فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی ،دورۀ  ،54شمارۀ  ،5زمستان 349-134 :4935

شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد و وضعيت حقوق بشر در
عربستان سعودي
سيدعلي سادات اخوي ،*1عباس

خداشناس2

چکيده
متعاقب تأسیس شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال  ،6002وضعیت حقوق بشر در
عربستان سعودي در موارد متعددي مورد توجه شورا قرار گرفته است .در اين زمینه ،ابتدا به
نظام بررسي دورهاي جهاني ميپردازيم و سپس بررسي دورهاي عربستان در دو دورۀ سالهاي
 6002و  6002را تشريح ميکنیم .در اين راستا توصیههاي کشورهاي ديگر به عربستان و
پاسخهاي عربستان به آن توصیهها بیان ميشود .سپس به گزارشهاي گزارشگران ويژه در
سالهاي  6002تا  6002ميپردازيم .در بررسي خود از اين گزارشها ميکوشیم موضوعاتي را
بیان کنیم که گزارشگران ويژه در زمینۀ وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کردهاند .اين
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مذهب ،خشونت ع لیه زنان ،حقوق بشر مهاجران ،ناپديدي اجباري يا غیرارادي ،وضعیت مدافعان
حقوق بشر ،شکنجه و ساير رفتارهاي بيرحمانه ،غیرانساني يا تحقیرآمیز و همچنین آزادي
انديشه و بیان را شامل ميشود.
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مقدمه
شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال  6002به عنوان نهاد اصلي نظام ملل متحد در
زمینۀ حقوق بشر تأسیس و جايگزين کمیسیون حقوق بشر شد .انگیزۀ مجمع عمومي از ايجاد
يک نهاد جديد ،برطرف کردن نقايص و ضعفهاي کمیسیون حقوق بشر و استفاده از تجربیات
شش دهه فعالیت کمیسیون براي استقرار نهادي مؤثرتر و کارآمدتر بود .هدف اصلي شورا مانند
کمیسیون ،ارتقا و حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهان براي همۀ افراد
بدون هیچگونه تبعیض بود .درخصوص اصول راهنماي شورا در انجام وظايفش ،مجمع عمومي
تصريح ميکند که اين نهاد ميبايست فعالیتهاي خود را بر مبناي اصول جهانيبودن،
بي طرفي ،پرهیز از اعمال استانداردهاي دوگانه و برقراري گفتوگو و تعامل سازنده میان
دولتها به انجام رساند .نهايتاً اين که براي انجام وظايف محوله به شورا ،مجمع عمومي دو ابزار
عمده را در اختیار آن قرار داده است :نظام بررسي دورهاي جهاني و آيینهاي ويژه0.
شوراي حقوق بشر در مدت چند سال فعالیت خود ،گسترۀ وسیعي از موضوعات مربوط به
حقوق بشر و همچنین وضعیت حقوق بشر در کشورهاي مختلف را بررسي کرده است .اين مقاله
به وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودي از ديدگاه شوراي حقوق بشر خواهد پرداخت .در
اين بررسي به دو دسته از اسناد توجه خواهیم کرد :الف) اسناد منتشره در چارچوب نظام
بررسي دورهاي جهاني و ب) اسناد منتشره توسط گزارشگران ويژه در چارچوب آيینهاي ويژه.

الف( بررسي دورهاي جهاني
هدف از نظام بررسي دوره اي جهاني ،بررسي وضعیت کلي حقوق بشر در کشورهاي عضو ملل
متحد هر چهار سال يکبار است .در نظام بررسي دورهاي جهاني که از سال  6002آغاز شد ،هر
سال وضعیت حقوق بشر در  22کشور بررسي ميشود .کشور عربستان سعودي تاکنون دو نوبت
در اين بررسي دورهاي جهاني قرار گرفته است؛ نوبت اول در سال  6002و نوبت دوم در سال
 6002بوده است.

 .1بررسي دورهاي جهاني عربستان سعودي در سال  2002ميالدي
در نشست چهارم گروه کاري بررسي دورهاي جهاني از تاريخ دوم تا سیزدهم فوريۀ ،6002
وضعیت حقوق بشر در برخي کشورها از جمله عربستان سعودي بررسي شد6.
1.General Assembly, Resolution Adopted by the General Assembly [without reference to a
Main Committee (A/60/L.48)]. 60/251. Human Rights Council, UN Doc, A/RES/60/251, 3
April 2006, p.1-4.
2. Human Rights Council, Report of the Working on the Universal Periodic Review -Saudi

شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد139 ...

فرايند بررسي دورهاي جهاني بدين صورت است که دولتهاي عضو شورا موارد نگراني خود
از وضعیت حقوق بشر در يک دولت را مشخصاً بیان ميکنند و متعاقب آن توصیههايي را به آن
دولت ارائه ميدهند .دولتي که در معرض بررسي دورهاي جهاني قرار گرفته ،توصیۀ کشورهاي
ديگر را يا ميپذيرد يا با آنها مخالفت ميکند؛ در صورت مخالفت ،معموالً آن دولت توضیح مي
دهد که به چه دلیل قادر به پذيرش يک توصیه نیست.
در بررسي دورهاي جهانيِ عربستان سعودي تنوع موضوعات مطرحشده به اندازهاي بود که
تقريباً همۀ عرصههاي حقوق بشر اعم از حقوق مدني ،سیاسي ،اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را
در بر ميگ رفت .موارد زير مشخصاً از سوي دولتهاي عضو شورا به اين کشور توصیه شد :ازبین
بردن تبعیض علیه زنان ،لغو يا تعلیق مجازات اعدام و مجازاتهاي بدني ،تضمین حقوق
کودکان ،عضويت در معاهدات بینالمللي حقوق بشر ،پذيرش درخواست بازرسان براي بازديد از
اين کشور ،رعايت آزادي بیان و عقیده ،اصالح قوانین ملي براي هماهنگي آنها با استانداردهاي
بینالمللي مندرج در معاهدات حقوق بشري ،فقدان تبعیض علیه اقلیتها ،منع اعدام افراد
کوچکتر از  02سال ،منع شکنجه و هرگونه مجازات بدني زندانیان ،اصالح سیستم قضايي و
افزايش تضمینهاي قانوني براي استقالل قضات ،رعايت حقوق کارگران ،گنجاندن حقوق بشر
در برنامههاي تحصیلي ،افزايش تالش براي مبارزه با تروريسم0.
اهم توصیههاي ارائه شده به عربستان با پاسخ اين کشور به آنها ،به شرح زير طبقهبندي
ميشود:
 .0پذيرش اساسنامۀ ديوان کیفري بینالمللي (پیشنهاد فرانسه و مکزيک)؛
 .6اجازۀ بازديد گزارشگران سازمانهاي حقوق بشري از کشور (پیشنهاد نروژ) و تعامل
بیشتر با اين سازمانها (پیشنهاد نیوزيلند)؛
 .2اصالح قوانین کشور براي تضمین برابري بین مردان و زنان ،پیشگیري از خشونت علیه
زنان ،تضمین عدم تبعیض برمبناي جنسیت ،اعتقادات ،قومیت و همچنین عدم تبعیض در مورد
کارگران خارجي (پیشنهاد شیلي ،نروژ ،آلمان و امارات متحدۀ عربي)؛
 .2اصالح قوانین محاکمه و مجازات افراد کوچکتر از  02سال ،از جمله تخفیف حکم اعدام
به زندان (پیشنهاد انگلستان) ،حذف مجازات بدني (پیشنهاد آلمان و اتريش)؛
 .5عدم اعمال شکنجه و ساير رفتارهاي بيرحمانه ،غیرانساني يا تحقیرآمیز ،برمبناي
اعالمیۀ جهاني حقوق بشر و کنوانسیون ممنوعیت شکنجه (پیشنهاد کانادا)؛

Arabia, UN Doc, A/HRC/11/23, 4 March 2009, para.1.

 .0فردين ،خرازي" ،بررسي تطبیقي گزارشهاي دورهاي عربستان سعودي و کانادا در شوراي حقوق بشر"،
پژوهشنامۀ روابط بینالملل( ،بهمن :0222شمارۀ ،)22صص .55 -26
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نروژ)0.

