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  قاموس المصطلحات األساسية
  

  .عامالت ماليةاألهلية القانونية للتصرف في إجراءات قانونية أو م: األهلية
  

  .أحد مدارس الشريعة اإلسالمية: المذهب
  

  .القريب القادر على التعرف على هوية المرأة المرتدية للنقاب: المعرف
  

  .أي قريب للمرأة ال يمكنها التزوج منه شرعًا: المحرم
  

أن يكون المرء أعلى درجة من غيره أو أن تكون لديه قدرات جسدية غير متاحة لمن : القوامة
  .هي أقل منه/وه
  

  .وآيل قانوني: وآيل
  

  .الولي الذي ينوب عن القاصر أو أي شخص غير مؤهل للخوض في إجراءات قانونية: ولي األمر
  

تتمتع بأهلية قانونية /تعيين أحد األشخاص لإلنابة عن أو تمثيل مصالح شخص آخر يتمتع: الوالية
  .محدودة
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  الملخص
  

  لماذا أفخر بدولة ليست فخورة بي؟. لست فخورة بكوني امرأة سعودية
  .2006آانون األول / ديسمبر7، الرياض، )تم حجب االسم( امرأة سعودية -

  
 عامًا وتقيم بالرياض، أن تستقل طائرة دون إذن 40السعودية البالغة من العمر . ال يمكن لفاطمة أ

سلطات السعودية واليتها إلى وباعتبارها امرأة ُمطلقة ووالدها متوفى، نقلت ال. آتابي من ولي أمرها
 عامًا وقد حضر في رحلة طويلة من المنطقة الشرقية 23ابني يبلغ من العمر : "وقالت فاطمة. ابنها

وفي غالبية أنحاء العالم، من الُمسلم به أن القانون ُيمّكن الرجال ". لكي يمنحني اإلذن بالسفر من البالد
أما في المملكة العربية . من اتخاذ قراراتهم بأنفسهم)  عامًا18(والنساء ممن يبلغون سن الرشد 

  .السعودية، فإن الحكومة تنكر هذا الحق األساسي على أآثر من نصف مواطنيها
  

وقد وضعت الحكومة السعودية نظامًا يجب وفقًا له أن يكون لكل امرأة سعودية ولي أمر ذآر، وهو 
وهذه السياسة التي .  الهامة في حياتها بالنيابة عنهافي العادة األب أو الزوج، وُيكلف باتخاذ القرارات

تستند على أآثر التفسيرات تقييدًا وتضييقًا للقرآن الكريم متعدد المعاني والدالالت، هي العائق األآبر 
وتعامل الحكومة السعودية النساء الراشدات . الذي يحول دون حصول المرأة على حقوقها في المملكة

  .نونًا ال يحق لهن إال القليل من السلطة على حياتهن ومعيشتهنعلى أنهن قاصرات قا
  

وآل امرأة سعودية، بغض النظر عن وضعها االقتصادي أو االجتماعي، تتأثر بسياسات الوالية هذه 
وفي العموم يجب على النساء البالغات الحصول على . والحرمان من الحقوق، الناجمة عن تطبيقها

آما أن المرأة السعودية محرومة من اتخاذ أقل .  والسفر والدراسة والزواجإذن من ولي األمر بالعمل
  .القرارات شأنًا بالنيابة عن أطفالها

  
ووالية الرجال على النساء البالغات تسهم أيضًا في خطر التعرض للعنف األسري، وتجعل من شبه 

وقال مشتغلون .  أو التعويضالمستحيل على الناجيات من العنف األسري أن يلجأن إلى آليات للحماية
بالمجال االجتماعي وأطباء ومحامون لـ هيومن رايتس ووتش إنه من المستحيل تقريبًا إلغاء والية 

  .الرجل على المرأة واألطفال، حتى لو آان ولي األمر يتصف بسلوك ينطوي على اإلساءة
  

والتوجيهات الحكومية، فإن بعض حتى حينما ال يكون إذن ولي األمر إلزاميًا أو واردًا في األوامر 
المسؤولين يطلبون هذا اإلذن، بما أن النظام المطبق في المملكة ينقل آل سلطات اتخاذ القرار 



2008نيسان /هيومن رايتس ووتش أبريل   3

وبعض المسؤولين يطلبون موافقة ولي أمر المرأة حتى حين ال . الخاصة بالمرأة إلى ولي أمرها
فترض أن النساء ال حول لهن وال قوى في يكون مطلوبًا إذن ولي األمر، وهذا ألن الممارسة القائمة ت

على سبيل المثال، قالت عدة نساء سعوديات وأشخاص مشتغلين بالرعاية . اتخاذ قراراتهن بأنفسهن
الصحية لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض المستشفيات تطلب إذن ولي األمر للسماح للنساء بعمل 

  . فىإجراءات طبية معينة، وآذلك لألمر بالخروج من المستش
  

وفيما اتخذت الحكومة بعض الخطوات أثناء السنوات األخيرة للحد من السلطة المطلقة لولي األمر، 
وقالت نساء سعوديات لـ . إال أنه ال توجد إال أدلة قليلة على أن هذه اإلجراءات يتم تنفيذها عمًال

 عامًا 45 للنساء فوق هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من قرار وزارة الداخلية األخير بالسماح
بالسفر دون إذن، فإن غالبية المسؤولين بالمطارات يطلبون من آل النساء تقديم إثبات على سماح 

  .ولي األمر لهن بالسفر
  

ويضيف الفصل بين الجنسين المطبق بصرامة إلى هذه المعوقات والعراقيل التي تتحدى قدرة المرأة 
والحكومة السعودية مستعدة للتضحية . مل في الحياة العامةالسعودية على المشارآة على النحو الكا

، تم 2005ففي عام . بطيف واسع من حقوق اإلنسان األساسية من أجل تفادي اختالط الرجال بالنساء
استخدام مسألة عدم توافر أماآن تصويت منفصلة للنساء آذريعة الستبعادهن من أول انتخابات بلدية 

ظفين، فإن الحاجة لتأسيس أماآن منفصلة للعمل للنساء وعدم قدرة النساء وبالنسبة للمو. في البالد
على التعامل مع هيئات حكومية آثيرة دون وجود وآيل عن المرأة لهي من المعوقات األساسية التي 

وفي التعليم، فإن الفصل يعني عادة أن النساء يتعلمن في أماآن تعليم أقل . تحول دون عمل المرأة
آما قالت طالبات وأساتذة لـ هيومن رايتس ووتش إنه على . ص األآاديمية فيها ضعيفةآفاءة والفر

  .النقيض من نظرائهن من الرجال، فإن بوابات آلياتهن وأقسامهن مقفلة أثناء ساعات الدراسة
  

وعادة ما يكون دور الحكومة السعودية في فرض والية الرجل وتنفيذها والفصل بين الجنسين دورًا 
في غالبية األمثلة على هذه الممارسات ال توجد قواعد قانونية مكتوبة أو .  ال يتسم بالوضوحغامضًا

قرارات رسمية تفوض الرجل الوالية القانونية صراحة أو الفصل بين الجنسين، إال أن آًال من 
 القليل من والمؤآد أن الحكومة لم تفعل إال. الممارستين سائدة تمامًا داخل المملكة العربية السعودية

وبفعلها هذا، فإن . أجل القضاء على هذه الممارسات التمييزية ولعبت دورًا محوريًا في تنفيذها
الحكومة السعودية تختار تجاهل القانون الدولي، باإلضافة إلى تجاهل عناصر الشريعة اإلسالمية 

كة على شل أية جهود وقد نهجت المؤسسة الدينية في الممل. الداعمة للمساواة بين الرجل والمرأة
للتقدم في حقوق المرأة، وهذا بتطبيق أحكام الشريعة األآثر تقييدًا مع تجاهل التفسيرات األآثر 

  .تسامحًا للشريعة واالحتياجات التي تطرأ على المجتمع المعاصر
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وتكرر قول مسؤولين آبار في المملكة لـ هيومن رايتس ووتش إن المملكة بحاجة النتظار قبول 
إال . جتمع لفكرة حقوق المرأة قبل أن تصلح الحكومة من القوانين والسياسات الخاصة بهذا المجالالم

أن سياسات الحكومة السعودية تجاه المرأة، بما في ذلك تواطئها بالسماح بالوالية والفصل بين 
ول مصداقية الجنسين باالستمرار والتغلغل في آل أوجه حياة المرأة، تستدعي إلى األذهان التساؤل ح

ومن الواضح أن سياسات وممارسات الفصل والوالية . التزامها بالتقدم في مجال حقوق المرأة
السعودية تؤثر بعمق على قدرة نصف سكان المملكة بالتمتع بحقوقهن األساسية، وهي تقيد آثيرًا من 

  .قدرة نصف السكان على المشارآة بشكل فعال في المجتمع
  

ة العربية السعودية آدولة طرف إلى اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع إال أن انضمام المملك
، تلزم المملكة باتخاذ الالزم للقضاء على التمييز ضد المرأة 2001أشكال التمييز ضد المرأة في عام 

وطالما أن السعودية لم تتخذ خطوات للقضاء على الممارسات التمييزية الخاصة بوالية . دون تأخير
جل والفصل العنصري، فالحكومة السعودية تزدري بهذا التزاماتها الدولية بضمان حقوق النساء الر

والفتيات في التعليم والتوظيف وحرية التنقل والزواج بمحض إرادتهن، وحقهن في الرعاية الصحية، 
  .بما في ذلك الحياة من العنف األسري واالنتصاف منه

  
 العزيز آل سعود أن ُيشّرع بموجب مرسوم ملكي إيقاف العمل وينبغي على الملك عبد اهللا بن عبد

وعلى الملك أن يسن آلية لإلشراف تضمن توقف . بنظام الوالية القانونية على النساء الراشدات
الهيئات الحكومية عن طلب إذن ولي األمر للسماح للنساء الراشدات بالعمل والسفر والدراسة 

وعلى وزارات الصحة والتعليم .  الحصول على خدمة عامةوالزواج وتلقي الرعاية الصحية أو
العالي والداخلية والعمل أن تصدر أوامر واضحة وصريحة للعاملين بهذه الوزارات تحظر طلبهم 
لتواجد ولي األمر أو إذنه من أجل السماح للمرأة بالحصول على أية خدمة، ويجب عليهم ضمان 

رض لالنتقاص بسبب سياسات وممارسات الفصل بين إدراك النساء الكامل بأن حقوقهن لن تتع
  .الجنسين
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  منهج التقرير
  

تشرين / مقابلة أجريت في الرياض وجدة والدمام واإلحسا في نوفمبر109هذا التقرير يستند إلى 
، أثناء زيارة هيومن رايتس ووتش األولى إلى السعودية بغرض 2006آانون األول /الثاني وديسمبر
أثناء هذه التحقيقات التي استغرقت ثالثة أسابيع أجرى إحدى الباحثات المقابالت مع و. تقصي الحقائق

 االقتصادية، سواء على شكل مقابالت -النساء السعوديات من مختلف الخلفيات المهنية واالجتماعية 
وتم إجراء المقابالت باللغة العربية في أغلبها، وتم . فردية أو ضمن مجموعات في منازل النساء

التوصل إلى النساء الالتي أجريت المقابالت معهن في الغالب بمساعدة ناشطات حقوق اإلنسان 
آما يستند هذا التقرير إلى مقابالت مع المسؤولين الحكوميين في الرياض، أثناء زيارة . السعوديات

في وتلك الزيارة، التي نسقتها هيئة حقوق اإلنسان . 2008آذار /قصيرة إلى المملكة في مارس
المملكة العربية السعودية، أتاحت الفرصة للحكومة وهيومن رايتس ووتش لنقاش ما خلص إليه 

  .تقرير المنظمة من نتائج وتوصيات قبيل النشر
  

وتم حجب هوية النساء الُمقتبسة أقوالهن وذآر أحرف أولى بدًال منها، وفي بعض الحاالت تم حجب 
وتم حجب المعلومات الخاصة . ماية خصوصيتهنمعلومات أخرى دالة على هوياتهن، وهذا لح

وتم إخطار جميع . بهويات أشخاص آخرين في بعض الحاالت لألسباب نفسها الموضحة أعاله
المشارآات بالهدف من المقابالت، وبطبيعتها التطوعية وأساليب جمع البيانات /المشارآين

 .واستخدامها، ووافقوا شفهيًا على إجراء المقابالت
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.Iعن حقوق المرأة ودور المؤسسة الدينية خلفية   
  

نعتقد أن النساء يمكنهن فعل أشياء . شيء ساآن ال يتغير] اإلنسانية[نحن هنا نعتقد أن الطبيعة 
  .بعينها دون أشياء أخرى

  .2006تشرين الثاني / نوفمبر29عبد الحي، أستاذة بجامعة الملك سعود، الرياض، . أ. أ.  د-
  

 والذي تعتبر الدولة بموجبه راعية الدين وآل ما يتطلبه –لكة العربية السعودية إن للطابع الديني للمم
والمملكة العربية .  له أثر مباشر على وضع المرأة في المملكة–الدين من التزام سلوآي لألشخاص 

والمادة األولى من النظام . باعتبارها قانون البالد) القانون اإلسالمي(السعودية تطبق الشريعة 
 وبالتالي فإن المؤسسة 1.ساسي للحكم تعلي القرآن الكريم والسنة النبوية إلى آونها دستور للدولةاأل

 وهي 2.الدينية تلعب دورًا محوريًا في حكم البالد ولها تأثير عميق على العديد من أوجه الحياة اليومية
يتشكل بالكامل من الرجال، تتحكم إلى حد آبير في آافة مستويات التعليم في المملكة، والقضاء الذي 

وهي (بواسطة هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر " األخالق العامة"وآذلك تسيطر على 
  3).الشرطة الدينية أو الحسبة

  
ودون اإلخالل بتنوع آرائها في هذه المجاالت، فإن المؤسسة الدينية في المملكة تعارض إلى أقصى 

 وهو الهيئة الرسمية التي تعتبر منبرًا للتشاور 4مجلس آبار العلماء،وقام . حد تمكين المرأة السعودية
المنتظم المنهجي بين الملك والمؤسسة الدينية، وبنجاح بإخراج وسحب المملكة العربية السعودية من 

ورفض المجلس قضايا المؤتمر، والتي .  في القاهرة1994مؤتمر األمم المتحدة للسكان والتنمية عام 
 األسرة واإلجهاض والمساواة بين الرجل والمرأة والتعليم المشترك، وقال المجلس إن شملت تنظيم
  5".تخالف قواعد الدين ونواميس الطبيعة: "هذه القضايا

                                                      
انظر ". دستورها آتاب اهللا تعالى وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم"، فإن المملكة العربية السعودية )1992( طبقًا للقانون األساسي للُحكم  1

  .، المادة األولى1992آذار / مارس6، 3397، عدد )مكة(اسي للحكم، صحيفة أم القرى القانون األس
في السعودية تتكون من رجال الدين الذين تعينهم الحكومة رسميًا وتوظفهم، واألشخاص المنتمين للمنظمات الدينية التي " المؤسسة الدينية " 2

  .تتلقى دعمًا من الدولة
ؤسسة قديمة في الدولة اإلسالمية، وآان مسؤوليها المتمتعين بالنفوذ الواسع قديمًا في مصر على سبيل المثال، هي م) الحسبة( هذه الهيئة  3

  .يقومون بمراقبة الموازين والقياسات والتعامل النزيه في األسواق
ة اإلسالمية في السعودية، بموافقة  مجلس آبار العلماء يرأسه المفتي شيخ عبد العزيز آل الشيخ الذي يصدر التفسيرات الرسمية للشريع 4

 Frank E. Vogel, Islamic Law and Legal System: Studies of: لمزيد من المعلومات عن المجلس ودور الدين في المملكة، انظر. الملك
Saudi Arabia (Leiden: Brill Academic Publishers, 2000).  

