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 چکیده
در  و سنت، حقوق بشر یعتبا شر یسازگار یهعربستان بر پا  و حقوق یاس   نظام س  

 یها، فرد در درون جمع و همنوا با گزارهاین کشوردر . کند فردمحور را طرد م یمعنا

، رو یناداشته و از  یپرداخته شده در بستر سنت و فرهنگ جامعه جا یرو فراگ یادینبن

  نظام حقوق ینگاه برا ینچندان نمود ندارد. هم آن یندهآ یحقوق بش   ر برا یدته د 
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   مقدمه

ه سازد، چگونهای حقوق  را قانون م همه نظام در جهان  که پایه سعودی نظام حقوق  عربستان

ی، چه سهم  در وضعیت گذارقانونکند؟ نظام حقوق  بدون و قانون کار م  گذارقانونبدون 

، 2۳91توان عربستان که اعالمیه جهان  حقوق بشر حقوق بشر در عربستان دارد؟ چگونه م 

  حقوق اقتصادی، اجتماع  و فرهنگ  ، پیمان جهان2۳66پیمان جهان  حقوق مدن  و سیاس  

خگویش بر نقض حقوق بشر پاسرا نپذیرفته، به عنوان ناقض حقوق بشر شناساند و یا در برا 2۳66

اش بستگ  به چگونگ  نگرش به کشور عربستان و نظام حقوق  ،هاپاسخ به این پرسش دانست؟

های بنیادینش ست و هدفروبناها، دارد. نظام حقوق  در هر کشوری در سنجش با دیگر حوزه

د ستان  از دی)اجتماع ( و دادگری و حق مندی از دید باهمادیبرقراری نظم و ضابطه عبارتند از

محوری و کارآی  در کند، چهره غایت. آنچه که روبنای  بودن نظام حقوق  را آشکار م فردی

ز جهت محتوا و منابع آن وگرنه نظام حقوق  به خودی خود ا ،رسیدن به این دو هدف است

 شود. ارزیاب  نم 

توان گفت نظام حقوق  مبتن  بر قانون از نظام حقوق  مبتن  بر رویه یا عرف نم  ،رواز این

بهتر است. به سخن دیگر، نظام حقوق  هر کشور پیوند تنگاتنگ با پیشینه آن کشور و هنجارها 

های حقوق ، بیشترین ربستان در میان همه نظامهای آن دارد. از این دید، نظام حقوق  عو آیین

ترین دلیل کارآی  نظام حقوق  این کشور هم در وابستگ  را به گذشته خود دارد و برجسته

خواه ، افزایش شوراهای درون های قانونول  چالش در اینجا است که جنبش .همین نکته است

گرا، چه یک نظام حقوق  گذشتههای نو به حقوق بشر و حقوق زنان در حکومت و نگرش

 ،های حقوق بشری در این کشور از یک سودهد. در این میان، گرایشای برای آن نشان م آینده

وق سبب شده تا حق از سوی دیگر، الملل  به عربستانهای بینو نقدهای حقوق بشری سازمان

 بشر به عنوان تهدیدی بزرگ برای نظام حقوق  و سیاس  این کشور درآید.

قانون برای حقوق شهروندان و  آینده عربستان، تنها از جهت نبودتهدید حقوق بشری برای 

کنند: در تنگنا گذاشتن حقوق زنان نیست، بلکه دو عامل دیگر نیز در این میان خودنمای  م 

ها نبار آهای نرم و خشونتها به ویژه شیعیان در این کشور و اعتراضیت اقلیتوضع ،نخست

وضعیت شهروندان دیگر کشورهای درگیر در جنگ در  ،دومبه نظم حقوق  و سیاس  حاکم. 



 86   و حقوق بشر در عربستان ینظام حقوق

های عربستان در فراسوی مرزها برنامهبا خاورمیانه به ویژه یمن، عراق و سوریه بدون پیوند 

 ،اند: نخستهای حقوق بشری عربستان از سه جهت نمود یافتهچالش بر این اساس،نیست. 

نسبت به شهروندان خود به ویژه زنان، کارگران بیگانه و حت  مردان بیرون از گستره شاهزادگ  

ها و از آن فراتر سلب حقوق شهروندی از نسبت به اقلیت ،دوم ؛برابری در حقوق هت نبوداز ج

ت به شهروندان دیگر کشورها از جهت حضور مستقیم یا غیر مستقیم نسب ،و سوم ؛غیرمسلمانان

 ها. در جنگ

، عربستان هم با تهدید حقوق بشری و هم با تهدید حقوق بشردوستانه و طرح بر این اساس

ول  چالش در این است که این تهدید  ،است الملل  مواجهجنایات جنگ  در دیوان کیفری بین

سناد ا گذار باشد؛ در جای  که این کشورتأثیر این کشورواند برای آینده تای م تا چه اندازه

ی ها و نهادهاها وانداشته است. سازمانجهان  حقوق بشر را نپذیرفته و خود را به پاسداشت آن

وضعیت حقوق بشر در این کشور از توانند الملل  در رویاروی  با عربستان چندان نم بین

الملل  ینهای بجدا از نیروی رایزن  عربستان با دیگر کشورها و سازمان کهویژه رونمای  کنند؛ به

های سنت  درون سرزمین ، این کشور همواره اعالمیه جهان  حقوق بشر را نه در و نیز عامل

 ول  از سوی دیگر، .مایه آن، نپذیرفته استجایگاه منکر حقوق بشر که در جایگاه ناقد درون

  حقوق کودک را پذیرفته و از کوشندگان اعالمیه قاهره درباره حقوق بشر اسالم  اعالمیه جهان

 است.  0221االجرا در سال های منشور عرب  درباره حقوق بشر الزمو نیز از اندام 2۳۳2

های دین  و نیز جدا از این، عربستان در رویاروی  با تهدیدهای حقوق بشری از دید اقلیت

آورد های حقوق  روی م های خاورمیانه، به برخ  استداللرمستقیم در جنگحضور مستقیم یا غی

دهد ای نشان م ها چندان ب  پروا نبوده است و رفتارش را به گونهدهد در این زمینهکه نشان م 

های نظام ها، ویژگ انگیزاند. ول  شاید فراتر از همه اینکه جامعه جهان  را بر ضد خود نم 

اقتصادی  سرزمین ، پیشرفته  عربستان در نگاه سه سیاست  بودنش است. در سیاست درونپادشا

سازی ای که از کشورهای پیشرو در فراهمگونهبه ؛و رفاه را برای بیشتر شهروندان خود فراهم ساخته

و نیز در زمره کشورهای کم  رودحقوق اقتصادی که در زمره حقوق بشر است، به شمار م 

ست شود. در سیاست که شاخص  برای خوشنودی اجتماع  و اقتصادی است، دانسته م فرمهاجر

به همان اندازه بودش برای  ،سرزمین ، به همان اندازه که نبودِ حقوق بشر برای فرد نمود دارددرون
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 های مذهب  است که ازسیاست ای بیشتر در پ در سیاست خاورمیانهعربستان جمع نمود دارد. 

 همین دریچه بیشترین تهدید برای حقوق بشر را سبب شده است. 

 که برخالف سیاست ،کندالملل  نیز همانند کشورهای سکوالر رفتار م در سیاست بین

 طح ، خودکاهد. این سیاست سه سرا م  ی خودها به وضعیت حقوق بشرای، انگیزشمنطقه

 وضعیت حقوق بشر در عربستان است. سویهچالش  برای پرداختن همه

دانستن تهدیدهای حقوق بشری برای آینده عربستان، با روی آوردن به همه بنابراین، 

 .های تأثیرگذار از نظام حقوق  و سیاس  گرفته تا نظام اقتصادی و سیاست بیرون  استعامل

شر به های حقوق  حقوق بیستهول  در این نوشتار، بیشتر از دریچه نظام حقوق  این کشور و با

مد سه جستار اصل  خواهد آ ،شود. در این راستاوضعیت حقوق بشر در عربستان نگریسته م 

نده شناسا عربستانکه در زیر هر یک سه جستار فرع  جای دارد. در گام نخست، نظام حقوق  

یاب  آینده ارز نیز در بخش سوم .شودو در گام دوم از وضعیت حقوق بشر سخن گفته م 

 مد نظر قرار خواهد گرفت.عربستان از دید حقوق بشری 

 

 عربستان سعودینظام حقوقی  .الف

  رو طلب  کشورهای عرباستقالل ،ویژه پس از جنگ جهان  اولتم و بهسدر نیمه نخست قرن بی

ه یک ببه افزایش نهاد. عربستان سعودی نیز در این برهه تحت تأثیر عوامل خارج  و داخل  

سعود عبدالعزیز آل 2۳09در سال  .(Vassiliev, 2013: chapter13)حکومت مستقل تبدیل شد 

گرفت و به منازعات  دستکنترل حجاز را در  ،که نخستین پادشاه سعودی عربستان بود

شکل گرفت و به  2۳۹0کشور عربستان سعودی در سال به این ترتیب، مدت پایان داد و طوالن 

 دستدر عربستان سعودی در  ، قدرتکنون از آن زمان تا .(261 :2۹۳9)صفوی،  استقالل رسید

 .ه استگرفتو تعیین پادشاه و امرای مناطق همواره از بین این طایفه صورت  بودهسعود طایفه آل

