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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةالدورة السابع
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١جنيف، 

) ب(١٥أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وفقاً للفقرة         ملخص    
 من مرفق قـرار  ٥ والفقرة ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان    

  ١٦/٢١اجمللس 

  *اململكة العربية السعودية    

 إىل عمليـة    )١(هذا التقرير هو موجز للمعلومات املقدمة من ثالث عشرة جهة معنية            
 وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس           .االستعراض الدوري الشامل  

 وجهـات نظـر     أو يتضمن التقرير أية آراء     وال .١٧/١١٩حقوق اإلنسان مبوجب مقرره     
 أي ُحكـم   والاقتراحات من جانب مفوضية األمم املتحدة السامية حلقـوق اإلنـسان،           أو
صورة منهجية يف حواشي هنايـة الـنص        وقد ذُكرت ب  . يتصل بادعاءات حمدَّدة    فيما قرار أو

أُبقي قدر اإلمكان على النـصوص األصـلية دون     كمامراجع املعلومات الواردة يف التقرير،  
، ُيخصص، حسب مقتـضى احلـال، فـرع مـستقل           ١٦/٢١وعمالً بقرار اجمللس    . تغيري

تمدة بناًء  إلسهامات املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان التابعة للدولة موضوع االستعراض واملع         
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضية الـسامية حلقـوق         . على التقيد الكامل مببادئ باريس    

التقريـر  وروعيت يف إعداد     .اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مجيع املعلومات الواردة       
  .والتطورات اليت حدثت يف تلك الفترة االستعراض دورية

__________ 

  .ر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية يف األمم املتحدةحرَّمل ُت  *  
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  يةمعلومات مقدمة من اجلهات املعن    

  املعلومات األساسية واإلطار  -ألف  

  نطاق االلتزامات الدولية  -١  
  إىل أن اململكة العربية السعودية قبلت التوصيات لكنـها         ١أشارت الورقة املشتركة      -١
، خالفاً للتوصـيات الـيت      )٢(تصدق بعُد على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان        مل

 إىل التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق         ١ ودعت الورقة املشتركة  . وافقت عليها 
املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واالتفاقية 
الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيـع         

ربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب،        األشخاص من االختفاء القسري، وال    
وأعربـت  . )٣(والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة       

 من التوصيات الرئيسية اليت قبلتـها،       تنفذ أّياً   مل منظمة العفو الدولية عن أسفها ألن اململكة      
لعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة        ودعت احلكومة إىل التصديق دون حتفظات على ا       

والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة، والنظـر يف        
التصديق على االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري واالتفاقية الدولية       

تفاقيات املتعلقة بالالجئني وعدميي    حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واال       
 ٢وأوصت الورقة املشتركة    . )٤(اجلنسية، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب     

وأوصـت الورقـة    . )٥(بالتصديق على مجيع معاهدات حقوق اإلنسان غري املصدق عليهـا         
لتـصديق يف أقـرب    ورابطة الناشرين الدولية ومنظمة الكرامة حلقوق اإلنسان با٢املشتركة  
   .)٧( على العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)٦(وقت ممكن

وأعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها ألن اململكة العربية الـسعودية رفـضت               -٢
التوصيات املقدمة إليها لسحب حتفظيها على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد              

يتعلق باتفاقيـة حقـوق الطفـل         فيما  ومراجعة مجيع التحفظات واإلعالنات املقدمة     املرأة
واالتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد             

وأشـارت  . )٨(سيما تلك املنافية ملقاصد املعاهدات وأغراضـها        ال املرأة، من أجل سحبها،   
يتعلق ببنـود االتفاقيـات       فيما ولية إىل أنه ينبغي احترام التحفظات املقدمة      منظمة العفو الد  

  .)٩(الدولية املخالفة للشريعة اإلسالمية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -٢  
.  مجيع سـلطات الدولـة     العاهل السعودي يتوىل  الحظت منظمة العفو الدولية أن        -٣

. متلك أية سـلطات حقيقيـة    والك أعضاءهاويعترب جملس الشورى هيئة استشارية ُيعّين املل   
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 علـى   هناية املطاف جملس الوزراء بصياغة القوانني لكن امللك هو من يصادق يف           مع  وتقوم  
  . )١٠(القوانني اجلديدة

 أن اململكة ليس لديها دستور      ١والحظت رابطة الناشرين الدولية والورقة املشتركة         -٤
ق واحلريـات   ينص صراحة على محايـة احلقـو        ال وإمنا نظام أساسي للحكم   اً  مدون رمسي 

 حتدد التشريعات القائمة اجلرائم والـسلطات حتديـداً         وال . مبهمة األساسية ويتضمن مواد  
والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن النظام القانوين يعتمد على تفـسري            . )١١(واضحاً

  .)١٢(احلكومة الرمسي لقانون الشريعة
 مبواءمة القوانني والسياسات احمللية مع التزامات اململكة        ٤شتركة  وأوصت الورقة امل    -٥

  أن السلطات١والحظت الورقة املشتركة   . )١٣(باالتفاقيات الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان    
  . )١٤(حقيقية ملواءمة القوانني احمللية مع املعايري الدولية حلقوق اإلنساناً تبذل جهود ال
 أن نظام القضاء يف اململكـة       ٣يتس ووتش والورقة املشتركة     والحظت هيومان را    -٦

 عن قلقهـا ألن  ٣وأعربت الورقة املشتركة .  قانون للعقوباتعدم وجوديعاين باألساس من  
والحظت منظمة الكرامـة    . )١٥(من شأن هذا األمر أن يفضي إىل حدوث اغتياالت تعسفية         

عقوبات حيدد بـصورة جليـة اجلـرائم     قانونوهيومان رايتس ووتش أن اململكة تفتقر إىل        
تستوجبه من عقوبات، وأن حتديد اجلناية يتوقف على تفسري القاضي  اً ومااملعاقب عليها قانون

تـشر    ومل.)١٦(وميكن أن تتفاوت نوعية العقوبات وصرامتها حبسب تفسري القاضي . للشريعة
 ٢٠٠٩  لعام وري الشامل منظمة الكرامة إىل حدوث أية تطورات إجيابية منذ االستعراض الد         

تعديل   أو القائمةالتعزيرية  تدوين العقوبات     أو يتعلق بإصالح النظام القانوين والقضائي     فيما
  . )١٧(اجلنائيةاإلجراءات قانون 

لإلجراءات اً   نظام ٢٠٠٢  عام والحظت هيومان رايتس ووتش أن اململكة سنت يف         -٧
يكفل هلم االستعانة     وال حتجازهم أمام حمكمة  يسمح للمعتقلني بالطعن يف شرعية ا       ال اجلزائية

 أشهر من   ٦وجييز هذا القانون االحتجاز االحتياطي ملدة تصل إىل         . مبحام يف الوقت املناسب   
جيهـل القـضاة      ما وعادة. دون مراجعة قضائية، وقبول احملاكم لالعترافات املنتزعة بالقوة       

 وهيومان رايـتس    ٣لورقة املشتركة   وأوصت ا . )١٨(اجلنائيةاإلجراءات  قانون  كذلك أحكام   
ووتش بسّن قانون للعقوبات على وجه االستعجال للحد من اجلرائم املـستوجبة للعقوبـة،              