 .2حذف موانع آزادي بیان و ممنوعیت سفر براي مدافعان حقوق بشر (پیشنهاد
موضع دولت عربستان سعودي در قبال توصیههاي باال به ترتیب به شرح زير است:
 .0دولت عربستان در پاسخ ،به طور کلي بیان کرد که اکنون در نظر ندارد به اساسنامۀ
ديوان کیفري بینالمللي بپیوندد؛
 .6دولت عربستان در پاسخ اظهار داشت که اساساً با روشها و چارچوب سازماني اين
سازمانها موافق نیست ،اگرچه در مواردي برحسب شرايط اين اجازه را به برخي از اين
سازمانها مانند ديدبان حقوق بشر براي بازديد از کشور داده است؛6
 .2دولت عربستان در پاسخ بیان داشت که اين پیشنهاد را فقط در حدود تعهدات خود با
کنوانسیون رفع کلیۀ اشکال تبعیض علیه زنان خواهد پذيرفت .با توجه به شرط عربستان براي
کنوانسیون آنچه به واسطۀ شرط از حوزۀ تعهدات عربستان خارج شده باشد براي آن کشور
پذيرفتني نیست.
 .2دولت عربستان بیان کرد که اين پیشنهاد را فقط در حدود تعهدات خود براساس
کنوانسیون حقوق کودک 2خواهد پذيرفت .با توجه به شرط عربستان براي کنوانسیون آنچه به
واسطۀ شرط از حوزۀ تعهدات عربستان خارج شده باشد براي آن کشور پذيرفتني نیست.
 .5دولت عربستان وقوع شکنجه و رفتار غیرانساني را در اين کشور منکر شد و اين توصیه را
اساساً فاقد موضوع دانست.
 .2دولت عربستان تأکید کرد که اين توصیه را فقط تا حدي که با مقررات داخلي خود
سازگار باشد خواهد پذيرفت و نه فراتر از آن2.

 .2بررسي دورهاي جهاني عربستان سعودي در سال  2012ميالدي
دور اول فرايند بررسي دورهاي جهاني که از سال  6002آغاز شده بود در سال  6000به پايان
رسید و دور دوم آن از سال  6006شروع شد .در هفدهمین جلسۀ گروه کاري بررسي دورهاي
جهاني در سال  6002وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودي دوباره بررسي شد5.
1. Human Rights Council, Report of the Working on the Universal Periodic Review -Saudi
Arabia, Paras.87/4.13.19.20.23.24.34.
2. Human Rights Watch
3. Convention on the Rights of the Child
4. Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic ReviewSaudi Arabia. Addendum:Views on conclusions and/or recommendations, voluntary
commitments and replies presented by the State under review, UN Doc,
A/HRC/11/23/Add.1, 9 June 2009, Paras.6.20.21.22.32.33.34.38.39.40.52.53 .
5. Universal Periodic Review Second Cycle - Saudi Arabia.at.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/Pages/SASession17.aspx. Calendar of reviews for
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ابتدا پارهاي از مهمترين توصیهها را که در جريان بررسي دورهاي جهاني از سوي دولتهاي
عضو شورا به عربستان ارائه شد بیان ميکنیم و سپس پاسخ عربستان به اين توصیهها را
خواهیم آورد.
 .4پيوستن به معاهدات بينالمللی حقوق بشر و حذف شروط وارده بر آنها :الحاق به
میثاق بینالمللي حقوق مدني و سیاسي و میثاق بینالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و
فرهنگي (سوئد ،فرانسه ،مالديو ،تايلند ،آلباني ،لیتواني)؛ الحاق به اساسنامۀ ديوان کیفري
بینالمللي و همچنین پیوستن به موافقتنامۀ مربوط به مزايا و مصونیتهاي ديوان کیفري
بینالمللي (( )APICاسلواکي و اروگوئه) .برداشت شرط خود بر کنوانسیون حقوق کودک
) ،(CRCکنوانسیون بینالمللي رفع هر گونه تبعیض نژادي ) (CERDو کنوانسیون محو کلیۀ
اشکال تبعیض علیه زنان )( (CEDAWجمهوري چک ،فرانسه ،اسپانیا ،اتريش و فنالند)؛0
 .6اصالحات قضايی و حقوقی :اتخاذ يک قانون کیفري منطبق بر استانداردهاي
بینالمللي حقوق بشر (اسلووني و ايرلند)؛6
 .9حقوق مدنی و سياسی :اِعمال آزادي مذهب و بیان و تصويب قوانیني براي تضمین
حقوق اقلیتهاي مذهبي (بلژيک و اتريش) .تضمین آزادي عقیده ،مذهب ،بیان و
پیشگیرينکردن از ورود زائران سوري براي حج گزاردن ،خودداري از سرکوب اشخاصي که
خواستار اصالحات سیاسياند و همچنین آزادي و تضمین حقوق بازداشتشدگان (سوريه)؛2
 .5حقوق زنان و کودکان :پايان دادن به فرمان سلطنتي سیستم سرپرستي مردان و
بزرگساالن بر زنان (سوئیس) .معرفي حداقل سن ازدواج باالي  02سال (آلمان)؛2
 .4گسترش فرهنگ حقوق بشر در داخل کشور :توسعۀ فرهنگ حقوق بشر در داخل،
براساس برنامههاي آموزشي (ازبکستان ،کوبا) .اتخاذ اقدامهايي براي افزايش آگاهي در زمینۀ
برابري جنسیتي در همۀ زمینهها مانند خانواده ،کار ،سیاست ،آموزشوپرورش و( ...پاراگوئه،
مصر ،عمان) .افزايش آگاهي با گنجاندن دروس حقوق بشري در برنامۀ درسي مدارس و
دانشگاهها (ارمنستان ،جیبوتي ،سنگال) .همچنین افزايش آگاهي در زمینۀ برابري جنسیتي از
طريق رسانه ملي (کامبوج)؛5
 .1مجازاتهاي بدنی و اعدام :منع اعدام افراد کوچکتر از  02سال (برزيل ،پاراگوئه،
)the 2ndcycle (2012 to 2016
1. Human Rights Council, Report of the Working Group on the Universal Periodic ReviewSaudi
Arabia,
UN
Doc,
A/HRC/25/3,
26
December
2013,
paras.138/2.4.5.6.8.13.14.15.16.21.22.24.25.26.
2. Ibid, Paras.138/38.50
3. Ibid, Paras.138/169.171.174.193.
4. Ibid, Paras.138/36.104.
5. Ibid, Paras.138/61.62.64.65.66.67.68.71.97.
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جمهوري چک ،آلباني) .اعالم توقف اجراي اعدام براي يک دورۀ زماني مشخص به عنوان اولین
گام براي الغاي مجازات اعدام (اسلووني ،سوئد ،ايتالیا ،لهستان ،اسلواکي ،آلمان و اسپانیا).
پیوستن به پروتکل اختیاري میثاق بینالمللي حقوق مدني و سیاسي (استرالیا) .لغو مجازاتهاي
بدني (آلباني ،سوئیس ،سوئد و جمهوري چک)؛0
 .3عدم تبعيض و خشونت خانگی :حفاظت و حمايت از حقوق بشر براي همۀ افراد بدون
تبعیض براساس جنسیت ،خاستگاه ،دين يا آدابورسوم (فرانسه ،لهستان ،ويتنام) .عدم تبعیض
آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور (شیلي ،دولت فلسطین) .ممنوع کردن دستگاههاي
دولتي از درخواست اجازۀ سرپرست براي اشتغال زنان در بخش دولتي ،مخصوصاً در شرايط
شکايت زن از مرد به د لیل خشونت در خانواده (ايرلند) .اتخاذ سازوکارهاي حمايت و جبران
خسارت براي قربانیان سوءاستفادههاي داخل خانواده (فنالند ،لیتواني ،مولداوي ،دانمارک،
بلژيک)؛6
 .8همکاريهاي بينالمللی در زمينۀ حقوق بشر :دعوت از گزارشگر ويژه درخصوص
حقوق بشر مهاجران و همچنین گزارشگر ويژه دربارۀ اشکال معاصر بردگي براي ارزيابي وضعیت
کارگران مهاجر داخلي (شیلي) .دعوت از گروه کاري درخصوص تبعیض علیه زنان (مکزيک)؛2
 .3مبارزه با قاچاق انسان :تنظیم برنامههايي براي ارتقاي آگاهي کارگران در زمینۀ مبارزه
با قاچاق انسان (قطر) .حمايت از قربانیان قاچاق انسان و همکاري با کشورهاي فرستندۀ
کارگران (مولداوي ،امارات متحدۀ عربي) .ترويج اصل شفافیت در جهت مبارزه با فساد در
زمینههاي قاچاق انسان (سنگاپور ،مالزي ،آذربايجان)؛2
 .41حقوق کارگران :گسترش دامنۀ شمول قانون کار به طوري که همۀ کارگران مهاجر را
دربرگیرد (نیوزيلند)؛5
 .44حقوق اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی :ادامۀ اقدامهاي انجامشده براي پیشبرد حقوق
اجتماعي و فرهنگي مردم (ازبکستان) .ادامۀ برنامههاي اجتماعي (ونزوئال) .عدم تبعیض در
آموزش و پرورش در مناطق مختلف کشور (دولت فلسطین) .اتخاذ قوانیني براي تضمین حق
اقلیتهاي مذهبي به ساخت و حفظ مکانهاي عبادتي خود (اتريش)؛2
 .46مبارزه با تروريسم :انجام اقدامهاي مقتضي براي مقابله با تروريسم (مکزيک ،لبنان،
سوريه) .اقدام عملي و مؤثر براي پاسخ به درخواست کشورهاي ديگر درخصوص بازگرداندن
1. Ibid, Paras.138/40.118.119.120.121.122.127.128.129.
2. Ibid, Paras.138/70.94.112.135.136.143.157.183.189.190.215.
3. Ibid, Paras.138/86.89.
4. Ibid, Paras.138/72.80.131.132.133.159.160.
5. Ibid, Paras.138/195
6. Ibid, Paras.138/185.186.187.190.193.
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داراييهاي به سرقت رفته و استرداد اشخاصي که در نقض حقوق بشر و فساد دست داشتهاند
(تونس)0.
پاسخهاي عربستان به توصیههاي باال به ترتیب ،به شرح زير است:
 .0حکومت عربستان به برخي از معاهدات بینالمللي پیوسته است و در صورت تشخیص
لزوم پیوستن به معاهدات ديگر اين کار را انجام خواهد داد .حق شرط نیز حقي است که توسط
قوانین بینالمللي تضمین شده است؛ لذا عربستان خود را مجاز به استفاده از اين حق ميداند و
در صورت لزوم از آن استفاده ميکند؛6
 .6مجازات اعدام ،مجازاتي است که توسط قانون اسالمي مقرر شده است و هیچ قدرتي قادر
به لغو يا تغییر آن نیست .در بیشتر موارد قوانین جديد مطابق با استانداردهاي بین المللي وضع
شدهاند که مراحل قانوني خود را براي اجرايي شدن طي ميکنند؛2
 .2عربستان هیچ توضیحي در قبال موارد ادعايي نقض حقوق مدني و سیاسي ارائه نکرده
است؛2
 .2درخصوص حقوق زنان و کودکان ،عربستان به ظاهر با بیشتر توصیهها در اين زمینه
موافقت کرده است .اما توصیههايي که با آنها موافقت شده جنبۀ حاشیهاي و کماهمیت دارند.
دربارۀ موضوع اساسي در اين زمینه ،يعني برداشتن شروط واردشده بر کنوانسیون حقوق زنان و
کودکان ،عربستان همچنان بر حفظ شروط خود تأکید کرده است؛5
 .5عربستان در اين زمینه توصیهها را بدون هیچ توضیحي پذيرفته است؛2
 .2به گفتۀ حکومت عربستان حکم اعدام اغلب براي مهمترين جرايم صادر ميشود که آن
نیز متعاقب يک محاکمۀ عادالنه مطابق با استانداردهاي بینالمللي انجام ميشود .با توجه به
تعريف کودک در قوانین پادشاهي عربستان ،چشمپوشي از مجازات اعدام براي همۀ افراد
کوچکتر از  02سال امکانپذير نیست .براساس برداشت حکومت عربستان ،مجازاتهاي بدني
تجويزشده در دادگاهها ،ناقض مادۀ  0کنوانسیون منع شکنجه نیست؛7
1. Ibid, Paras.138/161.216.217.219.

