتصادية أو المعتقدات الدينية، وتتلقى 

 تمويلها من أعضائها ومن التبرعات العامة. 
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 مقدمة 

عّدت
ُ
 في السعودية العربية المملكة لسجل الشامل الدوري االستعراض في لإلسهام المداخلة هذه أ

 المملكة مدى فيها الدولية العفو منظمة وتقيِّّم. 2018 الثاني تشرين/نوفمبر في اإلنسان، حقوق مضمار
 فيها تطرح كما لسجلها، السابق الدوري االستعراض أثناء إليها المقدمة للتوصيات السعودية العربية
 وتختتمها البالد، في الواقع أرض على اإلنسان حقوق ولحالة اإلنسان لحقوق الوطني لإلطار تقييمها
 في المذكورة اإلنسان حقوق تحديات لمواجهة السعودية العربية المملكة حكومة إلى مقدَّمة بتوصيات

.التقرير هذا   

 

 السعودية العربية المملكة تنفيذ عدم من يبدو ما بسبب قلق بواعث الدولية العفو منظمة تساور حيث
 النساء حقوق كفالة ذلك في بما ،2013 في السابق االستعراض أثناء قبلتها التي أهمية األكثر التوصيات
 ضد تميِّّز التي الممارسات وإلغاء العنف، من الحماية وفي التنقل، وحرية والتشغيل التعليم في والفتيات
 تحفظاتها السعودية العربية المملكة مواصلة حيال باألسف الدولية العفو منظمة تشعر كما. المرأة

لة  القضاء نظام وتعّدي طرف، كدولة إليها انضمت التي اإلنسان لحقوق الدولية المعاهدات ألحكام المعطِّّ
 وفي الحرية في الفرد بحق يتصل فيما الدولي، القانون في األساسية الحمائية الضمانات على الجنائي
.السيئة المعاملة ضروب من وغيره التعذيب من والحرية العادلة المحاكمة وفي شخصه، على األمان  

 

 لحقوق والمنهجية الفظيعة االنتهاكات بشأن قلق بواعث هذا، تعليقها في الدولية، العفو منظمة تثير كما
 بصورة السلطات دأبت ،2014 فمنذ. الحاالت من العديد في سوءا   وازدادت ترتكب برحت ما التي اإلنسان
 كما اإلرهاب، لمكافحة محكمة وهي ،"المتخصصة الجزائية المحكمة" إلى اللجوء على منهجية

 عن المدافعين لمقاضاة ،2014 شباط/فبراير في الصادر اإلرهاب، مكافحة قانون إلى اللجوء استسهلت
 من بحقهم صدرت آخرين محاكمة وإلعادة اإلنسان، حقوق بشأن السلمي عملهم على اإلنسان حقوق
 وسائل واستخدام السفر بمنع قرارات كذلك ناشطين بحق صدرت وقد. طويلة لمدد بالسجن أحكام قبل

 التعذيب يتفشى بينما. اإلنسان حقوق مضمار في السلمية أنشطتهم بجريرة االجتماعي، التواصل
 مراكز في واالحتجاز القبض عمليات أثناء العقاب من خشية دونما القاسية المعاملة ضروب من وغيره

.الخارجي العالم عن بمعزل االحتجاز أثناء ذلك في بما والسجون، االعتقال   

 

 حيث. العالم في اإلعدام لعقوبة ممارسة األكثر الخمس الدول بين السعودية العربية المملكة برحت وما
 باستنادها مزاعم ووسط الجور، بالغة محاكمات على بناء وتنفيذها اإلعدام أحكام إنزال المحاكم تواصل
 أحكام تصدر السعودية العربية المملكة زالت ما ذلك، عن وفضال  . باإلكراه ُتنتزع" اعترافات" إلى ذلك في

.األحكام هذه وبتنفيذ الجرم، ارتكاب وقت في 18 سن بلغوا قد يكونوا لم من بحق اإلعدام   

 

قرت التي المحدودة اإلصالحات من الرغم وعلى
ُ
 للمرأة السماح ذلك في بما المرأة، حقوق بشأن أ

 في المرأة ضد المنهجي التمييز أن إال السيارة، بقيادة للنساء والسماح البلدية لالنتخابات بالترشح
 يطرأ لم الذي المرأة، على الرجل والية نظام خالل من سيما وال مستمرا ، زال ما الفعلي والواقع القانون
.تغيير أي عليه  

 

 منهم يتواجدون من يواجه بينما المنهجي، التمييز من مختلفة ضروبا   يواجهون المهاجرون العمال برح وما
 لحقوقهم خطيرة انتهاكات فيها يواجهوا أن يمكن دول إلى والترحيل االعتقال نظامية غير بصورة البالد في

 بسبب التمييز تواجه البالد من الشرقية المنطقة في المسلمة الشيعية الطائفة تزال وال. اإلنسانية
 وفي معتقداتها عن التعبير وفي الدينية شعائرها ممارسة في حقها على القيود ُتفرض كما معتقداتها،
 إخضاع ويستمر. العامة بالخدمات التمتع وفي العمل في أفرادها حق على وكذلك العدالة؛ التماس

 بمعزل واالحتجاز التعسفي لالعتقال السلطات، ينتقدون أو لالحتجاج، يتظاهرون ممن الشيعة الناشطين
.الجور صارخة محاكمات إلى استنادا   اإلعدام، لعقوبة الحاالت بعض وفي الخارجي، العالم عن   
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 متابعة نتائج الاستعراض السابق 

بصورة  توصية 36توصية قبواًل اتماً، وقبلت  151الدوري الشامل الثاين لسجلها، قبلت اململكة العربية السعودية خالل االستعراض 
 1توصية. 38جزئية، ورفضت 

 
ودية عوترحب منظمة العفو الدولية ابلزايرات اليت قام هبا املقرر اخلاص السابق املعين مبكافحة اإلرهاب وحقوق اإلنسان للمملكة العربية الس

 3طبقاً للتوصيات اليت مت قبوهلا. 6201،2نوفمرب/تشرين الثاين ، وقبلها يف 2017يف 
 

ا يف لل  ملكة العربية السعودية العديد من التوصيات اليت قبلتها أثناء املراجعة السابقة، مببيد أن منظمة العفو الدولية أتسف لعدم تنفيذ امل
وتتبىن  5"للجنة القضاء على التمييز ضد املرأة"، 19وجتر ِّم قتل النساء، وتتقيد ابلتوصية العامة  4أبن تلغي نظام والية الرجل على املرأة،
سلمي ووضعه موضع التنفيذ، ومتك ِّن املنظمات غري احلكومية من العمل دون خوف من التعرض تشريعاً لكفالة احلق يف حرية التجمع ال

ومتنع  8وتكفل تطبيق اإلجراءات القانونية الواجبة وعدالة احملاكمات، 7وتضع حداً للتمييز ضد املرأة واألقليات، 6ألعمال انتقامية،
و حكام "اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أاستخدام التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة، طبقاً أل

 10وحتمي العم ال من مجيع أشكال اإلساءة، مبن فيهم العم ال املهاجرون. 9الالإنسانية أو املهينة"،
 

ما األساسي للمحكمة طرفاً يف "نظام رو  وتشعر منظمة العفو الدولية ابألسف أيضاً إزاء رفض اململكة العربية السعودية توصيات أبن تصبح
و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية  12و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية"، 11اجلنائية الدولية"،

 ة واملهينة، لالإنسانيوتلغي العقوبة البدنية وتستأصل شأفة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة والعقوبة القاسية وا 13والسياسية،
وتسحب حتفظاهتا على "اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  14كاجللد وبرت األطراف ومسل العينني، مبا يشمل األحداث، 

داً ملمارسة وتضع ح 16وتعلن حظراً على تنفيذ أحكام اإلعدام وتقي ِّد نطاق عقوبة اإلعدام مبا نص عليه القانون واملعايري الدولية، 15املرأة"،
  17حبس األفراد وإساءة معاملتهم ومنعهم من السفر بسبب معتقداهتم السياسية أو الدينية.

