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Европейският парламент,

— като взе предвид своите предишни резолюции относно Саудитска Арабия, и по-
специално резолюциите от 11 март 2014 г. относно Саудитска Арабия, нейните 
отношения с ЕС и ролята ѝ в Близкия изток и Северна Африка1, от 12 февруари 
2015 г. относно случая на Раиф Бадауи2 и от 8 октомври 2015 г. относно случая на 
Али Мохамед ал-Нимр3,

— като взе предвид присъждането на наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на 
саудитския блогър Раиф Бадауи през 2015 г.,

— като взе предвид изявлението от 29 май 2018 г. на говорителя на Върховния 
комисар по правата на човека на ООН относно неотдавнашните арести в 
Саудитска Арабия, включително произволния арест и изчезването, без справедлив 
процес, на Науаф Талал Рашид, принц от династията Ал-Рашид и син на покойния 
поет Науаф Талал бин Абдул Азиз Ал-Рашид,

— като взе предвид изявлението от 18 май 2018 г. на председателството за държавна 
сигурност на Саудитска Арабия относно задържането на седем заподозрени лица, 

— като взе предвид новия проект на закон, забраняващ тормоза, одобрен от 
Консултативния съвет (Шура) на Саудитска Арабия на 28 май 2018 г.,

— като взе предвид въздействието върху правата на човека, както на национално, 
така и на регионално равнище, на санкциите, наложени от Саудитска Арабия и 
други страни срещу Катар, и доклада относно въздействието на кризата в 
Персийския залив върху правата на човека, публикувани от Службата на 
Върховния комисар по правата на човека на ООН (СВКПЧ) през декември 2017 г.,

— като взе предвид членството на Саудитска Арабия в Съвета на ООН по правата на 

1 ОВ С 378, 9.11.2017 г., стр. 64.
2 OВ C 310, 25.8.2016 г., стр. 29.
3 ОВ С 349, 17.10.2017 г., стр. 34.



човека и в Комисията на ООН за положението на жените (КПЖ), както и 
бъдещото членство на страната в изпълнителния съвет на КПЖ от януари 2019 г.,

— като взе предвид речта на члена на Комисията Христос Стилианидис, от името на 
заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по 
въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в дебата на 
Европейския парламент от 4 юли 2017 г. относно избирането на Саудитска 
Арабия за член на Комисията за положението на жените,

— като взе предвид заключителните бележки от 9 март 2018 г. на Комитета на ООН 
за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените 
относно комбинираните трети и четвърти периодични доклади на Саудитска 
Арабия1,

— като взе предвид съвместното изявление относно Саудитска Арабия от името на 
ALQST, Центъра за правата на човека в Персийския залив (GCHR), и 
Международната федерация за правата на човека (FIDH) от 69-ата сесия на 
Комитета на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по 
отношение на жените от 7 март 2018 г.,

— като взе предвид Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на 
дискриминация по отношение на жените (CEDAW),

— като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 
1966 г.,

— като взе предвид Международния пакт за икономически, социални и културни 
права от 1966 г.,

— като взе предвид Всеобщата декларация за правата на човека от 1948 г.,

— като взе предвид насоките на ЕС относно защитниците на правата на човека,

— като взе предвид член 135, параграф 5 и член 123, параграф 4от своя Правилник за 
дейността,

А. като има предвид, че след 15 май 2018 г. саудитските органи са арестували седем 
жени — Лужан ал-Хатлул, Айша ал-Мана, Мадеха ал-Ажруш, Еман ал-Нафиян, 
Азиза ал-Юсеф, Хеса ал-Шейк, Уалаа ал-Шубар — и четирима мъже — Ибраим 
Фахад ал-Нафиян, Ибраим ал-Модеймих, Мохамед ал-Рабиа и Абдулазиз ал-
Мешаал — за дейността им в защита на правата на жените им; като има предвид, 
че арестуваните защитници на правата на човека са обвинени в подпомагане на 
дейностите на чуждестранни кръгове, наемане на хора на чувствителни 
правителствени длъжности и предоставяне на пари на чуждестранни кръгове с 
цел дестабилизиране на Кралството; като има предвид, че тези активисти са 
известни със своята кампания срещу забраната за управление на превозни 
средства от жени и за премахване на системата на мъжко настойничество; като 
има предвид, че те са били арестувани преди очакваното на 24 юни 2018 г. 
вдигане на забраната за управление на превозни средства от жени;