 .6مجلس حقوق اإلنسان ،تقرير الفريق العامل المعني باالستعراض الدوري الشامل-المملکۀ العربیۀ
السعوديۀ.إضافۀ:آراء بشأن االست نتاجات و/أو التوصیات وااللتزامات الطوعیۀ والردود المقدمۀ من الدولۀ موضوع
االستعراض ،وثیقۀ األمم المتحدۀ ،A/HRC/25/3/Add.1،فقرۀ( . 2.تا زمان نگارش اين مقاله ،متن انگلیسي
پاسخ هاي عربستان منتشر نشده بود ،بنابراين منبع ما متن عربي تسلیم تسلیمشده توسط عربستان است).
 .2همان ،پاراگراف..2 .7.
 .2همان ،پاراگراف.00.2.
 .5همان ،پاراگراف.06 .00.
 .2همان ،پاراگراف.02.
 .7همان ،پاراگراف.02 .05 .02.
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 .7نظام حاکم در پادشاهي عربستان به گونه اي است که زنان براي انجام کارها به اجازۀ
شخص ديگري (مردان) نیاز دارند ،اما مردان بايد در صورت بروز خشونت خانگي پاسخگو
باشند؛0
 .2عربستان با ادامۀ همکاريهاي مثبت در اين زمینه مانند :سازوکارهاي بینالمللي شوراي
حقوق بشر (دعوت از گزارشگران ويژه براي بازديد از کشور) موافق است و زمان آن را نیز در
آينده تعیین خواهد کرد .همچنین عربستان عالقۀ خود را به اجراي توصیههاي پذيرفتهشده ،با
تأکید بر گفت وگو در چارچوب سازوکارهاي سازمان ملل متحد ابراز کرده است؛6
 .2عربستان ،قاچاق انسان در کشورش را پذيرفته است ،اما تأکید ميکند که تالش خود را
در برچیدن آن انجام داده است و خواهد داد؛2
 .00در قوانین عربستان ،حقوق کارگران مشخص است و بیش از اين دولت قادر به حمايت
از آنها نیست ،زيرا حمايت از کارگران بر عهدۀ کارفرمايان است؛2
 .00در اين زمینه عربستان با توصیهها موافق بوده است؛5
 .06عربستان سعودي بیان کرد که بايد به کمکهاي عربستان در زمینۀ مبارزه با تروريسم
توجه شود و بعضي از اتهامات را در اين زمینه نادرست ميداند2.
در جمعبندي از دو بررسي دورهاي سالهاي  6002و  ،6002بايد گفت که تعداد
توصیههاي ارائهشده از سوي دولتهاي عضو شورا در سال  6002به مراتب بیشتر از دورۀ پیش
بوده است ( 665توصیه در سال  ،6002در مقابل  52توصیهدر سال  ،)6002و به تبع آن
پاسخ هاي دولت عربستان نیز بیشتر بوده است .بدون توجه به اين جنبۀ کمّي ،بهنظر ميرسد از
جنبۀ محتوا توصیههاي ارائهشده در سال  6002کمابیش در همان زمینههايي بوده است که در
دورۀ پیش نیز بیان شده بود .بنابراين درمييابیم که دولتهاي عضو شورا اقدامهاي انجامشده از
سوي عربستان در سالهاي  6002تا  6002را در پاسخ به توصیههاي ارائهشده در سال 6002
کافي و قانعکننده ندانستهاند.

