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 جملس حقوق اإلنسان
 الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري الشامل

 احلادية والثالثونالدورة 

 2018تشرين الثاين/نوفمرب  5-16

مووو و ورتوواع املعلومووواع املقدمووة موووة املصوواع شووواح ة امل وول ة  شووو ن   
 *اململكة العر ية السعودية

 تقرير مفوضية األمم املت دة السامية حلقوق اإلنسان  

 معلوماع أساسية -أوالا  

، مع مراعاا  ووريا  16/21و 5/1سان أُعّد هذا التقرير عماًل بقراري جملس حقوق اإلن -1
جه  من اجلهاات  31االستعراض الدوري الشامل. والتقرير موجز لورقات املعلومات املقدم  من 

صااااحا  املةاااالال  عر االساااتعراض الاااادوري الشااااامل، وهاااو مقااااّد     اااا ل ماااوجز تق ااااداً   ااااد 
 . (1)األقةى لعدو ال لمات

 شاح ة امل ل ةاملعلوماع املقدمة مة املصاع  -اثنياا  

 (3)والتعاون مع اآللياع واهليئاع الدولية حلقوق اإلنسان (2)نطاق االلتواماع الدولية -ألف 

 لتةاااديل علاااى صااا ون حقاااوق اإلنساااان الااا    تةاااا   11أوصااال الورقااا  املشااا     -2
وأوصااال مة مااا  ال رامااا  واملة مااا  العرب ااا   قاااوق  .(4)اململ ااا  العرب ااا  الساااعووي  ارفااااً ف هاااا بعاااد

اإلنسان ومة م  خط الدفاع األمامي واملر ز الدويل  قوق الةقا ت ومة م  مسالمون مان أجال 
 9و 5ِق م تقدم   ومة م  مراسلون بال حادوو ومة ما   ا ع  راياتس ووتاو والورقتاان املشا  تان 

، وأوصل مة م  مسلمون مان (5)ن   والس اس  اخلاص   قوق املد لتةديل على العهد الدويل 
 لتةاااديل علااى الربوتو ااولا االخت اااريا امللالقااا  لعهاااد  9أجاال قِاا م تقدم اا  والورقاا  املشاا    

وأوصاااى املر اااز الااادويل  قاااوق الةقاااا ت ومة مااا   .(6)الااادويل اخلااااص   قاااوق املدن ااا  والس اسااا  
__________ 
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لتةاديل علاى العهاد الادويل اخلااص   قاوق رايتس ووتو ومة م  خاط الادفاع األماامي     ع 
وأوصل مة م  ال رام  ومة م  الادفاع عان ااالال العةا   .(7)االقتةاوي  واالجتماع   والثقاف  

ومة مااا   ااا ع  رايااااتس ووتاااو  لتةاااديل علااااى االتمجاق ااا  الدول ااا   ماياااا  مج اااع األ ااا اص ماااان 
ياااتس ووتاااو  لتةاااديل علاااى ، وأوصااال مة مااا  ال رامااا  ومة مااا   ااا ع  را(8)االختمجاااال القساااري

 وأوصااى املر ااز الاادويل  قااوق الةقااا ت ومة ماا  .(9)الربوتو ااوا االخت اااري التمجاق اا  مةاهعاا  التعااذي 
  لتةااديل علااى االتمجاق اا  الدول اا   ماياا  حقااوق مج ااع 5الاادفاع عاان اااالال العةاا  والورقاا  املشاا    

 5 قااوق الةقااا ت والورقاا  املشاا     وأوصااى املر ااز الاادويل .(10)العماااا املهاااجرين وأفااراو أساارهم
ق ا  مة ما  العمال ومر ز الدفاع عان املهااجرين ومة ما  ه اومن راياتس ووتاو  لتةاديل علاى اتمجا

 لتةااديل  8، ب ةماا أوصااى املر از الاادويل  قاوق الةقااا ت والورقا  املشاا    (11)189الدول ا  رقاام 
وأوصااى املر ااز الاادويل  قااوق الةقااا ت  .(12)98و 87علااى اتمجاااق   مة ماا  العماال الدول اا  رقاام 

 8، وأوصاال الورقاا  املشاا    (13)143و 97مة ماا  العماال الدول اا  رقاام  لتةااديل علااى اتمجاااق   
وأوصاال مة ماا   .(14)29 لتةااديل علااى بروتو ااوا مة ماا  العماال الدول اا  بشاامن االتمجاق اا  رقاام 

لعهااد الادويل اخلاااص   قااوق الادفاع عاان اااالال العةا   لتةااديل علااى الربوتو اوا االخت اااري ل
االقتةااااوي  واالجتماع ااا  والثقاف ااا  والربوتو اااوا االخت ااااري التمجاق ااا  القعاااال علاااى مج اااع أ ااا اا 
التم  ااز اااد املاارأ  والربوتو ااوا االخت اااري التمجاق اا  حقااوق الامجاال املتعلاال  جاارال تقااد  الاال ااات 

 .(15)من اتمجاق ا  مةاهعا  التعاذي  22و 20واملاوتا  1951واالتمجاق   اخلاص  بواع الالجئا لعا  
 2014ومة ماا  ه اومن راياتس ووتاو  لتةااديل علاى بروتو اوا عااا   5وأوصال الورقا  املشا    

 لتةاديل  5امللالل  تمجاق   مة م  العمل الدول   بشمن العمل اجلاربي، وأوصال الورقا  املشا    
 وعجاارال تقااد  الشاا اود المجروياا   وجاا علااى بروتو ااوا األماام املتالااد  مل افالاا  اال،ااار  أل اا اص، 

واالتمجاق اا  الدول اا  للقعااال علااى مج ااع أ اا اا ، العهااد الاادويل اخلاااص   قااوق املدن اا  والس اساا  
التم  ااز العةةااري، واتمجاق اا  مةاهعاا  التعااذي ، واتمجاق اا  القعااال علااى مج ااع أ اا اا التم  ااز اااد 

املتعلقتاا  1961و 1954علاى اتمجااق   عاامي  لتةاديل  3وأوصال الورقا  املشا     .(16)املرأ 
 ، وأوصل ا مل  الدول   للقعال علاى األسالال  الةوويا   لتةاديل علاى معاهاد (17) نعدا  اجلةس  

 . (18)األمم املتالد  املتعلق  حب ر األسلال  الةووي 

ووي ، ومة م  ال رام  عر أن اململ ا  العرب ا  الساع 6و 2و 1وأ ارت الورقات املش     -3
على الر م من قاوهلا، عق  االستعراض الدوري الشامل األخري، للتوص ات املتعلق  بتوج ه وعو  
وائماا  عر مج ااع امل لمجااا بااواللت   عاااار اإلجااارالات اخلاصاا ، وقاوهلااا مج ااع الاااات الااازلرات 

اململ اا  ولاادد  .(19)2017القارياا ، فا ااا   تقااال سااود الاام هبلر  تقااد   مااا مقاارران   عااا  
. 2004الااااً معلقاااً إلجاارال هبلرات قارياا ، يرجااع  ريااا بععااها عر عااا   13العرب اا  السااعووي  

وعلى سا ل املثاا، قالل اململ   العرب   السعووي  ال  الازلر  الاذي وجهاه املقارر اخلااص املعا  
مماااا أود عر ، ول ةهاااا   ُتااادو  ر،ااااً هلاااا، 2015حبالااا  املااادافعا عااان حقاااوق اإلنساااان   عاااا  

 ومة ما  ال راما  بتوج اه 6و 2و 1أتج ل الزلر  عر أجال  اري مسامى. وأوصال الورقاات املشا    
وعو  وائم  عر مج ع امل لمجا بواللت   عاار اإلجارالات اخلاصا  وقااوا مج اع الالااات املعلقا  

 . (20)إلجرال هبلرات قاري 
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 (21)اإلطار الوطين حلقوق اإلنسان -ابء 

رت مة مااا  القساااط لااادعم حقاااوق اإلنساااان عر أن اململ ااا  العرب ااا  الساااعووي  لااا س أ اااا -4
لاديها وسااتور يةشاا عااااراً م سسا اً  ماياا  حقاوق اإلنسااان. والعدياد ماان القاوانا  اادو  باريقاا  

وأ اااار املر ااااز األوروو للقاااانون والعدالااا  عر أن اهل  اااال األساساااي للال ااام ومااااااو   .(22)ماهمااا 
لة ا  األساسي للال م، الاذي ياةع علاى أن وساتور الدولا  هاو هللا تاا    ا  م مواال    ا