ای برای تمام  امور به استثنای را که نهاد مشاوره «المجلس االهل »عبدالعزیر  2۳09در سال 

که  ،شورای مشورت  مکه ایجاد شد 2۳0۱در  تأسیس کرد. متعاقباً ،نظام  بودامور خارجه و 

ها دارای اختیارات موسع تری نسبت به شورای قبل  بود و در امور تجاری، اداری، سیستم دادگاه

 و امنیت داخل  و امور شهری سرپرست  داشت. 
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 2۳06سال  . درشددو شورای مشورت  عموم  و شورای وزیران تشکیل  آن،پس از 

عبدالعزیر نخستین سند مربوط به حقوق اساس  را با نام التعلیمات االساس  برای حجاز به 

، مسئولیت داریحکومتماده بود و به اموری مانند نوع  5۳بخش و  ۳که دارای  ،تصویب رساند

 2۳05در سال پرداخت. نهادها، امور ناظر به پادشاه  حجاز، امور شهری و بازرس  و... م 
کارهای  برای داری را بررس  و راهکمیسیون بازرس  و اصالح ایجاد شد تا ایرادات حکومت

برای حجاز  ،«الوکال»مجلس  2۳۹0در سال  ،حل آن بیان دارد. در پ  پیشنهاد این کمیسیون
هروندان و تمام  ش، کشور عربستان سعودی به صورت یکپارچه ایجاد تشکیل شد. در همین سال

و گسترش  2۳۹2آمدند. با کشف نفت در دهه ن و نهادهای اجرای  واحدی درقانوآن تحت 

د که در آن بین  شتری پیشلذا ساختار مدرن .ساختار قدیم  دولت  ناکاف  به نظر رسید ،روابط
وزارت ، 2۳۹0در  وزارت مال ، 2۳۹2در  های متعدد از جمله وزارت امور خارجهوزارتخانه

 ند.ایجاد شد 2۳99 در سال له و وزارت ارتباطاتوزارت داخو  2۳99در  دفاع
ای از متخصصان برای تهیه ( کمیته2۳10 -2۳5۱در طول حکومت خالد بن عبدالعزیز )

د. در پ  این امر و با توجه به نویس قانون اساس ، قانون شورا و قانون منطقه ایجاد شپیش

( قانون اساس  عربستان را 022۱-2۳10)جزیره، فهد بن عبدالعزیز ترش نیازهای مردم شبهگس

  2تغییر داد.

 2۳۳0ترین سند حقوق  است که در این سند در حکم قانون اساس  کشور بوده و مهم

ین سند ا قانون اساس  عربستان خواهد بود. ،ن و سنت پیامبرآتصویب شد و بیان داشت که قر

اصول  عودی،سهای خانواده یژگ اصول کل ، پادشاه ، و شامل که به ترتیباست فصل  ۳دارای 

. شوداقتصادی، حقوق و وظایف، اختیارات دولت، امور مال ، نهادهای کنترل  و مقررات کل  م 

 لدلیلیکن به  ،شودامروزه به عنوان قانون اساس  عربستان شناخته م  هرچند مذکور سند

 رف دیگر عرف بودن سیستم حقوق  عربستان سعودی که از یک طرف شرع  و از طدوگانه

تواند به عنوان قانون اساس  شناخته شود. دلیل عمده این امر آن است که قانون اساس  ، نم است

ها و روابط متقابل نهادها و همچنین ناظر به تعیین نهادهای حکومت  و وظایف و اختیارات آن

طلقه اه مشود که نوع  حکومت پادشبه این سند مشخص م  نگاه حقوق اساس  ملت است. با 

                                                                                                   
1. http://www.nyulawglobal.org/globalex/Saudi_Arabia1.html 
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جز در سه به ،به صورت مکتوب درآمده است. در این سنددر آن در عربستان حاکم بوده که 

توان آن را سندی معادل قانون از حقوق ملت سخن  رانده نشده است و به همین دلیل نم  ،مورد

 للحکم.  األساس  اساس  دانست و همان عبارت عرب  شاید گویاتر باشد: النظام

دان و سلطنت به سبک سنت  در یک خانست فرماسعودی سیستم پادشاه  حکمدر عربستان 

نظام حکومت  در پادشاه  عربستان  ،قانون اساس  این کشور  ۱سعود( خواهد بود. طبق ماده )آل

حکومت به فرزندان پادشاه موسس و فرزندان فرزندان  .)بند الف( استنظام سلطنت   ،سعودی

ر مطابق با اصول قرآن کریم و سنت پیامب ،هادرستکارترین فرد از بین آنشود. با ها منتقل م آن

الحظه با م ،در این بند از بیعت سخن گفته شده است هرچند .گیرد )بند ب(بیعت صورت م 

شود که این بیعت به معنای واقع  و اعطای نقش اساس  دریافته م  6بند ج و د این ماده و ماده 

 ،پادشاه جانشین مسلم را برگزیده و با حکم سلطنت : داردبیان م  ۱اده . بند ج منیستبه مردم 

نیز بر شهروندان تکلیف متابعت را بار نموده است:  6ماده  .کندخود را از وظایف محوله مبرا م 

شهروندان باید مطابق با قرآن کریم و سنت پیامبر در راستای اطاعت و فرمانبرداری در هنگام »

، ن موادای . بنابر«و خوش  و ناخوش  دست بیعت و وفاداری به پادشاه بدهندآسایش و سخت  

 مردم در تعیین نوع حکومت نقش  ندارند.

قوا نیز در آن  تفکیک ،که قوای  به معنای غرب  ندارد دلیلاز نظر تفکیک قوا نیز عربستان بدان 

ه، مقننه و مجریه است و های غرب  اغلب دولت متشکل از سه قوه قضاییوجود ندارد. در سیستم

هر یک از این قوا وظیفه خاص  را بر عهده دارد. در عربستان سعودی از این قوا به عنوان مقامات 

مقامات حکومت  عبارتند از مقام قضای ، »قانون اساس  این کشور  99طبق ماده . نام برده شده است

، به عبارت دیگر .«این مقامات خواهد بود... پادشاه مرجع نهای  تمام  و  مقام نظارت ، مقام اجرای 

بودن قدرت پادشاه و عدم استقالل کنند. مطلقهدشاه انجام وظیفه م تمام  این مقامات زیر نظر پا

طور ملموس  در اصول بعدی مورد توجه قرار گرفته است. عدم استقالل مقامات این قوا از پادشاه به

پادشاه ریاست شورای وزیران را بر عهده  ،ن مادهمشخص شده است. طبق ای ۱6اجرای  در ماده 

اعضای شورای وزیران، پادشاه را در اجرای وظایف خود  ،دارد. بر اساس این قانون و قوانین دیگر

معاونین نخست وزیر، وزیران و اعضای شورای وزیران توسط  ۱5کنند. همچنین طبق ماده یاری م 

 .ند )بند الف(شوپادشاه با فرمان سلطنت  نصب و عزل م 
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 ،همچنین .)بند ج( تشکیل دهد پادشاه حق دارد شورای وزیران را منحل کرده و آن را مجدداً

رتبه توسط پادشاه با فرمان سلطنت  نصب و عزل افراد در رده معاون وزیر، وزیر و مقامات عال 

منصوب یز نپادشاه نمایندگان خود در کشورهای دیگر را  .قانون اساس ( ۱1)ماده  شوندم 

 .(6۹)ماده  کندم 

قوه مقننه نیز مانند سایر کشورها وجود ندارد و پادشاه دارای حق  ،در عربستان سعودی

بین  شده شورای  تحت عنوان شورای مشورت  پیش ،. در قانون اساس  این کشوراست تقنین 

تشکیل شورای  ،این قانون 61دهد. طبق ماده است که در امر تقنین  به پادشاه مشورت م 

مشورت  ضرورت دارد. چگونگ  تشکیل و اعمال اختیارات آن و نیز شیوه انتخاب اعضا بر 

گیری شود. این مجلس کامالً مشورت  و نمادین بوده و تصمیمنامه مربوطه تعیین م اساس آیین

)پژوهشکده مطالعات  استوزیران با تصویب پادشاه هیئت  ،یگذارقانوناصل  در خصوص 

 ند؛هستزیرا تمام  افراد آن انتصاب  ست، پادشاه حق انحالل این شورا را نیز دارا .(2۹۳۱ه، پای

  و حت نیستدر این مورد تصریح   ،پادشاه در انحالل شورای وزیران برخالف اختیار هرچند

 قانون الزام بر تشکیل را بیان نموده است.  61ماده 

ان شورای عال  قضای  وجود دارد. اعضای در بعد قضای  نیز در صدر نظام قضای  عربست

 که همگ  توسط پادشاه هستندیازده نفر  ،قانون نظام قضاء عربستان ۱این شورا به موجب ماده 

 رییس دیوان عال ، وزیراعضای دیگر عبارتند از  ،یس این شورائشوند. عالوه بر رمنصوب م 

یس دادگاه استیناف و چهار نفر ئه ردادگستری، دادستان کل، چهار نفر قاض  تمام وقت از درج

که شرایط قاض  دادگاه استیناف را داشته باشند. اهم وظایف این شورا عبارتند از تصدی امور 