ب( گزارشهاي گزارشگران ويژه (  2002-2012ميالدي)
يکي ديگر از سازوکارهاي نظارتي شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد ،آيینهاي ويژه است .از
 .0همان ،پاراگراف.07.
 .6همان ،پاراگراف.02.
 .2همان ،پاراگراف.02.
 .2همان ،پاراگراف.60.
 .5همان ،پاراگراف.60.
 .2همان ،پاراگراف.66.
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جنبۀ شکلي آيینهاي ويژه از سوي يک نفر (به نام گزارشگر ويژه يا کارشناس مستقل) يا يک
گروه کاري متشکل از پنج عضو از گروهبنديهاي منطقهاي (آفريقا ،آسیا ،آمريکاي التین و
کارائیب ،شرق اروپا و کشورهاي غربي) انجام ميشود .اين گزارشگران ،کارشناسان مستقل و
اعضاي گروههاي کاري ،از سوي شوراي حقوق بشر منصوب ميشوند و براساس صالحیت
شخصي خود خدمت ميکنند .همچنین آنها متعهدند که مأموريت خود را با حفظ استقالل،
صداقت و بيطرفي انجام دهند .وظیفۀ اصلي اين افراد يا گروههاي کاري ،تهیۀ گزارش و ارائۀ
توصیه دربارۀ يک موضوع خاص حقوق بشر يا يک کشور خاص است و هر سال گزارش
ساالنهاي را به شوراي حقوق بشر و مجمع عمومي ارائه ميدهند0.
در بسیاري از موارد ،گزارشگران ويژه يا گروههاي کاري در گزارشهاي خود به وضعیت
حقوق بشر در عربستان سعودي اشاره کردهاند .در مباحث آينده گزارشهاي ارائهشدۀ مربوط به
عربستان سعودي در سالهاي  6002-6002میالدي را بررسي خواهیم کرد.

 .1بازداشتهاي خودسرانه
در سالهاي گذشته ،گروه کاري مربوط به بازداشتهاي خودسرانه ،در گزارشهاي خود به
مواردي از بازداشتهاي خودسرانه در عربستان سعودي اشاره کرده است .در اين راستا در
گزارشي که گروه کاري در سال  6000منتشر کرد تنها به يک مورد بازداشت خودسرانه در
عربستان اشاره کرد و «درخواستهاي فوري» ( )Urgent Appealبه دولت عربستان ارسال کرد
تا در مورد وضعیت وي کسب اطالع کند 6.همچنین گروه کاري در سال  2 ،6006مورد ،2و در
سال  6002نیز  2مورد 2از بازداشت هاي خودسرانه را احراز کرد.

 .2آزادي مذهب
خانم اسما جهانگیر 5گزارشگر ويژه در زمینۀ آزادي مذهب و باور (اعتقاد) ،در گزارش سال
1. Special Procedures of the Human Rights Council.at.
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Introduction.aspx
2. Addendum:Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention-ChairRapporteur: El Hadji Malick Sow, UN Doc, A/HRC/16/47/Add.1, 2 March 2011, p.1012.
3. Human Rights Council, Report of the Working Group on Arbitrary Detention. Addendum
:Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detentio, UN Doc,
A/HRC/22/44/ADD.1, 18 December 2012, P.2-4.
4. Human Rights Council, Report of the Working Group on Arbitrary Detention.
Addendum:Opinions adopted by the Working Group on Arbitrary Detention at its sixtysixth, sixty-seventh and sixty-eighth sessions, UN Doc, A/HRC/27/48/Add.1, 25 June
2014, P.2-3.
5. Asma Jahangir
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 6002خود به دستگیري  22نفر از پیروان فرقۀ احمديه که مهاجر بودند اشاره کرد .اين عده
که در میان آنها زنان و کودکان نیز ديده ميشد ،در  62دسامبر  6002بازداشت و سپس از
کشور اخراج شدند0.
گزارشگر ويژه در گزارشهاي خود موارد بسیاري از تبعیض علیه اقلیتهاي مذهبي در
عربستان را بیان ميکند؛ بهويژه شیعیان ،اعم از شیعیان عربستاني و غیرعربستاني (براي نمونه
دستگیري  2معلم شیعۀ بحريني که براي گردش به رياض رفته بودند و به جرم ورود غیرقانوني
به منطقۀ نظامي بازداشت شدند که پس از  55روز زندان انفرادي و بازداشت طوالنيمدت ،از
عربستان اخراج شدند)6 .
گزارشگر ويژه ضمن ارسال دو نامه در سالهاي  6002و  6002و درخواست
بازديد از عربستان براي تحقیق در زمینۀ آزادي دين و عقیده ،توجه عربستان را
به قطعنامۀ  22/020مجمع عمومي جلب ميکند که "از ملتها ميخواهد براي صیانت
و ترويج آزادي انديشه ،وجدان ،مذهب و عقیده تالش کنند و تضمین کنند که هیچکس به
دلیل مذهب يا باور خود از حق به حیات ،آزادي و امنیت شخصي محروم نميشود و
هیچکس در معرض بازداشت خودسرانه ،شکنجه و رفتارهاي غیرانساني و تحقیرآمیز قرار
نميگیرد"2.
خانم جهانگیر همچنین از عربستان ميخواهد که به قطعنامۀ  27/025مجمع عمومي توجه
کند .در اين قطعنامه آمده است افراد متعلق به اقلیتهاي ملي ،قومي ،مذهبي يا زباني ،حق
برخورداري از فرهنگ خاص خود و متدين بودن به دين خود را دارند و بايد بتوانند از زبان و
فرهنگ خود آزادانه و بدون تبعیض استفاده کنند2.
همچنین گزارشگر ويژه به تبعیض اجتماعي علیه اعضاي جامعۀ شیعۀ احساء اشاره
ميکند .آنها مجوز کار در مدارس خصوصي يا مهدکودکها را ندارند (احتماالً برايپیشگیري
از ترويج مذهب شیعه ،مانع تدريس آنها ميشوند) و تصدي بعضي مقامها مانند وزير،
شهردار ،ديپلمات يا نمايندۀ رسمي دولت در يک سازمان بینالمللي برايشان ممنوع است.
در همین راستا در  66ژوئن  6002شیخ توفیق بنعامر از جامعۀ شیعۀ احساء از
استانهاي شرقي عربستان دستگیر شد .وي به دلیل انتقاد از اعالمیۀ ضدشیعۀ 66
1. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,
Asma Jahangir.Addendum:Summary of cases transmitted to Governments and replies
received, UN Doc, A/HRC/7/10/Add.1, 28 February 2008, Paras.234-236.
2. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,
Asma Jahangir.Addendum:SUMMARY OF CASES TRANSMITTED TO GOVERNMENTS
AND REPLIES RECEIVED, UN Doc, A/HRC/10/8/Add.1, 16 February 2009, Para.183.
3. Ibid, Para.184.
4. Ibid, Para.187.
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روحاني وهابي بازداشت شد .در اين اعالمیه ،شیعیان "کافر"" ،خائن" و "خطر بزرگ" براي
اکثريت سني عربستان قلمداد شدند0.
گزارشگر ويژه در گزارش خود موضوع تبعیض براساس مذهب يا عقیده و تأثیر آن بر
بهرهمندي از حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي را مطرح کرد و افزود که مادۀ  2اعالمیه محو
کلیۀ اشکال نابردباري و تبعیض از دولتها خواسته است که همۀ تدابیر مؤثر براي پیشگیري و
رفع تبعیض مبتنيبر دين يا اعتقاد را در نظر گیرند و حق بهرهمندي از حقوق بشر و آزاديهاي
اساسي در همۀ زمینههاي مدني ،زندگي سیاسي ،اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي را براي
اقلیتها به رسمیت بشناسند6.
در گزارش سال  ،6000گزارشگر ويژه نمونۀ ديگري از تبعیض علیه شیعیان را بیان کرد.
محمد العريفي 2که از سوي وزارت امور مذهبي ،به امامت جمعۀ مسجد رياض انتخاب شده بود،
در يکم ژانويۀ  6000در نماز جمعه ،سخنراني کامالً تبعیضآمیزي علیه شیعیان ايراد کرد .وي
خواستار حذف همۀ شیعیان جهان از جمله شیعیان ساکن عربستان شد .العريفي گفت شیعیان،
مؤمنان واقعي نیستند و نظريۀ خود را بر اصول کفر بنا نهادند که بقاياي دين فارسي است؛ آنها
خائن و وابسته به ايراناند .يک هفته پیش از آن ،العريفي در مرز يمن به سربازان دستور داده
بود که در مبارزۀ خود با شورشیان حوثي هر شیعه را که ميبینند به قتل رسانند .تا زمان
انتشار گزارش گزارشگر ويژه ،دولت عربستان هیچ اقدامي علیه وي انجام نداده بود و همچنان
سخنرانيهاي وي از تلويزيون و راديو پخش ميشد .در اين راستا ،گزارشگر ويژه توجه عربستان
را به قطعنامۀ  06/02شوراي حقوق بشر جلب ميکند که در آن نابردباري نژادي و مذهبي و
هرگونه تحريک به تنفر و خشونت مذهبي در سراسر جهان محکوم شده است و از کشورها
ميخواهد تا مطابق با تعهدات خود در حقوق بشر بینالمللي با آن مبارزه کنند2.