 تعار وسة  رسولههللا. والسلا  القعائ   مستقل  وظ مج ااً، عال أن امللاه هاو مان يعاا  ااار أععاائها.
وعلاااى الااار م مااان أن الة اااا  األساساااي للال ااام ياااةع علاااى أن ا  ااام يقاااو  علاااى أساااا  ماااااو  

ار هللاوفقاااً للشاريع  اإلسااالم  هللا. والحا  املر ااز هللاالعادا والشاورد واملساااوا هللا،  فاان هااذه املمجااه م تمجسو
األوروو للقانون والعدال  أن ال ثري من قاوانا اململ ا  العرب ا  الساعووي  ال تازاا  اري مدونا  و اري 
 مةشور ، مما جي ز للمالا م تاا ل الشريع  اإلسالم  ، وحث اململ ا  العرب ا  الساعووي  علاى الشاروع

 . (23)القوانا ال    يتم تدويةها بعد  تدوين 

والح اال مة مااا  ه ااومن راياااتس ووتاااو ومة ماا  ال رامااا  أن اململ اا  العرب ااا  الساااعووي   -5
تعهاادت خااالا االسااتعراض الاادوري الشااامل األخااري  والماا  ن امهااا اجلةااائي مااع املعااايري الدول اا   

أ ااا   تت ااذ أي تاادابري   هااذا الةاادو. وقاماال اململ اا  بتعااديل ن ااا  اإلجاارالات اجلزائ اا     عال
،  ري أ ا   تدعم اماانت احملا ما  وفال األصاوا القانون ا . وأوصاتا  عتمااو قاانون 2013عا  

  .(24)سانعقو ت مدّون وتعديل ن ا  اإلجرالات اجلزائ   من أجل االمتثاا للقانون الدويل  قوق اإلن

وأ ااااارت مة ماااا  ال راماااا  عر أن اململ اااا  قالاااال خااااالا االسااااتعراض الاااادوري الشااااامل  -6
األخري توص    نشال م سس  واة    قوق اإلنسان، عال أ ا   تت ذ أي تدابري   هذا الةدو. 

 مساتقل  -رمس ا   قاوق اإلنساان   اململ ا  امل سسا  ال -فال مي ن اعتاار جلةا  حقاوق اإلنساان 
عاان الساالا  التةمج ذياا   ااا أ ااا مساا ول  أمااا  امللااه ماا اار  وهااو الااذي يعااا أععااالها. وأوصاال 

 . (25)مة م  ال رام   نشال م سس  واة   مستقل   قوق اإلنسان وفقاً ملااو   ريس

وأوصل مة م  ال رام   نشال آل ات لرصد تةمج ذ التوصا ات اات الةال  الةااور  عان  -7
 . (26) وج  معاهداتاهل ئات املةشم  

تنفيوووال االلتوامووواع الدوليوووة املتعلقوووة  قووووق اإلنسوووانن موووع مرا ووواة القوووانون الووودو   - يم 
 اإلنساين الساري

 املسائل املشرتكة  ني القطا اع -١ 

 (27)حقوق اإلنسان وم افال  اإلرها   

 اا يتما اى  رحال مة ما  العمجاو الدول ا  بازلر  املقارر اخلااص املعا    افالا  اإلرهاا ، -8
 .(28)مااع التوصاا ات الاا  قالتهااا اململ اا  العرب اا  السااعووي    االسااتعراض الاادوري الشااامل السااابل

وأ ااارت مة ماا  ال راماا  ومة ماا  القسااط لاادعم حقااوق اإلنسااان ومة ماا  خااط الاادفاع األمااامي 
 11و 9و 6و 1ومة ماا  ه ااومن رايااتس ووتااو ومة ماا  مراساالون بااال حاادوو والورقااات املشاا    

ر أن ا قااوق وا اارلت األساساا   تُةتهااه بةااور  مةه  اا  بذريعاا  م افالاا  اإلرهااا . وتعاامن ع
تعريمجااااً فعمجااااااً لورهاااا  وجااارَّ  أفعاااااًل  اااري  2014قاااانون م افالااا  اإلرهاااا  الةااااور   عاااا  

، حالَّ قاانون جديااد 2017عة مجا  و  ي مجال ااماانت احملا ما  وفال األصاوا القانون ا . و  عاا  
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وتشاااار العديااد ماان أوجااه الشاااه مااع ساالمجه، وخاصاا   2013/4رهااا   اال القااانون مل افالاا  اإل
تعري  اإلرها  تعريمجاً فعمجاااً للغاي ، مماا يتا   للسالاات تةاة   املعاراا  السالم   واملشاار   
   الت معات واالحت اجات السالم     خانا  اإلرهاا . وأنشامت اململ ا  العرب ا  الساعووي  احمل ما 

مااان أجااال  2008ت ةةااا    عااااار ن اااا  م افالااا  اإلرهاااا  الاااذي وااااعته   عاااا  اجلزائ ااا  امل
 ا ماا  اإلرهاااب ا،  ااري أن هااذه احمل ماا  مااا فتئاال تساات د  بشاا ل متزايااد    ا ماا  املاادافعا 
عاان حقااوق اإلنسااان والةا اااا. وأوصاال بتعااديل هااذا القااانون والتشااريعات األخاارد مثاال ن ااا  

 ا  اجلمع ات وامل سسات األهل   ون اا  املااوعاات والةشار و ريهاا م افال  جرائم املعلومات   ون
ماان القااوانا واللااوائ ، وعلغااال األح ااا  الاا  ،اار  التعاااري الساالمي أو اجلاارائم الاا  ال تشاااه جاارائم 

 . (29)اإلرها ، وموالم  اإلجرالات اجلةائ   جلرائم اإلرها  مع القانون الدويل  قوق اإلنسان

 دنية والسياسيةاحلقوق امل -٢ 

 (30)ا  ا  وا ري  واألمان على   ةهحل المجرو     

ا اارت مة ماا  العمجااو الدول اا  ومة ماا  ه ااومن رايااتس ووتااو ومة ماا  ال راماا  والورقااات  -9
أن تاا اال عقوباا  اإلعاادا  تزايااد خااالا السااةوات اخلمااس املاااا  ، عا بلاا   10و 5و 1املشاا    

 2013عمل اا  ععاادا (، أي اااع  عاادوها عااا   158) 2015عاادو عمل ااات اإلعاادا    عااا  
عقوب  اإلعدا  علاى عادو  ااري مان اجلارائم،  اا ف هاا جارائم  اري عمل   ععدا (. ويتم عصدار  79)

عة مج  مثل جرائم امل درات والزان. وال تتق د السلاات عموماً  ملعايري الدول   للمالا ما  العاولا  
و لعااماانت اخلاصاا   ملتهمااا   القعااال الاا  يةاادر ف هااا ا  اام  إلعاادا . وأوصاال اململ اا و 

الن وقاا  رمسااي لتةمج ااذ مج ااع أح ااا  اإلعاادا   وتعااديل التشااريعات  ةاار العرب اا  السااعووي   عاا
 تاا اال هااذه العقوباا    أ ااد اجلاارائم خاااور   وح اار ععاادا  القاصاارين ومراجعاا  قعااال مج ااع الساا ةال

وا ااارت  .(31)احمل اااو  علااا هم حال ااااً بعقوبااا  اإلعااادا  بغااارض تعاااديل األح اااا  الةااااور    حقهااام
 مج ااع أح ااا  اإلعاادا  الاا  أصاادرجلا احمل ماا  اجلزائ اا  املت ةةاا  مةااذ أبنااه   10الورقاا  املشاا    

  حل املت اهرين واملعاراا الس اس ا،   يوجَّه أي ع عار مساال عر األسار عادا  2016عا  
عن القلل الذي يساورها عهبال استمرار  5وأعربل الورق  املش     .(32)اإل عار  وعد تةمج ذ ا  م

لعرب اا  السااعووي  عقوباا  اإلعاادا  بشاا ل  ااري متةاساا    حاال العماااا املهاااجرين تاا اال اململ اا  ا
  املائاا  ماان جممااوع  37،  اا َّل الرعااال األجاناا  نسااا  2014والرعااال األجاناا . ومةااذ عااا  

 5األ اااا اص الااااذين أعاااادموا، ومع مهاااام بسااااا  جاااارائم امل اااادرات. وأوصاااال الورقاااا  املشاااا    
 درات  دف علغال عقوبا  اإلعادا  علاى جارائم امل ادرات والق اا   راجع  التشريعات املتةل   مل