  . )١٩( ليمتثل القانون الدويل حلقوق اإلنساناجلنائيةوتعديل قانون اإلجراءات 
   .)٢٠(وأوصت منظمة الكرامة بإدراج تعريف جلرمية التعذيب يف القانون احمللي  -٨
ضمانات رمسية تكفل حريـة التعـبري وأن        عدم وجود    ٢والحظت الورقة املشتركة      -٩

 ورابطـة   ٣والحظت الورقة املـشتركة     . )٢١(حيمي حرية الصحافة    ال النظام األساسي للحكم  
قـانون  االفتقار إىل   يتعلق حبرية التعبري والرأي       فيما أكثر القيود صرامة  من  الناشرين الدولية أن    

 ٢٠١١أبريل  / نيسان ٢٩ يف   صدور مرسوم ملكي  والحظت  . نطاق هذه احلريات  مدّون حيدد   
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لتعديل قانون الصحافة واملطبوعات بغية تشديد العقوبات على خمالفيه، وإلنشاء جلنة خاصـة             
 خيالف أحكام الشريعة اإلسـالمية؛    "  ما وحظر التعديل نشر كل   . حملاكمة خمالفي هذا القانون   

خيدم مصاحل أجنبية تتعارض مع املـصلحة الوطنيـة؛     ما أوالبالد؛يدعو إىل اإلخالل بأمن      وما
وأوصت . )٢٢("رجال الدولة   أو أعضاء هيئة كبار العلماء     أو اململكة  عام واملساس بسمعة مفيت  

  .)٢٣(٩ رابطة الناشرين الدولية بتعديل هذا القانون وإلغاء التعديالت املدخلة على املادة
ة إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال والشبكة الدولية والحظت املبادرة العاملي  -١٠

حلقوق الطفل أن اململكة قبلت توصيات االستعراض الدوري الشامل الرامية إىل حظر فرض             
بيد . عقوبة اإلعدام والعقوبة البدنية على من هم دون سن الثامنة عشرة ومنع هاتني العقوبتني             

بة اإلعدام والعقوبة البدنية على األطفال وسجنهم مدى        أن قانون اململكة يسمح بفرض عقو     
الرئيـسية  وتستند القوانني   .  مراجعة التشريع املتعلق باألطفال    ٢٠٠٦  عام وجيري منذ . احلياة

املنظّمة لقضاء األحداث إىل قانون الشريعة، وأفادت التقارير بأن السلطات رفعـت الـسن              
غري أن هذه التقارير غري متطابقة، ألن       .  الثانية عشرة  الدنيا للمسؤولية اجلنائية من السابعة إىل     

ويعرف نظـام االحتجـاز ونظـام دور        . حاالت القصاص   أو يشمل البنات   ال هذا التغيري 
ينص على أن حيـاكم       ال األحداث احلدث بأنه شخص دون سن الثامنة عشرة، لكن النظام         

أن يراعي القـضاة سـن        وال ث،مجيع القاصرين املخالفني للقانون طبقاً لنظام قضاء األحدا       
 واملبـادرة   ١وأوصت الورقة املشتركة    . )٢٤(املتهم وقت ارتكابه اجلرمية عند إصدار قراراهتم      

العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة بإعطاء األولوية إللغاء مجيع القوانني اليت جتيـز احلكـم               
 أن املناقشات   ١قة املشتركة   والحظت الور . بالعقوبة البدنية ولسن تشريع حيظر هذه العقوبة      

  . )٢٥( تبعث على القلق الشديداجلنائيةاجلارية لتعديل قانون اإلجراءات 
والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن حرية الدين ختضع من حيث املمارسـة        -١١

وأوصى املركـز األورويب للقـانون      . ومحايته حتظى باعتراف القانون    ال لقيود شديدة وأهنا  
  . )٢٦(لعدالة بأن تنص التشريعات الوطنية على حرية الدينوا
حدود السلطات على أن حتذف مجيع اإلشـارات إىل           بال وحثّت منظمة مراسلون    -١٢

  . )٢٧(جرمية التجديف من القوانني واملمارسات القضائية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان والتدابري السياسية  -٣  
تسمح بوجود منظمات حلقوق اإلنسان       ال منظمة العفو الدولية أن اململكة    الحظت    -١٣

عدا اهليئة السعودية حلقوق اإلنسان، وهي هيئة حكومية، واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنـسان             
وحتاول املنظمات غري   . مبرسوم حكومي اً  اليت تضطلع بدور غري رمسي رغم أهنا أُّسست أيض        

  .)٢٨(أهنا ُتمنع من ذلك  إالقوق اإلنسان التسجيلاحلكومية احمللية املعنية حب
 أن اململكة وافقت على وضع برنامج لنـشر ثقافـة           ١والحظت الورقة املشتركة      -١٤

 الـشرطة مـن مث      يزال رجال   وال يدرج يف املقررات الدراسية،     مل أنه  إال حقوق اإلنسان، 
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 ٣وأوصت الورقـة املـشتركة      . )٢٩(جاهلني بثقافة حقوق اإلنسان والقوانني احمللية والدولية      
بتوسيع نطاق التثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ونشر مفاهيم حقوق اإلنسان والكرامة منـذ              

  . )٣٠(الطفولة املبكرة
 بإيالء االهتمام إىل وضع السجون وتـدريب حـراس          ٣وأوصت الورقة املشتركة      -١٥

  . )٣١(السجون
ين حلقوق اإلنسان معّرض للمزيد من      والحظت منظمة العفو الدولية أن اإلطار الوط        -١٦

ميتثل املعايري الدولية اليت تنظم إجـراءات         ال التهديد بسبب نظام القضاء اجلنائي املعيب الذي      
  . )٣٢(االعتقال واالحتجاز واحملاكمة وكذا حقوق السجناء

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان  -باء  

  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -١  
ملقررين اخلاصـني   ا طلبات    أن السلطات رفضت مراراً    ١رقة املشتركة   الحظت الو   -١٧

ـ    حاالت انتقام احلكومة من      وتتزايد. لألمم املتحدة من أجل زيارة البلد      دافعني العديد من امل
  . )٣٣(عن حقوق اإلنسان بسبب تعاوهنم مع آليات األمم املتحدة اخلاصة حلقوق اإلنسان

  ة حلقوق اإلنسانالتعاون مع املفوضية السامي  -٢  
 بـني  ٢٠١٢يونيـه  /رّحبت منظمة العفو الدولية مبذكرة التفاهم املوقّعة يف حزيران     -١٨

تسمح   مل اململكة واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، لكنها أعربت عن قلقها ألن السلطات          
ها منظمة في  مباألي منظمة دولية معنية حبقوق اإلنسان،  أوألّي هيئة من هيئات األمم املتحدة    

  . )٣٤(العفو الدولية، بزيارة اململكة خالل السنوات األربع املاضية

مراعاة القانون اإلنـساين    مع  قوق اإلنسان،   املتعلِّقة حب تنفيذ االلتزامات الدولية      -جيم  
  الواجب التطبيقالدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 ينص على املـساواة بـني        أن النظام األساسي للحكم    ٤الحظت الورقة املشتركة      -١٩