 

                                                                                                                                                        

(، تقرير الفريق العامل A/HRC/25/3تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل، المملكة العربية السعودية ) 1 
 (.A/HRC/25/3/Add.1المعني باالستعراض الدوري الشامل، المملكة العربية السعودية، المرفق )

ات األساسية في سياق مكافحة اإلرهاب" ينهي زيارة للمملكة "المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحري 2 
  .2017مايو/أيار  4العربية السعودية، المعطيات األولية لزيارة المملكة العربية السعودية، 

 )رومانيا(. 91-138)قطر(،  90-138)ألبانيا(،  87-138)سيراليون(،  83-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  3 
 )السويد(.  108-138)إيطاليا(،  107-138)أستراليا(،  102-138)الدنمرك(،  100-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  4 

 )جمهورية مولدوفا(. 136-138)أسبانيا(،  56-138)إكوادور(،  33-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  5 
 )بلجيكا(.  721-138)جمهورية التشيك(،  53-138، التوصيتان A/HRC/25/3الوثيقة  6 
 )فرنسا(.  94-138)بلجيكا(، 92-138، التوصيتان A/HRC/25/3الوثيقة  7 
 )فرنسا(.  151-138)الواليات المتحدة األمريكية(،  147-138، التوصيتان A/HRC/25/3الوثيقة  8 

 )فرنسا(. 151-138، التوصية A/HRC/25/3الوثيقة  9 
 )الواليات المتحدة األمريكية(. 211-138)قرغيستان(،  210-138، التوصيتان A/HRC/25/3الوثيقة  10 
  )أوروغواي(. 22-138)سلوفاكيا(،  21-138)الجمهورية الكورية(،  10-138)التفيا(،  9-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  11 

 15-138)جزر الملديف(،  14-138)ألبانيا(،  8-138)جمهورية التشيك(،  7-138)تونس(،  5-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  12

 )فرنسا وليتوانيا(.  16-138)تايلند(، 
)جزر  14-138)ألبانيا(،  8-138)جمهورية التشيك(،  7-138)تونس(،  5-138)السويد(،  4-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  13 

 )فرنسا وليتوانيا(. 16-138)تايلند(،  15-138 الملديف(،

 )السويد(. 129-138)ألبانيا(،  128-138)جمهورية التشيك(،  127-138)كندا(،  45-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  14 

 )البرازيل(.32-138)فرنسا وأسبانيا والنمسا وفنلندا(،  25-138)جمهورية التشيك(،  24-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  15 
)سلوفاكيا 120-138)سلوفينيا والسويد وإيطاليا وبولندا(،  119-138)البرازيل(،  40-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  16 

 )فرنسا(. 125-138)ليتوانيا(،  124-138)أستراليا(،  122-138)ألمانيا(،  121-138وأسبانيا(، 
 14-138)ألبانيا(،  8-138)جمهورية التشيك(،  7-138)كندا(،  168-138ومانيا(، )ر 165-138، التوصيات A/HRC/25/3الوثيقة  17 

 )بلجيكا(. 172-138و 170-138)جزر المالديف(، 
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 الإطار الوطني لحقوق الإنسان

  2015نظام )قانون( الجمعيات لسنة 
اإلنسان" ويتوسع يف منح سلطة ، أقر جملس الوزراء "نظام اجلمعيات". وال أييت النظام على لكر "حقوق 2015يف نوفمرب/تشرين الثاين 

االجتهاد لوزارة الشؤون االجتماعية، مبا يف لل  صالحية عدم منح الرتاخيص للمنظمات اجلديدة وحل اجلمعيات إلا ما ارتؤي أهنا 
دة مدافعني ع"االخالل ابلوحدة الوطنية". ومل تستطع أي منظمات مستقلة حلقوق اإلنسان التسجيل مبوجب القانون اجلديد، بينما قد ِّم 

الل االخعن حقوق اإلنسان للمحاكمة بسبب أتسيسهم منظمات حلقوق اإلنسان. حيث وجهت إىل املدافعني عن حقوق اإلنسان "
"، وعلى ما يبدو فإن نص القانون يسعى إىل إضفاء الصفة القانونية على املمارسة احلالية يف منع منظمات ابستقرار الدولة والوحدة الوطين

سان من العمل، بذريعة محاية الوحدة الوطنية. ويف صيغته احلالية، ميكن أن يصبح هذا القانون أداة إضافية خلنق منظمات حقوق اإلن
حقوق اإلنسان وتكميم أفواه الناشطني. أما هيئات حقوق اإلنسان الوحيدة املسموح هلا ابلعمل حالياً فهي "هيئة حقوق اإلنسان" 

 سان"، وكالمها هيئتان حكوميتان. و"اجلمعية الوطنية حلقوق اإلن
 

 التغييرات الهيكلية التي شهدتها فترة والية عهد محمد بن سلمان

 بينما اختصت "وزارة الداخلية" ابلوالية فيما يتعلق بسلطات التحقيق واملقاضاة فيما سبق، شهدت األشهر األخرية تغيريات سياسية رئيسية
، أصدر املل  سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسوماً )أمراً( ملكياً 2017يونيو/حزيران رس خت هذه السلطات يف قبضة املل . ففي 

. اً جير ِّد "هيئة التحقيق واالدعاء العام" من اختصاصها يف التحقيق واملقاضاة، وينقل سلطاهتا إىل جهاز النيابة العامة، اليت أنشئت حديث
ح بعد " ختضع لوالية وزارة الداخلية، ترفع النيابة العامة تقاريرها بصورة مباشرة إىل املل . ومل يتضالعام واالدعاء التحقيق هيئة"وبينما كانت 

 ما سيستتبعه هذا من أتثريات على حقوق اإلنسان يف املمارسة العملية. 
 

 نتيجة للصراعات السياسية،  ،2017وعقب قرار اململكة العربية السعودية وعدة دول عربية بقطع العالقات مع قطر، يف يونيو/حزيران 
حذ رت السلطات السعودية الناس من التعبري عن تعاطفهم مع قطر أو انتقاد ما تتخذه احلكومة السعودية من تدابري، قائلة إن هذا سوف 

، فيما مضى، حبق وكانت أحكام السجن املطو لة تصدر 18من "نظام مكافحة جرائم املعلوماتية". 6يعترب جرمية يعاقب عليها مبوجب املادة 
الناشطني واملدافعني عن حقوق اإلنسان، عند ممارستهم السلمية حلقهم يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات، مبوجب هذا القانون 

 أيضاً.
 

ة ل "النياب، أُعلن عن إقرار قانون جديد ملكافحة اإلرهاب )نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله( خو  2017ويف أكتوبر/تشرين األول 
العامة" وجهاز "رائسة أمن الدولة"، احلديثي التأسيس واللذين يتبعان املل  مباشرة، سلطة القبض والتحقيق واالستجواب وإحالة األفراد 
 ةإىل "احملكمة اجلزائية املتخصصة". ويستخدم القانون اجلديد تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لعبارات من قبيل "اإلرهاب" و"اجلرمي
اإلرهابية" و"الكيان اإلرهايب"؛ وعلى سبيل املثال، تتضمن "اجلرمية اإلرهابية"، حبسب تعريف القانون، "تعريض وحدة الدولة الوطنية 

ومجيع هذه قد استخدمت فيما سبق، وما زالت تستخدم، ملقاضاة املدافعني عن حقوق  19،و"زعزعة أمن اجملتمع واستقرار الدولة"للخطر" 

                                                                                                                                                        

 9)بيان صحفي،  أسر تتمزق وحرية التعبير تتعرض للهجوم وسط الصراع السياسي في الخليجمنظمة العفو الدولية،  18 
expression-of-freedom-apart-ripped-://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/familieshttps-( 2017يونيو/حزيران 

 gulf/-in-dispute-political-amid-attack-under 

 
 من "نظام مكافحة جرائم اإلرهاب وتمويله". 3المادة 19 

  

file:///C:/Users/agidron/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/10LOZUGH/www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/families-ripped-apart-freedom-of-expression-under-attack-amid-political-dispute-in-gulf/
file:///C:/Users/agidron/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/10LOZUGH/www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/families-ripped-apart-freedom-of-expression-under-attack-amid-political-dispute-in-gulf/
file:///C:/Users/agidron/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/10LOZUGH/www.amnesty.org/en/latest/news/2017/06/families-ripped-apart-freedom-of-expression-under-attack-amid-political-dispute-in-gulf/
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ب ما يقومون به من أنشطة سلمية. وفضاًل عن لل ، ينص النظام اجلديد على إنزال عقوبة اإلعدام مبرتكيب "اجلرائم اإلنسان بسب
 اإلرهابية"، األمر الذي مل تنص عليه القوانني السابقة. 