 . (33)فوراً بتعديل عقو ت اإلعدا  الةاور    حل مرت م هذه اجلرائم

وأ ارت مة م  العمجو الدول   ومة م  ال رام  والشا   الدول ا   قاوق الامجال والورقتاان  -10
إلعادا  ااد أفاراو مان األقل ا  الشا ع  ،  ان عر أن ا  وم  أصدرت أح اماً   9و 1املش  تان 

ف هم قاصرون، بتهم تتعلل  إلرها  بسا  مشار تهم   ،معات واحت اجات سلم  . وهةاان 
رجاًل، مع مهم من الشا ع ، يةت ارون تةمج اذ عقوبا  اإلعادا    حقهام،  42حال اً ما ال يقل عن 

رت اوهاا،  ان فا هم علاي الةمار )وهاو ابان ساع  مةهم  انوا قاصرين وقل اجلرائم ال  يدعى أ ام ا
أخ الشااا ا ابااار  قااار الةمااار، رجااال الااادين الشااا عي الااااارهب الاااذي أُعاااد (. وأوصااال اململ ااا و العرب ااا  
الساعووي   لوقا  المجاوري إلجارالات تةمج اذ عقوبا  اإلعادا    حال مج اع األ ا اص الاذين  ااانوا 

 علاى ح ار عقوبا  اإلعادا  والعقوبا    وقل وقوع اجلرمي  املزعوم ، والةع صاراح ً  18وون سن 
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الادن اا  والساا ن ماادد ا  ااا    حاال القاصاارين، ورفااع الساان الاادن ا للمساا ول   اجلةائ اا . وأوصاال 
أيعاااً  إلفاارار فااوراً وباادون ق ااد أو  اارمج والعمجااو عاان مج ااع ساا ةال الاارأي والساا ةال احملت اازين بسااا  

  .(34)ن تةمج ذ ح م اإلعدا    حقهمجرائم تتةل  لت مع واالحت ار والدين، الذين يةت رو 

أن قااوات األمااان اسااات دمل القااو  املمجراااا  ااااد املااادن ا    9وا اارت الورقااا  املشااا     -11
ماادن اً، مةته اا  بااذله مااااو   24، ممااا أود عر مقتاال مااا ال يقاال عاان 2017العوام اا    عااا  

جاناا  املااوظمجا امل لمجااا األماام املتالااد  األساساا   بشاامن اساات دا  القااو  واألساالال  الةارياا  ماان 
 نمجاااا القااوانا. وأوصاال  نشااال   ماا  مسااتقل  للتالق اال   هااذه االوعااالات  و ا ماا  أفااراو 
قوات األمان املسا ولا عان هاذه االنتها اات وسان تشاريعات ت مجال نايا  املادن ا وع حا  ساال 

 . (35)االنتةاف القانون   المجعال 

مجااااو الدول اااا  ومة ماااا  ه ااااومن رايااااتس ووتااااو والورقاااا  وأفاااااوت مة ماااا  ال راماااا  ومة ماااا  الع -12
نلاا  عساا ري  اااد قااوات  2015أبن اململ اا  العرب اا  السااعووي  تقااوو مةااذ آاار/مااار   4املشاا    

ا ااوث ا   الاا من. وأ ااارت عر العديااد ماان العاار ت اجلوياا  الاا  قاوجلااا اململ اا  العرب اا  السااعووي  
مةااهبا مادن ا وأساواق ومةتزهاات ومستشامج ات ومادار ، وال  أوت عر قتل وجرح مدن ا وتدمري 

وهااي أعماااا قااد ترقااى عر جاارائم حاار . وأعرباال عاان قلقهااا عهبال امتثاااا اململ اا  العرب اا  السااعووي  
ملاااو  التم  از والتةاسا  وا  اا    اهل او  املةةاوص عل هاا   القاانون الادويل اإلنسااين. وأفااوت 

لعرب ااا  الساااعووي  فااارض حةااااراً حبااارلً وجاااولً علاااى الااا من مةاااذ أبن التالاااال  الاااذي تقاااووه اململ ااا  ا
، مماااا ق َّاااد بشااا ل  اااديد تااادفل املاااواو الغذائ ااا  والوقاااوو واألوويااا  عر السااا ان 2015آاار/ماااار  

املدن ا. وأوصل بوق  مج ع انتها ات القانون الدويل اإلنساين والقاانون الادويل  قاوق اإلنساان، 
 تساااتهدف املااادن ا واألع اااان املدن ااا   وعجااارال ُتق قاااات  ااامجاف   اااا   الاااه ح ااار اهل ماااات الااا 

ونزيه    االوعالات اات املةداق   املتعلق   نتها ات قوانا ا ار   و ا ما  املشاتاه   ُتملهام 
مسااا ول   جةائ ااا   وتاااوفري اجلااارب ال امااال للعاااالال واااامان  تاااع مج اااع العااااملا   جمااااا األنشاااا  

وأوصااال مة مااا  ه اااومن راياااتس ووتاااو ومة مااا  العمجاااو الدول ااا  والورقااا   .(36)لاإلنساااان   حبريااا  التةقااا
  ح  سال االنتةاف وتوفري جرب فعاا جلم ع العالال   ال من والتوق  المجوري عان  4املش    

عرقل  وصوا املعونا  والسالع الت اريا  عر املادن ا وعاد  ععاقا  وصاوا اإل اثا  اإلنساان   احملاياد  عر 
 . (37)احملتاجا و ذله الواروات الت اري  من السلع األساس   املدن ا

اململ   العرب   السعووي  باذا مج ع اجلهوو من أجل التوصل  4وأوصل الورق  املش     -13
عر حااال سااالمي للةاااراع، والتعااااون ماااع فريااال اخلاااربال الااادول ا واإلقل م اااا الااااارهبين بشااامن الااا من 

 . (38) وت سري مج ع أموره ب ل  مجاف 

ومة مااا  العمجاااو الدول ااا  ومة مااا  ال رامااا  والل ةااا  اإلساااالم    6وا اارت الورقااا  املشااا     -14
 قاوق اإلنساان أن التعاذي  ال يازاا متمجشاا اً   السا ون ومرا از االحت ااهب وأن عفاالت ماارت م 
التعاااذي  مااان العقاااا  ال يااازاا ساااائداً، علاااى الااار م مااان قااااوا ثاااال  توصااا ات   هاااذا الشااامن. 

ل بتعري  التعذي  و،رميه  ا يتما ى مع اتمجاق   مةاهعا  التعاذي  واامان عجارال ُتق ال وأوص
 . (39)  مج ع اوعالات التعذي  و ا م  مرت ا ه

وقالااال مة مااا   ااا ع  راياااتس ووتااااو عن االعتقااااالت ت اااون    ااا ل اختمجاااال قسااااري  -15
واملعاملا  الالعنساان  . وأوصال واقتالا  ل لي واحت اهب تعسمجي، ح ث يتعرض املعتقلون للتعذي  

بواااع حااد  اااالت االختمجااال القسااري والتالق اال   اوعااالات التعااذي  واألعماااا الوحشاا   الاا  
 . (40)ترت اها الشرا 
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وأ ااارت الشااا   الدول اا   قااوق الامجاال واملااااور  العامل اا  إل ااال مج ااع أ اا اا العقااا   -16
ومة مااا  ال راماا  عر أن العقوباا  الادن ااا    الااادين علااى األامجاااا ومة مااا  ه ااومن رايااتس ووتااو 

 ااا ل بااا  األااااراف واجللاااد هاااي عقوبااا  قانون ااا ،  اااا   الاااه   حااال األامجااااا اجلاااا ا، حااا  
 لةسا  لألفعاا ال  ال تش ل جرائم  وج  الشريع  اإلسالم  . واجللد علزامي  لةسا  لعدو من 

وأوصال مة ما  مسالمون مان  .(41)قديريا  للقعاا اجلرائم ومي ن أن ي مر به بةاًل علاى السالا  الت
  .(42)أجل ق م تقدم   بوق     لتةمج ذ العقوب  الادن  ، وفقاً ألح ا  القانون الدويل  قوق اإلنسان

وا رت مة م  ال رام  واملة م  العرب    قوق اإلنساان أن ممارسا  االحت ااهب التعسامجي، الا   -17
مااان الش ةااا ات العاماااا   200ا عةاااادما اعُتقااال أ ثااار مااان أصااااالل  لمجعااال مةه  ااا ، بلغااال اروجلااا