اداری و استخدام  قضات، وضع لوایح و قواعد و مقررات مربوط به شئون مختلف قضات، 

و درجه  تینافسهای اهوضع الیحه بازرس  قضای ، تشکیل دادگاه، نظارت، تعیین روسای دادگا

ها، های روسای دادگاهدر زمینه اختیارات و صالحیت یک و سایر قضات، تصویب مقررات خاص

 به پادشاه ارائه برایتنظیم ضوابط خاص ناظر به دستیاران قضات، تهیه و تدوین گزارش ساالنه 

 (29-6 :2۹۳۱)پژوهشکده مطالعات پایه، 

که سندی برای بیان حقوق ملت باشد، بیش از آن قانون اساس  عربستانبر این اساس، 

مواردی در این قانون وجود دارد  ،. با این حالاستای برای بیان اختیارات مطلقه پادشاه مصوبه
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قانون  92ال   ۹6که به بیان حقوق  برای ملت اختصاص یافته است. عمده این حقوق از ماده 

که پنج حق را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و در مواد دیگر نیز سه  استاساس  

 ۹6طبق ماده  .طور غیرقانون اول، حق بر بازداشت نشدن به. حق به شهروندان اعطا شده است

هیچ فردی دستگیر، بازداشت و یا زندان   ،قانون اساس  جز در مواردی که قانون معین کرده است

دوم، حق بر عدم نقض حریم خصوص  محل  .گرددهای خود محدود نم نشده و در فعالیت

قانون اساس  ذکر شده است. این ماده  ۹5الملل  در ماده این حق مطابق با اسناد بین .زندگ 

االحترام است و هیچ فردی بدون اجازه مالک حق ورود به آن دارد منزل، مکان  واجبمقرر م 

 در مواردی که طبق قوانین مشخص شده باشد. مگر  ،و یا جستجوی آن را ندارد

قانون اساس  عربستان  ۹1ماده  .سوم، حق بر برخورداری از اصل قانونمندی بزه و مجازات

یید بودن کیفر را تأاصل شخص  ،است. صدر این ماده کردهدر خود سه اصل مهم کیفری را بیان 

مندی اصل قانون ،در ادامه این مادهمجازات جنبه فردی دارد.  که است و مقرر داشته است کرده

ر انتهای د«. ستندهها مطابق با شریعت یا قانون تمام جرایم و مجازات» دارد:بزه و کیفر را بیان م 

ورت هیچ تنبیه و مجازات  ص»کند: نشدن قوانین کیفری را بیان م  «عطف به ماسبق»اصل  ،ماده

 . چهارم،«االجرا شدن قانون انجام پذیرفته باشدمگر در مورد اعمال  که پس از الزم ،گیردنم 

الملل  این حق که در زمره حقوق بینیادین مدن  و سیاس  در اسناد بین .رسان اصل آزادی اطالع

قانون اساس  عربستان ذکر شده است. با مالحظه این ماده،  ۹۳به شکل مبهم  در ماده  ،قرار دارد

 رسان  نبوده است. عطای حق آزادی اطالعشود عربستان سعودی مایل به امشخص م 

های دیگر باید با رسان ، انتشارات  و تمام  رسانههای اطالعرسانه»دارد: این ماده بیان م 

و در  کنندرعایت ادب کالم  و توجه به مقررات حکومت  نقش خود را در آموزش ملت ایفا 

تقویت وحدت مل  بکوشند. هر عمل  که موجب فتنه و تفرقه شده و یا به امنیت کشور و روابط 

ممنوع است. قوانین تمام  موارد مذکور  ،عموم  آن صدمه زند و یا دور از شأن حقوق انسان  باشد

آموزش ملت  ایفای نقش خود در ها درظهور در الزام رسانه هرچندلذا این ماده  .«کندرا تعیین م 

 نجم،پ هرچند به طور بسیار مبهم بیان شده است. ؛رسان  استام  آن آزادی اطالعداللت التز ،ددار

 ،قانون اساس  عربستان سعودی 92طبق ماده  .حق مصونیت از تعرض به ارتباطات خصوص 

گونه ن. ایتاسارتباطات از طریق تلگراف، پست، تلفن و هر وسیله ارتباط  دیگر از تعرض مصون 
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العه ها را مطها را به تأخیر انداخت یا آنتوان ارسال آنوسایل ارتباط  قابل توقیف نبوده و نم 

 مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد.  ؛ها گوش دادکرد و یا به آن

این قانون به صراحت مورد  25این حق نیز در ماده  .حق بر مالکیت و کار و سرمایه ،ششم

مالکیت، سرمایه و کار جزو حقوق فردی محسوب  که گرفته است و تأکید شده استتوجه قرار 

ین ا هفتم، حق بر دادخواه . .هستندکه بر اساس شریعت اسالم دارای کارکردی اجتماع   ،شده

سند برای تمام  شهروندان عربستان سعودی حق دادخواه  را به رسمیت شناخته است و در 

حق دادخواه  برابر برای شهروندان و افراد مقیم در مملکت تضمین »دارد: بیان م  95ماده 

حق بر  . هشتم،«شودهای الزم طبق قانون معین م مراحل و روش ،شود. در این خصوصم 

دولت برای حمایت از شهروندان  ندان در شرایط ناتوان  و اضطراری. چونوحمایت از شهر

قانون اساس  عربستان نیز در ماده  است،اعمال این حمایت  ،ایجاد شده و تکلیف اول هر دولت

به این حق اشاره کرده و آن را به رسمیت شناخته است تا شهروندان عربستان سعودی و  05

 ضطراری و بیماری، معلولیت و پیری دارای حقوق  باشند. شان در شرایط اهایخانواده

که قانون اساس  عربستان در فصل پنجم به حقوق و  استفوق، این امر مهم  حقوقرغم به

نیز برخ  وظایف را برعهده دولت قرار داده است  92ال   0۹وظایف پرداخته است و از ماده 

ونه گتکلیف دانسته و وجود هر -ن را حقآ توان با تفسیر هوفلدی از حق که یک معنایکه م 

کند، معتقد بود وجود این وظایف ناظر به وجود تکلیف را مبتن  بر وجود یک حق تعریف م 

وظیفه حفظ  ،حقوق  برای شهروندان است. از جمله این وظایف که بر دولت بار شده است

(، 06)ماده  یعت اسالم(، حمایت از حقوق بشر بر اساس شر09)ماده  امنیت و حفاظت زائران

حفظ و  ( و۹2)ماده  (، تامین بهداشت۹2)ماده  ین آموزش عموم (، تأم01)ماده  ایجاد شغل

 (.۹0)ماده  بهبود محیط زیست

 

  عربستان منابع نظام حقوقیب. 
ارای قانون د ،عربستان به دلیل دارا بودن سیستم مذهب  از یک طرف و فقدان قوه مقننه از طرف دیگر

(Act, Statute)  ارت عب ،. بنابرایننیستبه معنای متن مصوب مرجع صالح به عنوان نماینده مردم

رای ب «النظام»رود. در این کشور از واژه مسامحه به کار م  باقانون در خصوص مصوبات این کشور 
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همه  هتالبشود. استفاده م  ،رسداشاره به آنچه هیئت وزیران تصویب کرده و به تأیید پادشاه م 

و برخ  موارد به سنت و فقه ارجاع  نیستموضوعات در این کشور دارای مقررات به شکل فوق 

نابع م باشد: منابع غیر مصوب و منابع مصوب.داده شده است. لذا این کشور دارای دو دسته منابع م 

  پادشاه»قانون اساس   2. طبق ماده استغیرمصوب، به طور خاص شامل کتاب و سنت پیامبر 

خدا  کتاب»قانون اساس  آن  «اسالم»که مذهب آن  استعربستان سعودی حکومت  اسالم  و عرب  

  بنابراین ماده که طلیعه قانون اساس .«زبان آن عرب  و پایتخت آن ریاض است «و سنت پیامبر )ص(

 عربستان سعودی است، کتاب و سنت به عنوان واالترین متن در این کشور تعیین شده است. 