 .2خشونت عليه زنان
ياکین ارتورک 5گزارشگر ويژۀ خشونت علیه زنان در روزهاي  2-02فوريۀ  6002میالدي از
عربستان بازديد کرد .وي براساس يافتههاي خود ،گزارشي مفصل به شوراي حقوق بشر ارائه داد
که در آن موارد خشونت علیه زنان در عربستان سعودي را ارائه کرد .اکنون رئوس گزارش
مدنظر را بررسي ميکنیم.
1. Ibid, Paras.185.186.
2. Ibid, Para.188.
3. Al-Arifi.
4. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief,
Heiner Bielefeldt. Addendum:Summary of cases transmitted to Governments and replies
received, UN Doc, A/HRC/16/53/Add.1, 14 February 2011, Paras.362-364.
5. Yakin Erturk
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عربستان سعودي در سالهاي اخیر پیشرفتهاي فراواني در زمینۀ آموزشوپرورش کرده
است .آموزش براي همۀ کودکان  2-05ساله اجباري است .نرخ باسوادي زنان در سال 6002
براي زنان بزرگتر از  05سال  72/2درصد و براي زنان  05-62ساله  25/5درصد بوده است.
بسیاري از زنان نیز در بخش آموزش عالي مشغول به تحصیلاند يا فارغالتحصیل شدهاند0.
با وجود اين ،هنوز نگرانيهاي مطرحشده در زمینۀ آموزش و پرورش پابرجاست ،زيرا هدف
کلي از آموزش دختران در عربستان ،يعني آمادهسازي آنها براي ايفاي "نقش طبیعي" خود
يعني مادر و همسر که بیش از  20سال هیچ تغییري نکرده است .همچنین زنان از برخي
مطالعات و رشتهها (بسته به دانشگاه خاص) مانند مهندسي ،و زمینشناسي حذف شدهاند و
حق انتخاب در اين رشتهها را ندارند .تفکیک جنسیتي آثار منفي زيادي بر کیفیت آموزش و
پرورش گذاشته ،و سبب تخصیص نابرابر توزيع منابع و دسترسيها شده است6.
در زمینۀ اشتغال ،مشارکت زنان در سالهاي اخیر افزايش يافته است ،اما اصوالً مشارکت
زنان در بازار کار بهويژه در بخش خصوصي کم است .شايد اين موضوع ناشي از يک طرز تفکر
کلي باشد که در مادۀ  022قانون کار ( )6005منعکس شده است .براساس اين ماده "زنان بايد
در همۀ زمینههاي مناسب با طبیعت خود کار کنند" .چنین محدوديتهايي هنوز لغو نشدهاند2.
حضور زنان در مناصب تصمیمگیري و مديريتي اصوالً محدود است .در سالهاي اخیر برخي
از زنان به سمت هايي همچون معاون وزير يا رئیس دانشگاه و مشاور در امور زنان در مجلس
منصوب شدهاند ،اما تعداد اين نمونهها اندک است .درمجموع در عربستان نظارت زنان بر مردان
در جامعه پذيرفتهشده نیست .اگرچه مواردي از نظارت زنان بر مردان در پزشکي يا مدارس
وجود دارد .بخش خصوصي پتانسیل بیشتري براي ايجاد استقالل براي زنان يا دستیابي آنها به
قدرت دارد .مشارکت زنان در امور کم است ،اما اجازه دارند در اتاقهاي بازرگاني حضور داشته
باشند .اتاق بازرگاني جده ،تنها اتاق بازرگاني است که در هیئت مديرۀ آن زنان حضور دارند2.
سرپرستي قانوني زنان توسط مردان ،در درجات مختلف برقرار است و جنبههاي مهمي از
زندگي زنان را شامل ميشود .ظاهراً اين نظام ناشي از يک قرارداد يا کنوانسیون اجتماعي براي
حفاظت از زنان و همچنین ناشي از احکام مذهبي درخصوص سفر و ازدواج است .در حاليکه
برخي زنان عربستاني "نازپرورده" ،نظام سرپرستي را براي حفاظت از خود ضروري ميدانند و
1. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on violence against women, its
causes and consequences, Yakin Ertürk. Addendum: MISSION TO SAUDI ARABIA, UN
Doc, A/HRC/11/6/Add.3, 14 April 2009, Paras.20.21.
2. Ibid, Paras.22-24.
3. Ibid, Paras.28.29.
4. Ibid, Paras.30-32.
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به آن افتخار ميکنند؛ گروهي ديگر از اين موضوع شکايت دارند و آن را مخالف ارزشهاي
اخالقي و شخصیت حقوقي آنها ميدانند .سرپرستي مسئلهاي است که بهشدت استقالل و
آزادي زنان را براي انجام فعالیتها و اَعمال قانوني خود محدود ميکند؛ مانند ازدواج ،طالق،
حضانت فرزندان ،مالکیت و کنترل اموال و همچنین تصمیمگیري دربارۀ مسائل خانواده،
آموزش و اشتغال .بهطور کلي سیستم سرپرستي ،جايگاه قانوني زنان را متزلزل ميکند .سیستم
سرپرستي در قانون با صراحت قید نشده است ،اما برخي از مقررات قانوني خاص وجود دارد که
زنان براي دسترسي به برخي از خدمات به اجازه يا حضور يک قیم يا سرپرست نیاز دارند ،از
جمله ازدواج يا طالق ،سفر و عمل جراحي مربوط به باروري0.
فقدان کارت شناسايي 6براي زنان ،وابستگي آنها را به مردان بیشتر ميکند .براي نمونه
هنگام حضور آنها در دادگاه ،براي انجام معامالت مالي و امور اداري .در سال  6000با وجود
مخالفتهاي زياد ،دستورالعمل صدور کارت شناسايي عکسدار براي زنان بیان شد ،که
پیشرفتي بزرگ براي استقالل زنان به عنوان اشخاص حقوقي بود .اما برخي مشکالت مانع از
اجراي آن شده است ،چرا که بسیاري از زنان امروزه بهدلیل عدم پذيرش سرپرست خود يا عدم
تمايل خود زنان ،کارت شناسايي ندارند .بهطور کلي مقامات به حضور يک سرپرست براي زنان
اصرار دارند ،زيرا در مواقعي اين مشکل وجود دارد که چهرۀ زنان در عکس شناسايي کامالً
پوشیده است و قابل شناسايي نیست2.
از موضوعهاي مهمي که گزارشگر ويژه در گزارش خود بر آنها تأکید ميکند مسئلۀ خشونت
علیه زنان است .خشونت علیه زنان به اشکال گوناگون در عربستان ديده ميشود :خشونت در
خانواده ،خشونت در زمینههاي عمومي و خشونت علیه کارگران مهاجر زن.
تخمین میزان خشونت خانگي در عربستان سعودي به دلیل محدوديت در گزارشدهي و
فقدان دادهها مشکل است .انجمن ملي براي حقوق بشر ( )NSHRدر سالهاي 6002-6002
میالدي 702 ،نمونه خشونت خانگي و  200نمونه مسائل مربوط به امور شخصي دريافت کرده
است .بیشتر اين شکايات مربوط به اَعمال خشونتآمیز ،آزار جنسي ،توهین و اِفترا بوده است
که خشونت فیزيکي رايجترين آنهاست 20 .درصد اين خشونتها از سوي شوهر (يا شوهر سابق)
و سپس بستگان (عمدتاً برادران و پدران) انجام ميشود .براساس شکاياتي که کمیسیون حقوق
بشر و انجمن ملي براي حقوق بشر دريافت کردهاند ،سوء استفاده از قدرت توسط مردان در
زمینههاي گوناگون انجام ميشود ،از جمله نداشتن اجازۀ تحصیل ،ندادن ارث به زنان و
کودکان ،رهاکردن همسر و فرزندان (از جانب مرد) ،مصادرۀ اسناد يا مدارک رسمي مانند کارت
1. Ibid, Paras.33-36.
2. identity card
3. Ibid, Paras.37.38.
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شناسايي براي پیشگیري از مسافرت و ممنوعیت زنان از ديدار با فرزندان 0.در سال 6002
حدود  0200دختر بهدلیل فرار از سوء استفادههاي داخل خانواده ،در مؤسسات ويژۀ نوجوانان
است ،حضور داشتند6.
اگرچه سن متوسط ازدواج در سالهاي اخیر افزايش يافته است ،هیچ آمار دقیقي براي
تعیین میزان ازدواج کودکان (که در حال افزايش است) وجود ندارد .ازدواج کودکان با توجه به
سطح اجتماعي و اقتصادي و شرايط خانوادگي و محلي افراد متفاوت است .دخترها ممکن است
براي پول يا مالحظات خ انوادگي ،توسط سرپرست خود مجبور به ازدواج با مردان يا مردان
مسنتر دچار معلولیتهاي ذهني شوند2.
در فضاي عمومي ،موارد تجاوز به عنف کمتر و آشکارا مورد بحث قرار ميگیرد ،زيرا قربانیان
وحشت دارند که در صورت افشاي تجاوز علیه خود ،در معرض قضاوت منفي افراد جامعه قرار
گیرند .به همین دلیل اطالعات جامعي درخصوص تجاوز به عنف وجود ندارد2.
اغلب کارگران زن خارجي در عربستان سعودي بهعنوان خدمتکار و برخي نیز در زمینۀ
پرستاري کار ميکنند .در حاليکه اکثر کارگران مهاجر داوطلبانه به عربستان ميروند ،برخي از
آنها به صورت قاچاق و با هدف کار اجباري و استثمار جنسي به عربستان برده ميشوند .به
محض ورود به عربستان ،پاسپورت و اجازۀ اقامت مهاجران گرفته ميشود که به همین دلیل
بعضي از آنها شرايط بردگي پیدا ميکنند5.
کارگران خانگي کمتر از يکچهارم نیروي کار مهاجر را تشکیل ميدهند .هیچ قانوني
در عربستان حداقل دستمزد را براي کارگران تضمین نميکند .کارگران محلي نیز مانند
ديگر کارگران مهاجر ،اغلب براي دريافت دستمزد با تأخیر يا انکار روبهرو ميشوند که
البته کارفرمايان آنها مشمول جريمه و به مدت يکسال از استخدام کارگران محروم
ميشوند .کارگران خانگي زن بیشتر در معرض سوءاستفادهاند .براساس اطالعات بهدستآمده
از يکي از سفارتخانههاي کشورهاي فرستندۀ کارگر ،که مبتنيبر اطالعات بهدستآمده
از خدمتکاران فراري است ،حاکي است که از ژوئن  6007تا فوريۀ  ،6002علت فرار
آنها به شرح زير بوده است؛  67درصد به دلیل پرداختنکردن حقوق و دستمزد 05 ،درصد
آزار و اذيت 00 ،درصد بیماري نامناسب براي کار 2 ،درصد کار زياد 7 ،درصد سوءاستفادۀ
فیزيکي 7 ،درصد محرومیت از غذا 2 ،درصد سوءاستفادۀ جنسي 5 ،درصد بیش از دو سال
1. Ibid, Paras.40-43.
2. Ibid, Para.44.
3. Ibid, Para.50.
4. Ibid, Paras.45-47.
5. Ibid, Paras.56.57.
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نگه داشته شدهاند 5 ،درصد محروم از اقامت 2 ،درصد دلتنگي براي خانواده و  5درصد به
داليل ديگر0.
در همین زمینه اخیراً اقدامهاي بسیاري براي مقابله با خشونت علیه زنان انجام شده است.
يکي از اين اقدامها شکلگیري يک برنامۀ ملي براي ايمني خانواده 6است که امور بهداشت گارد
ملي 2با هدف پیشگیري از خشونت با آموزش ،آگاهکردن و ارائۀ خدمات به قربانیان آن را
مديريت ميکند .از زمان شروع برنامۀ ملي با هدف ايمني خانواده ،براي مددکاران اجتماعي،
پلیس ،کارشناسان پزشک قانوني و روانپزشکان برنامههاي آموزشي درخصوص سوءاستفاده از
کودکان ترتیب داده شده است 2.سازمانهاي خیريه ،نیز براي قربانیان خشونت خدماتي ارائه
ميکنند که اغلب خانوادۀ سلطنتي آنها را اداره ميکنند .مؤسسات خیريه ،برنامههايي براي
توانمندسازي زنان دارند ،مانند دورههاي آموزشي سوادآموزي يا آموزش حرفهاي ،افزايش
آگاهي براي پیشگیري از خشونت خانگي و برقراري ارتباط با مقامهاي مربوط براي حل
مشکالت افراد (مانند حمايت از زنان براي طرح شکايت در دادگاه)5.
اصالحات قضايي اِعمالشده در سال  ،6007تا حدي دسترسي زنان به عدالت را فراهم کرد،
از جمله مهمترين اين اصالحات تشکیل دادگاههايي براي رسیدگي به مسائل مربوط به خانواده
بود .همچنین در سال  ،6002برنامهاي براي اجراي توصیههاي کمیتۀ رفع تبعیض علیه زنان ،با
تأسیس بخش زنان در دادگاهها و دفاتر اسناد رسمي تصويب شد2.