والةا اا والعلماال ورجااا األعمااا وأفاراو مان األسار  املل  ا  بذريعا  هللام افالا  المجسااوهللا و/أو هللانايا  
األماان القااوميهللا. ونمجااذت قااوات األماان ومةااا  االساات اارات عمل ااات علقااال قااا  وون صاادور أواماار 

واحُت از أ ا اص لمجا ات اويلا  وون    اةهم مان االتةااا بذله ووون اإلباال  أبسااا  التوق ا . 
وأوصااال مة مااا   .(43) الاااا  أو أبفاااراو أسااارهم ووون ع حااا  المجرصااا  هلااام للاعااان    ااارع   احت ااااهبهم

ال راماا   لقعااال علااى هااذه املمارساا  و  ااا األفااراو احملااروما ماان حااريتهم علااى  ااو فعاااا ماان مج ااع 
وأوصااال املة مااا  العرب ااا   قاااوق  .(44)حقهااام    ا مااا  عاولااا العاااماانت القانون ااا  األساسااا   ومااان 

اإلنسااان  حالاا  املساامل  عر اجلمع اا  العاماا  لألماام املتالااد  ماان أجاال ا اااا عجاارالات لتالم اال اململ اا  
العرب اا  السااعووي  املساا ول   عاان تلااه االنتها ااات وعاان سااال االنتةاااف الاا  يتعااا توفريهااا للعااالال، 

 . (45)  اململ   العرب   السعووي    جملس حقوق اإلنسانوالة ر   تعل ل ععوي

 (46)فالت من العقا ، وس او  القانونعقام  العدا،  ا   اله مسمل  اإل  

أوصل مة م  العمجو الدول   أبن تواصل اململ   العرب   السعووي  تةمج ذ مج ع التوصا ات  -18
ملتعلقاا   صااالح الة ااا  القعااائي لعااامان الاا  قالتهااا   االسااتعراض الاادوري الشااامل السااابل وا

 . (47)استقالله وح اوه وموالم  مج ع ممارساته مع املعايري الدول   للمالا م  العاول 

أبن القاانون اجلدياد مل افالا  اإلرهاا   9وأفاوت مة م  العمجاو الدول ا  والورقا  املشا     -19
 حاالتهم عر احمل ما  اجلزائ ا  املت ةةا نقل صاالح ات اعتقااا األفاراو والتالق ال معهام واسات وا م وع

  اجلرائم املتعلق   إلرها  عر الة اب  العام  ورائس  أمن الدول ، و لتامها تتاعان ماا ر  للملاه. 
وجي ز القانون للة اب  العام  عبقال احملت زين رهن االعتقاا وون توج ه جلما  علا هم ووون  اا متهم 

خااااالا اً يوماااا 90، وعاااازهلم   حاااااس انمجااااراوي ملااااد  تةاااال عر يوماااااً متتال اااا  30ملااااد  تةاااال عر 
التالق قات، قابل  للت دياد لمجا    اري  ادو  مان قاال احمل ما  اجلزائ ا  املت ةةا ، ويق اد حقاوق 
احملت اازين   االسااتعان   الااا ء أثةااال االساات وا . ويتاا   للمال ماا  اجلزائ اا  املت ةةاا  االسااتماع 

 . (48)حعور املتهم و ام هعر الشهوو وعصدار ا  م وون 

عر أن اململ اا  العرب اا  السااعووي  تساات د  بةاامج  مةه  اا   10وأ ااارت الورقاا  املشاا     -20
التعذي  وسول املعاملا  النتازاع االع افاات وتسام  للمالاا م أن تقاال بساهول  اإلفااوات املةتزعا  

 . (49)ُتل اإل راه
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 (50) ا  العام  وا  ا  الس اس  ا  ا رلت األساس   وا ل   املشار      

أن ا  وم  وسَّعل نااق التم  ز الدي    الساةوات األخاري ،  9ا رت الورق  املش     -21
وأفاااوت  .(51)ح ااث  ثاارياً مااا تااربر القمااع الااذي  ارسااه أبنااه اااروري ماان أجاال م افالاا  اإلرهااا 

لعرب ا   م  الاق اع أبن اململ ا  االل ة  اإلسالم    قوق اإلنسان ومة م    ع  رايتس ووتو ومة
يااديولوج ات  ااري الوهاب اا ، وال ساا ما الشاا ع ، و ااار  التم  ااز ااادها السااعووي  ال تاازاا تقمااع اإل

 . (52)بةور  مةه   

وأ ااااار التالااااال  الاااادويل للاااادفاع عاااان ا رياااا  واملر ااااز األوروو للقااااانون والعدالاااا  والورقاااا   -22
لسااعووي ، بعااد قاوهلااا توصاا ات االسااتعراض الاادوري الشااامل عر أن اململ اا  العرب اا  ا 9املشاا    

بشمن ناي  حري  الدين أو املعتقد، قد ا ذت بع  اخلاوات مثل علغال بع  صاالح ات ه ئا  
األماار  ملعااروف والةهااي عاان املة اار. ومااع الااه،   ُ،ااِر عصااالحات جوهرياا  علااى الاار م ماان أ ااا 

ساالم  اخلاصاا ، ب ةمااا ُت رهااا   العلاان. وأفاااووا أبن تتسااام  عموماااً مااع الشااعائر الدية اا   ااري امل
اململ ااا  العرب ااا  الساااعووي  تمجااارض رقابااا  قويااا  علاااى املعتقااادات واألف اااار الدية ااا ، و ةاااع األقل اااات 
الدية ا  مان التعاااري عان معتقااداجلا، وتمجارض عقااو ت مشادو  علااى األنشاا  الدية اا  العاما ، و،اارب 

لتعادي    السار، وتُعارِّض أولئاه الاذين وااولون التعااري علةااً  ري املسلما على ممارس   عائرهم ا
عاان معتقااداجلم الدية اا  للساا ن أو اجللااد. ويُة اار عر هللاالت اادي هللا علااى أنااه خاارور عاان اإلسااال  
السا ، و لتااايل مي اان أن يعتارب   ح اام هللاالاارو هللا، وهاي جرمياا  يعاقاا  عل هاا  إلعاادا  )وعن  ااان 

انوراً نسااا اً( أو الساا ن أو اجللااد. وأوصااوا اململ اا  العرب اا  السااعووي  تاا قااه فعل اااً   هااذه ا الاا  
حبماياا  وتعزيااز ا اال   حرياا  الاادين أو املعتقااد عاان ارياال عومااار هااذا ا اال   الة ااا  األساسااي 
للال م  وتعديل أو علغال مج ع القوانا ال  تةاوي علاى    از قاائم علاى أساا  االنتماال الادي   

ا الت ادي  والاارو  ورفااع ا  ار املمجااروض علااى العمال التاشااريي وعلااى املمارساا  وعلغاال مج ااع قااوان
وقاااادمل مة مااا  مسااالمون ماااان أجااال قااا م تقدم اااا   .(53)العلة ااا  للشاااعائر الدية اااا   اااري اإلساااالم  

مالح ااات وتوصاا ات مماثلاا  وأعاااوت التم  ااد   نمجااس الوقاال علااى أن ،اار  الت اادي  والاارو  
 . (54)(2:256ع راه   الدينهللا )اآلي   يتةاق  مع ا  م القرآين هللاال

وأوصاال مة ماا   اا ع  رايااتس ووتااو اململ اا  العرب اا  السااعووي   لسااماح بتع ااا األفااراو  -23
الشاا ع    املةاصاا  ا  وم اا ، وواااع آل ااات ملةاهعاا  التم  ااز، وا ااد ماان أنشااا  الاا وي  للاادين 

عاويااا  للشااا ع  الااا  تقاااو   اااا خاااارر اململ ااا ، ووااااع رقابااا  اااارف للاااث علاااى أنشاااا  الااا وي  امل
 . (55)اململ   العرب   السعووي    اخلارر

وا اارت مة ماا  الاق ااع ومة ماا   اا ع  رايااتس ووتااو أن اململ اا  العرب اا  السااعووي  ُت اار  -24
بةال املساجد الش ع   ال اهر  للع ان وومرت العديد من املواقاع اات األمه ا  الدية ا  لادد العدياد 

  ارعل السالاات 2016وأفاوت مة م    ع  رايتس ووتو أبناه   ألر/ماايو  .(56)من املسلما
وأعرباال مة ماا   .(57)السااعووي    هااد  مسااور  والعوام اا ، وهااو حااي  ر،ااي   املةاقاا  الشاارق  