 Amani Hamdan, “Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements,” International Education:  انظر 5

Journal, vol.6 (1) (2005),  56صفحة.  
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 – المؤسسة الرسمية السعودية المنوطة إصدار الفتاوى –أما اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء 
ربما ليس من : "وآما ألمح أحد الباحثين.  من حقوق المرأةفقد درج بدوره على دعم فتاوى تقيد

المدهش أنه في غالبية الحسابات، إذا وجب المفاضلة بين حق المرأة وحق اآلخرين، يطالب اللجنة 
 على سبيل المثال، حين 6".الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء دائمًا بأن تتحمل المرأة عبء خسارة الحق

واخر التسعينيات أن تنظر في أمر تأجيل زواج المرأة حتى تنتهي من دراستها ُطلب من اللجنة في أ
  :الثانوية أو الجامعية وإن آان هذا يصح من ناحية الدين، أصدرت اللجنة الفتوى التالية

  
 هي مسألة بحاجة – وهي شيء ال حاجة بنا إليه –مسألة تقدم المرأة في دراستها الجامعية 

هو أنه إذا انتهت امرأة من دراستها االبتدائية وتمكنت ] صحيحًا[راه ما أ. لالختبار والنظر
من القراءة والكتابة، وإذا تسنى لها االستفادة من قراءة آتاب اهللا وتفسيره وسنة رسوله، فهذا 

إال إذا برعت في مجال يحتاجه الناس، مثل الطب أو ما شابهه، وطالما أن الدراسة ال . يكفيها
  7. مثل اختالط الرجل بالمرأة وغير ذلك من األمورتشمل أي ُمحرمات،

  
  :ولدى سؤال اللجنة عن ُحكم الدين في عمل المرأة، أجابت

  
وتواجدهن بين الناس هو السبب . النساء بالبقاء في بيوتهن... أمر اهللا سبحانه وتعالى

هن لكن في نعم، تسمح الشريعة للنساء بالخروج من بيوت. األساسي الذي يسهم في تفشي الفتنة
إال أن الُحكم العام . حالة الضرورة، وشريطة ارتداء الحجاب وتفادي الوقوع في آل الشبهات

  8.هو أن عليهن البقاء في بيوتهن
  

وغالبية دعم فكرة التقليل من شأن المرأة نجده في آراء علماء الدين الُمحافظين، وفي صفوف األسرة 
ملكة، الذين يترددون في اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن ُتزعج المالكة السعودية، الُحكام المطلقين للم

وفي تجسيد لعملية التوازن هذه، . المؤسسة الدينية ومكانة المؤسسة في توازن السلطات في المملكة
أي قرار ال يخرق : "قال وزير الخارجية السعودية األمير سعود الفيصل لـ هيومن رايتس ووتش

فنحن دولة . ونحن حساسون للغاية إزاء التماسك االجتماعي للدولة. اتخاذهالنسيج االجتماعي نقوم ب
  9".حديثة والتماسك االجتماعي فيها بالغ األهمية

                                                      
 ,Khaled Abou El Fadl, Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority, and Women (Oxford: One World Publications:  انظر 6

  .192صفحة  (2001
  .274، المرجع السابق، صفحة ]اإلنجليزية إلى العربيةترجمة عن  [ 7
  .288، المرجع السابق، صفحة ]ترجمة عن اإلنجليزية إلى العربية [ 8
  .2006آانون األول / ديسمبر2 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع األمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، الرياض،  9
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II .انتهاآات حقوق اإلنسان الناجمة عن والية الرجل والفصل بين الجنسين  
  

ز المساواة رغم إمكانية تباين التفسيرات، فال خالف على أن آل أديان العالم تسعى إلحرا
إال أن بعض الممارسات التي سنها البشر والتي يتم أدائها باسم الدين . وصيانة حقوق اإلنسان

ال تنتقص فقط من األديان، بل أيضًا تنتهك المعايير المتفق عليها دوليًا لحقوق اإلنسان، ومنها 
  .حقوق المرأة

. حدة المعنية بالعنف ضد المرأة راديكا آوماراسوامي، المقررة الخاصة السابقة باألمم المت-
1994.10  

  
لم تؤثر أية سياسة على أوضاع المرأة في المملكة العربية السعودية قدر ما آان لفرض الحكومة نظام 

وهذه الممارسة مستقاة من آية واسعة المعنى في . والية الرجل على المرأة من عمق في التأثير 
 من 34وهي اآلية . ة الدينية السعودية أساءت تفسيرهاالقرآن الكريم يرى بعض العلماء أن المؤسس

َبْعَضُهْم َعَلى َبْعٍض َوِبَما َأنَفُقوْا ِمْن  الرَِّجاُل َقوَّاُموَن َعَلى النَِّساء ِبَما َفضََّل الّلُه: "سورة النساء
   11"َأْمَواِلِهْم

  
تاريخ اإلسالمي وشرحوا وقد حلل العديد من خبراء الشريعة المنطق الحاآم لمؤسسة الوالية في ال

مقدار ما يحيط بهذه المؤسسة من أهمية متناقصة في عصرنا هذا، ويرى بعض العلماء المسلمين بأن 
إذ لم تعد القوة البدنية : والية الرجل على المرأة يجب أن تنتهي ألن شروط هذه الوالية لم تعد قائمة

ن اإلنفاق على أنفسهن، إذ أصبح يتم توفير هامة أو ذات صلة في عالمنا المعاصر، ويمكن للنساء اآل
 وطبقًا لرأي بعض الخبراء، فإن الفقهاء المناصرين للتحديث 12.نفقات المعيشة في الغالب من الطرفين

يرون أن والية الرجل على المرأة آانت قائمة ألن المرأة آانت أآثر عرضة للفقر والضرر 
النيين من أنصار التحديث يرون أن الرأي القائل بتوفير الفقهاء العق" إال أن 13.واالستغالل من الرجال

                                                      
راديكا آوماراسوامي، . المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة، أسبابه وتبعاته لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، تقرير  10

E/CN.4/1995/42 2266، فقرة 1994تشرين الثاني / نوفمبر.  
  .34 سورة النساء، اآلية  11
 ,See Abdullahi Ahmed An-Na’im, “Islam and Women’s Rights: A Case Study,” Women Living under Muslim Laws: انظر  12

dossier 14-15 (1996), 7 صفحة.  
 Ingrid Mattson, “Law: Family Law, 7th–Late 18th Centuries” in Suad Joseph, ed., The Encyclopedia of Women and: انظر  13

Islamic Culture (Leiden: Brill Academic Publishers, 2006)  
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 وتأآيدًا على هذه اآلراء، قال 14".ولي أمر على المرأة لحمايتها هو رأي أضعف في السياق المعاصر
لكن اآلن توفر السلطات والحكومة . الوالية مرتبطة بعصر معين آان األمن فيه غائبًا": عالم سعودي

  15".األمن لألشخاص
  

 خبير آخر في الشريعة اإلسالمية إنه ليس ثمة أساس لالستنتاج بأن فقه المدرسة الحنبلية وقال
 وطبقًا للدآتور 16.يفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق باألهلية القانونية) المذهب الرسمي للسعودية(

ية محمد فاضل، فإن الغالبية العظمى من نصوص المذهب الحنبلي ترفض فكرة وجود سلطات وال
وفيما يعتقد بعض علماء المذهب الحنبلي . للرجل على زوجته بحيث تقيد من أهليتها القانونية المستقلة

يمكنه أن يقيد من حقوق المرأة الخاصة باسم بعض ) أو الحكومة في نهاية المطاف(أن ولي األمر 
 فإن هذه القيود المصالح األخرى، مثل حماية اسم األسرة أو االلتزام بحدود الجنس ف يالمجتمع،

أي تقييد في القانون أو العرف السعودي : "ولهذا، وطبقًا للدآتور فاضل، فإن. ليست ُملزمة قانونًا
  17".يمنع المرأة من ممارسة حقها القانوني هي مسألة إرادة سياسية وليست التزامًا بالمذهب الحنبلي

  
دى امتداد سلطة ولي األمر والقيود آما أن هناك اختالفات آثيرة بين الفقهاء اإلسالميين حول م

مثًال، توجد تفسيرات متباينة في الحنفية والشافعية حول تطبيق الوالية على . المفروضة على واليته
. الُقّصر بناء على عدم تمتعهم باألهلية القانونية الكاملة بحيث يمكنهم التصرف بالنيابة عن أنفسهم

أما بالنسبة لمن يتمتع بالوالية في أمور الزواج، : "جامعة ويلزوطبقًا لداوود العالمي، خبير الشريعة ب
إال أن الرأي العام هو أن الُقّصر والمرضى عقليًا ومن ال يتمتعون بالخبرة . فالفقهاء لهم آراء متباينة

أو ما يكفي من تحمل للمسؤولية من الجنسين يجب أن يكون لهم ولي أمر، إال أن الفقهاء يرآزون 
 حتى بين من 18".المرأة لولي أمر بينما لم يذآروا إال القليل عن احتياج الرجل لولي األمرعلى احتياج 

فالشخص . يدعمون والية الرجل على المرأة الراشدة، فثمة متطلبات واجبة لممارسة هذه الوالية
 حتى إن بعض فقهاء الحنبلية ذهبوا إلى أنه يجب أن. يجب أن يكون مسلمًا سليم العقل والشخصية

                                                      
 Ahmad Atif Ahmad, “Women’s Freedom and limitations of Guardians’ Authority: Based on the Sources of Hanbali Law: انظر  14

and Other Sources of Islamic Law,” هذه الورقة البحثية تمت بتكليف من هيومن ). توجد نسخة لدى هيومن رايتس ووتش (15 صفحة
  .رايتس ووتش

الحي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة الملك سعود وعضوة الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، عبد . أ. أ.  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د 15
  .2006تشرين الثاني / نوفمبر29الرياض، 

وجوهرها يكمن في الرجوع إلى المصادر األساسية للتشريع وهي القرآن والسنة .  المذهب الحنبلي هو على اسم اإلمام أحمد ابن حنبل 16
اولة لمعرفة حلول المعضالت الفقهية، فيما تعتمد المذاهب األخرى أآثر على المبادئ التي تم وضعها بإجماع العلماء، حتى لو النبوية، في مح

  .آانت هذه المبادئ مصحوبة بقليل من توجيه القرآن أو السنة
  .2007حزيران / يونيو18وتش، محمد فاضل، أستاذ مساعد للقانون بجامعة تورنتو إلى هيومن رايتس و.  بريد إلكتروني من د 17
 ,Dawoud S. El Alami, “Legal Capacity with Specific Reference to the Marriage Contract,” Arab Law Quarterly, vol. 6: انظر  18

no. 2 (1991) 192 صفحة.  
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يأخذ الولي في حسبانه المذآور في القرآن بشأن عدل ولي األمر، ويجب أن تكون واليته محدودة 
  19.ومشروطة

  
وبغض النظر عن الجدل الدائر حاليًا حول احتياج النساء لوالة األمر، فإن الحكومة السعودية سمحت 

فسير إلى بعد مؤسسي في حياة لرجال الدين بتفسير آية من القرآن بأآثر األوجه تقييدًا وحولت هذا الت
وقال مسؤول من وزارة الشؤون اإلسالمية إن المنطق من والية الرجل على المرأة يستند إلى . المرأة

. المسألة ليست مسألة معايير ثابتة: "وقال. مسؤولية الولي المالية أو التزامه إزاء قريباته من النساء
والية زوجها، وهو مسؤول عن تعليمها وصحتها المرأة المتزوجة تخضع ل. بل هي مسألة واضحة

وهي . حتى لو آانت ثرية للغاية، فهي ليست مسؤولة عن دفع تكاليف هذه األمور. في آل األحوال
  20".ليست مسؤولة عن دفع تكاليف إدارة المنزل أو النفقات اليومية

  
رض نظام فصل جنسي آما أن الحكومة السعودية تختلف عن غالبية الدول اإلسالمية في آونها تف

وبينما هذه السياسة ليست تمييزية بالحكم من مظهرها بما أنها موجهة للرجال والنساء، . شبه آامل
. فإنها من الناحية العملية تمنع النساء السعوديات من أقل حد ذات معنى من المشارآة في الحياة العامة

 –الفصل بين الجنسين بكافة أشكاله وتراقب هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر الحكومية 
وحين يكتشفون اختالطًا غير قانوني بين .  في آل أماآن العمل باستثناء المستشفيات–وتنفذه أيضًا 

الجنسين، ُيصرح لهم اعتقال األشخاص ونقلهم إلى أقرب مرآز شرطة حيث يمكن أن ُتنسب إليهم 
ائمة للبحوث العلمية واإلفتاء المنطق من هذه وقد أوضح فقهاء سعوديون من اللجنة الد. تهم جنائية
  :السياسة

  
في المجتمع اإلسالمي تعتبر دعوة النساء لالنضمام إلى الرجال في محل عملهم مسألة 

فالتعامل بتساهل بين الجنسين من أحد . خطيرة، واالختالط بالرجال من بين أخطر األمور
ر قيمه األخالقية واإلحساس أهم أسباب وقوع الفاحشة، التي تفكك المجتمع وتدم

  21.بالخصوصية
  

المتخصص ) سانتا باربرا(وطبقًا لما ذآره أحمد أحمد، أستاذ الدراسات الدينية في جامعة آاليفورنيا 
في الشريعة، فإن المنطق الحاآم لهذا الُحكم الفقهي هو منطق قديم من حيث افتراضه أن النساء 

رجال الدين : "وقال.  يمكنهن اتخاذ قرارات مستنيرةالسعوديات بعدم تعرضهن للحياة العامة ال
                                                      

  .1 صفحة ”,Ahmad, “Women’s Freedom and limitations of Guardians’ Authority : انظر 19
  .2008آذار / مارس9ماجد الترآي، وزارة الشؤون اإلسالمية، الرياض، .  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د 20
  .289 صفحة ,El Fadl, Speaking in God’s Name:  انظر 21
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السعوديون الذين ال يفضلون حرية المرأة يتكلمون  وآأن أحوال المجتمع السعودي حاليًا هي نفسها 
في المجتمع القديم حيث آانت النساء عاجزات وعرضة للضرر وحين آان هذا من أهم األمور فيما 

 وأشار إلى أن فقهاء الدين يقولون 22".رات النساء محدودة للغايةيتعلق بحياة المرأة، وحين آانت خب
تحوالت المجتمع الحديث تجعل من بعض اآلراء التي تقيد من مشارآة المرأة في الحياة العامة : "بأن

إذا آانت آراء الفقهاء في نفس الدائرة الخاصة بمنطق األمور الطبيعي، إذن : "، ولهذا"آراء عقيمة
ذه األحكام القديمة من دائرة نقاش فقهاء اليوم، بما أن األسس المستوجبة لها ال فيجب أن تخرج ه

  23".توجد إال في ذآريات قديمة بعيدة
 

  حرمان المرأة من الحق في التعليم 
  .وال يحق ألحد أن يحرم النساء منه. التعليم واجب ديني إلزامي

  .2006آانون األول / ديسمبر2 امرأة سعودية، الرياض، -
  
حرزت المملكة العربية السعودية تقدمًا واسعًا في مجال تعليم ومحو أمية النساء في الخمسين عامًا أ