 
 10حكماً ابلسجن يصل إىل  30ويفرض القانون اجلديد قيوداً ال مسوغ هلا على احلق يف حرية التعبري. فعلى سبيل املثال، تفرض املادة 

رض املادة لة. وتفالعدا أو الدين يف يطعن وصف أبي العهد ويل أو املل  -مباشرة غري أو مباشرة بصورة -وصف من كلسنوات على  
سنة على   20حكماً ابلسجن يصل إىل  33سنة على كل من أنشأ كياانً إرهابياً، بينما تفرض املادة  25حكماً ابلسجن يصل إىل  32

ون دكل من انضم إىل "كيان إرهايب" أو شارك فيه. وفضاًل عن لل ، يتيح النظام اجلديد للنيابة العامة املنشأة حديثاً احتجاز املعتقلني 
يوماً متتالية، جيوز "للمحكمة اجلزائية املتخصصة" جتديدها دون حتديد املدة. كما يسمح ابالعتقال  30هتمة أو حماكمة ملدة تصل إىل 

يوماً ألغراض التحقيق، وميكن للمحكمة املتخصصة، ابملثل، أن جتددها دون حتديد املدة،  90مبعزل عن العامل اخلارجي لفرتة تصل إىل 
النظام اجلديد حق املعتقلني يف االتصال ابحملامني أثناء فرتات االستجواب. كما يتيح "للمحكمة اجلزائية املتخصصة" مساع الشهود  ويقي ِّد

 دون حضور املتهم أو حماميه، يف انتهاك صريح للمعايري الدولية للمحاكمة العادلة.  
 

 حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع  

 قمع حرية التعبير
، واصلت السلطات القبض على منتقدي احلكومة، مبن فيهم مدونون 2014ما برح احلق يف حرية التعبري خيضع للقيود املشد دة. فمنذ 

 وكتاب وانشطون سياسيون ومدافعون عن حقوق اإلنسان، ومقاضاة هؤالء وسجنهم. 
 

 مخس سنوات، وبدفع غرامة، وتليها مثاين برجني ءعال، قضت "احملكمة اجلزائية املتخصصة" بسجن الصحفي 2016ففي مارس/آلار 
سنوات من املنع من السفر بسبب تعليقات نشرها على موقع "تويرت". حيث احتجز عالء برجني مبعزل عن العامل اخلارجي وقيد احلبس 

. 2015يف ديسمرب/كانون األول يوماً من اعتقاله. ويعتقد أن حماكمته أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة بدأت  50االنفرادي طيلة أول 
ه إليه االهتام ابتداء، بني مجلة هتم، "ابلردة"، وهي هتمة خطرية يف اململكة العربية السعودية ميكن أن يعاَقب عليها ابإلعدام. يد أن ب ووج ِّ

ت، تليها مثاين ، ُحكم عليه ابلسجن مخس سنوا2016مارس/آلار  24هذه التهمة أسقطت الحقاً بسبب عدم كفاية األدلة. ويف 
الرأي  األمر"، و"حتريض سنوات من املنع من السفر، بعد أن وجدته احملكمة مذنباً ابرتكاب عدد من "اجلرائم"، مبا فيها "إهانة أويل

ل من نظام مكافحة جرائم املعلوماتية"، و"اهتام ضباط أمن بقت 6" ، و"خمالفة املادة  إسالميةالسخرية من شخصيات دينية العام"، و"
وتتعلق التهم بتغريدات له على "تويرت" دعا يف بعضها إىل احلرية  20حمتجني يف العوامية"، يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية.

 الدينية وأعرب فيها عن دعمه حلركة  "نساء للقيادة" وللمدافعني عن حقوق اإلنسان.
 

من القادة  20فاحتجزت ما يربو على  21ا القمعية عرب موجة من االعتقاالت،، شد دت السلطات من محلته2017ويف سبتمرب/أيلول 
الدينيني والكتاب والصحفيني واألكادمييني والناشطني، وما زال العديد منهم رهن االعتقال دون هتمة أو حماكمة. وتضم قائمة من قبض 

فيما يشبه  يتمتع بتأثري شعيب كبري واحتجز رهن احلبس االنفرادي، وهو زعيم ديين العودة سلمان الشيخعليهم رجل الدين اإلسالمي البارز 
                                                                                                                                                        

 MDE)رقم الوثيقة:  لى "تويتر": عالء برنجيمعلومات إضافية: السجن خمس سنوات بسبب تغريدات عمنظمة العفو الدولية،  20 

23/3744/2016) 

 15)بيان صحفي، السعودية: موجة اعتقاالت تستهدف آخر ما تبقى من مالمح حرية التعبير  منظمة العفو الدولية،  21 
last-targets-arrests-of-wave-arabia-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/saudi-(، 2017سبتمبر/أيلول 

 sion/expres-of-freedom-of-vestiges 

 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/saudi-arabia-wave-of-arrests-targets-last-vestiges-of-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/saudi-arabia-wave-of-arrests-targets-last-vestiges-of-freedom-of-expression/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/09/saudi-arabia-wave-of-arrests-targets-last-vestiges-of-freedom-of-expression/
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 ءاالعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي طيلة األشهر الستة األوىل؛ وال يزال رهن االعتقال دون هتمة أو حماكمة.  وعرف عنه دعوته إىل إجرا
 مية. إصالحات تشريعية وإىل احرتام حقوق اإلنسان يف إطار قانون الشريعة اإلسال

 
ابلسجن ست سنوات، تليها ست سنوات من املنع من  النخيفي عيسى، ُحكم على انشط حقوق اإلنسان 2018ويف فرباير/شباط 

سه، ، يف الشهر نفكذل   كوش   عصامالسفر، ولل  النتقاده احلكومة وسياساهتا على "تويرت". وُحكم على انشط حقوق اإلنسان 
سنوات من حظر السفر واملنع من استخدام وسائل التواصل االجتماعي، بسبب دعمه أنشطة حقوق ابلسجن أربع سنوات، تليها أربع 

 املرأة وجهره، على "تويرت"، ومعارضته لنظام والية الرجل على املرأة.
 
ل إىل تييف مطار الكويت الدويل على يد السلطات الكوي الرشيد نواف، اعتقل املواطن والشاعر القطري 2018مايو/أاير  12ويف  ة، وُرح ِّ

اململكة العربية السعودية. وهو حمتجز منذ لل  الوقت مبعزل عن العامل اخلارجي يف مكان جمهول. وطبقاً ملعلومات حصلت عليها منظمة 
مات و العفو الدولية، قالت السلطات الكويتية إنه مطلوب يف السعودية، وهو ممنوع من السفر، رغم عدم إبدائها أي أسباب أو إعطاء معل

 يف هذا الصدد. 
 

 قمع حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها
 22ما زالت منظمات حقوق اإلنسان والتجمعات السلمية لناشطي حقوق اإلنسان يف الفضاء العام ختضع للحظر حبكم القانون.

