
االدديینيیة االحرريیاتت عنن االسنوويي االتقرريیرر ااألمرريیكيیة االدديینيیة االحرريیاتت لجنة إإصدداارر 	  

- اابرريیلل 30  االذذيي حققهھ وواالتررااجع االتقددمم على االضووء تتووسلطط 2015،٬ لعامم تقرريیررهھھھا االسنوويي االيیوومم ااألمرريیكيیة االدديینيیة االحرريیاتت لجنة أأصددررتت 
 على االضووء االتقرريیرر يیسلطط البحرريینن٬،ب االخاصص قسمماال في ووتحدديیددااً  االدديیني٬، بالتسامح في ما يیتعلقق االماضي االعامم خاللل االددوولي االمجتمع
.االشيیعيیة ضدد االططائفة االدديیني االتميیيیزز حالة ااستمرراارر 	  

ً  يیحتجززوونن االشيیعة نناالمووااططنوو الززاالل هھبأن ااألمرريیكيیة االدديینيیة االحرريیاتت لجنة تقرريیرر يیشيیرر  قدد سلططتت االلجنةوو. االبحرريینن في وويیتمم ااعتقالهھمم تعسفا
 االمحاكمة٬، اانتظظارر في أأشهھرر 4 منن ألكثرراالمحتجزز  سلمانن٬، علي االمعاررضة ووززعيیمم االشيیعي االدديینن ررجلل حالة على خاصص بشكلل االضووء

ً وو  حيیثث ذذكرر .2014 في االبالدد مغاددررةة على أأجبرر االذذيي نجاتي٬، حسيینن االبحرريینن في االشيیعة االدديینن ررجالل كبارر أأحدد منن االجنسيیة سحببأأيیضا
ووااستشهھددتت االلجنة ." دديینيیة بددوواافع االتميیيیزز" ةة منن قضايیاووااحددك نجاتي قضيیة قدداالمعتوو االدديینن بحرريیة االمعني االمتحددةة لألممم االخاصص االمقرررر

 بهھ أأووصتت االذذيي االجدديیدد ااإلعالمم نووننقا ٬، ووأأيیضاً بعددمم تمرريیررلهھا وواالمووااليیة ةيیاالحكوومااإلعالمم  ووسائلل تستخددمهھا االتي االططائفي االخططابب حاالتتب
 محددووددةة االحكوومة في االشيیعة مشارركة ذذلكك٬، على ووعالووةة .للشيیعة معادديیةاال لغةاال ااستخدداامم منن حدديی أأنن شأنهھ منن االذذييوو االحقائقق تقصي لجنة
 خاللل االسابقة ااالنتهھاكاتت إلصالحح محاوولة فيوو .االبحرريینيیة ااألمنيیة ااألجهھززةة أأوو االحكوومة في االعليیا االمناصبب في شيیعة يیجوودد ال حيیثث للغايیة٬،

 االبحرريینن أأنن إإلى يیشيیرر االتقرريیرر أأنن بيیدد .قامتت بهھددمهھ مسجدد 30 منن 8 بإعاددةة بناء االبحرريینن حكوومة قامتت 2011،٬ عامم رربيیع في ااالضططررااباتت
ً  االتقرريیرر وويیشيیرر. 2014 عامم في مساجدداالمنن  ستةبناؤؤهھھھا لل االشيیعيیة االططائفة تعوويیضضب تقمم بالتززاامم لمم  االتووصيیاتت منن االعدديیدد أأنن إإلى أأيیضا

.ااآلنن تنفيیذذهھھھا حتى يیتمم لمم االحقائقق تقصيل االمستقلة االبحرريینيیة االلجنة عنن االصاددررةة  

 حكوومة تحثثوو ااألمرريیكيیة االدديینيیة االحرريیاتت جنةل تووصيیاتت منظظمة أأمرريیكيیوونن منن أأجلل االدديیمقررااططيیة ووحقووقق ااإلنسانن في االبحرريینن ددعممت
 االدديینن بحرريیة االمتعلقة تلكك ووخاصة االحقائقق٬، تقصي لجنة لتووصيیاتت االكاملل لتنفيیذذل االبحرريینيیة االحكوومة على للضغطط االمتحددةة االوواليیاتت
ً  وواالمعتقدد٬،  عامم في هھھھددمتت االتيمساجدد منن اال 6قامتت ببناء  االتي االشيیعيیة االططائفة لتعوويیضض االبحرريینيیة للحكوومة جنةاالل عووةةددتحثث على  ووأأيیضا
.على نفقتهھا االخاصة 2011 	  