 وطبقًا لتقرير صادر عن األمم المتحدة، فبينما في عام 24.المنقضية، إال أن هذا تم على نطاق محدود
 أصبح 2005  عامًا متعلمات، فإنه في عام15من النساء السعوديات فوق سن % 16.4 آانت 1970
  25.من النساء السعوديات ضمن هذا النطاق العمري متعلمات% 83.3

  
وعلى الرغم من هذا التقدم الذي تم إحرازه، فإن اإلطار العام للتعليم مستمر في دعم التمييز بناء على 

  من سياسة التعليم السعودية153والمادة . الجنس وفي اعتبار المرأة على درجة ثانية أقل من الرجل
صحيحة إسالمية لتقوم بمهمتها في الحياة، فتكون ربة بيت  يستهدف تعليم الفتاة تربيتها: " جاء فيها

ولضمان بلوغ هذا الهدف، آانت تشرف إدارة اإلرشاد الديني ". مثالية، وأمًا صالحة ناجحة وزوجة
دان، خبيرة أماني حم.  وآتبت د2002.26على تعليم الفتيات في آل المراحل التعليمية حتى عام 

آان هذا لضمان أن تعليم المرأة لن يشتتها عن : "التعليم التي درست المنهج السعودي لتعليم المرأة
الهدف األساسي من تعليم المرأة، وهو عل النساء زوجات وأمهات صالحات، ولتحضيرهن لوظائف 

                                                      
  .2 صفحة ”,Ahmad, “Women’s Freedom and limitations of Guardians’ Authority : انظر 22
  .16 المرجع السابق، صفحة  23
  . أدخل الملك فيصل الراحل تعليم الفتيات إلى السعودية في الخمسينيات 24
: ، على2002تموز /، يوليو"2015 إلى 1970 عامًا وأآثر، مقسمة بالدولة والنوع 15أمية األشخاص البالغين في سن " اليونسكو،  25

http://www.uis.unesco.org/en/stats/statistics/literacy2000.htm ) 2007شباط / فبراير21الزيارة في تمت.(  
واألخيرة آانت . بوزارة التعليم) التي تشرف عليها إدارة اإلرشاد الديني( دمجت الحكومة اإلدارة العامة لتعليم البنات 2002 في عام  26

  . تشرف دائمًا على تعليم األوالد
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 وأبدت لجنة 27".بائعهنمقبولة مثل التعليم والتمريض، وهو ما آان من الُمعتقد أنها وظائف توافق ط
 من أن سياسة المملكة العربية السعودية 2001األمم المتحدة لحقوق الطفل قلقًا بالغًا في عام 

تميز ضد الفتيات ) 1969 من سياسة التعليم لعام 153 و9مواد : مثال(الخاصة بتعليم الفتيات "
  28".من االتفاقية) أ (29وتتعارض مع المادة 

  
فطبقًا لما ذآره عدد من الطالب، .  والفتيات من عدمه عادة على رغبة ولي األمرويعتمد تعليم النساء

فإن السلطات المسؤولة عن التعليم تتطلب إذن ولي األمر إلدراج النساء والفتيات في آافة مراحل 
وقالت طالبات جامعيات لـ هيومن رايتس ووتش إنهن ال يمكنهن اختيار مجال دراسي معين . التعليم
حتى بعض : "وقالت طالبة لـ هيومن رايتس ووتش. لتحاق بدراسة أآاديمية دون إذن ولي األمرأو اال

عليهم الحضور إلى الجامعة للموافقة على التخصصات . آبائنا يشعرون بالتقزز من هذا األمر
ة، لضمان عدم تداخل تعليم المرأة مع واجباتها المنزلي: " وقالت طالبة أخرى29".الدراسية ولتسجيلنا

 30".اضطر زوج أحد زميالتي للحضور إلى الجامعة لمنح اإلذن لزوجته للقيام بتدريب أثناء دراستها
وقد أنكرت ممثلة عن جامعة الملك سعود في الرياض أن هذه هي سياسة وزارة التعليم العالي، 

وأخبرت هيومن رايتس ووتش أن جامعتها ال تتطلب السماح بإذن ولي األمر من أجل إلحاق 
وقالت إن عميدة الكلية تدخلت حين رفض أحد اآلباء أن تدرس . لطالبات في أي مجال دراسي بهاا

  31.ابنته طب األسنان ألن دراسة هذا المجال تحتاج للتعامل مع الطالب من الرجال
  

 –والستحقاق المنح الدراسية الحكومية للدراسة بالخارج، تطلب وزارة التعليم العالي من الطالبات 
 وآشفت 32. أن يكّن متزوجات وفي رفقة أزواجهن، أو في رفقتهن ولي أمر–الف الُطالب على خ

حينما تضطر ) مشتقة من آلمة السفر" (زواج المسافر"الصحافة السعودية عن تزايد ظاهرة 

                                                      
  .44 صفحة ”,Hamdan, “Women and Education in Saudi Arabia: Challenges and Achievements: انظر  27
 من االتفاقية، ملحوظات ختامية، 44النظر في التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب مادة " اتفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل،  28

لطفل ورد فيها أن من اتفاقية حقوق ا) د (29، مادة )أ (39، فقرة 2001شباط / فبرايرU.N. Doc. CRC/C/15/Add.148, 21السعودية، 
التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين   إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من"التعليم يجب أن يكون موجهًا لـ

 وقد صدقت ..."األصليين والجماعات اإلثنية والوطنية والدينية واألشخاص الذين ينتمون إلى السكان الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب
  .1996المملكة العربية السعودية على اتفاقية حقوق الطفل عام 

  .2006آانون األول / ديسمبر9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالبة طب، الُخبر،  29
  .2006آانون األول / ديسمبر9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالبة طب، الُخبر،  30
  .2008آذار / مارس12 العوضان، مسؤولة تسجيل الطالب، جامعة الملك سعود، الرياض، أحالم.  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د 31
: ، على2007أيلول / سبتمبرMinistry Enforces Travel Rules for Women Students,” Saudi Gazette, 18“:  انظر 32

http://www.saudigazette.com.sa/index.php?option=com_content&task=view&id=37324&Itemid=1)  1تمت الزيارة في 
  ).2007تشرين األول /أآتوبر
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الطالبات الجامعيات الراغبات في االستمرار في دراستهن بالخارج للتزوج فقط لكي يستوفين شروط 
  33.اسيةالمنحة الدر

  
. آما تقوض ممارسة الفصل الصارم بين الجنسين من حقوق المرأة الخاصة بالمساواة في التعليم

فطالبات الجامعة من الفتيات واألساتذة يحصلن في العادة على تسهيالت غير مساوية في الفرص 
س الطالبات األآاديمية، فعلى سبيل المثال، في جامعة الملك سعود بالرياض، وهي جامعة عامة، تدر

في المباني القديمة ولديهن جامعة على مستوى أقل، وال تسمح لهن اإلدارة باستخدام المكتبة العامة 
 وال ُيسمح 34.في حرم الطلبة إال يومًا واحدًا في األسبوع، من الثامنة صباحًا إلى الخامسة مساًء

النساء مقدمًا لطلب الكتب ثم للنساء بدخول مكتبة الملك فهد العامة في الرياض؛ إذ يجب أن تتصل 
  35.تقمن بإرسال سائقين إلحضار الكتب المطلوبة

  
 50وفيما تشكل النساء . وتحدد سياسة الجامعة أيضًا عدد البرامج الدراسية الُمقدمة للطالبات وأنواعها

.  فإن الغالبية العظمى منهّن يدرسّن بكليات الُمعلمات36في المائة من إجمالي خريجات الجامعة،
وتمول الدولة بالكامل التعليم الجامعي للرجال والنساء السعوديين والسعوديات، لكن ما زالت ال توجد 

برامج دراسية جامعية للنساء في مجال الهندسة أو الهندسة المعمارية أو في العلوم السياسية، 
د للبترول وتستمر جامعة الملك فه. ومحظور على النساء دراسة هذه المجاالت في آليات الرجال
وطبقًا ألستاذة سعودية بجامعة الملك . والتعدين المرموقة في الظهران، في رفض الطالبات بالكامل

 37. لغة يتعلمها الطالب في أقسامهم، ال يتم تعليم غير لغتين في أقسام الطالبات14سعود، فيما توجد 
يومن رايتس ووتش إن بعض وقالت عدة طالبات طب في مستشفى الملك فهد التعليمي في الُخبر لـ ه

 وفي 38.األساتذة ال يسمحن للنساء بتحصيل الدراسة في تخصصات أو أقسام هؤالء األساتذة
المستشفى التعليمي في الُخبر، محظور على الطالبات تحصيل العلم في تخصص الجراحة والجراحة 

المستشفيات أقسام توجد في آل : " وقالت إحدى الطالبات. العامة وجراحة العظام وطب األطفال
  39".معينة يرأسها أشخاص ضد المرأة ممن يشتغلون بمهنة الطب

                                                      
: ، على2007نيسان / أبريلMesfaar Marriage Travel Solution for Women,” Arab News, 10“:  انظر 33

http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=94783&d=10&m=4&y=2007 ) أيلول / سبتمبر15تمت الزيارة في
2007.(  

  .2006تشرين الثاني / نوفمبر29 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذة في جامعة الملك سعود، الرياض،  34
  . المرجع السابق 35
  .137، صفحة 2003التنمية اإلنسانية تقرير :  المملكة العربية السعودية 36
  .2006تشرين الثاني / نوفمبر29 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذة في جامعة الملك سعود، الرياض،  37
  .2006آانون األول / ديسمبر9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالبة طب، الُخبر،  38
  .2006آانون األول /سمبر دي9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طالبة طب، الُخبر،  39
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وقالت طالبات جامعيات في جامعات عامة لـ هيومن رايتس ووتش إن إدارة الجامعة تمنع النساء من 
وأآدت . الخروج من الحرم الجامعي إال لدى التحقق من هوية الشخص الذي يحضر الصطحابهن

ن أقسام الفتيات ُتغلق أثناء ساعات الدراسة والتعليم وأن الطالبات ال يمكنهن مغادرة أستاذة جامعية أ
 والطالبات المقيمات في السكن 40.الحرم الجامعي دون حضور ولي األمر أو السائق الصطحابهن
باستثناء حين ) حتى في حالة المرض(الجامعي محظور عليهن من قبل السلطات التعليمية أن يغادرن 

وتحتاج السلطات التعليمية لتصريح ولي األمر حتى للسماح للعاملين .  مصحوبات بأولياء أموريكّن
بالدخول إلى المدرسة، ولهذا فإذا وقعت حالة طوارئ ولم ) وهم دائمًا من الرجال(باإلسعاف الطبي 

تعرض يتمكن المسؤولون األآاديميون من الوصول إلى ولي األمر للتصريح بإخراج الطالبة، فقد ت
  .صحتها وحياتها للخطر

  
والخطر الذي يمثله الفصل بين الجنسين على الحياة والصحة يتضح من تقارير إخباري صدر حول 

، حين نشب حريق في مدرسة ابتدائية للفتيات في مكة، ونجم عنه 2002آذار /مأساة وقعت في مارس
مر بالمعروف بخروج الفتيات من وطبقًا للصحفيين وشهود العيان لم تسمح هيئة األ.  فتاة15وفاة 

  . وتنكر وزارة التعليم هذه الرواية لألحداث41.المدرسة دون الحجاب؛ مما أسهم في وفاتهن
  

  حرمان المرأة من الحق في العمل
تحتاج النساء . تحتاج النساء للوظائف والدخل، لكنهن ما زلن يجادلن حول الشكليات

نحتاج إلدخال هؤالء . أيضًا على آبائهنللوظائف ليس فقط لإلنفاق على أسرهن، بل 
  .النساء إلى قوة العمل

  .2006آانون األول / ديسمبر11 سيدة أعمال سعودية، جدة، -
  

النساء السعوديات مستمرات في مكابدة التهميش إلى درجة االستبعاد الكلي تقريبًا عن قوة العمل 
، وهو أخر عام 2004ففي عام . عالموفي المملكة أحد أقل معدالت عمل النساء في ال. السعودية

 75 بين 74تتوافر حوله المعلومات، آان ترتيب المملكة العربية السعودية حسب األمم المتحدة هو 
دولة، فيما يتعلق بتمكين المرأة، وهو مؤشر ُمحدد بناء على درجة مشارآة النساء في الحياة 

، وُيقدر بـ % 4ة العمل اإلجمالية هو  ونصيب المرأة السعودية من قو42.االقتصادية والسياسية

                                                      
  .2006تشرين الثاني / نوفمبر29 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذة بجامعة الملك سعود، الرياض،  40
: ، على2002آذار / مارس15، هيومن رايتس ووتش، بيان صحفي، "انتقاد دور األمر بالمعروف في حريق مدرسي: السعودية: " انظر 41

http://hrw.org/english/docs/2002/03/15/saudia3801.htm .  التي آانت تشرف عليها إدارة (تبع الحريق انضمام إدارة تعليم البنات
  .مع وزارة التعليم، المذآورة أعاله) اإلرشاد الديني

ن النساء، وعددهن  يقدر برنامج األمم المتحدة للتنمية تمكين المرأة بناء على تتبع نصيب المرأة من مقاعد البرلمان، وعدد المشرعات م 42
انظر تقرير التنمية . في المستوى األعلى من الحكومة، والمديرات، والعامالت المهنيات والتقنيات، والتفرقة بين الجنسين في آسب الدخل
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 وبما أن النساء ممنوعات من 43).بعد استبعاد العاملين المهاجرين(من قوة العمل السعودية % 10.7
آما ال توجد قاضيات أو . ، فال توجد مهندسات في المملكة)باستثناء دراسة الديكور(دراسة الهندسة 

وفيما ستتخرج أول دفعة حقوق من الفتيات في . مملكةعناصر في االدعاء العام، أو محاميات في ال
، فوزارة العدل السعودية مستمرة في حظر المحاميات من 2008جامعة الملك عبد العزيز عام 

 وقال لـ هيومن رايتس ووتش، عالم الشريعة الشيخ أحمد بن 44.الحصول على ترخيص مزاولة المهنة
عدل ألآثر من عشرين عامًا، إن تعيين القاضيات النساء حمد آل مزيد، الذي عمل مستشارًا لوزارة ال

  45.ليس ضمن األمور المطروحة للنقاش
  

وقالت لـ هيومن رايتس ووتش نساء سعوديات ممن يعملن إن أصحاب العمل في آل من القطاع 
. الخاص والعام يطلبون من العامالت من النساء لديهن تصاريح من أولي األمر لكي يتم تشغيلهن

وآانت آل أوراقي سليمة، وآل شيء . تقدمت بوظيفة آمعلمة: " امرأة لـ هيومن رايتس ووتشوقالت
لكن قبل أن أبدأ العمل، طلبوا مني أن أحضر تصريح آتابي من ولي أمري لكي . على ما يرام

 وأآد مسؤول بوزارة العمل أنه بموجب النظام القائم، مطلوب من النساء توفير 46".يعطوني الوظيفة
وفيما قال لـ هيومن . بات على إذن ولي األمر من أجل االلتحاق بالعمل في بعض القطاعاتاإلث

ال يسأل أصحاب العمل "رايتس ووتش في البداية إنه من الناحية العملية حين تبلغ النساء سن العمل 
سعوديات، فقد أقر بأن الحكومة تطلب من الُمعلمات، وهي مهنة غالبية النساء ال" عادة إذن ولي األمر
نطلب من الُمعلمات تقديم اإلذن بما أنهن سيقمن بالتدريس على مسافة بعيدة : "تقديم هذا اإلذن، وقال

  47".لكن عادة ال نطلب اإلذن بالنسبة للمشتغالت بالطب. من دورهن، لذلك نحتاج إلذن ولي األمر
  

ألي (إذ قرر ولي األمر ويمكن ألصحاب العمل إجبار النساء على االستقالة أو فصلهن في أي وقت 
  .أنه لم يعد يريد للمرأة الخاضعة لواليته العمل خارج البيت) سبب من األسباب

                                                                                                                                                              
: ، على)2006برغراف ماآميالن، : نيويورك (2006اإلنسانية 

http://hdr.undp.org/hdr2006/statistics/countries/country_fact_sheets/cty_fs_SAU.html ) نيسان / أبريل4تمت الزيارة في
2007.(  

شباط / فبرايرRaid Qusti and Ali Al-Zahrani, “Obstacles before Women’s Employment Discussed,” Arab News . 6:  انظر 43
 5تمت الزيارة في  (http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=77368&d=6&m=2&y=2006: على. 2006
  ).2007شباط /فبراير

آب / أغسطسRazan Baker , “Saudi Women Studying Law Wish to Practice It Once They Graduate,” Arab News 29:  انظر 44
 27تمت الزيارة في  (http://www.arabnews.com/?page=1&section=0&article=100554&d=29&m=8&y=2007: ، على2007
  ).2007أيلول /سبتمبر

آذار / مارس10أحمد بن حمد المزيد، عضو مجلس إدارة، هيئة حقوق اإلنسان، الرياض، .  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع شيخ د 45
2008.  