 
 العتييب حممدى الناشطنين من أجل حقوق اإلنسان ، أصدرت "احملكمة اجلزائية املتخصصة" حكمها عل2018ففي يناير/كانون الثاين 

عية، " اشرتاك يف أتسيس مجسنة وسبع سنوات، على التوايل. حيث وجهت إليهما الئحة اهتام تضمنت 14ابلسجن  العطاوي هللا وعبد
إعداد وصياغة وإصدار بياانت تتضمن إساءة لسمعة اململكة ولسياستها وملؤسساهتا و" واالعالن عنها قبل احلصول على الرتاخيص"

"، ارهار العدلية واألمنية، والتوقيع عليها ونشرها على الشبكة العنكبوتية؛ هبدف تفرقة الُلحمة الوطنية والني ل من هيبة الدولة وأمنها واستق
 23"النشربعدم ا إجراءات التحقيق معهما بعد تعهدمه نشر ملعلومات عن"و

 
  المدافعون عن حقوق اإلنسان

جزءاً من محلة أوسع نطاقاً إلسكات أصوات مجيع أشكال املعارضة  2013ظل قمع السلطات للمدافعني عن حقوق اإلنسان منذ 
 للحكومة وما يوجه إليها من انتقادات. 

 
 فمعظم املدافعني عن حقوق اإلنسان يف البالد قد قد ِّموا للمحاكمة أمام احملكمة اجلزائية املتخصصة بسبب أنشطتهم السلمية، وأنزلت هبم
أحكام قاسية بناء على حماكمات ابلغة اجلور، اعتمدت بصورة مفرطة على توظيف قانون مكافحة اإلرهاب. وبينما أفرج عن عدد من 

وق اإلنسان يف السنوات األخرية، مل حيدث هذا إال بعد قضائهم مدة األحكام الصادرة حبقهم. وال خطل يف القول اليوم املدافعني عن حق
 إن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان يقبعون حالياً وراء القضبان ويقضون فرتات سجن مطو لة، أو يلتزمون الصمت، أو فر وا من البالد. 

 

                                                                                                                                                        

 10)بيان صحفي،  المنظمة تحث السعودية على إلغاء الحظر المفروض على االحتجاج السلميمنظمة العفو الدولية،  22 

peaceful-ban-reverse-urged-arabia-releases/2011/03/saudi-https://www.amnesty.org/en/press-(، 2011مارس/آذار 
protest/ 

حقوق اإلنسان ُيصدر عليهما حكم تحت قيادة ولي العهد المملكة العربية السعودية: أول مدافعْين عن منظمة العفو الدولية،  23 
rights-human-first-arabia-tps://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/01/saudiht-، "اإلصالحي" محمد بن سلمان

salman-bin-mohammad-prince-crown-reformer-of-leadership-under-sentenced-defenders/ 

file:///C:/Users/agidron/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/10LOZUGH/www.amnesty.org/en/press-releases/2011/03/saudi-arabia-urged-reverse-ban-peaceful-protest/
file:///C:/Users/agidron/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/10LOZUGH/www.amnesty.org/en/press-releases/2011/03/saudi-arabia-urged-reverse-ban-peaceful-protest/
file:///C:/Users/agidron/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/10LOZUGH/www.amnesty.org/en/press-releases/2011/03/saudi-arabia-urged-reverse-ban-peaceful-protest/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/01/saudi-arabia-first-human-rights-defenders-sentenced-under-leadership-of-reformer-crown-prince-mohammad-bin-salman/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/01/saudi-arabia-first-human-rights-defenders-sentenced-under-leadership-of-reformer-crown-prince-mohammad-bin-salman/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2018/01/saudi-arabia-first-human-rights-defenders-sentenced-under-leadership-of-reformer-crown-prince-mohammad-bin-salman/
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ت السلطات موجة من االعتقاالت استهدفت فيها العديد من األفراد، مبن فيهم مدافعات ابرزات عن حقوق ، شن2018ففي مايو/أاير 
املرأة. وتشمل القائمة جلني اهلذلول وإميان النفجان وعزيزة اليوسف، الاليت انضلن بصوت عاٍل ضد احلظر املفروض على قيادة املرأة 

، وهو مرسوم مكم ِّل لقانون 44من يف وسائل اإلعالم التابعة للدولة ابنتهاك األمر امللكي رقم أ/للسيارة، وضد والية الرجل على املرأة. واهت
 يعملون أشخاص جتنيد"و "أنشطته)ن( يدعم فيما خارجية مع جهات ، ولل  بسبب تواصلهن "املشبوه2014مكافحة اإلرهاب لسنة 

 حساسة حكومية مبواقع
ابلُلحمة  واملساس االجتماعي وسلمها اململكة واستقرار أمن من النيل هبدف اخلارج يف ديةاملعا املايل للعناصر الدعم تقدمي"و "

وإلا ما وجه إليهن االهتام ابرتكاب هذه "اجلرائم"، مثة خطر من أن حيكم على انشطات حقوق املرأة الثالث ابلسجن ملدد  24الوطنية".
سنة. وأفرج، يف أواخر مايو/أاير، عن أربع انشطات من أجل حقوق املرأة كن قد اعتقلن يف احلملة، ومل تُعرف طبيعة  20تصل إىل 

 عن الناشطات.  الظروف اليت أفضت إىل اإلفراج
 

أيضاً، أعيد اعتقال العضو املؤسس يف "مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية" حممد البجادي. وكانت  2018ويف مايو/أاير 
، بسبب عمله السلمي من أجل حقوق 2012احملكمة اجلزائية املتخصصة" قد حكمت بسجن حممد البجادي، يف أبريل/نيسان "

عقب قضاء ما جمموعه مخس سنوات يف  2016. وأفرج عنه يف أبريل/نيسان 2014حماكمته يف أكتوبر/تشرين الثاين اإلنسان، وأعيدت 
السجن. ونتيجة لوقف تنفيذ نصف مدة احلكم، فهو ال يزال حتت رمحة السلطات. ومل خُيل سبيله إال بعد توقيع عشرات التعهدات، مبا يف 

 ل بوسائل اإلعالم واملنظمات األجنبية. وهو يف الوقت الراهن رهن معتقل بال هتمة.لل  بوقف أنشطته واالمتناع عن االتصا
 

، قُبض على عبد العزيز الشبيلي، أحد مؤسسي "مجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية"، ليبدأ تنفيذ فرتة 2017ويف سبتمرب/أيلول 
وكانت "احملكمة اجلزائية املتخصصة 25السجن احملكوم هبا. " ، حكماً ابلسجن مثاين سنوات تليها 2016قد أصدرت حبقه، يف مايو أاير  

و" صراره على عدم االمتثال  مثاين سنوات من املنع من السفر. وأدين بني مجلة أمور، بتهم " طعن يف أمانة ونزاهة القضاء والقضاة" "
، وجهت إليه هتمة  " والتواصل املشبوه مع جهات 0152للحكم القضائي حبل اجلمعية احملظورة املسماة )حبسم(". ويف مارس/آلار 

 خارجية فيما يدعم أنشطتهم، هبدف النيل من أمن واستقرار اململكة وسلمها االجتماعي."
 

 26؛ وجزئياً، على ما يبدو، يف إشارة لتقدميه معلومات إىل منظمة العفو الدولية. 
 