الاق ااع عاان قلقهااا عهبال مااا تتعاارض لااه املقااابر واألااارح  واملواقااع التار، اا  األخاارد ماان تاادمري قاااد 
 اث   اإلسالم   اات األمه   ملاليا املسلما   مج اع أ اال العاا . ويشا ل يقعي على املواقع ال

هاذا التادمري املةه ااي للا ا  الثقااا  انتها ااً للقواعاد األساساا   للقاانون الاادويل  قاوق اإلنسااان. 
وأوصاال بوقاا  تاادمري مج ااع املواقااع وععاااو  مقاارب  الاق ااع عر حالتهااا السااابق . وحثاال علااى ا اااا 

ت عاجلااا  ت مجااال الساااماح جلم اااع ا  اااار املسااالما بااازلر  األماااا ن اإلساااالم   املقدسااا  عجااارالا
والةاااال  ف هااااا،  ااااا   الااااه مقاااارب  الاق ااااع، وعهبالاااا  مج ااااع العقاااااات الاااا  ُتااااوا وون ممارساااا   ااااري 

 . (58)املسلما الوهاب ا لشعائرهم التعادي 
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أن الة ااا  األساسااي للال اام    9و 1وا اارت مة ماا  العمجااو الدول اا  والورقتااان املشاا  تان  -25
اململ اا  العرب اا  السااعووي  ال يااةع حاا  اآلن علااى حرياا  الت مااع الساالمي وال وم هااا. فالت معااات 
السالم   للةا ااا   األمااا ن العاما  ال تاازاا   اور . وجيا  ا ةااوا علاى عان ماان ا  وما  قااال 

ات الس اس   أو الت معات  ري تة  م الت معات العام . وُت ر السلاات بش ل قااع االحت اج
املارخع هلاا، ال سا ما   املةاقا  الشارق  . وأوصاال  صادار قاانون مياة  ا ال   الت ماع الساالمي  
وع ال ا  ر املمجروض على الت معات واالحت اجات السلم   وعلغال ،ر  االحت اجات  واإلفرار 

من االسات دا  املمجارمج للقاو  ااد عن األ ا اص احملت ازين بساا  ممارسا  حقهام وعجارال ُتق ال بشا
 . (59)املت اهرين السلم ا وععدامهم بغري  ا م  ومقااا  املس ولا عن اله

وأ ااااارت مة ماااا  ال راماااا  ومة ماااا  العمجااااو الدول اااا  ومة ماااا  ه ااااومن رايااااتس ووتااااو ومة ماااا   -26
اعتماادت قااانوانً عر أن اململ اا  العرب اا  السااعووي   11و 6و 1مراساالون بااال حاادوو والورقااات املشاا    

يتعلال  جلمع اات وامل سساات األهل ا  مان أجال االمتثااا للتوصا ات الا  قالتهاا   عااار اجلولا  الثان اا  
لالسااتعراض الاادوري الشااامل.  ااري أ ااا تشااعر  لقلاال ألن ا  وماا  تساات د  هااذا القااانون لتسااتمر   

تسااتغل هاذا التق  ااد املمجتاوح لاارف  فارض رقابا  صااارم  علاى ااتمااع املادين واملة مااات  اري ا  وم ا ، و 
ملة مات حقوق اإلنسان رفعاً قااعاً. وح  اآلن،   تسم  اململ ا  العرب ا  الساعووي  اً ال خ ع رمس 

بتساااا  ل اجلمع ااااات املسااااتقل  الس اساااا   أو املعة اااا  حبقااااوق اإلنسااااان، وروت علااااى الاااادعوات املتزايااااد  
ا والةا اا   جماا حقوق اإلنساان وسا ةهم. إلجرال عصالحات س اس    الا م  القاو  الس اس 

جياار  حرياا  التعاااري عاان  2007عر أن ن ااا  م افالاا  جاارائم املعلومات اا  الةااور   عااا  اً وأ اارت أيعاا
ارياااال األجهاااااز  اإلل  ون اااا  بذريعااااا  نايااااا  اآلوا  العاماااا . و ااااادوت علاااااى أن هااااذه القاااااوانا تتااااا   

  والةا ااااا الس اسااا ا بساااا  التعااااري عااان آرائهااام للسااالاات اعتقااااا املااادونا والةاااالمج ا وال تاااا
 لوسائل السلم  . وأوصل بتعديل ن ا  اجلمع ات وامل سسات األهل   إللغال األح اا  الا  ُتاد مان 
قاادر  املة مااات  ااري ا  وم اا  علااى التساا  ل والعماال وون تاادخل ح ااومي ال موجاا  لااه، وتعااديل 

التشااااريعات احملل اااا  األخاااارد الااا  ُتااااد ماااان املمارساااا  و  2007ن اااا  م افالاااا  جاااارائم املعلومات اااا  لعاااا  
بتعااديل ن اااا  اً الساالم   للالااال   حرياا  التعااااري وت ااوين اجلمع اااات والت مااع السااالمي. وأوصاال أيعااا

وسن تشاريعات ت مجال ا ال   حريا  التعااري. واالاال اململ ا  العرب ا   2003املااوعات والةشر لعا  
مج ااع األ اا اص احملت اازين بةااور  تعساامج   بسااا  ممارساا   السااعووي   إلفاارار فااوراً ووون  اارومج عاان

حقهام   حريا  التعااري وت اوين اجلمع ااات  وعساقامج مج اع الاتهم املوجهاا  علا هم  واعتمااو عااار  ماياا  
الةااالمج ا ماان االااااهاو  و  ااا الةااالمج ا وال تااا  ماان العماال حبرياا  ووون خااوف ماان االنتقااا  

رياااا  التعاااااري ام ااااع أ اااا اهلا،  ااااا   الااااه   جماااااا المجةااااون. والت وياااا  واملعااااايق   و مجالاااا  ناياااا  ح
و إلااف  عر اله، أوصل  المتةااع عان األفعااا الا  تا وي عر ع االق مة ماات ااتماع املادين أو 
تعل ل أنشااتها السالم  ، والساماح جلم اع مة ماات ااتماع املادين الا  حرمال مان ال اخا ع بشا ل 

 . (60)تعسمجي  لعمل بةور  قانون  

والح ل الل ة  اإلسالم    قوق اإلنسان ومة م  العمجو الدول   ومة ما  خاط الادفاع  -27
هااو  2013أن قمااع املاادافعا عاان حقااوق اإلنسااان مةااذ  9و 2و 1األمااامي والورقااات املشاا    

جاازل مااان نلااا  أوسااع إلسااا ات مج اااع أ ااا اا الةقااد. وماااا فتاااا املاادافعون عااان حقاااوق اإلنساااان 
ةه ي لالستدعال واالست وا  واالحت اهب املاوَّا،  ةت    ماا ر  ألنشاتهم يتعراون بش ل م

املتعلق  حبقوق اإلنسان. وقد مت تقد  مع م املدافعا عن حقوق اإلنسان   الاالو عر احملا ما  
بسا  نشااهم السلمي، ومثلوا أما  احمل م  اجلزائ   املت ةة  ال  أصدرت   حقهم أح اماً 

ا مات جائر  جوراً صارخاً اتَّسمل  الست دا  املمجرمج لقاانون م افالا  اإلرهاا . قاس   بعد  
فعلاااى ساااا ل املثااااا،  ااال  ا مااا  مج اااع األععاااال امل سساااا جلمع ااا  ا قاااوق املدن ااا  والس اسااا   
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، وصدرت   حقهم أح ا   لس ن متاوع حب رهم من السمجر 11السعووي ، والاال  عدوهم   
 مااا   .(61)  ااالق اجلمع اا اً اا حقااوق اإلنسااان. وأماارت الساالاات أيعاابسااا  أنشاااتهم   جماا

ا رت مة م  العمجو الدول   ومة م  مراسلون بال حدوو حالا  املادون رائا  بادوي، الاذي ح ام 
بتهمااا  هللااهبورال اإلساااال هللا وعنشاااال  2015جلاااد    عاااا   1 000ساااةوات و 10عل اااه  لسااا ن 

وأ اااارت مة مااا  العمجاااو الدول ااا  ومة مااا  ال رامااا   .(62)مةتااادد للمةاقشااا  علاااى  اااا   اإلن نااال
ومة ماا  القسااط ومة ماا  خااط الاادفاع األمااامي ومة ماا  ه ااومن رايااتس ووتااو ومة ماا  مراساالون 

مس   2017عر أن قانون م افال  اإلرها  لعا   11و 9و 6و 1حدوو والورقات املش     بال
 املت اهرين   خان  اإلرهاا .للسلاات بتةة   عمل املدافعا عن حقوق اإلنسان والةالمج ا و 