پادشاه  عربستان  1در مواد دیگر نیز تأیید و تأکید شده است. برای مثال، ماده  ن امر مکرراًای

به  22و  ۳است. مواد  کردهپایه عدالت، مشورت، تساوی و مطابق با شریعت اسالم معرف   را بر

است. اهمیت این امر تا آن جای  است که اجرا  کردههای اسالم  در خانواده تأکید حفظ ارزش

  .(06و حمایت از حقوق بشر نیز منوط به رعایت شریعت اسالم شده است )ماده 

لزوم رعایت مقررات اسالم  و شریعت بر هر چهار نهاد اصل  عربستان سعودی یعن  

ان سعودی در عربست پادشاه، مقام اجرای ، قضای  و نظارت  بار شده است. پادشاه که قدرت  مطلقه

مش  وی با شریعت اسالم است. مطابقت فرامین و خط ،نآتنها یک محدودیت دارد و  ،است

مش  مشروع و مطابق با قانون اساس  مش  امت را که خطپادشاه خط ،قانون اساس  ۱۱طبق ماده 

ست معاونین نخ کند.به مرحله عمل در آورده و بر اجرای شریعت اسالم  نظارت م  ،است

اجرای شریعت اسالم در وهله نخست و سیاست عموم  حکومت در  مسئول وزیر و وزرا نیز

، در مسئله استفاقد قوانین موسع و جامع  چون عربستان. بند ب( ۱5)ماده  هستندوهله ثان  

محدودیت قضات ناظر  ،اند. در واقعقضا نیز قضات مکلف به مراجعه به شریعت اسالم  شده

 ،ل قضاتالقانون اساس  نیز ضمن بیان استق 96. ماده استت موجود و شریعت به رعایت مقررا

ها اهدادگ دلیل،مگر تحت نظارت شریعت اسالم  و به همین  ،داندها را تحت هیچ نظارت  نم آن

را  و این کار کنندشود شریعت اسالم  را اعمال ها عرضه م باید پیرامون موضوعات  که به آن

 قانون اساس (. 91دهند )ماده اب و سنت انجام م با مراجعه به کت

مقام نظارت ، مقررات و پیشنهادهای  را بر اساس شریعت اسالم   ،این قانون 65طبق ماده 

وظایف خود را بر اساس  ،دهد. این مقامه م ئجهت تأمین منافع کشور و رفع موارد نامطلوب ارا
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زوم لقانون اساس   دهد.ورای مشورت  انجام م این قانون و قانون مربوط به شورای وزیران و ش

به صراحت دفاع از مذهب اسالم،  ۹9را وظیفه شهروندان نیز دانسته و در ماده رعایت شریعت 

بنابراین، تمام  آحاد امت عربستان  است. کردهظیفه هر شهروندی اعالم وجامعه و کشور را 

ملزم به رعایت شریعت اسالم  در تصمیمات و اقدامات  ،از دولت  بودن یا نبودن جدای ،سعودی

حاکم بر تمام  قوانین از جمله قانون اساس  و مقامات از  ،این شریعت ،واقع و در هستندخود 

 باشد. فقه حنبل  م  ،. منظور از شریعت اسالم  در عربستان سعودیاستجمله پادشاه 

شورای وزیران طبق قانون اساس  حق دارد در امور حکومت  مواردی  ،نسبت به منابع مصوب

ورای شود. از طرف ، شاالجرا م را به پادشاه پیشنهاد داده و در صورت تأیید پادشاه، مصوبه الزم

. بر این اساس، این شورا مقررات ستعال  قضای  هم حق وضع مقررات در حوزه قضای  را دارا

« قضانظام ال»توان به ها م ترین آنکه از جمله مهم ،ویب رسانده استکنون به تص متعددی را تا

رافعات نظام الم»ناظر به رسیدگ  به دعاوی اداری، « نظام دیوان المظالم»ناظر به سیستم قضای ، 

کر ذ نکه نحوه رسیدگ  در دعاوی مدن  و کیفری در آ« نظام االجرائیات الجزائیه» و «الشرعیه

 . ردکاشاره  ،شده است

الملل ، های بیندر خصوص اشتغال، استخدام، همکاری ات این کشور مقرر ،همچنین

از موارد فوق،  جدای 2آموزش، حمایت از اطفال، امنیت اجتماع ، مهاجرت، دستمزد و .. دارد.

این کشور در خصوص قانون مدن  و جزا، مقررات خاص  ندارد و قضات مکلف به مراجعه به 

 .هستندشریعت 

  

 ی عربستانهانظام دادگاهج. 
 و پیشرفت سریع حقوق بشر از ،عربستان سعودی به عنوان کشوری در حال توسعه از یک سو

یکم با خیل عظیم  از انتقادات حقوق بشری و ناکارآمدی وقرن بیست با آغازسوی دیگر، 

ها ی از دادگاهسیستم جدید 022۱با دستور ملک عبداهلل در سال  ،روشد. از این مواجه سیستم 

                                                                                                   
 :کردتوان در سایت زیر مشاهده متن انگلیس   این قوانین را م  . لیست2

http://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.countrySubjects?p_lang=en&p_country=SAU&p_orde

r=ALPHABETIC 
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شدن عربستان به سمت تخصص  ،. در این سیستمشداالجرا الزم 0225که از سال  گشتتدوین 

 یرز های بدوی قدم برداشت. لذا سیستم سنت  پیشین به شکلویژه در سطح دادگاهها بهدادگاه

 2:کردتغییر 

 
ده شبازبین  آرای صادره یا تأیید، به قانون نظام قضا 22دادگاه عال  در این سیستم طبق ماده 

پردازد. م  ،قصاص نفس و کمتر از آن است تجدیدنظر که شامل قتل، قطع و رجم ودادگاه 

  که ایهبازبین  آرا و تصمیمات صادره یا تأییدشده در دادگاه تجدیدنظر در پروندههمچنین، 

مغایرت با  .2زیر باشد: در صورت  که اعتراض به یک  از دالیل شود؛ شامل کیفرهای فوق نم 

رأی توسط قاض  فاقد  .0 نیست؛حکم شریعت اسالم  و یا احکام پادشاه که مغایر با شریعت 

ر توصیف واقعه اشتباه  اشتباه موضوع  در پرونده رخ داده یا د .۹و  ؛صالحیت صادر شده باشد

 شده باشد.

، مطرح دوی را برعهده داردنظر به عنوان دادگاه  که بازبین  آرای دادگاه بدادگاه تجدید

که دارای شعب تخصص   ،حداقل یک دادگاه تجدیدنظر وجود خواهد داشت ،است. در هر ایالت

هر یک از این شعب دارای  .(26)ماده  استحقوق ، جزای ، احوال شخصیه، تجاری و امور کار 

ظر اص یا مادون آن اظهارنصبه استثنای شعب کیفری که در قتل، قطع، رجم، ق است؛سه قاض  

مبادرت  ،این قضات پس از استماع اظهارات طرفین .(2۱)ماده  هستندقاض   ۱کنند که دارای م 

 های بدوی قراردادگاه ،های عربستانترین مرتبه دادگاهدر پایین .(25)ماده کنند به صدور رأی م 

قانون آیین  201کیفری طبق ماده  . دادگاههستنددارای تعدد  ،شدندارند که با توجه به تخصص 

. این دادگاه طبق استدارای صالحیت رسیدگ  به تمام  امور کیفری  022۹دادرس  کیفری 

                                                                                                   
1. http://www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-8/may-7/the-new-court-system-in-

saudi-arabia.html 
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ب مخصوص قضای و حدود، ع: شاستدارای سه شعبه تخصص   ،قانون نظام قضا 02ماده 

 شعب مخصوص تعزیرات و شعب مختص اطفال و نوجوانان.

اختالفات خانوادگ  که شامل ازدواج، طالق، خلع، رجوع، طور خاص به محاکم خانواده به

قانون رسیدگ  نزد  ۹۹)ماده کند رسیدگ  م  است،مالقات طفل  و ارث، موت، قیمومت، مهر

صالحیت رسیدگ  به تمام دعاوی تجاری از جمله اختالفات  ،محاکم تجاری .محاکم شرع (

محاکم مربوط به امور کار  .همان قانون( ۹۱)ماده  بین شرکا، ورشکستگ ، افالس و غیره را دارد

نیز صالحیت رسیدگ  به دعاوی ناظر به قرارداد استخدام، دستمزد، حق کارگر، صدمات ناش  

 ۹2محاکم عموم ، طبق ماده  ،در نهایت .همان قانون( ۹۱)ماده ست بیمه را دارا و از کار، اخراج

ام  دعاوی را که در صالحیت سایر صالحیت رسیدگ  به تم ،قانون رسیدگ  نزد محاکم شرع 

 .ستدارا ،مراجع نیست

 

 عربستان سعودی و حقوق بشر د.
بررس  وضعیت آن در میان شهروندان  اتنها بسنجش برخورد عربستان سعودی با حقوق بشر، 

بلکه در کنار آن باید دید که حقوق بشر برای پادشاه   شود،مشخص نم  این کشورو مقیمان 

عربستان چه جایگاه  دارد؟ در این راستا، باید پیوند حقوق بشر و حکمران  در عربستان را از 

 .بررس  کرد منظرسه 

 

 حقوق بشر برای شهروندان عربستان. 6

ن از است. سخحقوق بشر در نگاه نخست، مفهوم  منف  در نظام سیاس  و قضای  عربستان 

ک های یحقوق بشر به معنای نقد وضعیت کنون  در این کشور و نپذیرفتن هنجارها و ارزش

 ،شکن  کردهیک هواخواه حقوق بشر نه تنها نسبت به پادشاه بیعت ،بنابراین .جامعه سنت  است

به انتقاد عموم  »که از سنت و شریعت هم روی گردانده است. خانواده پادشاه  سعودی بل

کنند، در اند و همه کسان  که از حکمران  پادشاه و نقش خانواده سلطنت  انتقاد م حساس

: 2۹۳۹)استنسل ، « گیرندهای  نظیر ممنوعیت سفر، حبس و تبعید قرار م معرض محدودیت

های مردم  کشورهای منطقه در زدودن ها به ویژه پس از جنبشدر همه این سال .(261
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کنند و به گفته وزیر خارجه، اند که هیچ اعتراض  را تحمل نم نشان داده» خودکامگ  سیاس 

« ندکحکومت دست مخالفان  را که به نشانه اعتراض علیه حکومت سعودی باال رود، قطع م 

  . (2۱۱: 2۹۳۹استنسل ، )