عاماً، عقب إدانته من قبل "احملكمة اجلزائية  15ري حالياً مدة حكم ابلسجن ويقضي احملامي واملدافع عن حقوق اإلنسان وليد أبو اخل
، ، جبملة هتم 2014، وهو مرسوم مكم ِّل لقانون مكافحة اإلرهاب لسنة 44املتخصصة"، يف حماكمة جائرة عقب األمر امللكي رقم أ/

 . 2014تتعلق بعمله من أجل حقوق اإلنسان، ومبوجب قانون مكافحة اإلرهاب لعام 
 

 عقوبة اإلعدام
، بلغ 2017و 2014تعترب اململكة العربية السعودية إحدى الدول لات املعدالت األعلى يف تطبيق عقوبة اإلعدام يف العامل. فما بني 

، ما سجل ارتفاعاً كبرياً عن عددها يف السنة اليت سبقت. وتستخدم 126معدل عمليات اإلعدام اليت نفذت سنوايً ما ال يقل عن 

                                                                                                                                                        

المرأة ُلجين الهذلول  المملكة العربية السعودية: المملكة العربية السعودية تعتقل مدافعات عن حقوقمنظمة العفو الدولية،  24 
 MDE 23/8478/2018). )رقم الوثيقة: وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف

 MDE)رقم الوثيقة:  سعودي المملكة العربية السعودية: معلومات إضافية: تأييد حكم السجن بحق مدافعمنظمة العفو الدولية،  25 
23/6940/2017.)  

السعودية: معلومات إضافية: مدافع سعودي عن حقوق اإلنسان قيد السجن: عبد العزيز المملكة العربية منظمة العفو الدولية،  26 
 (.MDE 23/7161/2017)رقم الوثيقة:  الشبيلي
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لسلطات عقوبة اإلعدام ملعاقبة مرتكيب جرائم ال تتسم ابلعنف، من قبيل هتريب املخدرات واخليانة والزان. كما استجرت هتم من قبيل ا
 تطبيق عقوبة اإلعدام حبق من اهتموا هبا.  27"الردة"، اليت ال ينبغي مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان جترميها أصاًل،

حكماً ابإلعدام، أكثر من نصفها تقريباً ابلعالقة مع جرائم خمدرات مل تنطو على أي  54، نُفذ هذا العام 2018يونيو/حزيران  26وحىت 
 عنف.
 

 وال تتقيد السلطات على وجه العموم ابملعايري الدولية للمحاكمة العادلة وابلضماانت املكفولة للمتهمني جبرائم حتتمل احلكم ابإلعدام.
د عادة يف السر، بينما تتبع فيها إجراءات موجزة ختلو من أي استشارة قانونية أو متثيل قانوين، كما حُيرم فيها فمثل هذه احملاكمات تعق

املتهمون األجانب من احلق يف خدمات الرتمجة خالل املراحل املختلفة من التوقيف واحملاكمة. وتستند أحكام اإلعدام بصورة منتظمة إىل 
 ا انتزعت منهم حتت التعذيب. "اعرتافات" يقول املتهمون إهن

 
 كما تستخدم السلطات عقوبة اإلعدام ضد األقلية الشيعية يف البالد إلسكات معارضتها للحكم. 

 
ملفو ه ا شخصاً يف يوم واحد، بينهم رجل الدين الشيعي البارز ومنتقد السلطات 47، أعدمت السلطات 2015يناير/كانون الثاين  2ففي 

  النمر، بناء على حماكمة فاضحة اجلور.الشيخ منر ابقر 
 
مع ثالثة آخرين بتهم تتعلق ابإلرهاب بسبب مشاركتهم يف احتجاجات مناهضة  املشيخصيوسف  أُعدم، 2017يوليو/متوز  11ويف 

وق احلكم، طابلغة اجلور. وطبقاً ملن وكانت "احملكمة اجلزائية املتخصصة" قد أصدرت حكماً ابإلعدام حبقه إثر حماكمة 28للحكومة.
بدا أن احملكمة قد أقامت قرارها على "اعرتافات" موقعة من املشيخص ادعى أهنا انتزعت منه حتت التعذيب وغريه من ضروب سوء 

ذا هباملعاملة. ومل حتقق احملكمة يف مزاعمه ابلتعرض للتعذيب ابلصورة املناسبة. ومل تعلم عائلته أبنه قد أُعدم إال بعد مشاهدهتا بياانً 
 خلصوص على شاشات التلفزيون.  ا
 

، خارقة بذل  18وتواصل اململكة العربية السعودية كذل  إصدار أحكام اإلعدام وتنفيذها حبق األفراد الرتكاهبم جرائم قبل أن يبلغوا سن 
وعلى ما يبدو، فإن بعض أحكام  29أحكام القانون الدويل حلقوق اإلنسان، ويف انتهاك اللتزاماهتا مبوجب "اتفاقية حقوق الطفل".

 اإلعدام هذه قد استندت حصراً إىل "اعرتافات" يقول املتهمون إنه مت احلصول عليها من خالل التعذيب وغريه من ضروب سوء املعاملة. 
 

راء القضبان حالياً يف شيعية، و ويقبع علي النمر وعبد هللا الزاهر وداوود املرهون وعبد الكرمي احلواج، وهم أربعة شبان ينتمون إىل األقلية ال
انتظار تنفيذ حكم اإلعدام الصادر حبقهم. حيث أدانتهم "احملكمة اجلزائية املتخصصة" بتهم تتعلق ابألمن بسبب مشاركتهم يف 

كم سنة. وهم مجيعاً يواجهون اخلطر الوشي  أبن يتم إعدامهم. وحُ  18االحتجاجات املناهضة للحكومة حني كانت أعمارهم تقل عن 
عقب حماكمة ابلغة اجلور. فلم يسمح له ابالتصال مبحام يف فرتة التوقيف السابقة  2016على عبد الكرمي احلواج ابإلعدام يف يوليو/متوز 

على احملاكمة وأثناء استجوابه. كما جرى احتجازه رهن احلبس االنفرادي خالل األشهر اخلمسة األوىل من اعتقاله، اليت ادعى أنه أخضع 
 . 16ها للتعذيب كي "يعرتف" أبنه قد شارك يف مظاهرة مناهضة للحكومة وهو يف سن أثناء
 

                                                                                                                                                        

ينتظر من المملكة العربية السعودية، بموجب القانون الدولي العرفي، أن تحترم، بصفتها عضوا  في األمم المتحدة، المعايير  27 
 ولي لحقوق اإلنسان، بما في ذلك "اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان".التي كرسها القانون الد

 (.MDE 236748/2017)رقم الوثيقة:  المملكة العربية السعودية: إعدام رجل سعودي: يوسف المشيخصمنظمة العفو الدولية،  28 

 من "اتفاقية حقوق الطفل". 9المادة  29 
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 التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة
لتزاماهتا مبوجب ال ُيستخدم التعذيب وغريه من ضروب إساءة املعاملة على نطاق واسع يف اململكة العربية السعودية، مبا يشكل انتهاكاً 

  ."اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة"، وغريها من معايري القانون الدويل
 

تهم على رفض إعالن وملعاقبويزعم العديد من املعتقلني أن التعذيب وغريه من صنوف سوء املعاملة يستخدمان النتزاع "االعرتافات" منهم، 
 يف "التوبة"، أو إلجبارهم على التعهد بعدم انتقاد احلكومة. وكثرياً ما حيتجز املعتقلون مبعزل عن العامل اخلارجي ورهن احلبس االنفرادي

 فرتات االستجواب، ما يسه ِّل إخضاعهم للتعذيب ولغريه من ضروب سو املعاملة.
 