وقد مت الل ول بش ل متزايد للمال م  اجلزائ   املت ةة  حملا م  املدافعا عن حقاوق اإلنساان 
والةا اااا، مثاال ول ااد أبااو اخلااري، وهااو  ااا ء   جماااا حقااوق اإلنسااان. وأوصاال اململ اا  العرب اا  

وحقاوقهم  واإلح اا  عان تعاري   السعووي   لغال مج ع القوانا والس اسات ال  تق د أنشااتهم
ووون  اارومج عاان اً املعارااا الساالم ا ألعماااا انتقام ا  بذريعاا  م افالاا  اإلرهااا ، واإلفارار فااور 

مج ااع املاادافعا عاان حقااوق اإلنسااان وأفااراو ااتمااع املاادين الااذين احت اازوا بسااا  ممارساا  حاارلجلم 
املعااايقات  وعنشااال آل اا  مسااتقل  األساساا   وععاااو  الة اار   قعااالهم ملةااع تعراااهم للمزيااد ماان 

وأوصاال مة ماا  خااط  .(63)27/3لقاارار جملاس حقااوق اإلنسااان اً و اياد   ماياا  الةا اااا، وفقاا
بعاامان االحاا ا  ال اماال لوعااالن املتعلاال  ملاادافعا عاان حقااوق اإلنسااان اً الاادفاع األمااامي أيعاا

 . (64)ق اإلنسانواالمتةاع عن است دا  املةع من السمجر ملعاقا  املدافعا عن حقو 

أن اململ ااا  العرب ااا   11و 1وا ااارت مة مااا  مراسااالون باااال حااادوو والورقتاااان املشااا  تان  -28
الساااعووي  ألزمااال مج اااع وساااائط اإلعاااال  واملةشاااورات  لتق اااد  عاااايري  اااري  ااادو  تتعلااال هللاحبسااان 

أبمان اً معار التعاريهللا واالمتثاا لقاوانا الدولا  الا  ُت ار صاراح  نشار أي  تاود تعتاربه السالاات 
وصاااةمجل مة مااا  مراسااالون  .(65)للةاااراع الاااداخلياً الاااوان أو  لعالقاااات العامااا  للدولااا  أو مسااااا

بلداً   امل  ر العاملي  ري  الةاالاف   180با  168حدوو اململ   العرب   السعووي    املرتا   بال
 15السااا ن و عقوباا اً صاااالمج اً مهة اااً و اااري مهاا  يقعااون حال ااا 11. وا اارت أن 2017  عااا  

حادوو ومة ما  العمجاو  وأ اارت مة ما  مراسالون باال .(66)آخرين قد احت زوا وون أي ععالن رمسي
الدول ااا  عر أناااه عقااا  القااارار الاااذي ا ذتاااه اململ ااا  العرب ااا  الساااعووي  وووا عرب ااا  أخااارد بقااااع 

، حااااذرت الساااالاات السااااعووي  األ اااا اص ماااان اإلعاااارا  عاااان 2017العالقااااات مااااع قااااار   
مااااع قااااار أو انتقاااااو عجاااارالات ا  ومااا ، ممااااا أود عر ع ااااالق بعاااا  وسااااائط اإلعااااال  تعااااامجهم 

وحةاااوا اساااتقاالت، ألن الاااه سااا عترب جرميااا  يعاقااا  عل هاااا ن اااا  م افالااا  جااارائم املعلومات ااا . 
 . (67)وأوصل املة متان  إل ال المجوري لالعتقاالت بسا  حري  التعاري فقط

 ت اململ   العرب   السعووي   ورار أح ا  خاصا    وأوصى املر ز الدويل  قوق الةقا -29
الة اااا  األساساااي للال ااام تعااا ف  اااااو  حريااا  الت ماااع وت اااوين اجلمع اااات وُتم هاااا مااان أجااال 

 . (68)ملعايري مة م  العمل الدول  اً السماح بسن قانون يتعلل  لةقا ت وفق

 (69)ح ر مج ع أ  اا الرق  

اململ ا  العرب ا  الساعووي  قاد ا اذت بعا  التادابري لعامان  أبن 5أقرت الورق  املش     -30
حقوق العمااا املهااجرين ومةاع اال،اار  لاشار، ل ةهاا ال تازاا تشاعر  لقلال مان اساتمرار اإلااار 
ا ايل   حرمان العمااا املهااجرين مان حقاوقهم اإلنساان  ، ح اث ال يزالاون يواجهاون التم  از   

قاادِّ  اجلاارب القااانوين للمهاااجرين الااذين وقعااوا اااالال للعماال القسااري ن ااا  العدالاا  اجلةائ اا ، و  ي
واال،ااار والتعااذي . وأوصاال بتعزيااز قااانون م افالاا  اال،ااار  لاشاار إلورار آل ااات للتعاارف علااى 

 . (70)االال اال،ار  لاشر ومادأ اإلفالت من العقا  وتعزيز قانون م افال  العمل القسري
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 (71)األسري   ل   اخلةوص   وا  ا ا  

ا رت مة ما  هللامسااوا هللا أن التال ال مان جانا  واحاد متااح للرجااا وحادهم، وأوصال  -31
اململ اا  العرب اا  السااعووي  بعاامان مساااوا  الرجاال واملاارأ    التمتااع حبقااوق الاااالق وعلاازا   اال ماان 

 . (72)على ولئل الاالقاً الزور والزوج    عور وقل الاالق والتوق ع مع

 التت ادية واال تما ية والثقافيةاحلقوق ا -٣ 

 (73)لعمل و  ظروف عمل عاول  وموات  ا ل   ا  

عر حرمااااان العماااااا ماااان جمموعاااا  ماااان ا قااااوق األساساااا  .  8أ ااااارت الورقاااا  املشاااا     -32
ُت اااى ا قاااوق القل لااا  املوجاااوو  حبمايااا  جمديااا . ويت لاااى الاااه   اساااتمرار التم  اااز الشاااديد  وال

الةسال واألقل ات والعماا املهاجرين، سوال مان خاالا القاانون أو املمارسا . والواسع الةااق اد 
وال يااةع ن ااا  العماال علااى التمجاااوض اجلماااعي، وأتق الساالا  التقديرياا  لاار  العماال   ُتديااد 
األح ا  والشرومج   املقا  األوا. وعلى الر م من السماح لاع  العماا بتش  ل جلان عمال ا  

ذه الل ان ل سل   مممن من التدخل، ول سل هلا ا ري  لتة ا م نمجساها بشرومج  دوو ، فان ه
بش ل مستقل، ومي ان حلهاا مان قاال السالا  اإلواريا . وانوراً ماا يساتمج د العمااا األجانا  مان 
ا ماياا  احملاادوو  املتااوفر ، وال يشاامل ن ااا  العماال العماااا املةاازل ا علااى اإلاااالق. وترسااا هااذه 

با ر  العمل والعامل، مما جيعل العماا يشتغلون   ظاروف تا اوح باا  العوامل التااين الشديد
،   مجلا  أماور، بازلو  فارص وصاوا 8عد  االستقرار والعمل القسري. وأوصال الورقا  املشا    

املرأ  عر سوق العمل عن اريل عهبال  مج ع الق وو ال  تع ل عملها، وعصالح ن ا  العمل ل شمل 
 . (47)العماا املةزل ا

 (75)ا ل   التعل م  

ا ااارت مة مااا   ااا ع  راياااتس ووتاااو أناااه و ااار تشااا  د مرا اااز تعل م ااا   ااا ع  . وأوصااال  -33
 . (76)اململ   العرب   السعووي    ال اجلهوو التعل م   املةاهع  للش ع 

 حقوق أشخاص حمددية أو فئاع حمددة -٤ 

 (77)الةسال  

أن الةسااال والمجت ااات  6هللامساااوا هللا والورقاا  املشاا     الح اال مة ماا  العمجااو الدول اا  ومة ماا  -34
يواجهن التم  ز   القانون،  ا   اله   ن اا  األحاواا املدن ا  ون اا  العمال ون اا  اجلةسا  ، و  
املمارساااا  العمل اااا . وأ ااااارت عر أن اململ اااا  العرب اااا  السااااعووي  أحاااارهبت بعاااا  التقااااد    الةهااااوض 

التااورات الا  تاادو عجياب ا    ظاهرهاا، فا اا   تةمجاذ التوصا ات  حبقوق املرأ . وعلى الر م مان هاذه
الثمان اا  الاا  قالتهااا خااالا االسااتعراض الاادوري الشااامل واملتعلقاا  بة ااا  والياا  الااذ ور علااى الةسااال. 
وتواجااااه الةسااااال العديااااد ماااان الق ااااوو املمجروااااا  علااااى أعماااااهلن ال وم اااا    ااتمااااع السااااعووي برمتااااه. 

