
 
 

Statement at 48th session of the UN Human Rights Council 

Item 4: General Debate  

Speaker: Abdullah al-Jureiwi 

 

Thank you, Madame President. 

 

This is a joint statement.1  

While many of the WHRDs mentioned in previous joint statements at the Council have been released from detention, they remain 

subject to severe restrictions,including travel bans, work bans, or the making of public statements. Most of these defenders have 

closed their social media presence.  

COVID-19 restrictions and the G20 Summit in November 2020 coincided with a slow down in prosecutions of those expressing 

peaceful opinions and a decline in the use of the death penalty. However, throughout 2021 the pace of violations has resumed. This 

has included fresh waves of arrests of bloggers and ordinary citizens, often followed by periods of enforced disappearance, lengthy 

prison terms against human rights defenders and prisoners of conscience, and abuse in prison, including deliberate medical neglect.  

In addition, despite announcing the halt of the death penalty against minors, the Saudi government recently executed someone who 

may have been 17 at the time of the alleged offense.The number of executions in 2021 is already more than double the total figure 

for 2020.  

Saudi Arabia has refused to address the repeated calls by UN Special Procedures and over 40 States at the Council in March 2019, 

September 2019 and September 2020, further demonstrating its lack of political will to genuinely improve the human rights situation 

                                                
1 ALQST for Human Rights, Gulf Centre for Human Rights, International Service for Human Rights.  



and to engage constructively with the Council. We reiterate our call on the Council to establish a monitoring and reporting 

mechanism on the human rights situation in Saudi Arabia. 

 

ي الجلسة
 الثامنة واألربعي   لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة بيان ف 

 المادة الرابعة: الحوار العام

 المتحدث: عبد هللا الجريوي

 شكًرا لك سعادة الرئيسة. 

ك.   هذا البيان بيان مشتر

كة  ي البيانات المشتر
ي تم ذكرهن ف 

ا، فما زلن بينما تم اإلفراج عن العديد من المدافعات عن حقوق اإلنسان الالتر
ً
ا شديد

ً
ي أدلي بها عند المجلس، فحياتهن ما تزال مقيدة تقييد

السابقة التر

، وحضور أغلب المدافعات عىل شبكات التواصل االجتماعي قد انتىه.  ي
 ممنوعات من السفر، ممنوعات من العمل، أو من اإلدالء بأي ترصي    ح علت 

ي نوفمتر ورغم تصاحب قيود إجراءات التصدي للجائحة وقمة مجموعة 
ين ف  ي حرية التعبت  وانخفاض استخدام عقوبة  2020العشر

ة مالحقة من يمارسون الحق ف  مع انخفاض وتت 

ي 
 
ة االنتهاكات إل االرتفاع ف ات إخفاء قشي، وأحكام سجن مطولة ل2021اإلعدام، فقد عادت وتت  ، تتبعها فتر لمدافعي   ، منها حمالت اعتقال جديدة استهدفت مدوني   ومواطني   عاديي  

ي المتعمد.  ي ذلك اإلهمال الطتر
 
ي السجون، بما ف

 
 عن حقوق اإلنسان ومعتقىلي الرأي، ومواصلة االنتهاكات ف

د أنه كان قا
َ
ِسب إلوفيما يتعلق باإلعدامات فرغم إعالن إيقاف تطبيق عقوبة اإلعدام عىل األحداث، قامت الحكومة السعودية بإعدام شخٍص ُيعتق

ُ
يه من دعاوى، وقد رًصا وقت قيامه بما ن

ي 
 
ي لعام  2021تجاوز عدد اإلعدامات ف

ّ
 . 2020حتر اآلن ضعف الرقم الكىل

ي مارس  40وقد رفضت السعودية االستجابة للدعوات المتكررة من اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة و
، ما يثبت النأي 2020، وسبتمتر 2019، وسبتمتر 2019دولة ب المجلس ف 

اء مع المجلس، ولذلك نجدد دعوتنا للمجلس لوضع آلية مراقبة وتوثيق لوضع حقوق اإلنساالسياسي عن إحداث تحسي
ّ
ي نات حقيقة لوضع حقوق اإلنسان والتعامل بنحٍو بن

 
ن ف

 السعودية. 



 