وميكن أن يُنزل كعقوبة بناء على اجتهاد القاضي كبديل لعقوابت أخرى، من قبيل برت  30بة لعدد من اجلرائمأما اجللد فعقوبة إلزامية ابلنس
أو ابإلضافة إليها. وترتاوح األحكام ابجللد بني عشرات اجللدات وعشرات اآلالف منها، وعادة ما جيري تطبيق  31األطراف ومسل العينني،

 32بني أسبوعني وأربعة أسابيع.احلكم على دفعات، بينها فرتات ترتاوح 
 

جلدة وابلسجن مثاين  800، حكمت "احملكمة العامة يف أهبا" على الشاعر الفلسطيين أشرف فياض ابجللد 2016ففي فرباير/شباط 
 .2015سنوات، ختفيفاً حلكم اإلعدام الصادر حبقه بتهمة الردة بسبب كتاابت له يف 

 
سنوات من املنع من السفر، وبغرامة بقيمة  10سنوات، تليها  10ن رائف بدوي ابلسجن ، حكم على املدو ِّ 2015ففي يونيو/حزيران 

جلدة، بتهمة "إهانة اإلسالم" وأتسيس ملتقى للحوار على شبكة  1,000دوالر أمريكي(، و 266,600مليون رايل سعودي )حنو 
يف  من احلكم.  م جرى أتجيل دفعات اجللد األخرى جلدة كدفعة أوىل 50، أخضع للجلد 2015يناير/كانون الثاين  9اإلنرتنت. ويف 
 البداية ألسباب

 منذ لل  الوقت ألسباب جمهولة. طبية و  
 

 التمييز ضد المرأة 
بينما  ،تواجه النساء والفتيات التمييز يف القانون ويف املمارسة العملية. فما برحت القوانني التمييزية املتعلقة ابلزواج والطالق على حاهلا

 يتوجب على املرأة حبكم القانون احلصول على إلن من ويل  لكر لاللتحاق بصفوف التعليم العايل أو طلب التعيني يف وظيفة ما، أو للسفر
 أو الزواج. وال تستطيع النساء السعودايت املتزوجات من أجانب، خالفاً ألقراهنن من الذكور، منح جنسيتهن ألطفاهلن أو ألزواجهن. 

 
، أصدر املل  سلمان مرسوماً ملكياً دعا فيه اهليئات احلكومية إىل االمتناع عن طلب اإللن من األوصياء الذكور 2017ويف أبريل/نيسان 

ها أية خدمات للنساء ما مل تنص األنظمة صراحة على لل ، وكذل  إىل مراجعة األنظمة والتعليمات النافذة اليت تتطلب إبراز عند تقدمي
إلن الويل، خالل ثالثة أشهر، متهيداً لرفع هذه القيود. وإلا ما مت تطبيق املرسوم، فسيشكل خطوة مهمة حنو حتسني وضع حرية املرأة 

 هتا. بيد أن املرسوم مل ينفذ بعد. وفرص سيطرهتا على حيا
 

                                                                                                                                                        

يناير/كانون الثاني  22، )بيان صحفي، السعودية: يجب على السعودية منع جلد شابةالمملكة العربية منظمة العفو الدولية، 30
2010) 

20100122/-girl-teenage-flogging-prevent-must-arabia-www.amnesty.org/en/latest/news/2010/01/saudihttps:// 

releases/saudi-https://www.amnesty.org.uk/press-( 2013أبريل/نيسان  2ان صحفي، )بيالمملكة العربية السعودية: الحكم بإنزال عقوبة الشلل "يبعث على الصدمة المطلقة" منظمة العفو الدولية،  31 

shocking-utterly-sentence-paralysis-reported-arabia  
يناير/كانون الثاني  22، )بيان صحفي، المملكة العربية السعودية: يجب على السعودية منع جلد شابةمنظمة العفو الدولية، 32

2010) 

20100122/-girl-teenage-flogging-prevent-must-arabia-www.amnesty.org/en/latest/news/2010/01/saudihttps:// 

file:///C:/Users/agidron/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/10LOZUGH/www.amnesty.org/en/latest/news/2010/01/saudi-arabia-must-prevent-flogging-teenage-girl-20100122/
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/saudi-arabia-reported-paralysis-sentence-utterly-shocking
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/saudi-arabia-reported-paralysis-sentence-utterly-shocking
https://www.amnesty.org.uk/press-releases/saudi-arabia-reported-paralysis-sentence-utterly-shocking
file:///C:/Users/agidron/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/10LOZUGH/www.amnesty.org/en/latest/news/2010/01/saudi-arabia-must-prevent-flogging-teenage-girl-20100122/
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، أصدر املل  مرسوماً ملكياً آخرأعلن فيه أبنه سوف يسمح للمرأة بقيادة السيارة. ودخل املرسوم حيز النفال يف 2017ويف سبتمرب/أيلول 
 . 2018يونيو/حزيران  24
 

 التمييز ضد العمال األجانب
 خيضعون للممارسات التمييزية، مبا يف لل  حلمالت على اململكة العربية السعودية،ال يزال العمال األجانب واملواطنون األجانب، يف 

 نطاق البالد أبسرها الستئصال شأفة املوجودين يف البالد بصورة غري نظامية. وقد أعيد اآلالف من هؤالء قسراً إىل الصومال واليمن وإىل
 انية.دول أخرى ميكن أن يتعرضوا فيها خلطر انتهاك حقوقهم اإلنس

 
 التمييز ضد األقليات

رصهم يف فتواجه األقلية الشيعية املسلمة، اليت يعيش معظم أفرادها يف املنطقة الشرقية من اململكة العربية السعودية، متييزاً متجذراً حيد من 
 مالتمتع ابخلدمات املقد مة من الدولة ومن فرص حصوهلم على الوظائف. كما يواجه الناشطون والقادة الدينيون الشيعة، ممن يُتهمون بدع

 املظاهرات يف املنطقة الشرقية، أو ابملشاركة فيها، أو ممن يطرحون آراء ينتقدون فيها الدولة، السجن وعقوبة اإلعدام. 
 

شخصاً ينتمون إىل الطائفة الشيعية ابإلعدام عقب إدانتهم جبرائم تتعلق ابالحتجاجات، بناء  14، ُحكم على 2016ففي يونيو/حزيران 
، أيدت "احملكمة العليا يف الرايض" أحكام اإلعدام 2017يوليو/متوز  23ويف  33شخصًا. 24حة اجلور طالت على حماكمة مجاعية فاض

الصادرة حبق هؤالء، ما أنذر أبن إعدامهم قد أصبح وشيكاً. وتظهر واثئق احملكمة أن املتهمني قد احتجزوا ألكثر من سنتني رهن التوقيف 
واهبم. رادي ومل يسمح هلم ابالتصال بعائالهتم أو ابحملامني أثناء استجالسابق على احملاكمة. وأن معظمهم كانوا حمتجزين يف احلبس االنف

بينما تراجع عدة متهمني عن "اعرتافاهتم" قائلني إهنم أكرهوا عليها حتت ظروف ترقى يف بعض احلاالت إىل مرتبة التعذيب. ورفضت 
 احملكمة مجيع مزاعم التعرض للتعذيب دون أن حتقق يف ادعاءاهتم. 

 
سلسلة  إليهم وجهتحماكمة مجاعية ابلغة اجلور. حيث  عقب، 2016 األول/كانون ديسمرب يف ابإلعدام شيعياً  رجالً  15 على وحكم

 من التهم بينها "اخليانة العظمى"، كما وجهت إىل بعضهم عدة هتم جنائية أخرى ال يعتربها القانون الدويل كذل ، من قبيل "دعم 
وأبلغ بعض الرجال احملكمة أهنم تعرضوا للتهديد ابحلبس االنفرادي وبعدم السماح هلم ابالتصال " و"نشر املذهب الشيعي". املظاهرات

 من 12 حبق ادرةالص اإلعدام حكامبعائالهتم إلا مل يوقعوا "اعرتافات" فرضت عليهم. ويف ديسمرب/كانون األول، أيدت "احملكمة العليا" أ
 34كاً.الرجال اخلمسة عشر، ما جعل إعدامهم أمراً وشي

 
 النزاع المسلح في اليمن

مارس/آلار، شن حتالف عسكري تقوده اململكة العربية السعودية ضرابت جوية ضد مجاعة احلوثيني املسلحة يف اليمن، مبا أشار  25يف 
 35لنزاع يف اليمن.اإىل تصعيد رئيسي للنزاع املسلح. وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق انتهاكات وجتاوزات من قبل مجيع أطراف 

 
ضربة جوية شنها التحالف وانتهكت، على ما يبدو، القانون الدويل اإلنساين، حيث شكلت  36فقد وث قت منظمة العفو ما ال يقل عن 