  .2006آانون األول / ديسمبر14ع امرأة سعودية، الرياض،  مقابلة هيومن رايتس ووتش م 46
  .2008آذار / مارس9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع فوزي الدهان، المدير العام لقسم تخطيط القوة العاملة، وزارة العمل، الرياض،  47
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 ال يتضمن 2006وعلى الرغم من أن نظام العمل السعودي الجديد الذي دخل حيز النفاذ في عام 
من األدلة المتوافرة حكمًا قانونيًا حول المطالبة بالفصل بين الجنسين في محل العمل فثمة أقل القليل 

على أن هذا أثر بأي شكل على بيئة العمل الحالية، والتي ما زالت تتسم بالفصل بين الجنسين إلى حد 
وينص القانون على أن آل العاملين السعوديين يتساوون في الحق في العمل في آل أنحاء . آبير

 149 بالمساواة، خاصة المادة  لكن توجد مواد أخرى في النظام تلغي الحكم48المملكة دون تمييز،
تشير بشكل فضفاض إلى وجوب االلتزام  [4التي جاء فيها أنه مع مراعاة ما ورد في المادة 

   50. ويجب أن تعمل المرأة في آل المجاالت التي تتفق مع طبيعتها49من القانون،] بالشريعة
  

ء، بجعلهن غير مرغوب وللفصل الجنسي في محل العمل تبعات تمييزية ذات أثر عكسي على النسا
بالنسبة ألصحاب العمل فإن الحاجة لترتيب مكان العمل بحيث يستوعب فصل . فيهن آموظفات

النساء وعدم قدرة النساء على التعامل مع الهيئات الحكومية دون وجود ممثل لهن من الرجال قد ثبط 
صحاب العمل يتعين عليهم  وثمة عامل مثبط آخر هو أن أ51.آثيرًا من االستعانة بالنساء في العمل

وقالت سيدة أعمال لـ هيومن رايتس . أحيانًا تنسيق نقل الموظفات ألن النساء ممنوعات من القيادة
  :ووتش إنها مجبرة على رفع رواتب الموظفات من النساء لتعويضهن عن تكاليف التنقل

  
 1500على إذا آانت عاملة النظافة تحصل . وإال سيذهب راتبها لتكاليف التنقل فقط

تسدد بها ]  دوالرًا133[ ريال سعودي منها 500، فإن ] دوالر400[ريال سعودي 
وباعتباري سيدة أعمال أستأجر دائمًا الرجال . النقل مشكلة آبيرة. نفقات السائق

. وليس النساء، بالنسبة للنساء يجب أن أعرف آيف ستحضر إلى العمل آل صباح
آيف ألومهن .  اليوم أو جاء متأخرًا ساعةوتقول لي بعضهن إن السائق لم يحضر

ال . على هذا؟ ال أتحدث هنا عن النساء الثريات الالتي لديهن سائقين، بل عن الجميع
هذه . يمكنك االعتماد على شقيقك أو والدك أو عمك في نقلك إلى حيث تحتاجين

  52.ليست من الرفاهيات، بل من أساسيات الحياة
  

                                                      
القانون دخل حيز النفاذ بعد هذا . 48لمادة ، ا)2005أيلول / ستبمبر27الموافق ( هـ 1426 شعبان 51/ نظام العمل، مرسوم ملكي رقم  م 48

  . يومًا180التاريخ بـ 
يجب على صاحب العمل والعامل عند تطبيق أحكام هذا : "، جاء فيها)التعريفات واألحكام العامة:الباب األول( من نظام العمل 4 المادة  49

  ".النظام االلتزام بمقتضيات أحكام الشريعة اإلسالمية
  .149، مادة )تشغيل النساء: باب التاسعال( نظام العمل  50
  .2006آانون األول / ديسمبر2 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع سيدة أعمال سعودية، الرياض،  51
  . المرجع السابق 52
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.  الهادف إلى توسيع نطاق فرص العمل للنساء120ارء قرار رقم  مرر مجلس الوز2005وفي عام 
والجزء الثامن من القرار ينص على أن النساء السعوديات فقط مسموح لهن بالعمل في المتاجر 

إال أنه قيل إن معارضة السلطات الدينية المتمتعة بالنفوذ والرافضة . الخاصة بالمنتجات النسائية
 وقال وزير العمل غازي القصيبي 53. العامة، قد منعت هذه الجهود المبذولةلمشارآة المرأة في الحياة
فكرنا في فعل هذا بطريقة . نريد توسيع أفق مشارآة المرأة في قوة العمل: "لـ هيومن رايتس ووتش

ونريد أن . بدأنا بأماآن تبيع ثياب النساء والمالبس الداخلية. ال تتسبب في االصطدام بعاداتنا وتقاليدنا
شعرنا بالدهشة من الهجمات الشرسة والُمنسقة التي تم . نبدأ بها، ثم نتلقى بعض الدعم على األقل

 وبما أن الحكومة لم تنشئ أي جهة لتنفيذ القرار، فما زال القرار لم يتخذ صفة 54".شنها ضدنا
  .الممارسة القائمة

  
  حرمان المرأة من الحق في الرعاية الصحية

إنها حياتك، فلماذا . شفى إلجراء عملية، يجب أن يكون لك ولي أمرحتى إذا ذهبت إلى المست
  تحتاجين لتوقيعه؟

  2006تشرين الثاني / نوفمبر29 امرأة سعودية، الرياض، -
  

وفي بعض . يتعرض الحق األساسي للمرأة السعودية في الرعاية الصحية للخطر بسبب والية الرجل
ر للمرأة بالدخول إلى المستشفى، وللخروج، وإجراء المستشفيات يطلب المسؤولون تصريح ولي األم

والمطالبة بموافقة ولي األمر ال تستند إلى أي نظام قانوني، . اإلجراءات الطبية عليها أو على أطفالها
، إن آان ]المستشفى[يعتمد األمر على إدارة : "إال أنه آما شرح أحد األطباء لـ هيومن رايتس ووتش

 وقال رئيس اإلدارة العامة للمستشفيات لـ هيومن 55".تطرفة دينيًا أم الالمسؤولون لديهم آراء م
  : رايتس ووتش

  
ومن حق أي . القانون ُمدون وواضح، فالمرأة لها الحق في الدخول إلى المستشفى دون إذن

ويمكن أن يوقع المريض على أي .  عامًا18سيدة أو رجل أن يدخل ويخرج إذا آان فوق 
ومن المعروف أن الطبيب يتوجب عليه .  آان حكيمًا ورشيدًا بما يكفيإجراء طبي بنفسه إذا

لكن ثمة عوامل اجتماعية آثيرة تلعب دورًا في . توفير الرعاية الطبية آلما احتاجها المريض

                                                      
 ”,Middle East Media Research Institute, “Public Debate in Saudi Arabia on Employment Opportunities for Women:  انظر 53

Inquiry and Analysis Series - No. 300, 172006تشرين الثاني / نوفمبر.  
  .2006آانون األول / ديسمبر3 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع غازي القصيبي، وزير العمل، الرياض،  54
نفسه ال يطلب موافقة أوضح الطبيب أن محل عمله ). تم حجب الموقع والتاريخ (2006 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب نفسي،  55

  .ولي األمر على إجراء العملية
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. ونحتاج حاليًا إلى العمل بجدية من أجل تعريف الناس بحقوقهم. الحد من تطبيق هذا القانون
  56.تطبيقه هو شيء آخرالقانون موجود، لكن عدم 

  
ونظرًا لنظام الوالية الشامل المطبق في المملكة، فمن الواضح أن وزارة الصحة عليها مسؤولية 

أساسية في إبالغ المريضات بحقوقهن وضمان أن المشتغلين بالمجال الصحي ال يخالفون التزاماتهم 
وقال بعض العاملين . من أي نوعالطبية بطلب إذن ولي األمر حتى تتلقى المرأة الرعاية المطلوبة 

بالمجال الطبي لـ هيومن رايتس ووتش إن مقدمو الرعاية الطبية يشترطون أن يوافق الزوج باألخص 
 إال أن ممثل عن وزارة الصحة قال لـ هيومن 57.على أي عالج قد يؤثر على خصوبة الزوجات

لمطلوب تصريح ولي األمر به هو رايتس ووتش إنه طبقًا ألوامر الوزارة فاإلجراء الطبي الوحيد ا
وقال لي . لدي مشكلة في عنق الرحم: "وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش  58.اإلصابة بالعقم

اضطررت إلحضار . األطباء إنني بحاجة لعملية وإنني لن أتمكن من إنجاب المزيد من األطفال
ى الطبيبات إحباطها من هذه  ووصفت إحد59".زوجي إلى المستشفى للتوقيع بالموافقة على العملية

لماذا يجب أن يوقع الزوج بالموافقة على هذه اإلجراءات الطبية؟ لماذا تنتظر حتى تتلقى : "السياسة
  60"العالج؟ ماذا لو لم يكن مهتمًا بسالمتها البدنية؟

  
حين ال يتوافر ولي شرعي، تتطلب بعض المستشفيات : "وقالت طبيبة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش

لكن إذا آانت حالة طوارئ . وافقة على اإلجراءات الطبية من قبل استشاريين طبيين ومدير طبيالم
احتاجت شقيقتي للحصول على : " وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش61".فيمكننا القيام باإلجراء

  62".وجعلنا السائق يوقع بالموافقة. الموافقة إلدخال خط وريدي في مجرى الدم
  

ي يصلن المستشفى للوالدة دون ولي أمر معهن يتعرضن على األخص للخطر بما أن والنساء الالت
وقال طبيب نفسي . السلطات قد تقول بأن الحمل آان نتيجة عالقة خارج نطاق الزواج، وهي جريمة

  :لـ هيومن رايتس ووتش
  

                                                      
  .2008آذار / مارس12علي القحطاني، مدير عام المستشفيات، الرياض، .  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د 56
  ).تم حجب التاريخ (2006 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب، الرياض،  57
  .2008آذار / مارس12، علي القحطاني.  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د 58
  .2006آانون األول / ديسمبر8 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الدمام،  59
  ).تم حجب التاريخ (2006 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيبة في الرياض،  60
  ).تم حجب التاريخ (2006 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيبة، الرياض،  61
  .2006آانون األول / ديسمبر8يتس ووتش مع امرأة سعودية، ألدمام،  مقابلة هيومن را 62



2008نيسان /هيومن رايتس ووتش أبريل   19

حتى لو إلى المستشفى ومعها ولي أمر، يمكنها المغادرة مع أي أحد، ] حامل[إذا جاءت امرأة 
وتحتاج لولي أمر " قضية تتوالها الشرطة"وإذا جاءت دون ولي أمر، تصبح . آان السائق

  63.وتبقى هنا إذا لم يحضر أحد ليأخذها. لكي يحضر إلى المستشفى ويأمر بإخراجها
  

وقال طبيب في مستشفى الرياض العسكري لـ هيومن رايتس ووتش إنه منذ عامين حضرت امرأة 
وآان زوجها خارج . الدة دون ولي أمرها وآانت بحاجة لعملية قيصرية طارئةإلى المستشفى للو

وأجرى الطبيب العملية في ظل التعرض لمسؤولية . البالد ولم يكن معها تصريح منه بالعملية
وما إن تمكن الزوج من الحضور إلى المستشفى، تمكنوا من تزوير تاريخ التصريح . شخصية آبيرة
  64.بإجراء العملية

  
  سهام في تعرض المرأة للعنفاإل

نتعامل مع آل . دائمًا ما ستقابلنا مشكلة ولي األمر. ال يوجد مكان آخر نرسلها إليه
ال . تنصح الشرطة النساء بالعودة إلى أزواجهن. قضايا اإلساءة ثم يذهبن إلى البيت
ينصحونهن بأنه من المهم تفادي الفضيحة ثم . يفعلون شيئًا قد يتسبب في فضيحة

  .قتنعن بهذاي
  2006آانون األول / ديسمبر7 ناشطة سعودية بالمجال االجتماعي، الرياض، -

  
إن فرض والية الرجل على المرأة تجعل من شبه المستحيل على ضحايا العنف المنزلي السعي بشكل 

وآثيرًا ما تطلب الشرطة من النساء . مستقل إلى الحصول على الحماية أو التعويض القانوني
ات الحصول على إذن أولي األمر قبل التقدم بشكوى جنائية، حتى لو آانت الشكوى ضد ولي والفتي
 وقالت ناشطة اجتماعية بمستشفى الحرس الوطني في الرياض إنها محبطة من هذه السياسة 65.األمر

جاءت امرأة : وأوضحت مثاًال على عدم قدرة المستشفى على االستجابة لحاالت العنف ضد النساء
وقالت الناشطة . ة في أواخر الثالثينات إلى المستشفى بعد أن أطلق زوجها عليها الرصاصسعودي

آان زوجها ضابط شرطة متقاعد، وهو مدمن على الخمور : "االجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش
وبعد أن عالجناها أول مرة ذهبت مع . جاءت مرتين ُمصابة بجرح من عيار ناري. والمواد المخدرة

ولكي تفعل هذا فعليها أن تحصل على إذن ولي األمر . لسؤالها إن آانت تريد التقدم بشكوىالشرطة 

                                                      
  .2006آانون األول / ديسمبر9 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب نفسي، الدمام،  63
  ).تم حجب التاريخ (2006 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب، الرياض،  64
يتس ووتش إن الشرطة آثيرًا ما تتذرع بغياب إذن ولي األمر حتى ال تسجل  قال أشخاص يساعدون ضحايا العنف المنزلي لـ هيومن را 65

آانون األول / ديسمبر4مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب نفسي، الرياض، . الشكوى، حين ترفض التدخل في قضايا العنف المنزلي
  .2006آانون األول /مبر ديس7، ومقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطة في المجال االجتماعي، الرياض، 2006
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وبطبيعة الحال اختارت المرأة أال تتقدم ". بتقديم شكوى بالنيابة عنها في قسم الشرطة بحيها السكني
  66.ىوحين أطلق عليها زوجها النار للمرة الثالثة ماتت متأثرة بجراحها في المستشف. بالشكوى