وتـؤثر  . حتترم يف الواقع العملي     ال املواطنني السعوديني غري أن املساواة بني الرجال والنساء       
وبـسبب عـدم    . اآلراء الفقهية يف تعامل احلكومة مع املرأة يف السياسات العامة           أو الفتاوى

ـ           ول النـساء إىل    تدوين القوانني التنظيمية وعدم وجود قانون عقوبات مدّون، يتوقف وص
  . )٣٥(باليةاملوارد واخلدمات على آراء دينية تعسفية ومعايري اجتماعية 
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زلن يعانني مـن التمييـز الـشديد يف         والحظت منظمة العفو الدولية أن النساء ما        -٢٠
حيظني باحلماية الكافية من العنف املرتيل وغريه من العنف القائم على             وال القانون واملمارسة، 

 الـسفر   أو قبل الزواج اً  ذكراً  ويتعني على املرأة مبوجب القانون أن تستأذن ولي       . اجلنسنوع  
وأعربـت  . التسجيل يف التعليم العـايل      أو أجربالعمل    أو إجراء بعض العمليات اجلراحية    أو

تنفذ توصيات جلنة القضاء على التمييز ضـد          مل منظمة العفو الدولية عن أسفها ألن اململكة      
 ١ منظمة العفو الدولية والورقة املـشتركة        توالحظ. )٣٦(٢٠٠٨  عام إليها يف املرأة املقدمة   

 فعـاالً اً  تسن قانون   مل واملركز األورويب للقانون والعدالة وهيومان رايتس ووتش أن اململكة        
وذكرت هيومان رايتس   . )٣٧(تتخذ التدابري التطبيقية ذات الصلة      ومل لتجرمي العنف ضد املرأة   

.  ملكافحة التمييز ضد املرأة واألطفال     ٢٠١١  عام تسن مشروع قانون   مل ووتش أن احلكومة  
واالفتقار إىل تشريع مدّون ينظم مراكز إيواء النساء يزيد من اخلطر الذي يتهدد الناجيات من               

. )٣٨(وصوهلن إىل آليات االنتـصاف      أو العنف األسري ويصّعب من حصوهلن على احلماية      
لكة إىل املساواة بني اجلميع أمام القانون واملساواة بني الرجال    ودعت منظمة العفو الدولية املم    

؛ وتوفري حقوق املرأة يف حرية التنقل والتعلـيم والعمـل           املواطنةيتعلق حبقوق     فيما والنساء
  .)٣٩(والزواج ومحاية هذه احلقوق، وتوفري سبل االنتصاف من العنف األسري

 حتقق أي تقـدم     مل أن اململكة س ووتش   هيومان رايت و ٣والحظت الورقة املشتركة      -٢١
وحثت هيومان رايـتس    . )٤٠(يتعلق بالقضاء على نظام الوالية الذكورية وأوصت بإلغائه        فيما

ووتش اململكة على سن قانون يلغي نظام الوالية القانونية على النساء البالغات واملوافقة على              
  . )٤١(ليات االنتصافسن قانون حيمي النساء ضحايا العنف املرتيل ويوفر هلن آ

 أن النساء املدافعات عن حقوق اإلنـسان خيـضعن          ٢والحظت الورقة املشتركة      -٢٢
  .)٤٢(يتعلق حبرية التنقل والقدرة على العمل ومزاولة أعماهلن باستقاللية  فيمابدورهن للقيود

والحظ املركز األورويب للقانون والعدالة وهيومـان رايـتس ووتـش أن النـساء          -٢٣
 لعـدم احتـرامهن قواعـد       املطـّوعني بيات يتعرضن على وجه اخلصوص ملضايقات       األجن
  .)٤٣(اللباس
 وهيومان رايتس ووتش أنه يتعذر على النساء احملاميات         ٤والحظت الورقة املشتركة      -٢٤

وقد ُمـنحن احلـق يف      . رغم صدور تعديل يرخص هلن بذلك     املهنة  طلب ترخيص ملمارسة    
  . )٤٤(قد طُبِّقإذا كان هذا القرار   مامن الواضحاحلصول على ترخيص لكنه ليس 

  ة واحلرية واألمن الشخصيحق الفرد يف احليا  -٢  
أعربت منظمة العفو الدولية عن أسفها ألن اململكة رفضت التوصيات املتعلقة بوقف              -٢٥

لبدنيـة  باملعايري الدنيا الدولية؛ وإلغـاء العقوبـة ا     تقييد نطاقها عمالً    أو تنفيذ عقوبة اإلعدام  
املهينة، من قبيل اجللد والبتـر        أو الالإنسانية  أو والتعذيب وغريه من ضروب املعاملة القاسية     
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 فيها؛ وإهناء ممارسات طرفاًأصبحت للمعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت اً وفقأ العني، وفق
  . )٤٥(احلبس واملعاملة السيئة

يع أشكال عقوبة اإلعدام والعقوبة     وحثت هيومان رايتس ووتش اململكة على منع مج         -٢٦
وأفادت منظمة العفو الدولية بأن متوسط حاالت اإلعدام يزيـد      . )٤٦(اًالبدنية املفروضة قضائي  

أشارت إليه تقارير أخرية من تنفيذ السلطات لعمليات          ما أنه ُيخشى، بناء على     إال كل سنة، 
كم بعقوبة اإلعدام يف سلـسلة      وحي. هو مصّرح به    مما إعدام سرية، أن تكون املعدالت أعلى     

وتطبق عقوبـة  . الردةمثل " جرائم"  ويفمن اجلرائم غري العنيفة، من قبيل االجتار باملخدرات،     
اإلعدام على حنو مفرط يف حق األجانب وأطفال األجانب املدانني جبرائم ارتكبوهـا قبـل               

 إعالن وقف تنفيـذ     ودعت منظمة العفو الدولية احلكومة إىل     . )٤٧(بلوغهم سن الثامنة عشرة   
عقوبات اإلعدام ومراجعة مجيع قضايا السجناء احملكوم عليهم بعقوبة اإلعدام بغية اسـتبداهلا             

تفـضي إىل عقوبـة       ال منحهم فرصة اخلضوع حملاكمة جديدة وعادلة       أو بعقوبات أخرى 
  . )٤٨(اإلعدام
ون جييز احلكم    أن القان  ٣والحظت الشبكة الدولية حلقوق الطفل والورقة املشتركة          -٢٧

. )٤٩(بعقوبة اإلعدام على األشخاص املدانني جبرائم ارتكبوها قبل بلوغ سن الثامنـة عـشرة             
تنفـذ  زالت    ما والحظت هيومان رايتس ووتش أن اململكة هي أحد بلدان العامل الثالثة اليت           

س وأوصت الشبكة الدولية حلقوق الطفل وهيومان رايت      . )٥٠(عقوبة اإلعدام يف حق األحداث    
 ١٨دون سن   عمره  كان  ووتش ومنظمة العفو الدولية بإلغاء احلكم بعقوبة اإلعدام على من           

وحثت الشبكة الدولية حلقـوق الطفـل والورقـة         . )٥١(جرميته املزعومة ارتكاب  سنة عند   
 على منع عقوبة اإلعدام والعقوبة البدنية والسجن مدى احلياة ورفع السن الدنيا             ٣ املشتركة