 ناروشن ،شودسرکوب هواخواه  از حقوق بشر در عربستان بر پایه قانون انجام نم چون 

توان چرای  این سرکوب را از جهت ضدیت با مذهب رسم ، نظم ول  م  .گسیخته استگامو ل

پادشاه  و خانوادگ  و هنجارهای سنت  بررس  کرد. از دید مذهب ، چون مذهب حنبل  با 

راند، رویکردهای مذهب  در این کشور نیز به گری در عربستان فرمان م های وهاب خوانش

، انجامیده است. ری به عنوان دو ویژگ  مذهب حنبل محوو روایت گرای  محضضابطه

گیری مذهب  سبب شده تا غیر مسلمانان از حقوق شهروندی برخوردار نباشند و از سوی سخت

ارتداد نیز با کیفر اعدام رو به رو باشد. عربستان در جایگاه سرزمین زادگاه دین اسالم و  ،دیگر

دو مسجد مقدس یعن  مسجد الحرام در مکه و مسجد النب  همواره قبله مسلمانان و نیز جایگاه 

ها و دانند، کشوری برای پاسداشت آیینبرای پادشاهان عربستان که خود را خادم الحرمین م 

گیری نسبت به دیگر کشورهای مسلمان سخت ،های اسالم دانسته شده است و در این میانگزاره

 شود. سالم م تهدیدهای نرم بر ضد ا علیهبیشتری 

به اتهام و حبس و جزای نقدی به هزار ضربه شالق ، یک تارنمانویس 2۹۳۹اردیبهشت  در

شد.  محکومخواهانه در اینترنت وب سایت برای ترویج افکار آزادی ی و برپا «توهین به اسالم»

دادگاه اما  ،ضربه شالق محکوم شده بود 622به هفت سال و سه ماه زندان و وی در دادگاه بدوی 

 در تارنمای خود د. محکوم،تجدیدنظر حکم او را به ده سال زندان و هزار ضربه شالق افزایش دا

 این تارنما بسته شد. بالفاصلهنامیده بود که  «سعودی آزادیخواهانروز » را روز هفتم ماه مه

نمود دارد.  عربستانشهروندی درجه یک و دو در آشکارا از دید نظم پادشاه  و شاهزادگ ، 

جدا از اینکه کارگران بیگانه در این کشور حقوق  همانند شهروندان عربستان  ندارند، در میان 

شاهزادگان محکوم به حت   .شودشهروندان عربستان  نیز دو چهرگ  حقوق شهروندی دیده م 

زاده شرافکه به مظنونان و محکومان ا»یا به حبس خانگ  یا به زندان درون کاخ پادشاه   حبس،

های عربستان باالتر و شرایط مالقات اختصاص داده شده است و سطح رفاه آن از میانگین زندان

 شوند.( فرستاده م 266: 2۹۳۹استنسل ، « )بهتر است
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ر ول  در براب ،شودگیری نم هرچند همانند دو مورد پیشین سخت ،از دید هنجارهای سنت 

شود تا هرگونه آزادی یا رفتار روا همچون یک سبب م گستره این هنجارها ناروشن است و 

شدن تنهای  از کشور بودن زنان از رانندگ  و یا خارجه شمار آید. در این راستا، محرومتهدید ب

های این حوزه است. هرچند نه رانندگ  و نه خروج تنهای  از مرز هیچ یک به در زمره چالش

ول  هواخوان حقوق بشر از این دو به عنوان  ،آیندروشن  در زمره حقوق بشر به شمار نم 

زنان عربستان ، ردگیری 0220کنند. در سال رویکرد مردساالرانه و خوارشماری زن یاد م 

ین شد. آفرروند، به ویژه در فضای سایبر جنجالبه سفر م  بدون اجازه همسر یا قیم که سعودی

برای همسر یا قیم  ،درخواست خروج زن  ثبت شوددر سامانه گمرکات این کشور، هنگام  که 

الملل از نقض عفو بین 022۹در سال  شود تا بدون اجازه وی سفر نکند.وی پیامک  فرستاده م 

بب شد سگران بیگانه در عربستان آگه  داد، که گیری ناروا از کارسیستماتیک حقوق زنان و بهره

 گیری کند.شورای امنیت کنارهتا عربستان به اعتراض از عضویت غیردائم در 

رویکردهای سنت  در نظام قضای  عربستان بیشتر به این دلیل است که دادرسان این کشور 

اند. این رویکرد سنت  برخاسته از همان رویکردی است که فقه حنبل  خوانده و منصوب پادشاه

است. فراتر از دادگاه،  نگرگیر و تنگپادشاه و خانواده سلطنت  دارند و به همان اندازه سخت

ان  بکمیته امر به معروف و نه  از منکر است که به طور فعال، شهروندان عربستان  را دیده

عبدالرحمان الخیال مردی که در  022۹دهد. در نوامبر کند و به رفتارهای نامتعارف پاسخ م م 

به جرم رفتار غیر متعارف  ،کردباز از مردان رهگذر استقبال م  های ریاض با آغوشخیابان

 و کمیته از وی تعهد گرفت که از برنامه آغوش باز دوری کند. دستگیر شد

 

 هاحقوق بشر برای اقلیت .6

دست اقلیت در نظام سیاس  و حقوق  عربستان، مفهوم  ناآشنا و تهدیدآفرین است. ساخت یک

زبان   هایسپهری برای خودنمای  اقلیتجامعه عربستان از نژاد سام ، زبان عرب  و دین اسالم، 

مذهب   ای است که اقلیتگونهو دین  نگذاشته است. در این میان، جایگاه جغرافیای  عربستان به

عیان اند. شاید نتوان گفت که شیرود و این اقلیت نیز شیعیانبه عنوان تهدید اصل  به شمار م 

ت بگنجند؛ ول  بخش  از مفهوم اقلیت، وامدار در مفهوم اقلی انای از مسلمانبه عنوان فرقه
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یکره پ به این دلیلویژه در استان شرق  رویکرد سیاس  حاکمان است. شیعیان در عربستان به

 روند که پیوندشان با کشورهای رقیباقلیت و تافته جدا بافته از جامعه عربستان به شمار م 

شینه پی های مذهب  میان شیعه و سن جدای شوند. هرچند به طور کل  م مانند ایران سنجیده 

دید اقلیت و یا گروه معارض  بههای شیع  در عربستان ها و فرقهدارد و همواره علوی طوالن 

ول  در زمان ما اقلیت شیع  در عربستان بیشتر با لحاظ یک عنصر خارج   ،شدندنگریسته م 

 شود.دانسته م که همان پیوند با کشور دیگر است، تهدید برای حکومت 

ن ، شعیان عربستاهاهای مردم  منطقه بر ضد حکومتویژه پس از جنبشبه اخیرهای در سال

 لیلدها در عربستان بیشتر به در تنگنا قرار گرفتند. افزایش اعدام یاز هر زمان دیگر بیش

ترین آن، اعدام شیخ النمر روحان  که برجسته ،های شیعیان در استان شرق  بوده استجنبش

تن  95تن در این کشور اعدام شدند که  2۱9، 0226شیعه مخالف حکومت بوده است. در سال 

ها، پلیس عربستان نیز دست بازی در تیراندازی تنها در یک روز بوده است. جدا از افزایش اعدام

پلیس عربستان در پیگرد دو مظنون به اقدام  0226به مخالفان در استان شرق  را دارد. در تابستان 

نمر لا. خشونت پلیس در استان شرق  بیشتر در عوامیه که شیخ هدف قرار دادها را تروریست ، آن

های راضمرکز اعت ،نشین است، بوده است. قطیفدر آن فعالیت داشته و قطیف که یک شهر شیعه

بازداشت  تن ۳22بیش از  ،آندر پ  ه است که بود 0222شیع  بر ضد حکومت عربستان در سال 

چندین تن نیز به  ،در این میان .هنوز در زندان هستند تن ۹22ها بیش از شدند که از میان آن

 افزار به اعدام محکوم شدند. گیری از جنگهای خیابان  بدون بهرهحضور در اعتراض دلیل

سال سن  25که هنگام بازداشت تنها  است عل  النمر 0229شدگان در سال یک  از اعدام

او  هایمبه اعدام محکوم شده و از جمله اتها مدر یک دادگاه ویژه ضد تروریس . ویداشته است

ها نیز به بخش  از اعدام .ستان اعالم شده استبشعار دادن علیه دولت و نقض بیعت با شاه عر

نفر را به  2۱ عربستاندادگاه  در  است. اتهام به شیعیان برای جاسوس  به سود ایران بوده دلیل

متهم داشت که شامل  ۹0پرونده مذکور  .اتهام جاسوس  برای ایران به اعدام محکوم کرده است

. معنای جاسوس  در شهروند شیعه مذهب عربستان سعودی، یک ایران  و یک افغان بود ۹2

بلکه  ،نظام  و سیاس  استشده بندیعربستان نه تنها نسبت به اطالعات طبقه نظام قضای 

ک  از ی کهانچن ؛گیرد که شناخت ایران از عربستان را افزایش دهدهرگونه اطالعات  را در بر م 
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داده است. ها پزشک  بوده است که اطالعات بیماری خاندان سعودی را به ایران م اعدام 