  
وغياب تشريع محدد ُيجرم آل أشكال العنف األسري وشبه استحالة إلغاء الوالية الممنوحة لألقارب 

وطبقًا لمحامية . الذين يسيئون إلى المرأة يمكن أن تتسبب في خوض النساء واألطفال حياة من العنف
، )لمستقلة في البالدمنظمة حقوق اإلنسان الوحيدة شبه ا(تعمل مع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

وال تتعدى . فإن إلغاء والية األب، حتى لو آان مسيئًا، هي إحدى أصعب القضايا التي يمكن توليها
 وفي أحد القضايا استغرقت المحكمة خمسة أعوام إللغاء وصاية أب 67%.2 إلى 1نسبة النجاح فيها 

 إنه في أحد القضايا أساء األب  وقال طبيب نفسي لـ هيومن رايتس ووتش68.أساء جنسيًا إلى أطفاله
وحين اشتكت إحداهن إلى الشرطة سألوها أن تجلب ولي أمرها إلى مرآز . جنسيًا إلى بناته الخمس
ال توجد : " وقال طبيب آخر يدير عيادة خاصة لـ هيومن رايتس ووتش69.الشرطة للتقدم بشكوى
هذه ابنته أو زوجته، إذن . لحمايتهنآل يوم نرى حاالت وال يوجد ما نفعله . قوانين لحماية المرأة

  70".ال توجد قوانين لحماية المرأة من المواقف المنطوية على اإلساءة. يمكنه أن يفعل بها ما يحلو له
  

آل (واألجواء السائدة للفصل الجنسي تجعل النساء يترددن في التحدث إلى أحد بمرآز الشرطة 
عوديات آثيرات ترددًا في مجرد االتصال وأبدت سيدات س). ضباط مراآز الشرطة من الرجال

ال يمكن : "وقالت ناشطة اجتماعية لـ هيومن رايتس ووتش. بالشرطة دون وجود ولي األمر في البيت
 ولم ترد السلطات 71".يجب أن يكون معها ولي شرعي. للمرأة أن تدخل مرآز الشرطة ببساطة هكذا

بمعلومات حول ما إذا آانت الشرطة تطلب السعودية على مطالبة هيومن رايتس ووتش باإلحاطة 
  72.رسميًا إذن ولي األمر إلدخال النساء إلى مرآز الشرطة

  
  حرمان المرأة من الحق في المساواة أمام القانون

  .ونحن بحق ليست لنا هوية. إننا نواجه المهانة يوميًا
  .2006تشرين الثاني / نوفمبر29 أستاذة جامعية سعودية، الرياض، -

                                                      
  .2006آانون األول / ديسمبر7 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطة اجتماعية، الرياض،  66
  .2006آانون األول / ديسمبر12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع محامية، الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان، الرياض،  67
  .2006آانون األول / ديسمبر12جمعية الوطنية لحقوق اإلنسان،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشطة اجتماعية، ال 68
  .2006آانون األول / ديسمبر4 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع طبيب نفسي، الرياض،  69
  .2006آانون األول / ديسمبر9 مقابلة هاتفية لـ هيومن رايتس ووتش مع طبيب يدير عيادة خاصة،  70
  .2006آانون األول / ديسمبر7ة اجتماعية، الرياض،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع ناشط 71
  .2007أيار / مايو10 رسالة هيومن رايتس ووتش إلى هيئة حقوق اإلنسان السعودية،  72
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في الغالبية العظمى من الدول تحرم الحكومات األقليات ومن لديهم إعاقات ذهنية معينة من بينما 
الحق في اتخاذ القرارات بأنفسهم، فإن الحكومة السعودية تفرض هذه القيود المفروضة على األهلية 

 الرجل ومن حيث الجوهر، تحرم والية. القانونية، على آل النساء البالغات ممن لديهن أهلية آاملة
أهلية "المرأة السعودية من حقها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 

 وتعامل 73".وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك األهلية قانونية مماثلة ألهلية الرجل،
 القليل من السلطات السعودية النساء البالغات  على أنهن ُقصر في نظر القانون ال يحق لهن إال

  .السلطة في آل ما يتصل بحياتهن وسالمتهن
  

  النساء والمحاآم
باعتبارهن قاصرات في نظر القانون، تعاني النساء من قيود آثيرة مفروضة على قدرتهن على 

وتستمر النساء في المعاناة من . اللجوء إلى المحاآم والحكومة دون وجود ممثلين لهن من الرجال
وترفض المحاآم . ضايا أو االستماع لهن في المحكمة دون وجود ولي شرعيالصعوبات في رفع الق

 وقالت امرأتان لـ هيومن رايتس ووتش 74.بشكل عام قبول شهادة المرأة الُمسلمة في القضايا الجنائية
 ولم يمنح القضاة الحق 75.إن القضاة رفضوا السماح لهما بالتحدث في المحكمة ألن صوتيهما عورة

وسألنا عن هذا فقال مسؤول سابق بوزارة . لنيابة عنهما إلى المحرم الخاص بكل منهمافي التحدث با
العدل لـ هيومن رايتس ووتش إن النساء لهن الحق في الحضور بقاعة المحكمة والتحدث إلى القاضي 

ن حالة فهي تتباين م. يمكن اعتبارها حالة استثنائية: "... وأضاف أن أية قيود. إذا ُآّن يرتدين النقاب
 76".إذ يجب أال ترفع أي امرأة صوتها أو تتحدث بصوت ُمبالغ في أنوثته في قاعة المحكمة. ألخرى

) وهو شخص قادر على التعرف إلى المرأة مرتدية النقاب(وتطلب المحاآم السعودية وجود الُمعرف 
وأآد . لخاصة بها معهالتأآيد هوية المرأة قبل دخولها قاعة المحكمة، إذ ال يكفي وجود بطاقة الهوية ا

هذا الممثل عن الوزارة نفسه أنه دون وجود أقسام خاصة للنساء في المحاآم تديرها عامالت من 
 77.النساء قادرات على التعرف على هوية المرأة، يصبح مطلوبًا من آل النساء إحضار ُمعرف معهن

عة هو أن الناس ليسوا بحاجة االتجاه السائد في محاآم الشري: "وقال محامي لـ هيومن رايتس ووتش
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إذا فعلت فعليها أن . بالطبع ال يمكن للمرأة التحدث إلى الشيخ بنفسها. لمحامين للتعامل مع الشيخ
لألسف يعتبر : " وطبقًا لمحامي آخر78.تكون مرتدية نقاب، وُيفضل أن يتكلم المحرم بالنيابة عنها

  79".قون عمومًا على أقوالهن وحججهنالقضاة أن النساء ناقصات عقل ودين، ولهذا فال يواف
  

وقد تسببت سياسة الوالية الحكومية في خلق تناقض قانوني، تكون المرأة فيه مسؤولة قانونًا عن أي 
وفي واقع األمر لم تحدد . جرائم ترتكبها وفي الوقت نفسه فهي غير متمتعة باألهلية القانونية الكاملة

وفيما ال يوجد قانون يحدد سنًا موحدة . لمسؤولية الجنائية للفتياتالمملكة العربية السعودية سنًا دنيا ل
لبدء معاملة األطفال آبالغين في القضايا الجنائية، فإن مجلس آبار العلماء أعلن أن البلوغ الجسدي 

 وفيما تنكر الحكومة 80.للطفل يعني إمكانية معاملته آشخص بالغ في قضايا القتل والقتل الخطأ
لنساء حقهن في اتخاذ القرارات طيلة حياتهن، فهي ال تتوانى عن تحميلهن مسؤولية السعودية على ا

لكن إذا . إذا ارتكبنا جريمة، نكون مسؤوالت عنها مثل أي رجل: "إذ قالت امرأة. أفعالهن لدى البلوغ
  81".أردنا التعامل مع شؤوننا وأموالنا، ال يمكننا هذا

  
  أوراق الهوية

 آانت 2001وقبل عام . 2001 الحق في بطاقة هوية مستقلة إال في عام ولم تمنح الحكومة النساء
. السلطات تسجل آل النساء السعوديات تحت اسم األب أو الزوج في البطاقة العائلية الخاصة به

وطبقًا . والحصول على بطاقة الهوية المنفصلة هو أمر اختياري وما زال يتطلب إذن ولي األمر
 عامًا من المواطنين السعوديين من الذآور عليه 15السعودي فإن آل من يتم لنظام األحوال المدنية 

أن يذهب إلى قسم األحوال المدنية للحصول على بطاقة الهوية، واستخراج النساء لهذه البطاقة 
 82. عامًا، وهذا بعد موافقة الولي15 إلى 10اختياري، وهو اختياري أيضًا لمن يتراوح عمرهم بين 

يقول . ليس لي الحق في طلب بطاقة هوية: " عامًا لـ هيومن رايتس ووتش22تبلغ وقالت امرأة 
. القانون إن آل النساء يجب أن تكون لديهن بطاقات هوية، لكن يجب الحصول على إذن ولي األمر

 وفيما ُيقال إن وزارة 83".وأنا أسأل أبي أن يصطحبني الستخراج البطاقة منذ عام، لكنه يرفض
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تخذت مؤخرًا قرارًا بنفي االحتياج إلذن ولي األمر لكي تصدر المرأة بطاقة الهوية الداخلية قد ا
. لنفسها أو ألطفالها، فلم تتمكن هيومن رايتس ووتش من العثور على أي دليل مكتوب على هذا القرار

 آانت النساء السعوديات يشتكين من استمرار المسؤولين في مطالبتهن بإذن 2008آذار /وحتى مارس
  .لي األمر من أجل إصدار البطاقاتو
  

وفيما تضغط هيئة األمر بالمعروف على المرأة السعودية الرتداء النقاب في األماآن العامة، وفإنهن 
وعلى المرأة السعودية التي ترتدي النقاب الكامل أن . يظهرن بوجوههن المكشوفة في بطاقات الهوية
 إجراءات إدارية قد تتطلب التعرف على هويتها في تحضر المعرف ليتعرف عليها لكي يتم تنفيذ أي

ال أحد : "وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش. اإلدارات الحكومية التي ال توجد فيها أقسام للنساء
إذا . ال يمكنني حتى الذهاب ألخذ أوراق الطالق باستخدام البطاقة. يعترف ببطاقات الهوية الخاصة بنا
وحتى أآثر األمور اعتيادية تتطلب وجود ".  من يتعرف علّيحاولت سيطلبون مني أن أحضر

. مثًال تحظر بعض متاجر الهواتف النقالة على النساء شراء األجهزة دون وجود ولي األمر. المعرف
وقالت للبائع إنها ] هاتف نقال[تحاول ابنتي الحصول على : "وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش

  84".يد هويتها، لكن البائع رفضيمكنها الكشف عن وجهها لتأآ
  

  صعوبات خاصة تواجه الُمطلقات واألرامل
غياب األهلية القانونية الكاملة يؤثر على المطلقات واألرامل على وجه الخصوص، والعديدات منهن 

يجدن الحياة في السعودية صعبة دون وجود ولي أمر مستعد وقادر على الذهاب إلى المكاتب 
أحتاج لولي أمر في آل شيء، والفقر : "وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش. نهنالحكومية بالنيابة ع

ال يمكنها فعل أي . حياتها آلها تتوقف. فالنساء يضعن في غياب ولي األمر. يصعب من هذا الوضع
وقالت امرأة أخرى لـ هيومن رايتس ووتش إن أمها قررت التزوج ثانية بسبب المشكالت ". شيء

بعت : اضطرت للتزوج لكي تنجز ما تريد إنجازه، وقالت لي: "وقالت. ب ولي األمرالناجمة عن غيا
لقد أضررت بسمعتي وآرامتي، لكنني تمكنت من . جسدي آي أتمكن من إتمام معامالتي اإلدارية

ال يمكننا اتخاذ خطوة واحدة دون موافقة ولي . ورأيت آم عانت أمي من الوالية... تصريف أموري
  85".األمر

  
ما تنقل السلطات في العادة الوالية على المطلقات واألرامل إلى أقرب األقارب الرجال لهن، فإن وفي

بعض األجنبيات الالتي حصلن على الجنسية السعودية بواسطة الزواج ثم ُطلقن يبقين في المملكة 

                                                      
  .2006آانون األول / ديسمبر5بلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية،  مقا 84
  .2006آانون األول / ديسمبر16 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض،  85



بدإلى األقاصرات  24   

ة لضمان دون ولي أمر، وبينما تعود غالبيتهن إلى بالدهن األصلية، فإن بعضهن يبقين في السعودي
أنا بال محرم، مما : "وقالت امرأة منهن، وهي مطلقة، لـ هيومن رايتس ووتش. اتصالهن بأطفالهن

جواز سفري هو جواز . ال أوجد فعليًا في هذا النظام... يجعلني شخصًا غير مرغوب فيه في السعودية
 إال أنها غير 86".سفر خاص بالزواج، ولكي أنتقل إلى جواز سفر مستقل فأنا بحاجة لبطاقة هوية

قادرة على استخراج بطاقة هوية دون وجود ولي أمر، وتحتاج إلذن زوجها السابق لتتمكن من السفر 
آما أنها قلقة من أنها إذا عادت إلى دولتها األصلية فقد ترفض السلطات . بجواز سفرها الحالي

  .السعودية منحها تأشيرة للعودة إلى السعودية لرؤية أطفالها
  

  مرأة من الحق في حرية التنقلحرمان ال
الحال لو  هل إعالة االبن لألم أو األخ لألخت تمنحه سلطة تقييد تنقالتها؟ وماذا يكون

أخواته فرفض أن يسمح  آان ذلك االبن أو األخ يتسم بالعقوق والقسوة على والديه أو
  " ألمه بالسفر حتى في حاالت الضرورة؟

نيسان /سالة مفتوحة إلى مجلس الشورى، أبريل الكاتبة السعودية نورا الخريجي، ر-
200087  

  
إذ تحظر وزارة . وال توجد دولة تقيد تنقل سكانها من النساء أآثر مما تفعل المملكة العربية السعودية
ولدى السفر دون . الداخلية على النساء السعوديات استقالل طائرة دون إذن آتابي من ولي شرعي

وزارة المرأة السعودية بالسفر بالبطاقات الصفراء التي تحدد عدد وجود ولي أمر معها، تطالب ال
 آما تمنع السلطات النساء من الحق في 88.الرحالت وعدد األيام التي يوافق ولي األمر عليها

 ويشمل موقع وزارة الداخلية اإللكتروني قسمًا 89.الحصول على جواز سفر دون إذن ولي األمر
ال يمكن ألصحاب جوازات السفر : "وجاء فيه بوضوح" ء واألطفالتصاريح السفر للنسا"خاصًا بـ 

أن يسافرن قبل استخراج تأشيرة سفر من وزارة الخارجية وموافقة ولي األمر ضرورية الستخراج 

                                                      
  .2006تشرين الثاني / نوفمبر30 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة حاصلة على الجنسية السعودية، الرياض،  86
  .2000نيسان / أبريلArab news ،4:  انظر 87
  . انظر الملحق لالطالع على عينة من البطاقة الصفراء المطلوبة لسفر النساء وحدهن خارج المملكة 88
إجراءات استخراج جواز سفر للمرأة السعودية هي نفس إجراءات الرجل السعودي لكن ولي األمر " طبقًا إلرشادات وزارة الداخلية،  89