  .)٥٢(نائيةللمسؤولية اجل
 أن قوات األمن اسـتعملت الـذخرية احليـة ضـد            ١والحظت الورقة املشتركة      -٢٨

املشاركني يف املظاهرات السلمية اليت شهدهتا احملافظة الشرقية للمملكة وقتلت حسبما أفادت            
  .)٥٣(٢٠١١نوفمرب / تشرين الثاين٢٣يف اً  شخص١٥يقل عن  ال  ماالتقارير
لتعذيب واملعاملة  انتشار ممارسة ا   ومنظمة العفو الدولية     ١كة  والحظت الورقة املشتر    -٢٩

 حـدوث ذلـك     ١والحظت الورقة املـشتركة     . )٥٤(ستجواباالحتجاز و االالسيئة خالل   
 السلطات على   ٢وحثت الورقة املشتركة    . )٥٥(باخلصوص يف مكاتب املديرية العامة للمباحث     

ووثّقت . )٥٦(تعلقة بالتعذيب أثناء االحتجاز   ضمان أن حتقق حمكمة مستقلة يف مجيع التقارير امل        
هيومان رايتس ووتش أمثلة عديدة عن جلوء مسؤويل إنفاذ القانون إىل إخـضاع املتـهمني               

 ومنظمة  ٣وناشدت الورقة املشتركة    . )٥٧(للتعذيب واملعاملة السيئة واحلبس االنفرادي املطول     
سارع إىل إخالء سبيل مجيع سجناء      حدود احلكومة أن ت     بال العفو الدولية ومنظمة مراسلون   

جنائيـة  اً  الرأي الذين شاركوا يف جتمعات ومجعيات سلمية، وأن توجه لسائر احملتجزين هتم           
  . )٥٨(أن ختلي سبيلهم  أويعترف هبا القانون الدويل
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والحظت منظمة العفو الدولية أن العقوبة البدنية واسعة االنتشار رغم أن اململكـة               -٣٠
  .)٥٩(يف اتفاقية مناهضة التعذيب ودعت إىل منعها اًتعد دولة طرف

عقوبـة  ) البتر واجللـد  (والحظت الشبكة الدولية حلقوق الطفل أن العقوبة البدنية           -٣١
، وأن قانون قـضاء     )احلّد(يتعلق بعدد من اجلرائم       فيما وأن اجللد إلزامي  يف اململكة   قانونية  
. )٦٠(سن الثامنة عشرة بعقوبـة بدنيـة       جييز احلكم على الشباب دون       ١٩٧٥  لعام األحداث

والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنية لألطفال أن القانون جييز العقوبة             
البدنية لألطفال يف املرتل واملدارس وأوساط الرعاية البديلة والسجون رغم أن اململكة قبلت             

ـ حكومية  تعميمات  صدور  اً  ضوالحظت أي . منعها خالل االستعراض الدوري الشامل     ذا هب
 وينص نظـام احلـبس واالحتجـاز      . يوجد قانون مينع هذه العقوبة صراحة       ال الشأن لكنه 

  . )٦١( على احلكم جبلد من خيالف اللوائح الداخلية١٩٧٨ لعام
االحتجاز التعـسفي   ممارسة  والحظت منظمة العفو الدولية أن قوات األمن تواصل           -٣٢

تعاقب على ذلك؛ وأن العديد من السعوديني معـتقلني           وال جانبوالسري للسعوديني واأل  
يف ذلـك     مبـا  يف حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات،     حقهم  اً   سلمي مارسواأهنم  جملرد  

  . )٦٢(انتقاد السياسات احلكومية
والحظت منظمة الكرامة وهيومان رايتس ووتش حـدوث آالف مـن حـاالت               -٣٣

يف ذلك احتجاز األفراد الذين انتقدوا الـسياسة          مبا نوات األخرية، االحتجاز التعسفي يف الس   
  .)٦٣(احلكومية بصورة سلمية

استراتيجية وطنية ملكافحة العنـف     ووضع   بسّن قانون    ٤وأوصت الورقة املشتركة      -٣٤
 ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٦٤(ضد النساء هبدف ردع املعتدين، وبإنشاء سجل للحاالت       

تسن قانون احلماية مـن       ومل تنفذ أية آلية فعالة ملنع العنف املرتيل        مل اململكةأن السلطات يف    
.  استراتيجيات فعالة ملكافحته   دون وجود فتئ العنف ضد البنات والنساء يتزايد         وما .الضرر

 الـسياقة   هن من ضحايا العنف على املساعدة لقيود تتمثل يف منع       النساء  وقد خيضع حصول    
 العاملني يف حقل الرعاية االجتماعية    اإلقامة وعدم استجابة    مكان  رة   على مغاد  هتنوعدم قدر 

  .)٦٥( أفراد الشرطة أو

  اإلفالت من العقاب، وسيادة القانونعدم يف ذلك   مباإقامة العدل،  -٣  
ناشدت منظمة العفو الدولية ومنظمة الكرامة احلكومة اإلسراع بتنفيـذ توصـيات              -٣٥

والحظـت  . )٦٦(بإصالح القضاء يتعلَّق    فيما وافقت عليها اليت  االستعراض الدوري الشامل    
 .أن امللك هو الفيصل بني مجيع فروع الدولـة          مبا  أن القضاء غري مستقل    ١الورقة املشتركة   

ينص على إقالة مجيـع قـضاة       اً  ملكياً  ، أصدر امللك مرسوم   ٢٠١٣يناير  /كانون الثاين  ويف
.  اجمللس األعلى للقضاء وإعـادة تأسيـسه       عن حل   احملكمة العليا وتعيني قضاة جدد، فضالً     

  . )٦٧( أن قرارات احملكمة تنفذ بصورة انتقائية١وعالوة على ذلك، الحظت الورقة املشتركة 
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 أن املدعي العام للمحكمة اجلنائية      ٣ والورقة املشتركة    ١والحظت الورقة املشتركة      -٣٦
 عن حقوق اإلنـسان يقـضون       الداخلية؛ وأن املدافعني  لوزير  املتخصصة غري مستقل ويتبع     

  . )٦٨(سنوات يف االحتجاز االحتياطي مبوجب إجراءات تنتهك حقهم يف حماكمة عادلة
والحظت منظمة الكرامة أن نظام القضاء يويل أمهية مفرطة لالعترافات املنتزعة حتت   -٣٧

ديدة التعذيب باعتبارها الدليل الوحيد للمالحقة، وذلك على الرغم من حاالت التعذيب الع           
. )٦٩(وكـامالً   فعاالًاً  املبلّغ عنها، وأوصت بتنفيذ مجيع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب تنفيذ         

تفسر يف اململكة، متنع القضاة مـن قبـول           كما  أن الشريعة،  ٣والحظت الورقة املشتركة    
 لـد اجلغري أن العقوبات القاسية والالإنسانية واملهينة من قبيـل          . االعترافات املنتزعة بالعنف  

  . )٧٠(يتعلق ببعض اجلرائم  فيماإلزامية
ختضع لقيود شديدة يف    زالت    ما  أن احلقوق األساسية   ١والحظت الورقة املشتركة      -٣٨