1 CEDAW/C/SAU/CO/3-4.



Б. като има предвид, че се твърди, че г-жа Мадеха ал-Ажруш, г-жа Уалаа ал-Шубар, 
г-жа Айша ал-Мана и г-жа Хеса ал-Шейк са освободени на 24 май 2018 г.;

В. като има предвид, че случаят на Лужан ал-Хатлул е особено тревожен, тъй като тя 
е била прехвърлена от Абу Даби в Саудитска Арабия против волята ѝ през март 
2018 г., след като е участвала в сесията за преглед, посветена на Саудитска 
Арабия, на Комитета на ООН за премахване на дискриминацията по отношение 
на жените; като има предвид, че тя е била поставена под забрана за пътуване до 
последните ѝ арест и че се твърди, че понастоящем, заедно с други активисти, е 
държана в изолация;

Г. като има предвид, че Саудитска Арабия има едни от най-строгите ограничения, 
налагани върху жените, въпреки неотдавнашните правителствени реформи, 
насочени към засилване на правата на жените в областта на заетостта; като има 
предвид, че политическата и социалната система на Саудитска Арабия остава 
недемократична и дискриминационна, прави жените граждани от втора класа, не 
разрешава свобода на религията и убежденията, дискриминира силно 
многобройната чуждестранна работна сила в страната и жестоко потиска всички 
гласове на несъгласие;

Д. като има предвид, че разследването и работата по случая все още са в ход и 
трудно се намира информация относно задържанията поради ограничените 
сведения, предоставени от органите на Саудитска Арабия;

Е. като има предвид, че на 25 май 2018 г. саудитските органи са арестували видния 
защитник на правата на човека Мохамед ал-Баяди, един от учредителите на 
забранената Саудитска асоциация за граждански и политически права, обвинила 
силите за сигурност в нарушения;

Ж. като има предвид, че в рамките на няколко дни след задържането на защитниците 
на правата на човека свързани с правителството медии и платформи на 
социалните медии започнаха жестока кампания за тяхното оклеветяване, 
осъждайки ги като „предатели“, които представляват заплаха за държавната 
сигурност; като има предвид, че експертите считат, че водената понастоящем 
кампания за оклеветяване срещу защитниците на правата на човека подсказва 
намерение за налагане на потенциално много тежки наказания;

З. като има предвид, че саудитското общество се променя постепенно, но 
непрекъснато, и като има предвид, че органите на Саудитска Арабия са приели 
редица мерки за подобряване на дължимото признание на жените като 
равноправни граждани, като им предоставят правото да гласуват на общински 
избори, дават им достъп до Консултативния съвет (Шура) и Националния съвет 
по правата на човека, премахват забраната за управление на превозни средства от 
жени и им предоставят достъп до публични спортни събития;

И. като има предвид, че програмата за реформи „Визия 2030“, предвиждаща 
икономическа и социална трансформация на страната въз основа на овластяването 
на жените, следва да бъде реална възможност жените в Саудитска Арабия да 
обезпечат правната си еманципация, което е от жизненоважно значение за 
пълното упражняване на техните права, заложени в CEDAW; като има предвид 
обаче, че последната вълна от арести на активисти в областта на правата на 



жените изглежда да противоречи на тази цел и може да отвлече вниманието от 
програмата за реформи;