: ، انظر وزارة الداخلية، المديرية العامة للجوازات، على"وافقة على إصدار جواز السفريجب أن يحضر للم
http://www.moi.gov.sa/wps/portal/passports/kcxml/04_Sj9SPykssy0xPLMnMz0vM0Y_QjzKLNzSMdwp2AclB2c76kRiiho6uW

EVdkETD9aOQzItCMi8KyZQoJL1BqXn63vq-Hvm5qfoB-
gW5oaERBpmeuo6OigDjSg41/delta/base64xml/L0lDU0lKQ1RPN29na21BISEvb0VvUUFBSVFnakZJQUFRaENFSVFqR0VBLzRKRm
lDbzBlaDFpY29uUVZHaGQtc0lRIS83XzExX00zNC8y?WCM_PORTLET=PC_7_11_M34_WCM&WCM_GLOBAL_CONTEXT=/wps/wc

m/connect/Passports/FAQs/ ) 2007أيلول / سبتمبر15تمت الزيارة في.(  



2008نيسان /هيومن رايتس ووتش أبريل   25

 وقد يوقف المسؤولون بالمطار أي امرأة ويمنعونها من استقالل طائرة إن لم يكن معها 90".التأشيرة
عملت : "لـ هيومن رايتس ووتش.) وفاء أ( عامًا، وُتدعى 35غ من العمر وقالت امرأة تبل. التصريح

لكن المشكلة الكبرى التي واجهتني هي أنه . آنت مستقلة ماليًا بشكل تام. لخمسة أعوام في أحد البنوك
أحيانًا اضطر للعمل في جدة لكن . ليس مسموحًا لي بالسفر حتى إلى جدة أو المنطقة الشرقية دون إذن

منحه أبي : "ونقل والد وفاء حق الوالية إلى أخيها وهو أصغر منها بعشرة أعوام". كنني الذهابال يم
ما زال أبي هو ولي األمر على الورق، لكن أخي هو ولي ... تحكم آامل فّي ومسؤولية آاملة عني

ب منهن  عامًا المسافرات إلى المملكة للحج مطلو45 والنساء األجنبيات األقل من 91".األمر الفعلي
  92.السفر مع قريب من الرجال آمحرم لهن

  
ويمنع حظر القيادة، ومعه . وما زالت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر قيادة النساء

القيود المفروضة على تمتع النساء بوسائل النقل العام المتوافرة، يمنع النساء السعوديات من 
 فال توجد نساء 93وفيما تزعم الحكومة بأنه ال يوجد حظر رسمي،. مةالمشارآة الكاملة في الحياة العا

ثم صدرت فيما . يقمن بقيادة السيارات في المملكة، بما أنه معروف علنًا أنه غير مسموح بقيادة النساء
بعد فتوى من الشيخ الراحل عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز، وهو رئيس هيئة آبار العلماء السابق، 

  :توى على الحظر، وجاء فيهاوأآدت الف
  

: منها... فقيادة النساء تؤدي إلى مفاسد. غير مسموح بها ] القيادة[معلوم أنها 
المحظور الذي من أجله ُحرمت هذه  ارتكاب: االختالط بالرجال بدون حذر، ومنها

  94.األمور
  

، قادت بعض النساء السعوديات سياراتهن في ساحة انتظار 1990تشرين الثاني / نوفمبر6وفي 
وأوقفت شرطة السير االحتجاجات، ونقلتهن إلى . بالرياض احتجاجًا على الحظر على القيادة
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، "متطلبات الحج"انظر ". ويجب أن تكون هذه الرسالة موثقة. اعتراض زوجها أو ابنها أو شقيقها على سفرها للحج مع المجموعة المذآورة

  ).2007تشرين األول / أآتوبر2تمت الزيارة في ( http://www.saudiembassy.net/Travel/hajj.asp: على
إال أن هذه المسألة خاضعة للدراسة وتتطلب مهلة . ال يوجد ُحكم في القانون يحظر النساء من قيادة السيارات: " قالت الحكومة السعودية 93

: على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ردود على قائمة من الموضوعات وأسئلة مشمولة في وثيقة رقمانظر لجنة القضاء ". زمنية لتنفيذها
CEDAW/C/SAU/Q/2, A.H. 1428 (A.D. 2007), UN Doc. CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1 (2007)  5صفحة.  

 Muhammad bin Abdul-Aziz Al-Musnad, Islamic Fatawa Regarding Women (Riyadh: Darussalam Publications, 1996):  انظر 94
  .310صفحة 
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االحتجاز ثم تم إطالق سراحهن بعد أن وقع أولياء أمورهن على بيانات بعدم محاولة القيادة مجددًا 
وأوقفت الحكومة النساء عن وظائفهن الحكومية، وصادرت جوازات سفرهن وأمرتهن بعدم . بدًاأ

 16 وبعد 95.وتم إجبار بعض النساء على االبتعاد عن أعمالهن لمدة ثالثة أعوام. التحدث إلى الصحافة
فية عامًا، قالت إحدى هؤالء النساء لـ هيومن رايتس ووتش إنها تعتقد أنها ُحرمت من فرص وظي

  96.آثيرة ألنها شارآت في االحتجاج
  

  حرمان المرأة من الحق في المساواة في الزواج
  الحق في حرية اختيار الزوج

مثل دول أخرى فيها غالبية من السكان المسلمين، فإن السعودية تعتمد على نظام قانوني شخصي 
اق بين طرفيه يعرض فيه أحد يستند إلى الشريعة، والتي تتعامل مع الزواج باعتباره عقد يتم باالتف

 وتحد السلطات السعودية من قدرة 97).القبول(، ويقبل الطرف اآلخر )اإليجاب(الطرفين الزواج 
ووالية . المرأة على الدخول بمحض إرادتها في عقد زواج بمطالبتها بوجوب توافر إذن ولي األمر

، ووالية األمر )والية اإلجبار(جبار والية األمر مع الحق في اإل: األمر في الزواج هي نوع من اثنين
ولي " وطبقًا للعلماء، أي رأي علماء المذهب الحنبلي، فإن 98).والية الندب(دون الحق في اإلجبار 

 إال أن 99".األمر األب أو الجد للفتاة القاصر أو البكر يحق له الموافقة على زواجها دون أخذ رأيها
بكر التي بلغت سن الرشد على زواجها، وآذلك موافقة المذهب الحنبلي يوصي باألخذ بموافقة ال

 وفي السعودية يتمتع أولي األمر أيضًا بسلطة أحادية في إنهاء 100.القاصر التي سبق لها الزواج
  .الزيجات التي يرونها غير متكافئة

  
ء،  تحدث المفتي العام الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، رئيس مجلس آبار العلما2005نيسان /وفي أبريل

إن إجبار امرأة على التزوج بشخص ال تريده ومنعها من التزوج بمن : "ضد الزيجات الجبرية، وقال

                                                      
  .2006تشرين الثاني / نوفمبر29 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع أستاذة جامعية شارآت في االحتجاجات، الرياض،  95

  .المرجع السابق  96
في األحوال : "ع للجنة حقوق الطفلوالسبب في هذا مقدم في تقرير السعودية المرفو.  حدًا أدنى لسن الزواجالسعوديلم يحدد القانون   97

االجتماعية لم تحدد األنظمة سنًا معينًا للزواج، حيث إن الشريعة اإلسالمية قد راعت التفاوت في القدرة على الزواج، وشجعت عليه عند 
وتساند هذه المرونة في . واجالقدرة بما يكفل سعادة الطرفين وسعيًا إلى منع العديد من المخاطر االجتماعية المترتبة على تأجيل سن الز

حكومة المملكة العربية السعودية، : "انظر". الشريعة اإلسالمية على االستجابة لحاجات الذآور واإلناث المتفاوتة وتحقيق المصلحة للطرفين
  .37فقرة . 2005نيسان / أبريلCRC/C/136/Add.1 21التقرير الدوري الثاني المقدم إلى لجنة حقوق الطفل، 

 & Jamal J. Nasir, The Status of Women under Islamic Law and Under Modern Islamic Legislation (London: Graham: ظر ان 98

Trotman, 1990)  9 صفحة.  
  .10 المرجع السابق، صفحة  99

  . المرجع السابق 100
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 إال أنه حتى اليوم لم تفعل الحكومة شيئًا 101.في الشريعة اإلسالمية" هو أمر غير مسموح به... تختار
لى الطالق حين حيال حظر قضاة محكمة الشريعة من منع النساء عن اختيار أزواجهن أو إجبارهن ع

  .يصر أولي األمر على هذا
  

وتوضح إحدى القضايا الحديثة التي ُمنحت أهمية بالغة في السعودية، درجة امتداد سلطة ولي األمر 
والقضية تخص الطالق الجبري لفاطمة عزاز البالغة من . في إنهاء الزواج الذي يراه غير مقبول

أخ فاطمة عزاز غير الشقيق زعم بعد وفاة والدهما  إذ أن 102. عامًا من منصور التيماني34العمر 
وبينما فاطمة، وآانت حامل أثناء . بأن منصور زور نسبه القبلي حين طلب اإلذن بالزواج من فاطمة

الجلسة األولى، أخطرت القاضي إبراهيم الفراج في المحكمة بمدينة الجوف الشمالية إنها تريد البقاء 
ورأى القاضي أن النسب . 2005آب / وأمر بالطالق في أغسطسمتزوجة، فقد حكم لصالح األخوة

القبلي للتيماني غير متكافئ اجتماعيًا للزواج من فاطمة عزاز، وأعلن أن الزواج يمكن أن يضر 
وبعد حكم المحكمة، ضايق مسؤولو . بسمعة أسرة عزاز، بما أن التيماني من طبقة اجتماعية أقل

ة الداخلية، ضايقوا الزوجين وعرضوهما لالضطهادات، بما في ذلك المنطقة الشرقية، التابعين لوزار
احتجاز عزاز وابنيها الصغيرين في سجن الدمام العام ألنها لم ترغب في العودة إلى أخوتها من 

وفي . األب، الذين آانت تخشى التعرض للعنف على أيديهم بسبب تاريخ أسرتها في الخالفات
 مرآز احتجاز آخر في الدمام، تديره وزارة الشؤون االجتماعية، وما  تم نقلها إلى2006نيسان /أبريل

 حكم 2007آانون الثاني /وأيدت محكمة تمييز الرياض في يناير. زالت فيه حتى آتابة هذه السطور
  103.المحكمة األول، لتضع حدًا إلمكانية الطعن القضائي في القضية

  
لسعوديات إلى الملك عبد اهللا مطالبات برفع  احتجت مجموعة من النساء ا2007شباط /وفي فبراير

وجاء في الشكوى أيضًا . القضية إلى المجلس األعلى للقضاء في محاولة للطعن في قرار المحكمة
 ولم 104".القوانين الخاصة بوالية األمر في حالة النساء البالغات الراشدات"مطالبة الملك بإعادة تقييم 

رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية لـ هيومن رايتس ووتش وقال . ترد الحكومة على هذه الشكوى
وآلفت الهيئة خبير شريعة .  إنه طلب من الملك التدخل عدة مرات في القضية2008آذار /في مارس

                                                      
: ، على2005سان ني/ أبريلSaudi Arabia bans forced marriage,” BBC News Online, 12“:  انظر 101

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4437667.stm)  2007نيسان / أبريل4تمت الزيارة في.(  
 Andrew Hammond, “Saudi court to rule on reluctantly divorced couple,” Reuters News, 21: انظر لمزيد من المعلومات،  102

، 2007شباط / فبرايرSuzan Zawawi, “An Avalanche of Support for Fatima,” The Saudi Gazette 7: ، و2006تشرين الثاني /نوفمبر
  .2007شباط / فبرايرEbtihal Mubarak, “Fatima Case Verdict Opens Door to More Forced Divorced,” Arab News 6: و

 17ن، بيان صحفي لـ هيومن رايتس ووتش، ن قبل المسؤوليالزوج والزوجة المنفصالن جبرًا يواجهان مضايقات م: السعودية:  انظر 103
   http://hrw.org/arabic/docs/2007/07/18/saudia16407.htm: ، على2007تموز /يوليو

، 2007شباط / فبرايرAishah Schwartz, “Will Forced Divorce Become Rule-of-the-Day in Saudi Arabia?” MWANET, 8: انظر  104
  ).2007شباط / فبراير15تمت الزيارة في  (http://muslimahwritersalliance.com/articles/king_abdullah_petitioned.html: على



بدإلى األقاصرات  28   

بإجراء دراسة على عدم شرعية الطالق الذي سببه الخالفات القبلية، ويعتزمون إرسال الدراسة إلى 
  105.المجلس األعلى للقضاء

  
  في المساواة فيما يتعلق بالوصاية على األطفالالحق 

ال تحرم الحكومة السعودية المرأة من الحق في الوالية على نفسها فقط، بل أيضًا من الوصاية على 
 وفي حالة الطالق ينقل القانون آليًا الوصاية القانونية والفعلية 106.أطفالها أثناء الزواج وبعد الطالق

وحتى حين تنجح النساء في . د في سن التاسعة والفتيات في سن السابعةإلى اآلباء حين يكون األوال
مثًال حين يكون األب غير قادر على (حمل إحدى المحاآم على منحهن الوصاية الفعلية على أطفالهن 

، يحتفظ اآلباء دومًا بالوصاية القانونية والحق في اتخاذ آل القرارات في حياة الطفل )رعاية األطفال
والنساء السعوديات المتزوجات والمطلقات على حد سواء قلن لـ هيومن رايتس ووتش إنهن ال . تقريبًا

يمكنهن فتح حساب بنكي ألطفالهن أو إلحاقهن بالمدارس أو الحصول على ملفات من المدارس أو 
 حاولت: "وقالت امرأة لـ هيومن رايتس ووتش. السفر مع األطفال، دون إذن آتابي من والد األطفال

إلجراء [آانوا بحاجة للوصاية القانونية . إصدار شهادة ميالد لطفلي البالغ من العمر سنة ولم أقدر
  107".وال يمكنني حتى إيداع شيك بنكي بمناسبة عيد ميالده في حسابه]. الطلب

  
وتكلمت هيومن رايتس ووتش إلى امرأة مطلقة في الثالثينات من عمرها وآانت تتمتع بالوصاية 

 أوصى 2006آانون األول /وفي ديسمبر. لى أطفالها فيما يحتفظ األب بالوصاية القانونيةالفعلية ع
ورفض زوجها الموافقة .  عامًا عملية جراحية صغيرة11طبيبان بأن يجري ابنها البالغ من العمر 

تكلمت إلى شرآة التأمين وقالوا إنهم حصلوا على : "وقالت. على العملية إذ  رآها غير ضرورية
وفي محاولة ". سألتهم عن السبب وقالوا ألن األب حظر العملية. وافقة بإجراء العملية ثم تم إلغاؤهاالم

لاللتفاف على قراره آتبت رسائل إلى وزارة العدل وإلى حاآم الرياض وإلى رئيس هيئة حقوق 
وعين قدموا لها وفي البداية قال لها مكتب الحاآم إنه ليس بوسعهم شيء يفعلونه، لكن بعد أسب. اإلنسان

  108.تصريحًا بإجراء العملية
  

                                                      
  .2008آذار / مارس8 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع الشيخ ترآي بن خالد السديري، رئيس هيئة حقوق اإلنسان السعودية، الرياض،  105
وال يمنح القضاة الوصاية . لسعودية منحازة للرجال وال تستند بأي من األوجه على مصلحة الطفلقوانين الوصاية على األطفال في ا  106