تعترف حبقوق اإلنسان األساسـية   ال اً ماقرارات القضاة، ألن آراء القضاة غالب  ويف املمارسة
ويتخرج القضاة من كلية الـشريعة      . من قبيل حرية الرأي والتعبري واحلق يف التجمع السلمي        

 يكفي حبقوق اإلنسان العامليـة      مبا تعريفهموالدراسات اإلسالمية واملعهد العايل للقضاء دون       
  .)٧١(احلقوق املدنية والسياسية األساسية أو
تنتهك بـصورة منهجيـة       ما والحظت هيومان رايتس ووتش أن السلطات عادة        -٣٩

والحظـت الورقـة   . )٧٢(ءات الواجبة واحملاكمـة العادلـة  حقوق احملتجزين املتعلقة باإلجرا   
يفضي إىل حرمان املتهمني من االستعانة      اجلنائية  اإلجراءات  قانون   أن عدم تنفيذ     ١ املشتركة

 يوجد جهاز يتوىل النظـر يف الطعـون       ال الواقع،  ويف .احملاكمة  أو مبحام خالل االستجواب  
السياق ذاته، الحظت هيومـان رايـتس         ويف .)٧٣(الشكاوى املتعلقة مبشروعية االحتجاز    أو

. يدل علـى ارتكـاهبم هلـا        مبا  أو ختطر املتهمني جبرميتهم   ال اً ما ووتش أن السلطات غالب   
  . )٧٤(األدلة واالستعانة مبحام  أويستطيعون حبث الشهادات وقلّما
  السلطات على أن تكفل الطابع االستثنائي لالحتجـاز        ٢وحثت الرسالة املشتركة      -٤٠

باملعايري الدولية حلقوق اإلنسان، وتتقيد باملهل الزمنية املنصوص عليهـا يف             االحتياطي عمالً 
  .)٧٥(التشريعات احمللية

باملعـايري الدوليـة    اً  تتقيد عموم   ال وأشارت منظمة العفو الدولية إىل أن السلطات        -٤١
ر فيها احلكم باإلعدام    للمحاكمة العادلة وبالضمانات اخلاصة باملتهمني يف القضايا اليت يصد        

التـسهيالت املناسـبة    يف الغالب   جيدون    وال يعرفون اللغة العربية    ال وختص األجانب الذين  
  .)٧٦(مغلقةجلسات االستماع تكون   ماوكثرياً. الترمجة الفوريةللحصول على 

وحثت هيومان رايتس ووتش مكتب التحقيق واالدعاء العام على التحقيق يف مجيع              -٤٢
يف ذلك مزاعم التعذيب واملعاملة السيئة ومـزاعم          مبا كات اليت ارتكبتها قوات األمن،    االنتها

  . )٧٧(االستخدام املفرط للقوة ضد املتظاهرين
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 أن ضباط الشرطة هم من يضطلعون بالتحقيقات اليت         ١والحظت الورقة املشتركة      -٤٣
لذي ينص على أن هيئة االدعاء      للقانون ا اً  يعد انتهاك   ما جتريها املديرية العامة للمباحث وهو    

ختضع السجون اليت تديرها املديرية العامـة للمباحـث          وال .العام هي اليت جتري التحقيقات    
 ونظام االدعاء العام على     اجلنائيةاإلجراءات  قانون  ، ينص   وعموماً. إلشراف القضاء وتفتيشه  

حـىت اآلن  ميارس   اللعامأن االدعاء ا    إال منح االدعاء العام سلطة على السجون بصفة عامة،       
والحظت الورقة . يلزم من املوظفني للقيام بذلك  مابذريعة عدم توفُّرسلطته يف الواقع العملي    

فيها تلك    مبا أن العديد من الشكاوى املقدمة من السجناء إىل االدعاء العام،         اً   أيض ١املشتركة  
  . )٧٨(ارير الطبية إىل أسر الضحاياتسلم التق  والحيقق فيها  الاملتعلقة بالوفاة حتت التعذيب،

يـواجهن   أن النساء الراغبات يف الوصول إىل العدالة         ٤والحظت الورقة املشتركة      -٤٤
يترددون يف قبول الشكاوى املقدمة من النساء غري  اً مارئيسية ألن ضباط الشرطة غالب   عقبات  

الطـابع املؤسـسي     غاءإلبأن   ٤وأوصت الورقة املشتركة    . يرفضوهنا  أو املصحوبات بوليهن 
 التعلـيم   أو الوثـائق   أو اهلويـة على بطاقات   النساء  حلصول  نظام الوالية شرط ضروري     ل
 بأن تتعـاون وزارة     ٤وأوصت الورقة املشتركة    . غريها من اخلدمات    أو العمل  أو الصحة أو

ايا الشؤون االجتماعية مع وزارة الداخلية لوضع النساء الاليت يتممن عقوباهتن والنساء ضح           
  .)٧٩(العنف املرتيل يف مرافق انتقالية آمنة

 والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقوبة البدنيـة لألطفـال أن القـانون               -٤٥
 ينص على أن حياكم مجيع القاصرين املخالفني للقانون طبقاً لنظـام قـضاء األحـداث،               ال
رمية عند إصدار قراراهتم، وذلـك      سن املتهم وقت ارتكابه اجل    مراعاة  القضاة  يطلب من    وال
وحثت هيومان رايتس ووتش على أال حيتجـز        . )٨٠(١٩٧٥  لعام لنظام قضاء األحداث  اً  وفق

  .)٨١(كحل أخري وألقصر فترة ممكنة  إالاألطفال

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -٤  
 بعض  جتربة بالزواج والطالق    الحظت منظمة العفو الدولية أن القوانني التمييزية املتعلق         -٤٦

ويتعني على النساء مبوجب    . عالقات قائمة على العنف وسوء املعاملة     على االستمرار يف    النساء  
 أن تطبيق   ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٨٢(القانون احلصول على إذن من ويلّ ذكر قبل الزواج        

يف بعض منـاطق    اً  يزال سائد  ال )نسب طفله يشك الرجل يف     ماعنداً  إلغاء الزواج ديني  (اللّعان  
ومـن  . أن حاالت الزواج القسري ليست منظمة ويصعب إلغاؤهـا        اً  والحظت أيض . اململكة

  .)٨٣(اجلهات العامة تدخل اإلعالم وغريه من يف ظل عدمالصعب إلغاء زواج القاصرات 
إىل  أن جلوء األزواج إىل التطليق أحادي اجلانب منتشر         ٤والحظت الورقة املشتركة      -٤٧

املـرأة  إهنـاء   ممارسة اخلُلع املتمثلة يف     بصورة جائرة   وتنفذ  .  وغري خاضع للقانون   حد كبري 
اً خاصاً وخصصت احلكومة صندوق  . لزواج شرط ختلّيها عن املهر ومجيع أشكال الدعم املايل        ل
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حيكم القـضاة    اً ما وغالب. )٨٤(ميكنهن حتمل تكاليف ترك أزواجهن      ال ملساعدة النساء الاليت  
  .)٨٥("النشوز"احل األولياء حىت عندما تطالب النساء حبقوقهن األساسية يف قضايا جرمية لص
 ومنظمة العفو الدولية أن النساء السعوديات املتزوجات ٤والحظت الورقة املشتركة     -٤٨