Й. като има предвид, че саудитският престолонаследник принц Мохамад бин Салман 
Ал Сауд предложи реторична подкрепа за реформите в областта на правата на 
жените, особено по време на обиколката си в Европа и САЩ, но че тези реформи 
все още са ограничени и системата на мъжко настойничество, най-сериозната 
пречка пред правата на жените, остава до голяма степен непроменена; като има 
предвид освен това, че с неговото знание се извършват широкомащабни репресии 
срещу видни активисти, адвокати и защитници на правата на човека, които се 
засилват, откакто той е започнал да консолидира контрола над институциите за 
сигурност на страната;

К. като има предвид, че в Саудитска Арабия има редица дискриминационни закони и 
практики, по-специално правните разпоредби, отнасящи се до личния статут, 
положението на работничките мигранти, Кодекса за гражданско състояние, 
Кодекса на труда, Закона за гражданството и системата на мъжко настойничество, 
които налагат изискване за разрешение от настойник мъж, за да могат жените да 
упражняват повечето от своите права, заложени в CEDAW;

Л. като има предвид, че в Саудитска Арабия има оживена общност от онлайн 
активисти в областта на правата на човека и най-големи брой потребители на 
Туитър в Близкия изток; като има предвид, че Саудитска Арабия е в списъка на 
Репортери без граници за „Враговете на интернет“ поради цензурата на 
саудитските медии и интернет и наказването на хората, които критикуват 
правителството или религията; като има предвид, че свободата на изразяване на 
мнение и свободата на печата и медиите както онлайн, така и офлайн, са 
решаващи предварителни условия и катализатори за демократизация и реформа и 
представляват съществен фактор за контрол върху властта; като има предвид, че 
носителят на наградата „Сахаров“ за 2015 г. Раиф Бадауи е все още в затвора 
единствено заради това, че мирно е изразявал своите възгледи;

М. като има предвид, че стойността на Саудитска Арабия в индекса на човешкото 
развитие на ООН за 2015 г. е 0,847, което я поставя на 38-то място от 188 държави 
и територии; като има предвид, че стойността на Саудитска Арабия в индекса на 
неравенството между половете на ООН за 2015 г. е 0,257, което я поставя на 50-то 
място от 159 държави; като има предвид, че Саудитска Арабия е на 138-то място 
от общо 144 държави в Световния доклад относно неравенството между половете 
за 2017 г., публикуван от Световния икономически форум;

Н. като има предвид, че общата резерва на Саудитска Арабия към CEDAW, според 
Комитета за премахване на дискриминацията по отношение на жените, е 
несъвместима с предмета и целта на Конвенцията и е недопустима съгласно 
член 28 от нея; като има предвид, че Саудитска Арабия пое ангажимент да 
„поддържа най-високи стандарти при насърчаването и защитата на правата на 
човека“, когато страната кандидатства и стана член на Съвета на ООН по правата 
на човека през 2013 г.;

1. призовава органите на Саудитска Арабия да прекратят всички форми на тормоз, 
включително на равнището на съдебната система, срещу г-жа Еман ал-Нафиян, г-
жа Азиза ал-Юсеф, г-жа Лужан ал-Хатлул, г-жа Айша ал-Мана, г-жа Мадеха ал-



Ажруш, г-жа Хеса ал-Шейк, г-жа Уалаа ал-Шубар, г-н Мохамед ал-Рабиа, г-н 
Ибраим ал-Модеймих и всички други защитници на правата на човека в страната, 
така че те да могат да извършват своята дейност без неоправдани пречки и страх 
от репресивни мерки;

2. осъжда продължаващите репресии срещу защитници на правата на човека, 
включително защитници на правата на жените в Саудитска Арабия, което 
подкопава доверието в процеса на реформи в страната; призовава правителството 
на Саудитска Арабия незабавно и безусловно да освободи всички защитници на 
правата на човека и други лица, лишени от свобода заради убежденията си, 
задържани и осъдени просто заради упражняването на тяхното право на свобода 
на изразяване и тяхната мирна дейност в защита на правата на човека; осъжда 
продължаващата, системна дискриминация срещу жените и момичетата в 
Саудитска Арабия;