ا هجمات عشوائية أو غري متناسبة، أو كانت موجهة بصورة مباشرة ضد مدنيني وأعيان مدنية، من قبيل املنازل واملستشفيات واملدارس؛ مب
                                                                                                                                                        

 محاكمات غير عادلة،متظاهرا  يواجهون اإلعدام بعد  14السعودية: منظمة العفو الدولية،   33 
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/saudi-arabia-14-protesters-facing-execution-after-unfair-trials / 

، شخصا  مهددون باإلعدام الوشيك بقطع الرأس مع استمرار السعودية في تنفيذ إعدامات دموية 14منظمة العفو الدولية، 34 
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/fourteen-men-at-imminent-risk-of-beheading-as-saudi-arabia-

continues-bloody-execution-spree 
 ( 2018مارس/آذار  25منظمة العفو الدولية، الحرب المنسية )قصة إخبارية،  35 

war/-forgotten-the-www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/yemenhttps:// 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/saudi-arabia-14-protesters-facing-execution-after-unfair-trials/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/06/saudi-arabia-14-protesters-facing-execution-after-unfair-trials/
http://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/09/yemen-the-forgotten-war/
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طفاًل، وإىل  157مدنياً، مبن فيهم ما ال يقل عن  513جيعلها ترقى إىل مرتبة جرائم حرب. كما أدت اهلجمات إىل مقتل ما ال يقل عن 
 إصابة يف صفوف املدنيني.  379
 

 36واستعمل التحالف كذل  الذخائر العنقودية احملرمة دولياً، وهي أسلحة عشوائية بطبيعتها.
 

ثيني هجمات عشوائية عرضت للخطر حياة املدنيني يف عاصمة اململكة العربية السعودية، الرايض، يف أواخر وعقب شن قوات احلو 
 ، شد د التحالف الذي تقوده السعودية حصاره البحري واجلوي لليمن. وقد جرى ختفيف احلصار بعد لل ،2017نوفمرب/تشرين الثاين 

ات التجارية من السلع األساسية، مبا يف لل  الغذاء واألدوية والوقود، ما يفاقم األزمة بيد أن التحالف يواصل فرض القيود على املستورد
  37اإلنسانية املتفاقمة أصاًل يف اليمن ويزيد من معاانة املدنيني.

 

توصية بغرض التنفيذ من جانب الدولة الطرف 

 الخاضعة للمراجعة

 دية إلى ما يلي:تدعو منظمة العفو الدولية حكومة المملكة العربية السعو

 
 االلتزامات الدولية حلقوق اإلنسان

  التصديق دون حتفظات على "العهد الدويل اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية" و"العهد الدويل اخلاص ابحلقوق االقتصادية
 واالجتماعية والثقافية"؛

 اقية الدولية "اتفاقية حقوق الطفل"، و"االتف إعادة النظر يف التحفظات واإلعالانت اليت تقي ِّد التمتع ابحلقوق املكرسة يف
للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري"، و"اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة"، متهيداً لرفع مجيع 

 .التحفظات، وال سيما تل  اليت تتعارض مع هدف املعاهدات وغرضها
 

 إطار حقوق اإلنسان
 قُبلت من االستعراض الدوري الشامل السابق، واملتعلقة إبصالح النظام القضائي، دون إبطاء،  تنفيذ مجيع التوصيات اليت

 ولل  لضمان استقالليته وحيندته، وضمان تساوق مجيع إجراءاته مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة؛
  ون واملعايري حنو جوهري لتتواءم متاماً مع القانإلغاء "نظام جرائم اإلرهاب ومتويله" وما يتصل هبا من تشريعات، أو تعديلها على

 ، مبا يف لل  عن طريق اعتماد تعريف لإلرهاب خاٍل من الغموض وال يتعدى على املمارسة السلمية حلقوق اإلنسان.ةالدولي
 

 قمع حرية التعبري
  حرية التعبري؛اإلفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مجيع من سجنوا حصراً ملمارستهم السلمية حلقهم يف 

                                                                                                                                                        

نع  في المناطق اليمن: التحالف الذي تقوده السعودية يستعمل ذخائر عنقودية محظورة برازيلية الصمنظمة العفو الدولية،  36 
saudi-news/2017/03/yemenwww.amnesty.org/en/latest/https://w-(، 2017مارس/آذار  9)بيان صحفي،  األهلة بالسكان

areas/-residential-on-munitions-cluster-brazilian-banned-uses-coalition-led-arabiaالسعودية: ومنظمة العفو الدولية،  ؛
(، 2016ديسمبر/كانون األول  19)بيان صحفي،  أوقفوا استخدام الذخائر العنقودية فورا  

munitions/-cluster-of-use-all-abandon-immediately-arabia-www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/12/saudihttps:// 
رقم ) والحوثيين تفاقم المعاناة الناجمة عن األزمة اإلنسانية في اليمنتضييق الخناق: عراقيل التحالف منظمة العفو الدولية،  37 

 (MDE 31/8505/2018الوثيقة: 

https://wwww.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/yemen-saudi-arabia-led-coalition-uses-banned-brazilian-cluster-munitions-on-residential-areas/؛
https://wwww.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/yemen-saudi-arabia-led-coalition-uses-banned-brazilian-cluster-munitions-on-residential-areas/؛
https://wwww.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/yemen-saudi-arabia-led-coalition-uses-banned-brazilian-cluster-munitions-on-residential-areas/؛
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/12/saudi-arabia-immediately-abandon-all-use-of-cluster-munitions/
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  ،تعديل القوانني، مبا فيها "نظام مكافحة جرائم املعلوماتية"، لضمان عدم جترمي انتقاد السياسات واملمارسات احلكومية
 .واملسؤولني الرمسيني، وكذل  مجيع األشكال األخرى من الكالم اليت تتمتع ابحلماية

 
 ين اجلمعياتقمع املدافعني عن حقوق اإلنسان وحرية التجمع وحرية تكو 

  ،إلغاء "نظام اجلمعيات" وما يتصل هبا من تشريعات، أو تعديلها على حنو جوهري لتتواءم متاماً مع القانون واملعايري الدولية
 والسماح بتشكيل منظمات مستقلة حلقوق اإلنسان؛

 ية تكوين مارسته حقه يف حر إهناء احلظر املفروض على االحتجاجات وجترميها، واإلفراج فوراً عن أي شخص مسجون حصراً مل
 اجلمعيات واالنضمام إليها، ويف حرية التجمع، مبن فيهم املدافعون عن حقوق االنسان؛

  ضمان توجيه االهتام على وجه السرعة إىل كل شخص يتم القبض عليه ابرتكاب جرم جنائي معرتف به وتقدميه إىل احملاكمة
 إلفراج عنه.وفق املعايري الدولية للمحاكمة الدولية، أو ا

 
 عقوبة اإلعدام

 إعالن حظر رمسي على تنفيذ مجيع أحكام اإلعدام الصادرة، متهيداً إللغاء عقوبة اإلعدام؛ 
  مراجعة قضااي مجيع السجناء اخلاضعني حالياً حلكم اإلعدام هبدف ختفيف أحكامهم أو إعادة حماكمتهم على حنو نزيه ال

 يفضي إىل فرض عقوبة اإلعدام عليهم؛
 مة القانون واإلجراءات القانونية مع ضماانت احملاكمة العادلة؛مواء 
  يف وقت اجلرم املزعوم، طبقاً اللتزامات اململكة العربية  18التوقف عن إنزال عقوبة اإلعدام أبي شخص مل يكن قد بلغ سن

 السعودية مبوجب "اتفاقية حقوق الطفل"؛
 أهنم قد  رتكبت وهو قاصرون، واستبداهلا أبحكام بديلة نزيهة ابلنسبة ملن يتبنيإلغاء عقوبة اإلعدام ابلنسبة ملن يدانون جبرائم ا