واعتـربت الورقـة    . )٨٦(لرجال، منح اجلنـسية ألوالدهـن     ل ميكنهن، خالفاً   ال من أجانب 
 على التمييـز، وأوصـت      أبقى ٢٠١٢  لعام ل قانون اجلنسية السعودية    أن تعدي  ٤ املشتركة

بإعطاء األولوية لتدوين قانون األحوال الشخصية لتنعم املرأة بوضع متساو مـع الرجـل يف               
  . )٨٧(الزواج واألسرة

  حرية التنقل  -٥  
  ومنظمة العفو الدولية أن قرار منع      ٣ والورقة املشتركة    ٢الحظت الورقة املشتركة      -٤٩

على نطـاق واسـع ويـصدر عـن         يزال ُيطبَّق     ال املدافعني عن حقوق اإلنسان من السفر     
وأوصت . )٨٩( إىل حظر حاالت املنع من السفر ووقفها    ٢ودعت الورقة املشتركة    . )٨٨(احملاكم

 بإلغاء العراقيل السياسية اليت تعوق حرية تنقـل         ٣رابطة الناشرين الدولية والورقة املشتركة      
  .)٩٠(ن حقوق اإلنسان وممثلي الرابطات التجارية الدوليةاملدافعني ع

 منهن  اتالنساء من السياقة وأن الكثري    استمرار منع   والحظت منظمة العفو الدولية       -٥٠
قررن خمالفة قانون املنع فاعُتقل بعضهن مث أخلي سبيلهن دون هتمة بعد أن تعّهـدن بعـدم                 

  . )٩١(العودة إىل خمالفته

 واحلـق يف   وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي      املعتقد وحرية التعبري    أو حرية الدين   -٦  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

يسمح   وال .بني الدين والدولة  عدم الفصل   الحظ املركز األورويب للقانون والعدالة        -٥١
واملـضايقات  ممارسة شعائره ويتعرض أفرادهـا للتمييـز          أو لألقليات الدينية باجلهر بدينها   

والتجديف والردة والدعوة إىل دين آخـر جـرائم   . واالحتجاز، وللترحيل إذا كانوا أجانب   
، تعرض أفراد غري مـسلمني لالعتقـال        ٢٠١١  عام وخالل. يعاقب عليها القانون باإلعدام   

والحظت هيومان رايتس ووتـش أن      . )٩٢(بصورة سرية واملضايقات ملمارساهتم شعائر دينية     
وناشـدت  . ملقاضاة أفراد أعربوا عن آرائهم الدينيـة     اً  عملت نظام القضاء أيض   السلطات است 

اإلثنية األخـرى وأن      أو خطاب الكراهية ضد األقليات الدينية    اً  ورمسياً  احلكومة أن تنبذ علن   
جلنة القـضاء علـى التمييـز       به  أوصت    ما على حنو تنشئ مؤسسة وطنية حلقوق اإلنسان      

  . )٩٣(العنصري
ركز األورويب للقانون والعدالة إفالت مرتكيب أعمال العنف ضد األقليات          والحظ امل   -٥٢

  .)٩٤(الدينية من العقاب ودعت إىل اختاذ تدابري لضمان حرية التعبري والدين
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 وهيومان رايتس ووتش عن قلقهـا  ١ والورقة املشتركة  ٢وأعربت الورقة املشتركة      -٥٣
 معيات ومنعت مجيـع أشـكال التجمعـات       بشأن تكوين اجل  اً  تسن قانون   مل ألن احلكومة 

املعارضة السياسية السلمية، من قبيل إنشاء أحزاب سياسية، وألهنا تسجن كل من يدافع              أو
يسمح حىت اآلن للناشطني      مل  أنه ٤والحظت الورقة املشتركة    . )٩٥(عن إنشاء هذه اجلمعيات   

مبمارسـة  هلـم   السماح  ، وأوصت ب   مستقلة واملواطنني املعنيني بإنشاء منظمات جمتمع مدين     
  . )٩٦( حبرية واستقالليةمأنشطته
 أن السياسة التقييدية املتبعة إزاء التجمعات واملظاهرات        ١والحظت الورقة املشتركة      -٥٤

 السلمية توسعت يف أعقاب االحتجاجات اليت انتشرت يف عدد مـن منـاطق اململكـة يف               
حلق يف التجمع السلمي وحـق      والحظت منظمة الكرامة عدم االعتراف با     . )٩٧(٢٠١١ عام

أن األحزاب السياسية والنقابات حمظورة ووسائط اإلعالم غري حرة           كما .تكوين اجلمعيات 
بطلب  غري قانونية وأن السلطات الدينية أصدرت فتوى تزال  الوأفادت بأن التجمعات العامة

عن مجيع شرط    أو دفوراً دون قي  وأوصت باإلفراج   . مجيع املظاهرات من وزارة الداخلية حترِّم     
األشخاص احملتجزين بسبب ممارسة حقـوقهم يف التعـبري والتجمـع الـسلمي وتكـوين               

  . )٩٨(اجلمعيات
تزايـد   وهيومان رايتس ووتـش      ١ والورقة املشتركة    ٢والحظت الورقة املشتركة      -٥٥

إضافة إىل توقيف أكادمييني وصحفيني     مة نشطاء حقوق اإلنسان واحتجازهم،      حاالت حماك 
أفراد أسر املدافعني عن حقوق اإلنسان ويتعرضون للتخويف        ُيستهدف    كما .مني بارزين وحما

ويعتمد املدافعون عن حقوق اإلنسان والنشطاء من أجل الدميقراطية واملنتقـدون           . واملضايقة
  . )٩٩(يف عملهم على شبكة اإلنترنت ويتعرضون للتوقيف بسبب انتقاد النظام على الشبكة

االنتهاكات اليت تستهدف املدافعني عن حقـوق  تزايد  ١ة املشتركة   والحظت الورق   -٥٦
والحظت الورقـة   . )١٠٠(٢٠١٢ و ٢٠١١اإلنسان واملنظمات احلقوقية يف اململكة يف عامي        

 تعرض مدافعني عن حقوق اإلنسان لالنتقام بسبب التعاون         ٢ والورقة املشتركة    ١املشتركة  
وأفـادت الورقـة    . )١٠١(املتحدة حلقوق اإلنـسان   فيها آليات األمم      مبا ،مع منظمات دولية  

 بكفالة وظلوا حمتجزين    اإلفراج عنهم  بأن مدافعني عن حقوق اإلنسان ُحرموا من         ٢املشتركة  
  . )١٠٢( ويّدعى أهنم تعرضوا للتعذيب أثناء االحتجاز،فترة طويلة رهن احملاكمة

إىل املدافعني عن   اً  حالي السلطات إسقاط التهم املوجهة      ٢وناشدت الورقة املشتركة      -٥٧
من حقوق يف   اً  يعترف به عاملي    ما معملواءمتها  حقوق اإلنسان، واستعراض التشريعات احمللية      

حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات؛ وضمان عدم تعرض املدافعني عن حقوق اإلنسان            
ن يف  لالنتقام بسبب أعمال مشروعة؛ وضمان حق النساء املدافعات عـن حقـوق اإلنـسا             