 .2حقوق بشر مهاجران
آقاي جورج جي بوستامانته 7گزارشگر ويژۀ مهاجران ،در گزارشهاي خود موارد متعددي از
نقض حقوق مهاجران در عربستان سعودي را برشمرده است .در اين زمینه ،گزارشگر ويژه بر
موارد زير تأکید خاص کرده است :ناپديدي اجباري مهاجران ،شکنجه و رفتارهاي غیرانساني و
تحقیرآمیز علیه مهاجران ،بازداشتهاي خودسرانه ،استثمار کارگران مهاجر و فقدان دسترسي
آنها به اتحاديه هاي صنفي.
گزارشگر ويژۀ مهاجران در  02اوت  6000نامهاي به دولت عربستان فرستاد و بیان کرد که
1. Ibid, Paras.58.59.
)2. National Programme for Family Safety (NPFS
3. National Guard Health Affairs
4. Ibid, Paras.66-69.
5. Ibid, Para.72.
6. Ibid, Para.73.
7. Jorge G. Bustamante
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اطالعات دريافتي نشاندهندۀ يک الگوي بهرهکشي /استثمار گسترده از کارگران مهاجر در
پادشاهي عربستان سعودي است؛ در اين نامه گزارشگر ويژه به مواردي همچون نپرداختن
دستمزد ،مصادرۀ گذرنامه ،فقدان آزادي کارگران براي شرکت در جنبشها و دسترسي محدود
کارگران به مراقبتهاي پزشکي تأکید ميکند .سیستم "کفالت" ،که مجوز اقامت کارگران را به
کارفرمايان خود مربوط ميکند ،يکي از علل ريشهاي اين سوءاستفادهها است .عالوه بر اين،
دادگاههاي کار بسیار کند و پرهزينهاند ،به گونه اي که احقاق حق براي کارگران با درآمد کم،
عمالً امکانناپذير است0.
گزارشگر ويژه در اين نامه از دولت عربستان سعودي درخواست کرد که مالحظات خود را
درخصوص چارچوبهاي قانوني حمايت از کارگران مهاجر در مقابل سوءاستفادهها براي او
بفرستد از جمله نپرداختن دستمزد ،مصادرۀ گذرنامه ،تجديدنکردن اجازۀ اقامت و جزئیات
مربوط به چگونگي تالشهاي دولت عربستان درخصوص پیگرد قانوني کارفرماياني که از
کارگران سوءاستفاده ميکنند .دولت عربستان در پاسخ به اين درخواست توضیحاتي را ارائه کرد
که بخشهايي از آن بدين صورت است6:
اوالً حقوق کارگران در قانون کار عربستان تضمین شده است .مادۀ  20قانون کار تصريح
ميکند " ،کارفرما نبايد يک کار اجباري را به کارگر تحمیل کند و نبايد از پرداخت همه يا
بخشي از دستمزد او خودداري کند" .کارفرما بايد کمکهاي درماني را براي کارگران فراهم کند
و باي د از هر سخن يا انجام هر عملي که شأن و منزلت يا دين او را خدشهدار ميکند ،خودداري
کند .کارفرما بايد بدون کسر حقوق کارگران ،به آنها اجازه دهد که يک زمان کافي کار کنند و
از باقي وقت خود به دلخواه استفاده کنند بدون آنکه به کارشان آسیب وارد شود2.
ثانیاً مادۀ 20قانون کار تأکید مي کند که دستمزد کارگران بايد با توجه به حق او و براساس
ساعات و اندازۀ کاري که انجام داده در محل کار و به پول رسمي کشور عربستان پرداخت شود.
همچنین دستمزد کارگران بايد ماهانه يکبار پرداخت شود .بند  0از مادۀ 20قانون کار مقرر
ميکند که کارفرما بايد همۀ هزينههاي مربوط به استخدام کارگران غیرعربستاني را بپذيرد ،از
جمله هزينههاي صدور و تمديد اجازۀ اقامت و کار و هرگونه جريمه براي تأخیر آن ،هزينههاي
مربوط به تغییر شغل ،خروج و بازگشت و هزينههاي رفتوبرگشت کارگر به کشور خود .اين
موارد ميبايست در قراردادي بین دوطرف تصريح و امضا شود و در صورتيکه يکي از دو طرف

1. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the human rights of migrants,
Jorge Bustamante. Addendum:Communications to and from Governments, UN Doc,
A/HRC/17/33/Add.1, 17 May 2011, Para.280.
2. Ibid, Para.296.
3. Ibid, Paras.297-299.
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مفاد آن را نقض کرد ،طرف ديگر حق طرح دعوا و رسیدگي به حقوق خود را
ثالثاً در ارتباط با رسیدگي دادگاه کار به شکايات ،براساس اصل بيطرفي ،استقالل و
شیوهاي کارآمد و مؤثر ،بدون درنظرگرفتن تابعیت و ملیت مدعي .دولت عربستان به اين نکته
اشاره ميکند که در وظايف مقرر قضايي ،کمیسیون حلوفصل اختالفهاي کاري مستقل از
وزارت کار در زمینۀ حلوفصل اختالفها عمل ميکند و تا زماني که قوۀ قضائیه نهادي مستقل
است هیچکس مجاز به دخالت در اين زمینه نیست .در اين زمینه مادۀ  22قانون اساسي تصريح
ميکند که قوۀ قضائیه بايد نهادي مستقل باشد و در اجراي عدالت ،قضات نبايد جز شريعت
اسالمي به هیچ قانون يا قدرت ديگري پايبند باشند .قانون اساسي عربستان برگرفته از شريعت
اسالمي است ،که حداقل تضمینهاي دادرسي را دارد و براساس اصل بيطرفي و بدون هیچ
تبعیضي همه را در قبال قانون برابر ميداند6.
رابعاً وزارت کار وظیفه و مسئولیت اطالعرساني به کارگران را دارد .قانون کار و
آيیننامههاي زيادي در اين زمینه به زبانهاي مختلف نوشته شده و در سايت وزارت کار
گذاشته شده است که رجوع به اين سايت آسانترين راه براي دسترسي به اين قوانین و اطالع
کارگران از حقوق و تعهدات خود است .همچنین نسخههاي چاپي آن رايگان در بخشهايي از
پادشاهي ،مکانهاي ورودي مهاجران به داخل کشور مانند فرودگاهها ،بنادر و همچنین در
سفارتخانهها وجود دارد2.

 .5ناپديدي اجباري
از زمان تأسیس گروه کاريِ ناپديدي اجباري يا غیرارادي يعني  0220-6002میالدي ،مجموعاً
 02نمونه از ناپديدي اجباري افراد در عربستان گزارش شده است که از اين میان وضعیت  5نفر
مشخص شده ( 6نفر آزادند و  2نفر در زندان به سر ميبرند) ،دربارۀ  6نفر رسیدگي به پرونده
متوقف شده و وضعیت  2نفر ديگر کماکان نامشخص است2.

 .6وضعيت مدافعان حقوق بشر
خانم مارگارت سکاگیا 5گزارشگر ويژۀ وضعیت مدافعان حقوق بشر ،در گزارشهاي خود در
سالهاي  6002-6002میالدي در موارد متعددي به وضعیت مدافعان حقوق بشر در عربستان
1. Ibid, Paras.300.301.
2. Ibid, Paras.302.303.
3. Ibid, Paras.304.305.
4. Human Rights Council, Report of the Working Group on Enforced or Involuntary
Disappearances, UN Doc, A/HRC/27/49, 4 August 2014, P.31.
5. Margaret Sekaggya
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 بیشتر موضوعاتي که گزارشگر ويژه آنها را موجب نگراني ميداند.سعودي اشاره کرده است
، نبود آزادي بیان، ندادن مجوز براي تظاهرات و گردهمايي به مدافعان حقوق بشر:عبارتند از
 زندان انفرادي و ارائهندادن خدمات،تهديد و ارعاب و شکنجه نسبت به مدافعان حقوق بشر
 عدم ثبت انجمنهاي، ممنوعیت سفر براي مدافعان حقوق بشر،پزشکي به بازداشتشدگان
0 .حقوق بشري

 غيرانساني يا تحقيرآميز، شکنجه و ساير رفتارهاي بيرحمانه.7
 در، غیرانساني يا تحقیرآمیز،گزارشگر ويژه درخصوص شکنجه و ساير رفتارهاي بيرحمانه
 تاکنون آقاي خوان اي6000  و از سال6 میالدي آقاي مانفرد نواک6002-6000 سالهاي
2. بوده است2مندز
 خود موارد دستگیري و شکنجۀ افراد در عربستان6000 آقاي نواک در گزارش سال
، نفر سوري0 ، نفر عراقي02  نفر گزارش کرده است که از میان آنها62 سعودي در آن سال را
 اين افراد به، براساس اطالعات بهدستآمده. شهروند قطري بودهاند0  شهروند عربستاني و00
 اعتراضهاي حقوق بشري يا به داليل نامعلوم،داليل مختلف از جمله قاچاق مواد مخدر
، در مقابل اين اتهامات. تهديد و آزار و اذيت شدهاند،دستگیر شده و در بازجوييها شکنجه
5.دولت عربستان سعودي در برخي موارد از خود دفاع کرده و اتهامات را نادرست دانسته است
2 76002  در گزارش سال، نمونه6 ،26000  گزارشگر ويژه در گزارش سال،آقاي مندز
 رفتار غیرانساني و تحقیرآمیز را گزارش، نمونه شکنجه02 ،26005 نمونه و در گزارش سال

1. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights
defenders, Margaret Sekaggya. Addendum:Summary of cases transmitted to Governments
and replies received, UN Doc, A/HRC/13/22/Add.1, 24 February 2010, Paras.1971-1975.
2. Manfred Nowak
3. Juan E. Méndez
4. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak. Addendum:Summary of
information, including individual cases, transmitted to Governments and replies received,
UN Doc, A/HRC/13/39/Add.1, 25 February 2010, Para.225.
5. Ibid, Paras.225-230.
6. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez. Addendum:Summary of
information, including individual cases, transmitted to Governments and replies received.
UN Doc, A/HRC/16/52/Add.1, 1 March 2011, Paras.186.187.
7. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez. Addendum
:Observations on communications transmitted to Governments and replies received. UN
Doc, A/HRC/22/53/Add.4, 12 March 2013, Paras.116-121.
8. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez. Addendum
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کرده است.
وي همچنین توجه عربستان را به بند  2قطعنامۀ  02/62شوراي حقوق بشر ( 06آوريل
 )6000معطوف ميکند که براساس آن بازداشتهاي طوالنيمدت و بدون مالقات در انفرادي يا
در مکانهاي مخفي ممکن است ارتکاب رفتارهايي همچون شکنجه ،مجازاتهاي بيرحمانه،
غیرانساني يا اهانتآمیز را تسهیل کند و تبعاتي جبرانناپذير داشته باشد .همچنین گزارشگر
ويژه از دولت عربستان خواستار رسیدگي به وضعیت سالمت زندانیان و تحقیق براي شناسايي
عامالن شکنجه و مجازات آنها و جبران خسارت کامل از قربانیان و بازداشتنکردن افراد در
زندانهاي انفرادي شد0.