المبدأ "، أعربت لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل عن قلقها من أن 2006آذار /ومؤخرًا في مارس. للنساء غير السعوديات وغير المسلمات
ن االتفاقية ال يوجد بشكل منهجي في القوانين واللوائح والممارسات الخاصة باألطفال،  م3العام الخاص بمصلحة الطفل المذآور في المادة 

النظر في التقارير المقدمة من الدول "انظر لجنة حقوق الطفل، ". مثًال فيما يخص وضع الطفل وقرارات الوصاية ومجال الرعاية البديلة
. 30، فقرة 2006آذار / مارسU.N. Doc. CRC/C/SAU/CO/2 17، السعودية،  من االتفاقية، مالحظات ختامية44األطراف بمقتضى المادة 

  .102صفحة  Abdullahi An-Na’im, Islamic Family Law in a Changing World (London: Zed Books, 2002): انظر أيضًا
  .2006آانون األول / ديسمبر7ض،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الريا 107
  .2006آانون األول / ديسمبر12 مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعودية، الرياض،  108
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وأآدت طبيبة أطفال لـ هيومن رايتس ووتش أنه فيما يمكن لألب أو األم التوقيع على إجراء عملية 
جراحية طبقًا ألوامر وزارة الصحة، فإن بعض األطباء يفترضون أن والد الطفل فقط هو المخول 

نحتاج . لكن ثمة بعض المشكالت لدى األطباء. لهايمكن أن توقع األم عن طف: "بالتوقيع، وقالت
  109".إلعالمهم بأن ولي األمر هو األم أو األب

  
وفي حاالت استثنائية ال وجود فيها لولي األمر على األبناء، تسمح السلطات السعودية للمرأة بلعب 

وتش إلى وتكلمت هيومن رايتس و. دور الوصية على األطفال، مع منحها حقوق الوصاية القانونية
: امرأة في الثالثينات هي الوصي القانوني على أختين مراهقتين، بينما ولي أمرها هو عمها، وقالت

لدي وصاية على أختين صغيرتين ويمكنني تحمل مسؤولية هاتين الفتاتين ... أنا إنسانة مسؤولة"
 بي ويتخذ قراراتي بل هناك من ال يعيلني بأية طريقة أو حتى يتصل. لكنني ال أتحمل مسؤولية نفسي

 وأدى هذا لحالة غريبة تكون فيها المرأة مسؤولة عن آخرين بينما هي 110".الحياتية بالنيابة عني
  .نفسها ما زال عليها ولي أمر يمنح ويمنع في مختلف الجوانب الهامة من حياتها

                                                      
  .2008آذار / مارس12مها المنيف، طبيبة أطفال، مستشفى الحرس الوطني، الرياض، .  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع د 109
  .2006آانون األول / ديسمبر14ية، الرياض،  مقابلة هيومن رايتس ووتش مع امرأة سعود 110
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III .التزامات المملكة العربية السعودية بموجب القانون الدولي 
 

الدولة الطرف عليها اتخاذ خطوات فورية للقضاء على ممارسة والية الرجل ترى اللجنة أن 
  على المرأة

شباط /المالحظات الختامية للجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فبراير -
2008.  

  
 وبتصديق المملكة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام

 وُتلزم االتفاقية 111.، فهي ُملزمة باتخاذ الالزم للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة2001
تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء : "المملكة العربية السعودية بأن

ساس الجنس ويكون أى تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أ: "بما في ذلك" على التمييز ضد المرأة
في  أغراضه توهين أو إحباط االعتراف للمرأة بحقوق اإلنسان والحريات األساسية من آثاره أو

  112".أى ميدان آخر الميادين السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والمدنية أو في
  

التمييز ضد المرأة وتلقي تحفظات السعودية على مواد أساسية في اتفاقية القضاء على جميع أشكال 
وقد . وتحفظاتها العامة على االتفاقية تلقي بالشك على التزامها بإحراز التقدم بمجال حقوق المرأة

في حالة التعارض : "وضعت الحكومة السعودية تحفظًا عامًا لدى التصديق على االتفاقية ذآرت فيه
لمملكة غير ملتزمة بمراعاة األحكام بين أي من أحكام االتفاقية وقواعد الشريعة اإلسالمية، تصبح ا

وتؤآد المملكة على آامل سلطتها بناء على الدين في التفرقة ضد النساء في ". المتناقضة من االتفاقية
ال تعتبر المملكة العربية السعودية نفسها ملتزمة بالفقرة "آما . أي من المجاالت الُمحددة في االتفاقية

والتحفظات .  تمنح المرأة نفس حقوق الرجل بالنسبة لجنسية األطفالالتي"  من االتفاقية9 من مادة 2
 وهي غير مقبولة ألنها 113متناقضة مع الغرض والغاية من االتفاقية، مما ُيعد مخالفة للقانون الدولي،

  .تجعل من أحد االلتزامات الدولية األساسية ال معنى فعلي له
  

                                                      
، تصديق المملكة العربية السعودية على االتفاقية اتخذ الطابع الرسمي 2 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة  111

 28في ] ل التمييز ضد المرأةبشأن تصديق الملك على اتفاقية القضاء على جميع أشكا [28/5 في 25بواسطة تبني المرسوم الملكي رقم 
  .2000آب /أغسطس

  .1 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة  112
آانون الثاني / يناير27 ودخلت حيز النفاذ في 1969أيار / مايو23من اتفاقية فيينا عن قانون المعاهدات، تم تبنيها في ) ج (19 انظر مادة  113

1980 ،United Nations, Treaty Series, vol. 1155, 331 صفحة.  
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ضد المرأة صراحة بأن القواعد االجتماعية والثقافية وتقر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
هي مصدر الكثير من انتهاآات الحقوق، وُتلزم الحكومات باتخاذ الالزم من إجراءات للتصدي لمثل 

تغيير األنماط االجتماعية والثقافية لسلوك : "من االتفاقية ُتلزم الدول بـ) أ (5والمادة . هذه االنتهاآات
القضاء على التحيزات والعادات العرفية وآل الممارسات األخرى  ف تحقيقالرجل والمرأة، بهد

للرجل  االعتقاد بكون أى من الجنسين أدنى أو أعلى من اآلخر، أو على أدوار نمطية القائمة على
 وآما يتضح من النتائج التي خلص إليها هذا التقرير، فإن الحكومة السعودية لم تفعل إال 114"والمرأة

ل معالجة هذه األعراف والممارسات التقليدية، وقد آرست نظامًا بالكامل يقوم على مبدأ القليل حيا
  .دونية المرأة

  
 من اتفاقية 15وفرض المملكة العربية السعودية لنظام والية الرجل على المرأة البالغة يخالف المادة 

لدول األطراف المرأة، في تمنح ا: " القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي تطالب بأن
ألهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك  الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة

اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي "ومطلوب من الدول األطراف ". األهلية
 وفي المملكة العربية 115". باطلة والغيةيكون لها أثر قانونى يستهدف الحد من األهلية القانونية للمرأة

وتحرم السلطات النساء من . السعودية تمنح الحكومة الرجال وحدهم الحق في األهلية القانونية الكاملة
هذا الحق وبالتالي فهي تحرمهن من القدرة على التصرف في شؤونهن الخاصة، وآذلك في شؤون 

  .أطفالهن
  

 الُمنفذة لالتفاقيات تقر بحق المرأة على قدم المساواة بالرجل في وثمة الكثير من االتفاقيات والجهات
من ) 4 (15والمادة . السفر والدراسة والعمل والحصول على الرعاية الصحية والتزوج دون تفرقة

نفس الحقوق فيما يتعلق "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ُتلزم الدول بفرض 
 والقيود المفروضة على 116".قل األشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهمبالتشريع المتصل بتن

حرية المرأة في التنقل في المملكة تخالف اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، والذي يعتبر بمثابة 
لكل فرد حرية التنقل واختيار محل : "  من اإلعالن تنص على أن13والمادة . القانون الدولي العرفي

يحق لكل فرد أن يغادر أية بالد بما في ذلك بلده آما يحق له : " وأنه" اخل حدود آل دولةإقامته د
 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تنص أيضًا على الحق 12والمادة ". العودة إليه

قل، ذآرت أن ولجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، في تعليقها العام على حرية التن. في حرية التنقل
: وذهبت إلى أن. على الدول االلتزام بحماية حرية األفراد في التنقل خاصة فيما يتعلق بالمرأة

                                                      
  ).أ(5 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة  114
  .15 المرجع السابق، مادة  115
  ).4(15 المرجع السابق، مادة  116
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إخضاع حق المرأة في التنقل واختيار مكان إقامتها لقرار شخص آخر، حتى لو آانت تربطه بها "
 117".12 من المادة 1رة صلة قرابة، سواء بالقانون أو بالممارسة العرفية، أمر يتعارض مع أحكام الفق

وبينما ليست السعودية دولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فقد أخطرت 
  118.على العهد" تصدق قريبًا" بأنها سوف 2003آذار /الحكومة لجنة األمم المتحدة في مارس

  
 لكونها دولة عضو في منظمة وفيما يتعلق بعدم التمييز في العمل، فعلى السعودية التزامات إضافية

 بشأن التمييز في 111العمل الدولية، وباعتبارها طرف في اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 
 تكرر إبداء لجنة خبراء منظمة العمل الدولية لقلقها إزاء سياسة الحكومة 1991 ومنذ عام 119.العمل

 من نظام العمل لعام 160ة في المادة السعودية الخاصة بالفصل بين الجنسين في محل العمل والمقنن
وقالت اللجنة التالي فيما ). 2006القانون السابق على نظام العمل الذي بدأ العمل به في عام  (1969

  :يتعلق بالفصل في محل العمل
  

 من نظام العمل له أثر يتلخص في إضفاء حالة 160تالحظ اللجنة مجددًا أن المادة 
ما يتعلق بفرص العمل والمعاملة بين الرجال والنساء، من الحكم السلبي المسبق في

وحظر اختالط الرجال والنساء في محل العمل ينتج . ولهذا فهو ال يتفق مع االتفاقية
عنه الفصل بين العاملين على أساس من الجنس بما أنه يجعل وظائف النساء المتاحة 

 لطبيعتهن وال يتعارض مقتصرة على عمل ال يختلطن فيه إال بالنساء ويعتبر مناسبًا
  120.مع األعراف القائمة

  
 المرأة على الوظائف المناسبة لطبيعتها والتي ال تتناقض مع عملآما انتقدت اللجنة اقتصار 

 ودعت المملكة إلى مراجعة الوظائف واألنشطة التي ال يمكن للمرأة االشتغال بها، على 121".التقاليد"
وآما هو مذآور أعاله، ففيما ال .  التكنولوجي في هذه الوظائفضوء المعرفة العلمية الحالية والتقدم
 أحكامًا – 2006نيسان / أبريل23 الذي دخل حيز التطبيق في –يشمل نظام العمل السعودي الجديد 

خاصة بالفصل بين الجنسين في محل العمل، فال يوجد ما يكفي من أدلة على أن هذا الُحكم أثر بأي 
  .ة العمل الحالية، والتي ما زالت تتسم بالفصل إلى حد آبيرحال من األحوال على بيئ

                                                      
  .6 فقرة UN Doc. CCPR/C/21/Rev.1/Add.9 (1999)، حرية التنقل، 27 لجنة األمم المتحدة لحقوق اإلنسان، التعليق العام رقم  117
، 8، فقرة 21/03/2003: المملكة العربية السعودية:  انظر اتفاقية القضاء على التمييز العنصري، مالحظات ختامية 118

CERD/C/62/CO/8. )2003آذار / مارس20، )التعليقات/المالحظات الختامية.  
 ,U.N.T.S. 31 362 ، 1958حزيران / يونيو25ل والمهنة، تم تبنيها في  بشأن التمييز فيما يتعلق بالعم111 اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم  119

  .1960حزيران / يونيو15ودخلت حيز النفاذ في 
  .1996 انظر تقرير لجنة الخبراء، منظمة العمل الدولية، جنيف،  120
  . المرجع السابق 121
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آما أن وجوب أن يأذن ولي األمر للمرأة بالعمل وقدرته على توقيفها عن العمل في أي وقت يشاء 
 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال 11وألي سبب يمثل مخالفة اللتزامات السعودية بموجب المادة 

  : على أن11 المادة وتنص. التمييز ضد المرأة
  

المرأة في  تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد
والمرأة، نفس الحقوق  ميدان العمل لكى تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل

  :وال سيما
  الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛) أ(
 ونوع العمل، والحق في الترقية واألمن علىالحق في حرية اختيار المهنة ) ج(

  .العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة
  

  :وفيما يتعلق بالتعليم، فقد ألزمت االتفاقية المملكة العربية السعودية بأن
  

المرأة لكى تكفل لها حقوقا مساوية  جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد... تتخذ
خاص لكى تكفل، على أساس المساواة بين الرجل  التربية، وبوجهلحقوق الرجل في ميدان 

  :والمرأة
 
والحصول على  شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، وااللتحاق بالدراسات) أ(

  .الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختالف فئاتها
  .األخرىالتساوي في فرص الحصول على المنح واإلعانات الدراسية ) د(
تعليم الكبار  التساوي في فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج) هـ(

التعجيل بقدر اإلمكان بتضييق أى  ومحو األمية الوظيفي، وال سيما البرامج التي تهدف إلى
  122.فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة

  
تفاقية اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، والتي تنص وقد صدقت المملكة العربية السعودية على ا

هذه األنظمة أو المؤسسات "على أن الفصل بين الجنسين ليس مخالفًا في حد ذاته لالتفاقية إذا آانت 
توفر حقًا متساويًا في الحصول على التعليم، وتوفر على قدم المساواة ُمعلمين على نفس الكفاءة 

مدارس ومعدات بنفس درجة الجودة، وتوفر الفرص نفسها في اختيار دراسة وبنفس المعايير وآذلك 

                                                      
  .10 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة  122
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 وآما هو مذآور في الفصل الثالث، فإن المملكة العربية السعودية 123".نفس المناهج أو مناهج موازية
  .بفصلها بين الجنسين تمنح النساء منشآت أقل شأنًا وفرصًا غير متساوية في التعليم

  
تتخذ جميع التدابير : "على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أيضاًَ الدول بأنوتلزم اتفاقية القضاء 

 124"المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في آافة األمور المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية
 125.وعلى األخص، على الدول أن تمنح النساء الحق في التزوج بمن تختاره بإرادتها الحرة الكاملة

 المملكة العربية السعودية هذا الحق األساسي بسماحها ألولي األمر برفض الزواج أو بإنهاء وتنتهك
وبحرمان النساء من الوصاية القانونية على األطفال، تنتهك  .الزيجات التي يرونها غير مالئمة

حت أن من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتي أوض) و (16السعودية المادة 
نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالوالية " على الدول األطراف ضمان منح الرجال والنساء 

 األطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من األعراف،حين توجد هذه المفاهيم في والقوامة والوصاية على
  ".التشريع الوطني، وفي جميع األحوال يكون لمصلحة األطفال االعتبار األول

  
ما أن عدم التزام السعودية بضمان أن آل المستشفيات تسمح بدخول النساء وتوفر لهن الرعاية آ

الطبية دون إذن ولي األمر وموافقته، يمثل انتهاآًا اللتزامها بضمان الحقوق الصحية الخاصة 
تتخذ  " من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تلزم الدول بأن12والمادة . بالمرأة

الصحية من أجل أن تضمن  جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية
على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك  لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول

  126".الخدمات المتعلقة بتنظيم األسرة
  

كال التمييز ضد المرأة في توصيتها العامة الخاصة بالحق وذآرت لجنة اتفاقية القضاء على جميع أش
  :في الرعاية الصحية

  
إن االلتزام باحترام الحقوق يتطلب من الدول األعضاء أن تمتنع عن إعاقة الجهود 

وعلى الدول األعضاء ... المبذولة من قبل المرأة في مجال تحقيق أهدافها الصحية
لخدمات الصحية أو الذهاب إلى العيادات التي أال تقيد من قدرة المرأة على تلقي ا

                                                      
  .2، مادة 1960آانون األول / ديسمبر14 اليونسكو لمناهضة التمييز في التعليم، تم تبنيها في  اتفاقية 123
  ).1(16 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة  124
  ).ب)(1(16 المرجع السابق، مادة  125
  .12 اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مادة  126
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تقدم هذه الخدمات على أساس من أن المرأة ليس لديها التصريح من زوجها أو 
  127.شريكها أو أبويها أو السلطات الصحية، بسبب أنها غير متزوجة أو ألنها امرأة

  
يضًا الجهد الكافي وحين تعيق الوالية حصول ضحايا العنف على التعويض، فإن السعودية لم تبذل أ

لمنع العنف ضد المرأة والتحقيق فيه والمعاقبة على ارتكابه؛ مما ُيعّرض صحة المرأة وحياتها 
وتشمل هذه الحقوق الحق في . ويمنع العنف المنزلي النساء من ممارسة جملة من حقوقهن. للخطر

 وفي 129 وسالمة الجسد،128عدم التعريض للمعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة،
 وقد الحظت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد 130.الحاالت بعيدة االحتمال؛ الحق في الحياة

العنف الذي أساسه النوع هو من أشكال التمييز التي تثبط آثيرًا من قدرة المرأة على "المرأة أن 
 ذلك الحق في أعلى مستوى ممكن من ، بما في"التمتع بالحقوق والحريات على قدم المساواة بالرجل

وقوع المعاملة السيئة " أبدت لجنة حقوق الطفل قلقها من 2001 وفي عام 131.الصحة البدنية والنفسية
ويقلقها ايضًا العنف المنزلي الذي يمثل مشكلة في السعودية والذي . في المدارس وداخل نطاق األسرة
العنف المنزلي مشكلة قائمة في : "لجنة قلقها من أن وأبدت ال132".آانت له تبعات ضارة على األطفال

 وأوصت بأن تنشئ السعودية 133".المملكة العربية السعودية ولهذا تبعات ضارة على األطفال
خطوط ساخنة وأماآن لإليواء، تديرها النساء، لحماية النساء واألطفال من الخطر أو للفرار من "

لتنفيذ هذا " نسيف ومنظمة الصحة العالمية وجهات أخرىالسعي لتلقي المساعدة من اليو"و" اإلساءة
  134.األمر

                                                      
 .UN Docالحق في الرعاية الصحية، . 24مم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التعليق العام رقم  لجنة األ 127

A/54/38/Rev.1 (1999)  14الفقرة.  
  والسياسية،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية7 الحق في عدم التعرض للمعاملة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة جاء في المادة  128

999 UNT.S. 171  بأنها سوف 2003آذار /وأخطرت السعودية لجنة باألمم المتحدة في مارس. 1976آذار / مارس23دخل حيز النفاذ في 
نظر ا. على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية" تصّدق قريبًا"

مالحظات ( .CERD/C/62/CO/8: ، رقم8 فقرة 21/03/2003السعودية، : لجنة القضاء على التمييز العنصري، مالحظات ختامية
  .2003آذار / مارس20، )تعليقات/ختامية

، )G.A. Res. 217A(III), U.N. Doc. A/810 at 71 )1948، 1948آانون األول / ديسمبر10 اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان، تم تبنيه في  129
  .6، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مادة 3مادة 

وعلى القانون أن . الحق في الحياة حق مالزم لكل إنسان: "من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية نصت على) 1 (6 مادة  130
  ".وال يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا. يحمي هذا الحق

 .UN Doc، العنف ضد المرأة، 19 لجنة األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التوصية العامة رقم  131
HRI\GEN\1\Rev.1 ،1992 7 و1، فقرات.  

مية، السعودية،  من االتفاقية، مالحظات ختا44عن التقارير المقدمة من الدول األطراف بموجب مادة " لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل،  132
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. وقد أبدت لجنة حقوق الطفل أيضًا قلقها من األنظمة والسياسات التمييزية السارية في المملكة
وأوصت بأن تتخذ المملكة العربية السعودية إجراءات فعالة، تشمل تفعيل وإبطال األنظمة المدنية 

ة، بهدف منع وإزالة التمييز على أساس من الجنس أو الميالد في آافة والجنائية لدى الضرور
آما شجعت اللجنة المملكة . مجاالت الحياة المدنية واالقتصادية والسياسية واالجتماعية والثقافية

النظر إلى ممارسات الدول األخرى التي نجحت في الجمع بين الحقوق "العربية السعودية على 
  135".إلسالميةاألساسية والنصوص ا

                                                      
  .24 المرجع السابق، فقرة  135
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  التوصيات
 

  إلى الحكومة السعودية
  :إلى الملك عبد العزيز آل سعود

إصدار مرسوم ملكي إلبطال العمل بموجب نظام الوالية على النساء البالغات، وضمان أن  •
ويجب في هذه األثناء أن .  عامًا18آل النساء يستحققن األهلية القانونية الكاملة مع بلوغ سن 

ت الحكومية عن طلب إذن ولي األمر للسماح للنساء البالغات بالعمل والسفر تكف آل الهيئا
 . والدراسة والزواج وتلقي الرعاية الطبية والحصول على أية خدمات عامة

تعيين لجنة مكلفة باختبار آيفية منع الفصل الجنسي الصارم للنساء السعوديات من المشارآة  •
 .الكاملة في الحياة العامة

 مستقلة منوطة بمراقبة تنفيذ األنظمة والمراسيم الملكية والقرارات الوزارية تشكيل هيئة •
الرامية إلى إحراز التقدم بمجال حقوق المرأة، بما في ذلك القرارات الخاصة بالحد من سلطة 

 ولي األمر، إلى جانب إنشاء أقسام للنساء في آل المكاتب الحكومية
ات في المجلس االستشاري لضمان أن يكون تعيين النساء آعضوات يتمتعن بكل السلط •

 .للمرأة في المملكة صوت في عملية صنع القرار
التوقيع والتصديق على البروتوآول االختياري الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال  •

 .التمييز ضد المرأة
أة، رفع التحفظات الخاصة بالتصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المر •

 .والتي تخالف الغرض والغاية من االتفاقية
تنفيذ التوصيات التي تقدمت بها لجنة حقوق الطفل الخاصة بالحصول على المساعدة التقنية  •

من مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان، واليونسيف، ومنظمة الصحة العالمية، من أجل 
 .تعزيز الجهود الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة والطفل

سن آلية مستقلة لها والية المراقبة المنتظمة والتقييم لتقدم تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع  •
 .أشكال التمييز ضد المرأة على المستويين الوطني والمحلي

  
  :إلى وزارة الداخلية

إصدار أوامر واضحة وصريحة إلى آافة مراآز الشرطة بالسماح للنساء بدخول المراآز  •
  .وجود ولي األمر أو وجوب موافقتهوتقديم شكاوى دون 

 .مراجعة أنظمة السفر السعودية وإزالة آل المعوقات المفروضة تحديدًا على المسافرات •
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تعديل القسم الثامن من نظام األحوال المدنية الذي يطلب إلى المرأة الحصول على إذن من  •
ر أية قرارات على ونش. ولي األمر من أجل استخراج بطاقة هوية منفصلة لها أو ألطفالها

المأل تم اتخاذها إلبطال هذا المطلب، وضمان أن آل الموظفين العموميين يعرفون بأية 
 .أنظمة جديدة في هذا المجال

القضاء على أية قيود على قيادة المرأة في المملكة، وضمان أن المرأة تحصل على فرص  •
الوزارة أيضًا أن توافق على وعلى . مساوية للرجل في القيادة والحصول على رخصة القيادة

 .نظام للنقل العام للنساء الالتي ال يتحملن آلفة شراء السيارة أو االستعانة بسائق
  

  :إلى وزارة التعليم العالي
إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل المؤسسات التعليمية بحظر طلب العاملين إلذن ولي  •

 أو مجال دراسي، وآذلك بحظر فصل األمر من أجل السماح للمرأة باالنضمام إلى أي منهج
  .الطالبات من دراستهن بناء على طلب األقارب من الرجال

 صيانة حق الطالبات الجامعيات في حرية التنقل بواسطة إبطال االحتياج إلذن ولي األمر  •
 . عامًا للحرم الجامعي18بمغادرة الطالبات فوق 

  
  :إلى وزارة العمل

أماآن التوظيف تحظر على العاملين طلب حضور ولي إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل  •
األمر أو إذنه للسماح للمرأة بالعمل، وحظر فصل الموظفات من عملهن بناء على طلب 

  .األقارب من الرجال
إلغاء أي إجراءات خاصة مفروضة على صاحبات العمل من النساء، بما في ذلك االحتياج  •

توفير إذن من ولي األمر للحصول على لوآيل من الرجال لمزاولة العمل، أو وجوب 
 .قروض

  
  :إلى وزارة الصحة

إصدار أوامر واضحة وصريحة لكل المستشفيات الحكومية والعيادات الخاصة تحظر على  •
العاملين طلب حضور ولي األمر أو إذنه للسماح للمريضات البالغات بالدخول أو الخروج أو 

  .تلقي أي نوع من الرعاية الطبية
المريضات في المملكة على نفس الرعاية الصحية على قدم المساواة ضمان حصول  •

 .بالمرضى من الرجال، وهذا بناء على وثيقة لحقوق المريض
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  :إلى وزارة العدل
ضمان أن النساء يحصلن على نفس الحقوق الخاصة بالرجال فيما يتعلق برفع الدعاوى  •

في ذلك القضايا الجنائية، والتحدث القضائية، والشهادة في المحكمة في آافة األمور، بما 
  .باألصالة عن أنفسهن في قاعة المحكمة

إنشاء أقسام للمرأة في آل قاعات المحاآم وفي مقر وزارة العدل بالرياض لضمان أن المرأة  •
لديها نفس إمكانية االطالع على العدالة المخولة للرجل وأنها ال تحتاج بعد اآلن ألحد 

 .ف عليها في المحكمةاألقارب من الرجال للتعر
 إزالة القيود المفروضة على تعيين القاضيات، وعضوات هيئة التحقيق واالدعاء العام،  •

وضمان أن آل المحاميات الالتي يرغبن في ممارسة . وضمن صفوف قوات إنفاذ القانون
 .المحاماة يمكنهن الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة

وعلى الوزارة أيضًا أن توجه . زوج بناء على رغبتهنضمان حق آل النساء البالغات في الت •
القضاة إلى رفض الدعاوى القضائية المرفوعة من أطراف ثالثة بغرض تطليق األزواج 

 .قضائيًا
ضمان أنه لدى الطالق، يتم تحديد الوصاية على األطفال بناء على المصلحة العليا لألطفال  •

ة أن تضمن أنه أثناء الزواج وإثر الطالق، وعلى الوزار. بما يتفق مع المعايير الدولية
يحصل األبوين على نفس القدر من الحقوق فيما يخص فتح حسابات بنكية لألطفال وإلحاقهم 

 .بالمدارس، والحصول على ملفات المدارس، أو السفر برفقتهم
  

بانتظار إلى الحكومات التي تربطها بالمملكة العربية السعودية اتفاقيات تجارة حرة ُمبرمة أو 
  الموافقة النهائية

يجب ربط التصديق على اتفاقيات التجارة الحرة مع حكومة المملكة العربية السعودية  •
وعلى األخص، يجب اإلصرار على أنه قبل . بتحسين تدابير الحماية الخاصة بحقوق المرأة

عودية من إبرام االتفاقات، أن تقوم السعودية بإبطال نظام الوالية الذي يحرم المرأة الس
  .حقوقها األساسية

يجب أن تشمل اتفاقات التجارة الحرة مع حكومة المملكة العربية السعودية أحكامًا قوية  •
وُملزمة وقابلة للتطبيق بشأن حقوق المرأة، ويجب أن تنص على أن تصبح أنظمة وسياسات 

 .المملكة متفقة مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
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  شكر وتنويه
  

ابة هذا التقرير فريدة ضيف، باحثة منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في قسم حقوق قامت بكت
تشرين الثاني /المرأة في هيومن رايتس ووتش، وهذا بناء على أبحاث ُأجريت في نوفمبر

جيفرسون، المديرة التنفيذية . وقام بمراجعة التقرير آٌل من الشون ر. 2006آانون األول /وديسمبر
سم حقوق المرأة، وجانيت والش القائمة بأعمال مديرة قسم حقوق المرأة، وسارة لي ويتسن السابقة لق

مديرة قسم الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وجو ستورك، مدير مكتب واشنطن في قسم الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا، وآريستوف ويلكه باحث المملكة العربية السعودية، وآالريسا بينكومو باحثة 

 الشرق األوسط وشمال أفريقيا في قسم حقوق الطفل، وآيسلينغ ريدي، آبير االستشاريين منطقة
ونبدي عميق امتناننا لآلراء الخاصة . القانونيين، وأيان غورفين، آبير مسؤولي قسم البرامج

بالشريعة اإلسالمية التي قدمها الدآتور أحمد أحمد أستاذ مساعد الدراسات الدينية في جامعة 
آما قدمت . ، وللدآتور محمد فاضل، أستاذ مساعد القانون في جامعة تورنتو)سانتا باربرا(رنيا آاليفو

الما فقيه، المتدربة بقسم حقوق المرأة، مساعدة بحثية قّيمة، وساعد في اإلنتاج آٌل من راشيل 
  .يزجاآوبسون، وإيميلي آلين، وطارق رضوان، وأندريا هولي، وفيتزوري هوبكنز، وخوسيه مارتين

  
آما ينوه قسم حقوق المرأة بالمساعدة القّيمة التي قدمها أشخاص آثيرون في المملكة العربية 

السعودية، ممن آانت لهم أهمية هاصة في جهودنا البحثية الخاصة بانتهاآات حقوق اإلنسان الناجمة 
وتشكر هيومن رايتس ووتش على األخص النساء . عن والية الرجل والفصل بين الجنسين

  .السعوديات الالتي تحدثن إلينا بشجاعة عن خبراتهن، وما آان هذا التقرير ليتم دون إسهاماتهن
  

ونبدي عميق االمتنان للدعم المالي الُمقدم من مؤسسة أرآاديا ومؤسسة فروغ آروسينغ وصندوق 
موريا ومؤسسة أوك ومؤسسة سترايسند ومؤسسة سيلفرليف ومؤسسة بانكي الروك ومؤسسة شونر 

آما نبدي امتناننا للدعم الُمقدم من . ؤسسة جاآوب آند هيلدا بلوستين ومؤسسة شيكاجو للمرأةوم
  .أعضاء اللجنة االستشارية لقسم حقوق المرأة
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  تصريح السفر اإللزامي على النساء السعوديات): أ(الملحق 
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ى دراسة استمارة الدراسة بالخارج التي تتطلب موافقة ولي األمر عل): ب(الملحق 
 الطالبات الجامعيات بالخارج
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 استمارة العمليات الجراحية التي تتطلب موافقة ولي األمر): ج(الملحق 
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