اطالعات مربوط ان  این بوده که متهم داشته، اتهام متهم ایر ۹0گفته که طور در پرونده پیشهمین

به دانشجویان سن  مذهب ایران  در مدینه را در اختیار یک  از کارکنان کنسولگری ایران در 

 . گذاشته استجده م 

رهبر در سخنران  شان سفر به ایران و حضورها اتهام آندر مورد شماری از محکومان نیز 

برای جنگ با داعش به عراق سفر کرده و آنجا یک  از محکومان هم که عنوان شده است.  ایران

 .به دو سال زندان محکوم شده است ،زخم  شده

 

 حقوق بشردوستانه .6

 های مسلحانه کشورهایطور مستقیم یا غیر مستقیم در درگیریبه اخیرهای عربستان در سال

رهای کشومنطقه نقش داشته است. به بحرین لشکر کشیده و در یمن رهبر ائتالف شده و در 

عراق و سوریه نیز به طور غیرمستقیم تأثیر داشته است. در این میان، جنگ یمن، آشکارترین 

به گزارش نهادهای مرتبط با سازمان ملل، از زمان که  ،رویاروی  عربستان با حقوق بشر است

بیش از هفت هزار نفر در اثر جنگ جان خود را  022۱آغاز عملیات ائتالف در یمن در مارس 

که نزدیک به نیم  از آنان افراد  ؛اندز دست داده و بیش از چهل هزار نفر دیگر زخم  شدها

اله س صندوق کودکان سازمان ملل گفته است که در دوره دو .اندغیرنظام  از جمله کودکان بوده

هزار و پانصد کودک در نتیجه عملیات جنگ  در  بیش از یک 0225تا فوریه  022۱مارس از 

 .و نزدیک به دو هزار و پانصد کودک دیگر معلول شدند یمن کشته

فهرست نظارت  »سسه ؤو م «نجات کودکان»( سازمان 0225 آوریل 02) 2۹۳6 فروردین ۹2در 

به  از او خواستند تا ائتالف ،در نامه مشترک  به دبیرکل سازمان ملل «کودکان در درگیری مسلحانه

کنندگان حقوق کودکان در عملیات مسلحانه درج رهبری عربستان در یمن را در فهرست پایمال

 ،است که در جریان درگیری مسلحانه  های مسلحها و گروهکند. این فهرست شامل اسام  دولت

های از گزارشپایه ل بر دبیرکل وقت سازمان مل ،پیش از آن .گیرندحقوق کودکان را نادیده م 

شدن کودکان در جریان حمالت هوای  ائتالف در یمن، برای مدت  کوتاه نام این ائتالف را کشته

اما اعتراض عربستان سعودی باعث شد تا  ،کنندگان حقوق کودکان قرار داددر فهرست پایمال
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ویژه بمباران هببه یمن در پ  یورش ائتالف به رهبری عربستان  کند. نشین عقبدبیرکل از نظرش 

ه آستانه اتهام جنایت جنگ  نیز قرار داشت در عربستان، این کشور مسکون  مناطقگسترده هوای  

 الملل  باز کند. تواند پای این کشور را به دیوان کیفری بینکه با سازکارهای  م  ،است

سرکوب داخل ، جنگ و تروریسم را به  ضلعتوان سه به بعد م  022۱از سال  ،به طور کل 

زمان به عنوان تهدیدهای پررنگ بر ضد عربستان دید که این کشور را در تنگنا گذاشته طور هم

الملل  است. سرکوب داخل  نسبت به شیعیان مخالف یا منتقد حکومت که اعتراض نهادهای بین

 افزارانه درهای جنگدرگیری در دیگر حضورجنگ در یمن و  ؛گوناگون  را در پ  داشته است

الملل  و کشورهای چندی به مخالفت با عربستان روی آوردند و تروریسم منطقه که نهادهای بین

ها به ویژه در ایاالت متحده در راستای محکومیت قضای  عربستان که بر پایه آن برخ  جنبش

 0222ه رخداد یازدهم سپتامبر در برخ  رخدادهای تروریست  به ویژ داشتنبرای تأثیر یا دست

ای برای ثبات رویکرد سنت  عربستان در برابر ، یورش گستردهضلعآشکار شده است. این سه 

توان یک خط طول  و ناگسستن  برای سرکوب و ول  آیا م  .رودحقوق بشر به شمار م 

کنار  ر سه درافروزی در خاورمیانه و پشتیبان  از تروریسم کشید که هتنگناهای داخل ، جنگ

ای در سیاست حقوق بشری و حقوق بشردوستانه عربستان رقم بزنند؟ پاسخ هم، آینده جداگانه

 به این پرسش در گرو این است که بدانیم حقوق بشر برای عربستان تا چه اندازه تهدیدآور است.
 

 تهدیدآوری حقوق بشر برای عربستان میزان  ه.
وق  . آیا نظام حقشودآغاز م از نظام حقوق  و قضای  آن  ابتدا ،سنجش حقوق بشر در هر کشور

ویژه کیفری عربستان بر پایه دادرس  منصفانه است؟ سپس باید سنجید که شهروندان هر به

اندیشیند و آیا حقوق بشر در عربستان به طور فراگیر کشوری تا چه اندازه به حقوق بشر م 

های الملل  یک کشور در رویاروی  با چالشخل  و بینزن  داهواخواه دارد؟ و اینکه نیروی چانه

 توان بر سیاستالملل  م حقوق بشری به چه اندازه است و آیا با سازوکارهای حقوق  بین

 عربستان در برابر پاسداشت حقوق بشر تأثیر گذاشت؟

نوان ع تحتای عربستان سعودی دارای مقررهدادرسی منصفانه و دادرسی بر پایه شریعت: . 6

که در آن شیوه رسیدگ  به دعاوی کیفری و نحوه برخورد با طرفین  است،آیین دادرس  کیفری 
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گر حقوق  را برای متهم و دی است،الملل  ثر از اسناد بینأدعوا بیان شده است. این سند که مت

ه فصل تنظیم شده است که به ترتیب به است. این سند در نُ کردهبین  اصحاب دعوا پیش

یین ها، آمقررات عموم ، دعاوی کیفری، آیین دادرس  مربوط به ادله، تحیقات مقدمات ، دادگاه

 2پردازد. این مقرره در ماده دادرس  محاکمه، اعتراض به آرا، اجرای آرا و آرای قابل اجرا م 

د ایها بدادگاه»است و مقرر داشته است  کردهخود به صراحت مجدداً بر اجرای شریعت تأکید 

 ،ودشها مطرح م های  که نزد آناصول شریعت و برآمده از قرآن و سنت را نسبت به پرونده

ها قوانین اعالم  دولت  را که مخالف قرآن و سنت نباشد و مطابق آیین اعمال نمایند. آن

 که از منظر حقوقبا توجه به آن .«گردد، اعمال خواهند کرددادرس  باشد که متعاقباً بیان م 

بررس  این سند از منظر پایبندی به این اصول  ،شری، اصول  در دادرس  منصفانه وجود داردب

 . استز اهمیت حائ

ف  عربستان بوده و این کشور را به مفاهیم حقوق رقدم  بزرگ در سیستم ع هرچنداین سند 

ا الزام  کرده است، در خصوص ر اصول متعددی را بیان و رعایت آنو  کردهنزدیک بشری 

  . استدارای خأل حق سکوت و برخ  اصول بنیادین مانند اصل برائت، منع محاکمه مجدد

وم . با توجه به ارجاع سند موساستشفافیت قانون  ،یک  از اصول اولیه در هر حقوق کیفری

تواند از اختالفات موجود در سنت م  ،و سند فعل  به کتاب و سنت عربستانبه قانون اساس  

 ؛اشته باشنددآگاه  باعث شود شهروندان نتوانند به طور روشن به تکلیف خود شفافیت کاسته و 

هجری قمری  29هرچند اغلب قضات عربستان برای حل این مسئله به نظرات فقهای قرن 

ها نیز وجود دارد. با توجه به اختالفات در میان آن البته. (Vogel, 2000: 9)کنند مراجعه م 

این مقرره به صراحت بیان شده  ۹مندی مجازات در ماده ه اصل قانونپایبندی ب هرچنداین امر، 

ول  و اعمال مجازات را تنها در صورت ارتکاب اعمال ممنوعه و قابل مجازات دانسته است، 

چنان که شایسته است، اعمال شود. متعاقب تواند آندر پرتو ابهام اختالفات فقه  این اصل نم 

ط مگر در شرای ،فرد یعدم امکان بازداشت و یا دستگیر ،  دیگرارتکاب عمل مجرمانه، اصل کل

بین  این اصل نیز موفق بوده و در مواد متعدد خاص و به موجب قانون است. این مقرره در پیش

ه موجب قانون را برای متهم به نشدن مگر بالفاظ مختلف حق بازداشتبه صورت مکرر با 

 رسمیت شناخته است. 
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در بازداشت فرد به بر عدم ورود صدمه اخالق  و یا جسم   ،عالوه بر ایناین مقرره  0ماده 

و بیش  کردهساعت اعالم  09این قانون حداکثر مدت دستگیری را  ۹۹نیز تأکید کرده است. ماده 

. تاسهای مذکور در این سند هرقرممنوعیت شکنجه نیز از ماز آن را نیازمند مجوز دانسته است. 