 االسلططاتت أأنن على تقرريیررهھھھا يیشيیرر. االسعوودديیة االعرربيیة االمملكة في االدديیني االقمع على مماثلة أأددلة ااألمرريیكيیة االدديینيیة االحرريیاتت جنةل ووجددتت
 االسعوودديیة االحكوومة تتااستشهھددووقدد . عنيیفة غيیرر دديینيیة معاررضة أأيي عنن االتعبيیرر ووكذذلكك االشيیعي٬، ااإلسالمم مماررسة بعنفف تقيیدد تززاالل ال االسعوودديیة
 االدديینيیة االحرريیاتت جنةل تشيیرر .االشيیعيیة االدديینيیة االشخصيیاتت وومالحقة ووااحتجازز العتقالل كسببب ااإلررهھھھابب مكافحة قانووننب متززاايیدد نحوو على

 باإلررهھھھابب٬، تتعلقق جرراائمماالمتهھميینن في  تحاكمم االتي االمحكمة ووهھھھي االمتخصصة٬، االجززاائيیة االمحكمةقامتت  االماضي٬، االعاممهھ خاللل أأن ااألمرريیكيیة
 ووتووفيیقق االنمرر نمرر ذذلكك في بما ٬،باإلعدداامم ووحتى ططوويیلة لفتررااتت بالسجنن وواالمتظظاهھھھرريینن االشيیعة االدديینن ررجالل منن 6ما اليیقلل عنن  عليبالحكمم 
ً  ااألمرريیكيیة االدديینيیة االحرريیاتت جنةل ووقدد الحظظتت. االعمرر  في االحالل هھھھوو كما االعلمانيیة٬، االسيیاسيیة االمعاررضة لمالحقة دديینيیة تهھمم ااستخدداامم أأيیضا
.بددوويي رراائفف االمددوونن قضيیة 	  

 أأشدد عقووباتت تصددرر أأنن لمحكمةاا يیمكنن مما إإررهھھھابيیة٬، كأعمالل إللحاددل االددعووةةوو االكفرر تصنفف جدديیددةة قوواانيینن االسعوودديیة االحكوومة ططبقتت ووقدد
ً االمعاقبب  االسلووكك لتجرريیمم قسووةة ً  وولكنن االشيیعيیة ااألقليیة ضذذ فقطط ليیسس ااالضططهھادد ززيیاددةة سهھلتتووهھھھذذهه االتووجهھاتت . سابقا  االسنيیة لمجتمعاتتاا أأيیضا

 قبلل منن خاصص ااهھھھتمامم ذذااتت كددوولة االسعوودديیة االعرربيیة االمملكة تسميیة ااستمرراارر إإلى ااألمرريیكيیة االدديینيیة االحرريیاتت جنةتددعوو ل .االمعاررضة وواالوواافددةة
 االسعوودديیة االحكوومة تحثث كما. عليیهھا االضووء ططسلاالتي  مجاالتتاال في ملمووسس تقددمم إلحرراازز عليیهھا االضغطط ووززيیاددةة االمتحددةة٬، االوواليیاتت حكوومة
 تعرريیففوو االسعوودديیة٬، االدديینيیة االشررططة حللوو االتعبيیرر٬، حرريیة تجررمم االتي االقوواانيینن ووإإلغاء أأعالهه٬، ذذكرروواا لذذيیننكا االررأأيي معتقلي ااإلفررااجج عنن على

.االدديینيیة لألقليیاتت وواالحمايیة االحقووقق في االمساووااةة 	  

مهھمشوونن في " تقرريیررهھھھا في االبحرريینن في االشيیعة ضدد االدديیني االتميیيیزز أأمرريیكيیوونن منن أأجلل االدديیمقررااططيیة ووحقووقق ااإلنسانن في االبحرريینن ووثقتت ووقدد
 االنظظامم في االدديیني االقانوونن ااستخدداامم إإساءةة فيكما حققتت  ٬،هھھھنا قرراائتهھ يیمكنن وواالذذيي ٬،"االبحرريینن في االشيیعيیة االحكوومي ضدد االتميیيیزز: ووططنهھمم
.هھھھنا إإليیهھ االووصوولل يیمكنن وواالذذيي ٬،"االشكلي لتقددمماا" تقرريیرر في االسعوودديي االقضائي 	  