 ارتكبوا جرائم معرتف هبا دولياً، أو اإلفراج عنهم؛
 

 التعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة
 اختياره؛ من وضع حد ملمارسة االعتقال مبعزل عن العامل اخلارجي وضمان متكني كل حمتجز من االتصال بعائلته ومبحام 
 التوقف عن ممارسة العقوابت اجلسدية؛ 
  ضمان فتح حتقيقات وافية ومستقلة وحمايدة يف مجيع مزاعم التعرض للتعذيب وغريه من ضروب املعاملة السيئة، وتقدمي من

 يشتبه مبسؤوليتهم اجلنائية عن لل  إىل ساحة العدالة؛
 ل التعذيب أو غريه من صنوف سوء املعاملة من إجراءات احملاكم.ضمان استبعاد األدلة اليت يتم احلصول عليها من خال 
 

 التمييز ضد املرأة
 اإللغاء الفوري لنظام والية الرجل على املرأة وإلغاء القوانني األخرى اليت متيز ضد النساء والفتيات؛ 
 ت؛نفجان وعزيزة اليوسف واألخراياإلفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن املدافعات عن حقوق اإلنسان جلني اهلذلول وإميان ال 
 سن تشريع حلماية املرأة من العنف، مبا يف لل  العنف املنزيل واألسري، وإنفال القوانني املوجودة هلذا الغرض؛ 
 منح املرأة حقوق مواطنة مساوية حلقوق الرجل؛ 
 تعليم يف لل  احلق يف حرية التنقل وال ضمان مساواة املرأة مع الرجل أمام القانون من حيث التمتع جبميع حقوق اإلنسان، مبا

 والتوظيف والزواج واالنتصاف عند التعرض لالنتهاكات.
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 ألجانبالتمييز ضد العمال ا

 .إصالح قوانني العمل الوطنية لضمان متتع العمال األجانب ابحلماية الكافية من االنتهاكات على يد أصحاب العمل والدولة 
 

 التمييز ضد األقليات
  جلميع أشكال التمييز والرتهيب واملضايقة واالعتقال دون هتمة أو حماكمة ضد أبناء الطائفة الشيعية، واحرتام حقهم وضع حد

 يف التجمع السلمي.
 

 النزاع املسلح يف اليمن
 نيني دالتقي د التام ابلقانون الدويل اإلنساين يف التخطيط ألية ضرابت جوية ويف تنفيذها، مبا يف لل  لتجنب استهداف امل

 واألعالم املدنية، ووضع حد للهجمات العشوائية واهلجمات غري املتناسبة؛
  اختال مجيع التدابري املمكنة لتقليص األضرار اليت تلحق ابملدنيني إىل احلد األدىن، مبا يف لل  بث حتذيرات فعالة مسبقة

 للسكان املدنيني بشأن اهلجمات اليت ستشن على املناطق املستهدفة؛
   ف فوراً عن استعمال الذخائر العنقودية، العشوائية من حيث طبيعتها واحملرمة دولياً؛التوق 
  وقف استعمال األسلحة املتفجرة لات التأثري الواسع النطاق يف حميط املناطق لات الكثافة السكانية العالية، متاشياً مع احلظر

 املفروض على اهلجمات العشوائية؛
 د يف احلاالت اليت تتوافر فيها معلومات معقولة أبن انتهاكات قد ارتكبت للقانون الدويل التحقيق على حنو مستقل وحماي

اإلنساين، وإعالن ما تتوصل إليه التحقيقات من معطيات، ومقاضاة من يشتبه يف مسؤوليتهم اجلنائية عنها يف حماكمات 
 عادلة؛

  ،ل وجرب مبا يف لل  التعويض املايل ورد االعتبار وإعادة التأهيتقدمي اجلرب الوايف لضحااي اهلجمات غري القانونية وعائالهتم
 الضرر والضماانت بعدم التكرار؛

  ضمان متتع مجيع العاملني يف اجملاالت اإلنسانية حبرية التنقل، وضمان تسليم مواد اإلغاثة اإلنسانية بسرعة وبصورة حمايدة
 للمدنيني احملتاجني إليها، ورفع مجيع القيود التعسفية املفروضة على املستوردات التجارية من املواد األساسية. 

 
 ملحق

 
 38الدولية وميكن العودة إليهاواثئق صدرت عن منظمة العفو 

 

)رقم  2018يونيو/حزيران  22، تضييق اخلناق: عراقيل التحالف واحلوثيني تفاقم املعاانة النامجة عن األزمة اإلنسانية يف اليمن اليمن:
 (MDE 31/8505/2018الوثيقة: 

 

                                                                                                                                                        

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-جميع الوثائق متوافرة على الموقع اإللكتروني لمنظمة العفو الدولية:  38 

arabia/-africa/saudi-north-and-east 

 

https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/
https://www.amnesty.org/en/countries/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/
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 21)بيان صحفي، :يسمح للمرأة اآلن بقيادة السيارة، ولكن جيب أن يتبع لل  مزيد من اإلصالحات اململكة العربية السعودية
 (2018يونيو/حزيران 

 

 MDE)رقم الوثيقة:  2018يونيو/حزيران  18، اململكة العربية السعودية: مواطن قطري حمتجز مبعزل عن العامل اخلارجي: نواف الرشيد
23/8581/2018) 

 

. )رقم دافعات عن حقوق املرأة جُلني اهلذلول وإميان النفجان وعزيزة اليوسفاملاململكة العربية السعودية: اململكة العربية السعودية تعتقل 
 MDE 23/8478/2018)الوثيقة: 

 

 MDE)رقم الوثيقة:  2018فرباير/شباط  15رجالً عرضة خلطر اإلعدام الوشي ،  12اململكة العربية السعودية: معلومات إضافية: 
23/7894/2018) 

 

كتوب ملنظمة العفو بيان م :جيب على السعودية اختال خطوات فوراً لتبديد بواعث قلق مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين مبكافحة اإلرهاب
 MDE)رقم الوثيقة:  2018فرباير/شباط  13، "جمللس حقوق اإلنسان" التابع لألمم املتحدة 37مقد م إىل الدورة 

23/7760/2018) 
 

 29، الصيعري ململكة العربية السعودية: معلومات إضافية: اململكة العربية السعودية تعدم رجالً بعد حماكمة جائرة: سعيد مبخوتا
 (MDE 23/7186/2017)رقم الوثيقة:  2017سبتمرب/أيلول 

 

 .(2017سبتمرب/أيلول  15)بيان صحفي،  السعودية: موجة اعتقاالت تستهدف آخر ما تبقى من مالمح حرية التعبري
 

)رقم الوثيقة:  2017يناير/كانون الثاين  16، اليمن: رد منظمة العفو الدولية على حتقيقات التحالف بقيادة اململكة العربية السعودية
MDE 31/5494/2017) 

 

ديسمرب/كانون األول  6)بيان صحفي،  وجه العدالةاململكة العربية السعودية: أحكام اإلعدام ابجلملة يف "حماكمة اجلواسيس" سبة يف 
2016) 

 

)رقم الوثيقة:  2016أكتوبر/تشرين األول  7، املدنيون حتت القصف يف مشال اليمن ":تنهمر القنابل علينا من السماء ليل هنار "
MDE 31/2548/2015) 

 
 MDE)رقم الوثيقة:   انشطيها من أجل حقوق اإلنسانمجعية احلقوق املدنية والسياسية يف السعودية: كيف تُسكت اململكة 

23/025/2015) 
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عالمية  منظمة العفو الدولية حركة

عندما يقع ظلم على  لحقوق الإنسان.

 فإن الأمر يهمنا جميعًا. أي إنسان



 

 المحادثةانضّم إلى  اتصل بنا

info@amnesty.org 
 
 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 
 
 

                       @AmnestyAR 

 
 

  

mailto:info@amnesty.org
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 MDE 24/5415/2017رقم الوثيقة:  

 اللغة الأصلية: الإنجليزية 
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