 قوق اإلنسان واختاذ تدابري لضمان محايتهن أمـام القـانون         األنشطة املتعلِّقة حب  املشاركة يف   
وأوصت رابطة الناشرين الدولية باإلفراج عن نـشطاء حقـوق اإلنـسان            . )١٠٣(اجملتمع ويف

  . )١٠٤(ممارسة حقهم يف حرية التعبريجملرد املوقوفني 
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 يفالـيت اعتمـدت     حدود باإلصـالحات املؤقتـة        بال وسلّمت منظمة مراسلون    -٥٨
، لكنها الحظت أن احلكومة فرضت يف األعوام األخرية املاضية رقابة صـارمة             ٢٠٠٥ عام

واملراقبـة الواسـعة    مدعومة بتشريعات قمعية    وموسعة  بصورة  باستخدام تصفية املعلومات    
ع شبكي بواسـطة    موق ٤٠٠ ٠٠٠يزيد عن    اً ما وُعطّل رمسي . على شبكة اإلنترنت  النطاق  

ويتهم املدونون املنتقـدون    . اللجنة احلكومية اخلاصة املعنية بتصفية املعلومات على اإلنترنت       
واململكة العربية السعودية هي أحد البلدان العشرة الـيت         . على الفور باالعتداء على األخالق    

  . )١٠٥("من أعداء اإلنترنت"حدود   بالاعتربهتا منظمة مراسلون
اإلنسان السـتخدام    زيادة جلوء املدافعني عن حقوق       ٢ الورقة املشتركة    توالحظ  -٥٩
إلنترنت ووسائط اإلعالم اإللكترونية، بينما قوبل نشطاء وسائط اإلعالم اإللكترونية باعتماد    ا

يعكف على ، أعلن جملس الشورى أنه ٢٠١٢يوليه /متوز ويف. اًفتئت تزداد تقييد  ماتشريعات
. ألفراد الذين ينتقدون اإلسالم بواسطة املدونات وتـويتر والفيـسبوك          ملعاقبة ا  صياغة قانون 

 وُعطّلت مواقع شبكية كثرية كانت حتث الناس على االنضمام إىل محالت ومظاهرات مدنية            
حـدود    بـال  وحثت منظمة مراسلون  . )١٠٦(توفر معلومات حساسة من الناحية السياسية      أو

فيها تسجيل املواقع     مبا ية والتقنية ملراقبة اإلنترنت،   السلطات على إلغاء مجيع اآلليات التشريع     
  .)١٠٧(غري املتناسبةلدى وزارة الثقافة واإلعالم، وإلغاء العقوبات اً الشبكية مسبق

مبوجـب   فرض املزيد من القيود      ٢ والورقة املشتركة    ١والحظت الورقة املشتركة      -٦٠
وتقيد السلطات . ة جرائم املعلوماتية مكافحوقانونقوانني شىت كقانون الصحافة واملطبوعات 

بشدة إصدار الصحف ووسائط اإلعالم األخرى وترصد وسائط اإلعالم احمللية عن كثـب             
ختـضعهم    مـا  وغالبـاً وتقيد بشدة حرية تنقل الـصحفيني األجانـب         . وختضعها للرقابة 

 . )١٠٨(للمراقبة

ذولـة يف سـبيل     ، رغم اجلهود املب   ٢٠٠٨  عام والحظت هيومان رايتس ووتش منذ      -٦١
توسيع مشاركة النساء يف احلياة السياسية، اختاذ خطوات حمدودة إللغاء التشريعات واملمارسات         

 الورقـة   توالحظ. )١٠٩(اليت تعوق مشاركتهن الكاملة يف اجملتمع على قدم املساواة مع الرجال          
 رايتس ووتش بذل     واملركز األورويب للقانون والعدالة وهيومان     ١ والورقة املشتركة    ٤املشتركة  

رغم قبوهلا أثناء االستعراض    اً  فعلياً  تنفيذ ٢٠ و ١٩ و ١٨ و ١٧جهود حمدودة لتنفيذ التوصيات     
 اخلطوة اإلجيابية اليت جـسدها  ١والحظت الورقة املشتركة . )١١٠(٢٠٠٩  لعامالدوري الشامل 

منحا النـساء    لتعديل قانون جملس الشورى، و     ٢٠١٣  عام املرسومان امللكيان اللذان اعتمدا يف    
الورقـة   يف املائة، وأوصت ٢٠تقل عن   اليف اجمللس ونصا على متثيلهن فيه بنسبة      اً  ثالثني مقعد 

  . )١١١(إىل مناصب صنع القرار يف مجيع الوظائف العامةالنساء بزيادة وصول 
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  عادلة ومؤاتيةعمل شروط التمتُّع ب  ويفاحلق يف العمل  -٧  
ماد إصالحات تشريعية توسع حقوق املـرأة يف        الحظت هيومان رايتس ووتش اعت      -٦٢

حـني    ويف .القوة العاملة بتمكني النساء من العمل يف ميادين حمدودة كمحالت بيع املالبس           
 اإلصالحات خطوات مهمة إىل األمام، فإن فعاليتها حمدودة بسبب نظـام واليـة              هذهمتثل  

  .)١١٢(الذكور على اإلناث
 إطار ملنع االعتداء اجلنـسي علـى العـامالت           بوضع ٣وأوصت الورقة املشتركة      -٦٣

  . )١١٣( آلية مالئمة حلماية العمال املهاجرين من جتاوزات أصحاب العملوبوضعاملرتليات 

   الئقيستوى معيشمب التمتُّع  ويفاحلق يف الضمان االجتماعي  -٨  
 أن معدل عمالة النساء السعوديات من أدىن معـدالت          ٤الحظت الورقة املشتركة      -٦٤

، أصدرت وزارة العمل برنامج معونة مالية للشباب        ٢٠١٢ عام  ويف .عمالة النساء يف العامل   
 يف  ٦٠أن قرابـة      كما . يف املائة من طاليب تلك املعونة      ٨٦العاطلني عن العمل؛ ومتثل النساء      

وتشمل . الثانويةاملدارس  املائة من املواطنني العاطلني عن العمل إناث ومعظمهن من خرجيات           
يود العوامل اليت حتد مشاركة النساء بنشاط يف احلياة االقتصادية إنفاذ تدابري الفصل بـني               الق

وردت الشرطة الدينية بإصـدار     . اجلنسني ومنع السياقة وشرط احلصول على إذن من الويل        
يزال منع السياقة سيما يف غياب مواصالت عامة   وال.شروط لتنظيم وصول النساء إىل العمل  

ورغم أن وزارة التجارة ألغت شرط تعـيني        . وق هبا، حيد من استقاللية النساء     مأمونة وموث 
يتعذر على النـساء    زال    ما مدير ذكر يف حالة صاحبات األعمال السعوديات،        أو ممثل ذكر 

حني ألغت وزارة العمل شرط       ويف .الوصول إىل وكاالت حكومية كثرية يف غياب ممثل ذكر        
من أصـحاب العمـل     يزال العديد     ال لتقدمي طلب عمل،  حصول النساء على إذن من الويل       