شخص دستگیر شده نباید مورد صدمه بدن  یا اخالق  قرار گیرد. همچنین »د داربیان م  0ماده 

شاره این سند تنها یک بار به لفظ شکنجه ا .«نباید مورد شکنجه یا رفتارهای تحقیرآمیز قرار گیرد

در عربستان سعودی است که به صراحت منع شکنجه را به عنوان  خستین سنداست و این ن کرده

حق جبران خسارت از  (Al- Subaie, 2013: 30). کنددگان ذکر م شحق  برای بازداشت

این مقررات  022بین  شده است. ماده حق دیگری است که در این سند پیش ،گناهمتهمین ب 

ارات اهش خسباید غرامت  بابت ک ،دارد در صورت برائت فردی که تعقیب شده استبیان م 

مچنین، اصل دسترس  به وکیل نیز در این قانون به وی پرداخت شود. ه مادی و معنوی وارده به

تر بود این حق برای طرفین مناسبهرچند  ،(۱)ماده  بین  شده استعنوان حق  برای متهم پیش

 شد. دعوا مقرر م 

ای بودن رسیدگ  نیز از اصول حاکم بر دادرس  منصفانه است که امروزه اصل دو مرحله

بسیار مورد توجه قرار گرفته است. مقرره آیین دادرس  برای جلوگیری از اشتباهات قضای  

ز نیفصل هفتم را  ،کردن آناست و در راستای اجرای  کردهبه این امر اشاره  ۳عربستان در ماده 

تنها در یک مورد از زنان  ،این سند در رابطه با حقوق زنان به این امر اختصاص داده است.

است و آن در جای  است که برای دستگیری متهم زن به مکان  مراجعه  کردهحمایت ویژه 

که  کردهقانون مامور را ملزم  ،. در این حالتیستشود و فردی غیر از آن خانم در آن مکان نم 

در صورت  که برای دستگیری و یا تفتیش  ،همراه یک مامور خانم وارد مکان شود. همچنین

ت مراجعه صورت گیرد، باید مامور زن همراه مامورین باشد و مکان  که زن در آنجا حاضر اس

با این حال، این سند در  .(۱۹-۱0)مواد  فرصت کاف  برای پوشیدن لباس و حجاب داده شود

 زجوی  از آنان مقرره خاص  ندارد.خصوص بازداشت زنان و یا شرایط خاص با

 دهکرم در تمام  جلسات اشاره این سند تنها به لزوم حضور مته ،هااز منظر برابری سالح

شدن از دالیل، امکان تر از این داشته و به آگاهها مفهوم  عامدر حال  که برابری سالح ،است

 که از این منظر نیز این حق در این سند دارای نقایص  است. ،گرددارائه دالیل و... نیز باز م 
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شهروندان عربستان بر پایه سه هواخواهی از حقوق بشر و هواخواهی از نظم موجود: . 6

اینکه  ،دانند. نخستهنوز خود را نیازمند به حقوق بشر در مفهوم جهان  آن نم  ،ویژگ  برجسته

عربستان سرزمین مقدس برای مسلمانان و جایگاه زایش و گسترش دین اسالم است. روشن 

ساالری و حقوق بشری های مردماست که این کشور حت  اگر پیرامون خود را لبریز از گرایش

ه دگرگون  داند که نیازی بمثابه یک واتیکان م کند و خود را بهها پایداری م ببیند، باز در برابر آن

 ،ندارد. کشورهای مسلمان نیز باید بپذیرند که در سرزمین وح  باید کمترین دگرگون  پدید آمده

سرزمین با صدر اسالم حفظ شود. جدا  سازی زندگ  مذهب ، سیاس  و حقوق  در اینتا همسان

شود محوری مذهب حنبل  سبب م از این، گرایش مذهب  شهروندان عربستان  و رویکرد روایت

شهروندان و یکپارچگ   ،تا جامعه عربستان، حقوق بشر را تهدیدی برای استواری دین اسالم

 جامعه بدانند.

ویژه در خانواده بزرگ سلطنت  از ان بهدست آوردن خوشنودی مخالفدوم، شیوه تطمیع و به

ب ارعا» ابزارهای مهم در سیاست برخورد با هواخواه  از حقوق بشر است. در عربستان سعودی

ند. هر شخص  که نظم موجود را به چالش بکشد، به سرعت تنبیه و تطمیع در کنار یکدیگر

 .(26۳: 2۹۳۹)استنسل ، « گیردنجام م ای نیز برای بازگرداندن او اهای گستردهشود، اما تالشم 

ها و شهروندان عربستان  با نقد حاکمیت یا نقض تا شاهزاده دهداجازه نم حکومت عربستان 

ی ها. اپوزیسیون یک  از شیوهتبدیل شوندهنجارهای حاکم، طرد شده و به چهره اپوزیسون 

نظام  گرای  نسبت به یکتاصل  برای پیگیری حقوق بشر در هر کشوری است و برای مخالف

سیاس  و حقوق ، نخستین دستاویز، حقوق بشر خواهد بود تا هم جایگاه اپوزیسیون بهبود یابد 

ق بشر نشدن حقوپاسداشت دلیلو رسمیت یابد و هم خود گواه بر این باشد که اپوزیسیون به 

الملل  حقوق بشری در زمره کشورهای  عربستان از دید نهادهای بین هرچندبنیاد گرفته است. 

شده اختهاپوزیسیون شن ، ول  نبودکننده استشود که وضعیت حقوق بشر در آن نگراندانسته م 

 ای در برابر هواخواه  از حقوق بشر در عربستان است. و کارساز، به عنوان بازدارنده

د ناگسستن  با نیروی اقتصادی عربستان دارد که نه تنها روشن است که شیوه تطمیع، پیون

  سرزمین  و حتکه برای مخالفان و منتقدان برون ،سرزمین  کارساز استبرای مخالفان درون

 022۹الملل در گزارش  در اکتبر که سازمان عفو بین روستاینها نیز تأثیرگذار است. از دولت
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ضعیت الملل وجامعه بین تاشوند مانع م  پولا تکیه بر مقامات سعودی ببر این باور است که 

 .را مورد انتقاد قرار دهددر این کشور حقوق بشر 

. وجود دارد نگاه جمع  مثبت به هنجارهای حاکم، سوم، در میان شهروندان عربستان 

ها و هنجارهای سنت  یک شناخت ، گرایش بسیار به سنتشهروندان عربستان  از دید جامعه

در خود ها همچنین جایگاه اقتصادی برتر های دین  دارند. آنسرزمین بیابان  با شاخص

دانند. در را م  ،دست آمدهاز زیارت شهرهای مقدس به ناش خاورمیانه که از انرژی و پول 

درصد و یک  از بیشترین درآمدهای سرانه  9/9عربستان کمترین نرخ تورم در خاورمیانه به اندازه 

 ،رود. از سوی دیگرهزار دالر، شاخص پذیرفتن  برای رفاه شهروندان به شمار م  ۱9دازه به ان

های ست را هر روز از حکومت و دستگاههدیدهای  که در منطقه بر ضد آنهاشهروندان عربستان  ت

شود تا حقوق بشر را به عنوان یک ابزار ناتوان  مذهب ، ها سبب م شنوند. اینتبلیغات  م 

صادی و سیاس  به شمار آورند و همگام با پادشاه و شاهزادگان، گرایش  به حقوق بشر در اقت

 .ها مطرح نباشدآنحقوق بشر به عنوان اولویت  ،کممفهوم جهان  نداشته باشند یا دست

، عربستان در برابر نقدهای حقوق بشری خاموش نبوده، بلکه خود را طرفدار از اینفراتر 

 کند. پذیرش دوانده است؛ جای  که حقوق بشر اسالم  را تبلیغ م حقوق بشر نیز شناس

د که دهکنوانسیون اسالم  و عرب درباره حقوق بشر و نیز کنوانسیون حقوق کودک نشان م 

 نهد، ول  ساخت  از حقوقباره کنار نم زداید و آن را به یکعربستان مفهوم حقوق بشر را نم 

حال، در یک جامعه سه با این  ت اسالم  رویاروی  نداشته باشد.پذیرد که با سنبشر را م 

هیچ یک گرایش فراگیر به حقوق بشر  کهسطح  از شاهزادگان، شهروندان عربستان  و مهاجران 

 .آن باشدبرای نظام سیاس  و حقوق   یحقوق بشر تهدید انتظار داشتتوان نم ، ندارند

عربستان خود را پایبند اسناد جهان  حقوق بشر پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر:  .6

به حقوق بشر اسالم  باور  ،هاکدام از این اسناد را نپذیرفته و به جای آنچون هیچ ،داندنم 

های ها و تنشتواند در سنجش با دولت ایران، هزینهسویه به حقوق بشر م دارد. این نگاه یک

ده د جهان  حقوق بشر پیوسته و حت  از پیشگامان آن بوبسیار کمتری داشته باشد. ایران به اسنا

ول  در عمل به حقوق بشر اسالم  باور دارد و این تعارض در قانون و برنامه با رفتار را  ،است

ها و های دولتتواند کنشول  عربستان م  ،تواند برای جامعه جهان  توضیح دهدنم 
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ر در که حقوق بش دلیلالملل  در برابر نقض حقوق بشر را کنار بزند، به این های بینسازمان

ول  حقوق بشر اسالم  را به شکل  ،گاه نپذیرفته و آن را باور نداردمفهوم جهان  را هیچ

ن یعربستان در رفتار چندان به باورش پایبند نبوده است. ا ،کند. با این حالای اجرا م پذیرفتن 

کند،  ریزی مکشور به عضویت شورای حقوق بشر که بر اساس اسناد جهان  حقوق بشر برنامه

سیاس  بر رویکردهای سنت  و شرع  در این راستا برتری  هایگرایشدرآمده و روشن است که 

 دارد. 