 .2آزادي انديشه و بيان
گزارشگر ويژه در زمینۀ آزادي انديشه و بیان آقاي فرانک الرو 6در گزارش سال  6000و 6000
خود موارد متعددي از نقض حق آزادي بیان و انديشه در عربستان را بیان ميکند .وي تصريح
مي کند که تعداد زيادي به دلیل ابراز عقیدۀ خود در معرض بازداشت و شکنجه قرار گرفتهاند.
در اينجا بدون پرداختن به جزئیات موارد يادشده ،فقط رئوس موضوعاتي را که گزارشگر ويژه به
آنها اشاره کرده است برميشماريم:
_ عدم اجازۀ تظاهرات مسالمتآمیز (خصوصاً براي مدافعان حقوق بشر)؛
_ عدم آزادي بیان ديدگاهها درخصوص اوضاع سیاسي و اجتماعي کشور در رسانههاي
جمعي مانند تلويزيون يا روزنامهها؛
_ عدم آزادي براي درخواست اصالحات سیاسي؛
_ عدم آزادي در زمینۀ درخواست براي شکلگیري سازمانهاي حقوق بشري (مانند فقدان
اجازۀ ثبت براي انجمن کار در عربستان که وظیفۀ حمايت از حقوق کارگران را داشت)؛
_ عدم اجازۀ ابراز حمايت از اصالحات دموکراتیک يا آزادي بازداشتشدگان؛
_ عدم اجازۀ فعالیتهاي مسالمتآمیز و مشروع براي دفاع از حقوق بشر؛
_ سوءاستفاده از آزادي بیان از طريق اجازه به مقامهاي کشوري براي توهین و تحريک
علیه اقلیتهاي مذهبي بهخصوص شیعیان (مانند سخنراني امام جمعۀ مسجد رياض علیه
:Observations on communications transmitted to Governments and replies received. UN
Doc, A/HRC/28/68/Add.1, 5 March 2015, Paras. 458-476.
1. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment or punishment, Juan E. Méndez .Addendum
:Observations on communications transmitted to Governments and replies received,
A/HRC/19/61/Add.4, 29 February 2012, Paras.137.138.
2. Frank La Rue
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شیعیان که آنها را کافر و وابسته به ايران خواند و بیان کرد که همۀ شیعیان بايد از بین بروند،
از جمله شیعیان عربستاني)؛
_ عدم اجازۀ بحث و آزادي بیان دربارۀ نظام حکومتي؛
_ عدم امکان تشکیل و فعالیت آزادانۀ احزاب؛
_ عدم اجازۀ بیان ديدگاهها و تظاهرات به اقلیتها بهخصوص شیعیان (مانند تظاهرات
مارس  6000شیعیان در شهرستان قطیف ،که با هدف محکومکردن بازداشتهاي طوالنيمدت
و بدون محاکمۀ اعضاي اقلیت شیعه و دستگیري  62نفر از آنها انجام شد)0 .
گزارشگر ويژه با توجه به محدوديتهاي گفته شده در باال ،نگراني خود را از عدم آزادي
انديشه و بیان در عربستان سعودي ابراز کرد و از دولت عربستان خواستار تضمین فضايي امن
براي ابراز ديدگاه هاي افراد شد تا آنها آزادانه و بدون ترس از آزار و اذيت ،امکان بیان انديشۀ
خود را داشته باشند6.

نتيجهگيري
در مباحث پیش ديديم که شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد چگونه با مسئلۀ وضعیت
حقوق بشر در عربستان سعودي برخورد کرده است .از آنچه که گذشت روشن ميشود که هم
دولتهاي عضو شورا در چارچوب نظام بررسي دورهاي جهاني و هم گزارشگران ويژه در
گزارش هاي خود مراتب نگراني خود از وضعیت حقوق بشر در عربستان را ابراز کردهاند.
همچنین اين نگراني دامنۀ گستردهاي از موضوعات حقوق بشري بهويژه موضوعات مربوط به
حقوق مدني و سیاسي را دربرميگیرد.
با وجود نگرانيهاي ابرازشده از سوي شورا ،چه در بررسي دورهاي جهاني و چه در
گزارشهاي گزارشگران ويژه ،عربستان در سال  6002براي يک دورۀ سهساله به عضويت
شوراي حقوق بشر انتخاب شد .انتخاب عربستان به عضويت شورا مبیّن اين واقعیت است که
انتخاب يک کشور به عضويت در شورا ممکن است با سابقۀ حقوق بشري آن کشور ارتباط
نداشته و بازتاب دهندۀ وضعیت حقوق بشر در کشور مدنظر نیز نباشد .از آنجا که اعضاي شورا از
سوي مجمع عمومي سازمان ملل انتخاب ميشوند ،تعامالت میان دولتها و روابط قدرت در
1. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection
of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. Addendum:Summary of
cases transmitted to Governments and replies received, UN Doc, A/HRC/14/23/Add.1, 1
June 2010, Paras.2071-2092.
2. Human Rights Council, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection
of the right to freedom of opinion and expression, Frank La Rue. Addendum:Summary of
cases transmitted to Governments and replies received, UN Doc, A/HRC/17/27/Add.1, 27
May 2011, Paras.1978-2007.

شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد344 ...

زمینۀ بینالمللي ممکن است نقش مؤثري در انتخاب اعضا ايفا کند.
در همین زمینه ،در مورد پاره اي از کشورها ،شورا گرازشگر ويژه (کشوري) مشخص کرده
است .اکنون براي  02کشور و در گذشته نیز براي تعدادي ديگر از کشورها ،گزارشگر ويژه وجود
داشته است؛ اما با وجود اسناد و گزارشهاي منتشرشده از سوي خود نهادهاي ملل متحد
درخصوص وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودي تاکنون براي اين کشور ،گزارشگر ويژه
منصوب نشده است .شايد علت تعیین نشدن گزارشگر ويژه براي عربستان اين بوده است که
دولتها تمايلي به قراردادن اين موضوع در دستور کار شورا نداشتهاند.
در نظام حمايت از حقوق بشر سازمان ملل متحد به جز نهادهاي مبتنيبر منشور ،و در
رأس آن شوراي حقوق بشر ،نهادهاي مبتنيبر معاهده نیز وجود دارند که در اين موضوع ممکن
است بسیار بااهمیت باشند .عربستان تاکنون به دو معاهدۀ بنیادين حقوق بشر يعني "میثاق
بینالمللي حقوق مدني و سیاسي" و " میثاق بینالمللي حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي"
نپیوسته است؛ لذا از حیطۀ نظارت نهادهاي نظارتي مربوطه ،يعني کمیتۀ حقوق بشر و کمیتۀ
حقوق اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي خارج است .همین وضعیت دربارۀ "کنوانسیون حمايت از
حقوق کلیۀ کارگران مهاجر و اعضاء خانوادۀ آنها" و "کنوانسیون حمايت از کلیۀ افراد در مقابل
ناپديدي اجباري" و کمیتۀ نظارتي آنها نیز وجود دارد .درخصوص "کنوانسیون محو کلیۀ
اشکال تبعیض علیه زنان" و "کنوانسیون حقوق کودک" نیز عربستان سعودي آنها را با شرط
پذيرفته است .همانگونه که بسیاري از دولتها و گزارشگران ويژه تأکید کردهاند ،پیوستن
عربستان به معاهدات يادشده و قرارگرفتن در سیستم نظارتي آنها ممکن است نقش مؤثري در
تضمین حقوق بشر در اين کشور داشته باشد.
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