  . )١١٤(يشترط من طالبات العمل تقدمي موافقة الويل

  احلق يف التعليم   -٩  
 أن النظام األساسي للحكم ينص علـى أن احلكومـة           ٤الحظت الورقة املشتركة      -٦٥

 .ذن من الويلمسؤولة عن مواطنيها دون متييز لكن االلتحاق بالتعليم مشروط باحلصول على إ
ـ . يهملون تسجيل أبنائهم يف املـدارس       أو يعاقب القانون اآلباء الذين يرفضون     وال اً وخالف

وخيضع طلب النساء احلصول    . تستطيع األمهات استصدار الوثائق الرمسية ألبنائهن       ال لآلباء،
ية للفتيات  تزال التربية البدن    وال .على منح دراسية يف اخلارج ملوافقة الويل ويشترط اصطحابه        

. ٢٠١٢  عـام  حمظورة يف املدارس رغم قبول إرسال امرأتني إىل األلعاب األوملبية يف لنـدن            
 إىل مجيع املدارس للحصول على إذن مسبق من الويل قبـل            وأصدرت وزارة التعليم توجيهاً   

  . )١١٥(تقدمي املساعدة الطبية يف حاالت الطوارئ
يـدمج يف     مل ف يف جمال حقـوق اإلنـسان       بأن التثقي  ٤وأفادت الورقة املشتركة      -٦٦

 بل إن املتحدثني يف مؤمتر كـبري نظمتـه احلكومـة يف      . املقررات يف مجيع مستويات التعليم    
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من الفقهاء الذكور الذين شددوا على مفهـوم        اً   بشأن حقوق املرأة كانوا أساس     ٢٠١٢ عام
  . )١١٦(الوالية والفصل بني اجلنسني

  ةاألقليات والشعوب األصلي  -١٠  
 لقمـع   ٢٠١٢ و ٢٠١١  عام  أن األقليات تعرضت يف    ١الحظت الورقة املشتركة      -٦٧

تعيش فيهـا   كبري بسبب عدة احتجاجات داعية إىل إعمال احلقوق واحلريات يف املناطق اليت             
 ليون وغريمها من األقليات الدينية، أي     ييزال الشيعة واإلمساع    وال .الشيعة يف اململكة  غالبية من   

ـ ُيو. من قبل الدولـة   اً  ممنهجاً   يف املائة من سكان البلد، يواجهون متييز       ١٥ميثل حنو    ما ع مَن
املواطنون املنحدرون من أقليات دينية من العمل يف قطاعات األمن واجلامعات ومن شـغل              

والحظـت الورقـة    . )١١٧(يعني رجال الدين الـشيعة يف احملـاكم         وال .املناصب السياسية 
يزيد عن مخسة ماليني عامل مهاجر من عقائـد خمتلفـة            ا م  عدم محاية حقوق   ١ املشتركة

  . )١١٨(يقيمون يف اململكة
والحظت رابطة الشعوب املهددة ومنظمة العفو الدولية أن مئات األفراد املنتمني إىل              -٦٨

يف  بشبهة املشاركة يف مظـاهرات       ٢٠١١فرباير  /األقلية الشيعية أوقفوا واحتجزوا منذ شباط     
يقل عن   ال  ما التعبري عن آراء منتقدة للدولة؛ وتفيد التقارير بأن         أو دعمها  أو الشرقيةاملنطقة  

 وناشدت املنظمتان احلكومة وقف   . بالرصاص بينما ُجرح آخرون   اً  قُتلوا رمي اً  اثين عشر حمتج  
حماكمة واحتـرام     أو هتمة  بال متارسه يف حق الشيعة من متييز وختويف ومضايقة واحتجاز         ما

والحظت رابطة الشعوب املهددة أن األقليات الدينية تتعرض        . )١١٩(سلميحقهم يف التجمع ال   
وأوصت باإلفراج عن مجيع الـسجناء      . لتمييز منهجي يف عدد من ميادين اجملتمع مثل التعليم        

السياسيني الشيعة؛ والتحقيق يف اهتامات التعذيب يف السجون؛ وبنـاء املـساجد ومتكـني              
  . )١٢٠(ها الدينية حبريةاألقليات الدينية من إقامة شعائر

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -١١  
 يتمتعون  ال الحظت منظمة العفو الدولية أن العمال املهاجرين، وهم ثلث السكان،           -٦٩
يكفي من احلماية اليت توفرها قوانني العمل ويتعرضون لالستغالل واإلساءة على أيـدي              مبا

 معرضات بصفة خاصة خلطر العنف اجلنسي وغريه من         أصحاب العمل؛ والعامالت املرتليات   
وناشدت منظمة العفو الدولية احلكومة تعديل قوانني العمل الوطنيـة          . )١٢١(ضروب اإلساءة 

  . )١٢٢(حبيث توفر للعمال املهاجرين محاية كافية من جتاوزات أصحاب العمل والدولة
فيهـا    مبا بعض العمال ووثقت هيومان رايتس ووتش جتاوزات متعددة يتعرض هلا           -٧٠

ويساهم نظـام الكفالـة     . عدم دفع األجور وساعات العمل املفرطة وتدين ظروف املعيشة        
التقييدي، الذي يربط تأشريات عمل العمال املهـاجرين بأصـحاب عملـهم، يف إذكـاء               

العـودة إىل     أو يستطيع العمال الفرار من ظروف العمل املؤذيـة         وال .االستغالل واإلساءة 
وأوصت الورقة  . )١٢٣(يأذن هلم صاحب العمل مبغادرة البلد      مل  ما  بعد انتهاء عقودهم   بلداهنم
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 وهيومان رايتس ووتش بإلغاء نظام الكفالة وتوسيع محايـة          ٤ والورقة املشتركة    ٣املشتركة  
  . )١٢٤(العمال كي تشمل العمال املرتليني والزراعيني

ين يتعرضون بقـدر أكـرب خلطـر         أن العمال املهاجر   ٤والحظت الورقة املشتركة      -٧١
وأوصـت  . )١٢٥(السجن غري القانوين بسبب جهل املعايري والقوانني احمللية وعوائق التواصـل          

  . )١٢٦( بتحسني وصول العامالت املهاجرات إىل آليات انتصاف فعلي٤الورقة املشتركة 

  حقوق اإلنسان ومكافحة اإلرهاب  -١٢  
ـ حـدود     بال أفادت منظمة مراسلون    -٧٢ مكافحـة اإلرهـاب    تمرار اسـتخدام    باس

  . )١٢٧(واالضطراب السياسي اإلقليمي كذريعة لتقييد احلريات األساسية
منظمـة  قلـق  يثري اً وال يزال استخدام احملاكم اخلاصة اخلاضعة لوزارة الداخلية أيض       -٧٣

 ١والحظت منظمة العفو الدولية وهيومان رايتس ووتش والورقة املـشتركة           . )١٢٨(الكرامة
يف قـضايا اإلرهـاب تتـسم بالـسرية         للنظر   أن هذه احملاكم املنشأة      ٣لورقة املشتركة   وا

 علـيهم بعـد سـنوات مـن     ىوهي باألساس حماكم طوارئ حياكم فيها املدع   . والغموض
  . )١٢٩(االحتجاز
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