األخااري ، ا ااذت ا  وماا  خاااوات لت مج اا  ق ااوو الوالياا ، ل اان اإلصااالحات  اادوو  اآلوناا   و 
فقااط   القااانون، باال هااو جمموعاا  اً تمجارض عقااو ت علااى امل ااالمجا. ون ااا  الوالياا  لاا س معاامة وال

يمجارض نمجساه حب ام الواقاع. وأوصال  لغاال هاذا الة اا  علاى المجاور  من العاوابط الا  تشا ل قاانوانً 
بتةمج ااااذ اً باااا اجلةسااااا   مج اااع أ اااال اململ ااا  العرب اااا  الساااعووي . وأوصااال أيعااا واااامان املسااااوا 
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القاااااوانا الااااا  ُتماااااي املااااارأ  مااااان العةااااا  وتااااادوين قاااااانون لألحاااااواا الش ةااااا   ي مجااااال املسااااااوا    
وحثل مة م  هللامسااوا هللا اململ ا  العرب ا  الساعووي  علاى اامان الساماح للمارأ   لازوار  .(78)ا قوق

وعلغال ممارس  اإلبااا القساري للازوار  و،ار  الازوار القساري والساماح للساعوويا وون عان الويل  
 . (79)من الرجاا والةسال  لزوار من أجان  وون تدخل من ا  وم 

وأ ااارت مة ماا  ه ااومن رايااتس ووتااو عر أن اململ اا  العرب اا  السااعووي  تعهاادت خااالا  -35
ا ماي  من اإليذال الذي وادو  لتمجةا ل آل اات  االستعراض الدوري الشامل السابل بتةمج ذ ن ا 

اإلنمجاا واجلرب للةسال واألامجاا الذين يتعراون للعة  املةازيل. وأوصال بسان تشاريعات مل افالا  
التم  ز ُت ر التم  ز اد املرأ  من جان  مج ع ال  ااانت العاما  واخلاصا  وتمجارض عقاو ت علاى 

 . (80)  ا ماي  من اإليذالامل المجا، واق حل عوخاا تعديالت على ن ا

وأ ارت مة م  هللامساوا هللا عر عم ان   هبوار الرجااا املسالما أبرباع نساال   آن واحاد،  -36
مااااع ق ااااوو قل لاااا . وأوصاااال مة ماااا  هللامساااااوا هللا اململ اااا  العرب اااا  السااااعووي   لغااااال تعاااادو الزوجااااات 

األور، واعتاااار  تق  ااده بشااد ،  ااا   الااه ا اا امج ا ةااوا علااى موافقاا  خا اا  ماان الزوجاا  أو
جي ااز للزوجاا  أن تالاا  ماان احمل ماا  تال قهااا ماان هبوجهااا، وتاادوين أح ااا  اً تعاادو الزوجااات ساااا

 . (81)ت مجل للمرأ  حل الل ول عر القعال عاا تزور عل ها هبوجها وون موافقتها

وا ااارت مة مااا  هللامسااااوا هللا أن املااارأ  ال تتمتاااع حبقاااوق متسااااوي  ماااع الرجااال   حعاااان   -37
الوصاي  عل هم  ا أن األولوي  لأل . وأوصل بتدوين معاايري  اة  ا عاان  علاى أساا  أامجاهلا و 

 . (82)مةا  الامجل المجعلى و ة  األ  حقوق متساوي  مع األ    الوصاي  على أامجاهلا

أن الةساال  6و 3والح ل مة م  العمجو الدول   ومة م  هللامساوا هللا والورقتان املش  تان  -38
 أهبواجهن. وجات من أجان  ال مي ةهن، خالفاً للرجاا، نقل جةس تهن ألوالوهن أوالسعوولت املتز 

وأوصاال اململ اا  العرب اا  السااعووي  بتعااديل القااانون لتم ااا الةسااال السااعوولت ماان نقاال اجلةساا   
 . (83)عر أهبواجهن

 (84)األامجاا  

مل الساابل أ ارت مة م  ه ومن رايتس ووتاو عر أناه عقا  االساتعراض الادوري الشاا -39
عامااااً   18رفعااال اململ ااا  العرب ااا  الساااعووي  التوصااا   الااا   اااع هللااعتمااااو سااان  2013  عاااا  

 سن أوىن للزوار للرجاا والةساال علاى الساوالهللا، وحا  وقال  تابا  هاذا التقريار   ياتم بعاد عقارار 
ار وأ اارت مة ما  هللامسااوا هللا عر عاد  وجاوو تشاريع جيار  الازو  .(85)أي ح ر علاى هبوار األامجااا

القسااري، وال توجااد آل اا  ملعاقااا  املااوظمجا الااذين يشاارفون علااى الااه. وا اارت أنااه  وجاا  ن ااا  
ناي  الامجل، يةاغي لل ة  استشاري  وراس   ل حال  على حد  قال املوافق  على الزوار ممن يقل 
ري عمرهاااا عااان الثامةااا  عشااار. ب اااد أن املعاااايري املتعلقااا  بتقريااار مةاااا  المجتاااا  القاصااار ورفاههاااا  ااا

عاماااً بوصاامجها  18مااا ال يااتم عجاارال مقابلاا  معهااا. وأوصاال بتاادوين وعنمجاااا ساان اً وااااال ، و ثااري 
السااان الااادن ا املالقااا  لااازوار المجت اااات والمجت اااان علاااى الساااوال، وعهبالااا  الثغااارات القانون ااا  الااا  ، اااز 

بساان تشااريعات ،اار  هبوار األامجاااا وتاادوين عقااو ت اً اسااتثةالات هلااذه القاعااد . وأوصاال أيعاا
 . (86)اد املتوراا   هذه املمارس 

هلام ياادو  وأ ارت الشا   الدول    قوق الامجال عر أن سا ن األامجااا اجلاا ا عقاا ً  -40
وقااد أعلةاال ا  وماا  عااد  اعتقاااا القاصاارين   الساا ون العاماا  ووجااو  عيااداعهم    اً.مشااروع
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 وور   األامجاااا عيااداع مااد  تقلاا ع للقااااي القااانون وجي ااز عحاادد وور املالح اا  االجتماع اا .
 السا ن لعقوبا  صاري  ح ار يوجاد والهللا. سالو هم حساةوا أو ال ر  القرآن حمج وا عااهللا املالح  

 . (87)اجلا ا األامجاا على امل بد

 (88)األقل ات  

ا ااارت مة مااا  العمجاااو الدول ااا  أن األقل ااا  الشااا ع   املسااالم ، الاااذين يعااا و مع مهااام    -41
واد مان فارص حةاوهلم علاى اً م سا اً للممل   العرب   الساعووي ، يواجهاون    از املةاق  الشرق   

خدمات الدول  والعمل. ويواجه الةا اون والقاو  الدية ون الشا ع  املتهماون بادعم امل ااهرات   
املةاقااا  الشااارق   أو املشاااار   ف هاااا أو التعااااري عااان آرال تةتقاااد الدولااا  االعتقااااا والسااا ن وعقوبااا  

بسااااا  جاااارائم تتعلاااال اً  اااا ع  29، صاااادرت أح ااااا   إلعاااادا  علااااى 2016و  عااااا   اإلعاااادا .
 الحت ار. وتاا ولئل احمل م  أن مج ع املتهما احت ازوا   ا ااس االحت اااي لمجا   ،ااوهبت 
الساااةتا. واحت اااز مع مهااام   حااااس انمجاااراوي وحرماااوا مااان االتةااااا أبسااارهم و اااام هم خاااالا 

ماان املتهماا عان هللااع افااجلمهللا قااائلا ع اا انتزعال ماةهم  إل ااراه   االسات وا . وتراجاع العدياد 
ظروف تةل   بع  ا االت عر حد التعاذي . ورفعال احمل ما  مج اع اوعاالات التعاذي  وون 
 التالق ااال ف هاااا. وأوصااال مة مااا  العمجاااو الدول ااا  بوقااا  مج اااع أ ااا اا التم  اااز والت ويااا  واملعاااايق 

 . (89)ل   ار  اد الش ع  واح ا  حقهم   الت مع السلميواالحت اهب بال جلم  أو  ا م  ا