های حقوق بشری از مجمع عموم  سازمان سازمان 0226که در تابستان به همین دلیل است از

ای حقوق بشر را به حالت تعلیق اند تا عضویت عربستان سعودی در شورل متحد خواستهمل

اند تا خواستهمشترک   الملل در بیانیهسازمان دیدبان حقوق بشر و سازمان عفو بین. آورددر

نباید  اضریکه ائتالف به رهبری عربستان، کشتار غیرنظامیان در یمن را متوقف نکرده،  هنگام 

 رادایروشن است که  ،شد. با این حالحقوق بشر سازمان ملل متحد حضور داشته با در شورای

ها به وضعیت حقوق بشر در درون سرزمین عربستان نیست، بلکه به نقش پررنگ این سازمان

اس  و سی نفوذو نیز به دلیل  روایناز  غیرنظام  در یمن بوده است.مردم این کشور در کشتار 

ملل  الهای بینداشت که عربستان در برابر جامعه جهان  و سازمان انتظارتوان نم  ،اقتصادی

قض حقوق ول  ن ،پاسخگو باشد یا بتوان برنامه قهرآمیزی در برابر این کشور به نمایش گذاشت

 بشردوستانه چنین وضعیت  ندارد.

را  انگشت اتهام آشکارا ،دهدنقض حقوق بشردوستانه که بر انجام جنایت جنگ  گواه  م 

. پس از رهبری ائتالف در جنگ یمن، ارتکاب جنایت جنگ  از گذاردم عربستان سعودی ر ب

سوی عربستان به ویژه نسبت به کودکان یمن  مطرح شده است. هرچند این اتهام برای هر دو 

مردان عربستان به ویژه پادشاه آن به دیوان پای دولت محتمل استول   ،طرف درگیر هست

ه به یک  از ستیک نهاد دولت  واب ،واکنش پلیس لندن ،الملل  باز شود. در این میانیفری بینک

که در مورد احتمال  ه استلیس لندن تأیید کردپ، درخور یادآوری است. اعضای شورای امنیت

 لیساست. پدریافت کرده های  گزارشارتکاب جنایت جنگ  از سوی عربستان سعودی در یمن 

 به گفته سخنگوی پلیس، این  کرده است. ها را ارزیابادعای آن وتماس گرفته  گرانگزارشبا 

  .ارزیاب  به عهده واحد جنایات جنگ  گذاشته شده که بخش  از پلیس ضد تروریسم است
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 ،های مردم  در ضدیت با رهبری عربستان در ائتالف جنگ جدا از این اقدام رسم ، جنبش

ژنرال احمد عسیری، سخنگوی ائتالف به رهبری در سفر  طوری کهبه ؛در انگلستان شکل گرفته

 برخ  قصد بازداشت وی به جهت انجام جنایت جنگ  را داشتند.به لندن،  عربستان

 

 گیرینتیجه
ول  سنجش دورنمای آن چندان دور از  ،چالش  پیچیده است وضعیت حقوق بشر در عربستان

 نظرمعمده بررس  کرد: از  منظرتوان از سه تان را م دسترس نیست. دورنمای حقوق بشر در عربس

نظام حقوق ، نخستین پایه حقوق بشر که  منظرالملل . از نظام حقوق ، نظام کشوری و نظام بین

زمینه کننده حقوق بشر، پیشبین است، وجود ندارد. حاکمیت قانون یا قانون پیش «حاکمیت قانون»

پاسداشت حقوق بشر است که در آغاز در قانون اساس  و زیر نام حقوق ملت یا حقوق شهروندان 

از دید حاکمیت قانون و وجود ، دارند یحقوق بشرچالش شود. بیشتر کشورهای  که بیان م 

مدار و پاسداشت حقوق بشر در عمل با بلکه در رفتار قانون ،های بایسته، چالش  ندارندقانون

ول  عربستان خشت حاکمیت قانون را در ساخت نظام حقوق  خود ندارد  هستند، روچالش روب

 شناساند. نما در جهان نو م و همین ویژگ ، این کشور را به عنوان یک پدیده موردی و انگشت

 اهای خاندان سلطنت ، تهای دیرین خود و بایستههرچند عربستان بر پایه شریعت و سنت

این نظام  ول  ،توانسته است نظام حقوق  کارآمد و متناسب با یک جامعه سنت  فراهم کندکنون 

هنگام  زیست خواهد داشت که این کشور یا در انزوای فراگیر بماند یا در شکوه یک تا تنها 

 .ابرقدرت بنماید و گرنه گزیری به دگرگون  نخواهد داشت

برای زنان، زمینه نیاز به حاکمیت قانون را فراهم خواه  به ویژه خواه  و حقهای قانونجنبش

ربستان ع ،تر و فراگیرتر از گذشتهها و نهادهای حقوق بشری فعالساخته است. در این میان، سازمان

نظام کشوری  که خود سهم  زیاد در این دگرگون  خواهد داشت. ،شناسانندرا به جامعه جهان  م 

ی خود گیرد و نظام حقوق  به خودقتصادی عربستان را در بر م که بیشتر نظام سیاس ، مذهب  و ا

بازدارنده نیرومندی در برابر حقوق بشر و حاکمیت ، رودها یک روبنا به شمار م در سنجش با آن

ای سبب شده تا عربستان یک خانواده بزرگ  محور و شاهزادهقانون است. نظام سیاس  خانواده

و این پدر گاه بر پایه شریعت و گاه بر پایه مصلحت، تنگناها را کنار بزند.  بر پایه پدرساالری ،باشد
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گاه از ارج و ارزش نیروی ول  هیچ ،ای، شاهزادگان بر سر قدرت هماوردی دارنددر چنین خانواده

خانوادگ  گریزان نیستند. شهروندان عربستان و کارگران خارج  نیز با چنین خانواده بزرگ  سر 

 پذیرد. ارند. نظام مذهب  و اقتصادی نیز این نظام سیاس  را م سازگاری د

محور است و این به سود نظام سیاس  است و چون عربستان گرا و گذشتهنظام مذهب  سنت

پذیرد و این مورد کم جهان اسالم، نظم کنون  در عربستان را م مرکز جهان اسالم است، دست

ها، نیروی عربستان در میان کشورهای مسلمان دید. در کنار اینتوان در جایگاه باالی م را 

اقتصادی برآمده از نفت و زیارت، پول هنگفت  برای نظام سیاس  به همراه دارد که همه ابزارهای 

  پروای  به حاکمیت قانون و دلبستگپاسداشت نظم موجود، رویاروی  با حقوق بشر جهان ، ب 

را فراهم ساخته است. نظام حقوق  هیچ کشوری بدون  د خاص با رویکر به حقوق بشر اسالم 

وق  توان گفت که نظام حقدگرگون  در نظام سیاس ، مذهب  و اقتصادی اصالح نشده است و م 

ول   ،رو استای اعتراض روبهعربستان و حاکمیت قانون و پذیرش حقوق بشر، اکنون با قطره

 موجود است.ها و هنجارهای همچنان بخش  از سیل سنت

. برخورد تاس موقعیت حقوق بشری عربستان شکننده و تهدیدآفرین ،الملل از دید نظام بین

یز که همچنان دنباله دارد و ن اخیرهای بار با اقلیت معترض شیعه در سالآمیز و خشونتتبعیض

ان به عنو های خاورمیانه به ویژه در یمن، سبب شده تا عربستانانجام جنایات جنگ  در جنگ

ود. با این ش شناختهدهنده جنایات جنگ  ناقض برجسته حقوق بشر و بشردوستانه و حت  انجام

ر منطقه به عربستان داگر طور کامل بسته به سیاست بیرون  عربستان است. این تهدید به ،حال

ا دفع رویژه با ایران دست یابد، تهدید حقوق بشری اقلیت شیعه گونه بهسیاست خارج  تعامل

 امضا  را المللعربستان اساسنامه دیوان کیفری بین . از منظر حقوق بشردوستانه نیزخواهد کرد

تواند رود. تنها تصمیم شورای امنیت م الملل  به شمار نم دیوان کیفری بین اعضاینکرده و از 

منیت، م شورای اتصمی. با وجود این، عربستان را به عنوان متهم جنایت جنگ  در یمن مطرح کند

آن اثر بگذارد و دیگر اینکه تنها  اعضایتواند بر روی ای سیاس  داشته و عربستان م چهره

 . عربستان متهم به جنایت جنگ  در خاورمیانه نیست

به تهدید  توانندان برجسته نیست و تنها م بنابراین، تهدید حقوق بشر برای آینده عربستان چ

 خواه  دارد.خواه  و حقکه راه به سوی قانون ،خزنده نوگرای  در جامعه عربستان پرداخت
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