3. отдава почит на жените в Саудитска Арабия и на защитниците на правата на 
жените, които се стремят да премахнат всяко несправедливо и дискриминационно 
третиране, и на онези лица, които защитават правата на човека въпреки 
трудностите, пред които са изправени;

4. приветства обещанието за вдигане на забраната за управление на превозни 
средства от жени в Кралството като част от програмата „Визия 2030“;

5. подчертава, че третирането на всички задържани лица, включително защитниците 
на правата на човека, по време на задържането трябва да отговаря на условията, 
установени в „Сборника с принципи за закрила на всички лица, намиращи се под 
всякаква форма на задържане или плен“, приет чрез Резолюция 43/173 на Общото 
събрание на ООН на 9 декември 1988 г.;

6. отбелязва, че международните автомобилни дружества, и особено тези, 
установени в ЕС, вече са започнали полово-специфична реклама преди 
премахването на забраната за управление на превозни средства от жени;

7. изразява дълбока загриженост относно широкото разпространение на основано на 
пола насилие в Саудитска Арабия, което до голяма степен остава нерегистрирано 
и недокументирано и се обосновава с причини като например необходимостта да 
се налага дисциплина на жените, които се намират под мъжко настойничество; 
настоятелно призовава саудитските органи да приемат всеобхватно 
законодателство, което да дефинира конкретно и да инкриминира всички форми 
на основано на пола насилие срещу жени, по-специално изнасилване, 
включително изнасилване от съпруг, сексуално посегателство и сексуален тормоз, 
и да премахнат всички пречки пред достъпа на жените до правосъдие;

8. изразява съжаление за съществуването на системата на мъжко настойничество, 
според която все още се очаква разрешение от настойник мъж в редица области, 
включително за международни пътувания, достъп до здравни услуги, избор на 
място на пребиваване, брак, подаване на жалби в съда, напускане на държавните 
приюти за малтретирани жени и напускане на центровете за задържане; 
подчертава, че тази система е отражение на дълбоко вкоренената патриархална 
система, която ръководи страната;



9. призовава саудитските органи да преразгледат Закона за асоциациите и 
фондациите от декември 2015 г., за да се даде възможност на жените активисти да 
се организират и да работят свободно и независимо, без ненужна намеса от страна 
на органите; настоятелно призовава също за преразглеждане на Закона за борба с 
тероризма, Закона за борба с киберпрестъпността и Закона за печата и 
публикациите, които многократно се използват за преследване на защитници на 
правата на човека, както и за преразглеждане на всички дискриминационни 
разпоредби в правната система;

10. призовава саудитските органи да ратифицират Международния пакт за 
граждански и политически права, да вдигнат резервите, изразени към CEDAW, и 
да ратифицират факултативния протокол към CEDAW, така че жените в 
Саудитска Арабия да могат изцяло да се ползват от правата, установени в 
Конвенцията, и да прекратят детските бракове, принудителните бракове и 
задължителните изисквания по отношение на облеклото за жени; призовава 
Саудитска Арабия да отправи постоянна покана за всички специални процедури в 
рамките на Съвета на ООН по правата на човека;

11. призовава органите на Саудитска Арабия да разрешат независимия печат и 
независимите медии и да гарантират свободата на изразяване на мнение, 
свободата на сдружаване и на мирни събирания за всички жители на Саудитска 
Арабия; осъжда репресиите срещу защитници на правата на човека и 
протестиращи, когато те участват в мирна демонстрация; подчертава, че мирните 
кампании за основните законни права или отправянето на критични забележки 
чрез използването на социалните медии са израз на важно право; настоятелно 
призовава саудитските органи да премахнат ограниченията, наложени на 
защитниците на правата на човека, които им забраняват да говорят открито в 
социалните медии и с международните медии;

12. припомня, че Саудитска Арабия беше избрана за член на Комисията на ООН за 
положението на жените с подкрепата на няколко държави  членки на ЕС;