 (90)ملتمسو الل ول واملشروون واخل اً املهاجرون والالجئون و   

أ ااار مر ااز الاادفاع عاان املهاااجرين ومة ماا  ه ااومن رايااتس ووتااو واملر ااز الاادويل  قااوق  -42
ووي  لاا س لاديها س اساا   ااامل  عر أن اململ اا  العرب اا  الساع 8و 7الةقاا ت والورقتااان املشا  تان 

لتالسااا ناياا  العماااا املهاااجرين،  ااا   الااه اً لله اار . وأ اااروا عر اجلهااوو الاا  بااذلل ماا خر 
الشروع   ن ا  ناي  األجور واالتمجاق الثةائي الاذي أبرمتاه اململ ا  العرب ا  الساعووي  ماع المجلااا 

آخااااار مياااااة  العمااااااا اً برانجمااااا، أالقااااال ا  ومااااا  الساااااعووي  2017. و  عاااااا  2015  عاااااا  
للعاوو  عر بلادا م األصال  . وعلاى الار م مان هاذه التادابري، اً يوما 90املهاجرين ف   مسااح مادجلا 

الااذي يسااتوج  ماان  ال مجالاا يتواصاال انتهااان حقااوق العماااا املهاااجرين. ويعاازد الااه عر ن ااا  
مان أجال االنتقااا عر العماا املهااجرين ا ةاوا علاى  اهاو  عاد  املمانعا  مان صااح  العمال 

صاح  عمل آخر أو مغاور  اململ  . وأعربوا عن القلل عهبال نالت ال ح ل اجلماعي ال   ال 
ُتل  عار هللاوان بال خمال هللا  ادف خمجا  أعاداو املهااجرين. وتشاري تقاديراجلم عر  2017  

ماا   اا ع النتهااا هم قااوانا اإلقا 000 670 أن الساالاات احت اازت مةااذ الااه ا ااا حااوايل
والعمااال. وأوصااااوا  صااااالح ن ااااا  ال مجالاااا  و  اااا العااااامالت املةزل ااااات املهاااااجرات ماااان ا ماياااا  
ال املا  لقااانون العماال والتالق ال   حاااالت سااول املعاملاا  واالعتادال   أمااا ن االحت اااهب وتعزيااز 
  عنمجاااا القااوانا الاا  ُتمااي حقااوق مج ااع العماااا املهاااجرين. وأوصااوا  ااذله بتعزيااز تة اا م ومراقااا

م اتااا  اساااتقدا  العمالااا  األجةا ااا    اململ ااا  العرب ااا  الساااعووي  والتعااااون ماااع الالااادان املةااادر  
للعمال  من أجل رصد ظروف عمل العماا وت سري تقاد  املسااعد  هلام واامان اسا واو األجاور 

ا اا مان  ري املدفوع . ووعوا اململ   العرب   السعووي  عر التالق ل   االنتها اات الا  يازعم ارت 
 . (91)جان  أر   العمل وامان مسالل  من يرت اون جرائم اد عماهلم
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عاان القلاال الااذي يساااورها لعااد  عاااالع املااوظمجا القةةاال ا  5وأعرباال الورقاا  املشاا     -43
على وجه السرع   عتقااا ماوااة هم وعاد     اةهم مان الوصاوا علا هم حبريا ، مماا يزياد مان خاار 

على ح م  إلعدا  وتقوي  حقهم    ا م  وفل األصوا. وأوصل  حةوا الرعال األجان 
اململ ااا  العرب ااا  الساااعووي  بعااامان ت ساااري وصاااوا املاااوظمجا القةةااال ا علاااى المجاااور عر ماااوااة هم 

ورحاا  املر ااز الاادويل  .(92)ماان اتمجاق اا  ف  ةااا للعالقااات القةةاال   36احملت اازين  ااا يتمجاال مااع املاااو  
. ومااع الااه، ا اار أن العماااا املةاازل ا ال يزالااون 2013لعااا   310قاام  قااوق الةقااا ت  ألماار ر 

يواجهون ممارساات تعسامج   مان جانا  أر   العمال، مثال احت ااهب جاواهبات سامجرهم وعاد  وفاع 
وأوصاى بتالسااا  اً.وجةساا اً أجاورهم وساول ظااروف عملهام وتق  ااد حاريتهم واالعتادال علاا هم بادن 

ملةزل ا و   ةهم من الوصوا ال امل عر املعلومات و ذا عنمجاا التشريعات  ماي  حقوق العماا ا
 لغاااال  ااارمج اً أيعااا 8وأوصااال الورقااا  املشااا     .(93)عر اخلاادمات القانون ااا  واالستشااااري  المجعالااا 

 . (94)8ا ةوا على أت ري  اخلرور واالمتثاا التمجاق   مة م  العمل الدول   رقم 

ف ماان العماااا املهاااجرين والرعااال األجاناا  قااد وأفاااوت مة ماا  العمجااو الدول اا  أن اآلال -44
عر بلاادا م وووا أخاارد ح ااث قااد يتعراااون النتها ااات حقااوق اإلنسااان. وأوصاال اً عاااووا قساار 

 صالح قوانا العمال الواة ا  لعامان ا مايا  ال اف ا  للعمااا املهااجرين مان ،ااوهبات أصاالا  
 . (95)العمل والدول 

الةقاااااا ت اململ ااااا  العرب ااااا  الساااااعووي  بتم اااااا العمااااااا وأوصاااااى املر اااااز الااااادويل  قاااااوق  -45
املهاااااجرين ماااان ممارساااا  ا رياااا  ال املاااا    ت ااااوين اجلمع ااااات وااااامان  ااااتعهم   ماياااا  ال املاااا  

 . (96) قوقهم املدن   والس اس   واالجتماع   واالقتةاوي  والثقاف  

 (97)عدميو اجلةس    

ومن راياتس ووتاو ومة ما  هللامسااوا هللا والورقتاان أ ارت مة م  العمجو الدول   ومة م  ه ا -46
عر أن اململ اا  العرب اا  السااعووي  مااا هبالاال ال تساام  للماارأ  بةقاال جةساا تها عر  6و 3املشاا  تان 

أامجاهلااا علاااى قاااد  املسااااوا  مااع الرجااال. وأوصااال بعااامان ا اااا  ااال اخلااااوات العاااروري  لتعاااديل 
انت الشاامل  ل اي ال يعااين أي امجال يولاد   اجلةس   وفل املعاايري الدول ا ، وععمااا العاما ن ا 

 . (98)اململ   العرب   السعووي  من انعدا  اجلةس  

عر أن ن ا  اجلةس   السعووي ال يةع على أي  امان  اد  3وأ ارت الورق  املش     -47
مااان الاااادون  000 250 انعااادا  اجلةسااا   عةاااد الاااوالو . وتعااام اململ ااا  العرب ااا  الساااعووي  حاااوايل

ن   يتقااادموا للتسااا  ل للالةاااوا علاااى اجلةسااا     املاااااي عةااادما أنشااائل الااادوا القوم ااا . الاااذي
ويعتااارب الاااادون هللامق ماااا  اااري قاااانون اهللا وال وااال هلااام ا ةاااوا علاااى اجلةسااا   الساااعووي . ويعااااين 
الادون   اململ   العرب   السعووي  من جلم و خاص وي لون أفقر  رو    ااتمع السعوويا. 

عر عد  وجوو تقديرات لعدو الروه ةغ ا الاذي قاد يةال عر أ ثار مان  3الورق  املش    وأ ارت 
أ لاهم مستاعدون مان عجارالات  ،000 287 نة  مل ون ب ةما يقدر عدو المجلسا ة ا حبوايل

الت ااةس. وماان  اامن انعاادا  اجلةساا     اململ اا  العرب اا  السااعووي  أن ياا وي عر انتهااان ا قااوق 
  اااا خاااوات لت سااري  3خاارد ويع اال مجااع راال األساار . وأوصاال الورقاا  املشاا    واخلاادمات األ

حةااوا الااادون عاادميي اجلةساا   علااى اجلةساا   ومااة  اجلةساا   ألامجاااهلم الااذين يولاادون   اململ اا  
العرب اااا  السااااعووي ، و  ااااا سااااائر الساااا ان اآلخاااارين   اململ اااا  العرب اااا  السااااعووي  ماااان الجئااااا 

ا ة ا والروه ةغ ا، من التمتع بشا ل  امال   قاوق واخلادمات وا ةاوا ومهاجرين، مثل المجلس
 . (99)على عقام  آمة  و ري  دو  املد 
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