13. призовава заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите членки да 
гарантират пълното прилагане на насоките на ЕС относно защитниците на правата 
на човека и да разширят обхвата на защитата и подкрепата за защитниците на 
правата на човека, по-специално на жените защитници на правата на човека;

14. призовава ЕС да внесе резолюция относно положението на защитниците на 
правата на човека в Саудитска Арабия на следващото заседание на Съвета на 
ООН по правата на човека; призовава ЕС, на следващото заседание на Съвета по 
правата на човека и на Комисията за положението на жените, да повдигне въпроса 
за членството на държави със съмнителни резултати в областта на правата на 
човека, включително по отношение на зачитането на правата на жените и 
равенството между половете; призовава ЕС да предложи на Съвета на ООН по 
правата на човека назначаване на специален докладчик за правата на човека в 
Саудитска Арабия;

15. призовава ЕС да включи дискусия относно правата на човека, и по-специално 
положението на жените защитници на правата на човека, като постоянна точка в 



дневния ред на годишната среща на високо равнище между ЕС и Съвета за 
сътрудничество в Персийския залив, както и в други двустранни и многостранни 
форуми; призовава Съвета да обмисли въвеждането на целенасочени мерки срещу 
лица, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека; отбелязва, че 
правилата за наградата „Шайὸ“ за насърчаване на правата на човека в региона на 
Съвета за сътрудничество в Персийския залив ограничават кандидатурите до 
лица, които са законно регистрирани и „работят конструктивно с органите“;

16. призовава ЕСВД и Комисията да оказват активна подкрепа на групите от 
гражданското общество и лицата, защитаващи правата на човека в Саудитска 
Арабия, включително чрез организиране на посещения в затвори, наблюдение на 
съдебни процеси и публични изявления;

17. настоятелно призовава заместник-председателя на Комисията/върховен 
представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 
сигурност, ЕСВД и държавите членки да продължат да провеждат диалог със 
Саудитска Арабия по въпросите на правата на човека, основните свободи и 
пораждащата тревога роля на страната в региона; изразява готовността си за 
провеждане на конструктивен и открит диалог със саудитските органи, 
включително парламентаристи, относно изпълнението на техните международни 
ангажименти в областта на правата на човека; призовава за обмен на експертен 
опит в областта на правосъдието и правните въпроси, за да се засили защитата на 
индивидуалните права в Саудитска Арабия;

18. призовава саудитските органи да прекратят всяко по-нататъшно бичуване на Раиф 
Бадауи и да го освободят незабавно и безусловно, тъй като той е считан за 
затворник заради убежденията си, задържан и осъден единствено заради 
упражняването на правото си на свобода на изразяване; призовава ЕС да 
продължи да повдига въпроса за неговия случай при всички евентуални контакти 
на високо равнище;

19. призовава саудитските органи да наложат незабавен мораториум върху 
прилагането на смъртното наказание като стъпка към неговото премахване; 
призовава за преразглеждане на всички смъртни присъди, за да се гарантира, че 
процесите се придържат към международните стандарти;

20. призовава саудитските органи да прекратят подбуждането към омраза и 
дискриминация срещу религиозните малцинства и срещу всякакви други лица и 
групи, подложени на нарушения на техните права на човека от Саудитска Арабия, 
включително чуждестранни граждани от държави от други региони;

21. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, заместник-председателя на Комисията/върховен представител на 
Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, 
Европейската служба за външна дейност, генералния секретар на ООН, 
Върховния комисар по правата на човека на ООН, Комисията за положението на 
жените, Съвета на ООН по правата на човека, Н.В. крал Салман бин Абдулазиз 
Ал Сауд и престолонаследника принц Мохамад  бин Салман Ал Сауд, 
правителството на Кралство Саудитска Арабия, както и на генералния секретар на 
Центъра за национален диалог на Кралство Саудитска Арабия.


