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  ،لًعلى إتاحة الفرصة  /ةسٌادة الرئٌسشكرا لك  

 المشاركة فً هذا المنتدى القٌم.و شكرا للمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان إللحاقنا ببرنامج الزمالة لألقلٌات والذي اتاح لنا فرصة 

  .فً الخارج ةٌٌعة السعودٌٌن ومراجعهم الدٌنبٌن الشروحٌة بحته  عالقة تربطو�عربٌة، أصول وجذور لها سعوديةالفي األقلية الشيعية �

 .المعتقدعلى  بناء التمٌٌزمتعددة من شكاالً أمن إجمالً السكان إال إنهم ٌواجهون تحدٌات فرٌدة و %2لى الرغم من إن الشٌعة ٌمثلون وع

لعدم دخول  إال إن القراءة الواقعٌة تشٌر ،ودٌة من المشاركة فً الشأن العامللمرأة السع حسمى الرغم من صدور قرار ٌعل، سياسيا �

الوزراء، وندرة غٌاب التمثٌل الرسمً فً مجلس �وهذا ٌستند على واقع الرجل الشٌعً الذي ٌتمثل فً :، هذا المجالالمرأة الشٌعٌة فً 

عدم تكافؤ الفرص من والمعاناة   أو السلك الدبلوماسً، واألمنً التمثٌل فً مجلس الشورى، وعدم السماح بالدخول فً السلك العسكري

  .أوال والمعتقد ثانٌا الجنس أساسعلى التً تعانً من تمٌٌز مركب المرأة الشٌعٌة بالحري فكٌف  . الوظٌفٌة واإلدارٌة والسٌاسٌة

 إعالنفً  ةجمٌع الحقوق الوارد إنوحٌث  لمعاهدات األساسٌة لحقوق اإلنسانجمٌع ا أساسومبدأ المساواة عدم التمٌٌز  مبدأٌمثل  وحيث

 نتمٌن إلى أقلٌات تنطبق على نساء؛حقوق األشخاص الم

 :نوصي الحكومة السعودية بـ

 . تحمٌهموتشرٌعات تخصهم وإٌجاد  ،النظام األساسً للحكم )الدستور(فً  بالوجود الشٌعً اإلعتراف -1

�ب -2 �فاعم�فٍ�مجهس�انشىري�وإسناد�اإلسزاع �كعضى �إشزاكها �و �مؤسساث�اندونت �فٍ�انجانب�انسُاسٍ�وفٍ�إدارة ئشزاك�انمزأة

ل بالرج ألقلٌة الشٌعٌة من هذا األمر أسوة، وعدم استثناء المرأة من امرحلٌا "الكوتا  الحصص " من خالل نظام، حقائب�وسارَت�نها

 .الشٌعً المستثنى من هذه العملٌة

بالحقوق  العهد الخاصعلى  والتصدٌق المرأة لقضاء على جمٌع أشكال التمٌٌز ضدا تفاقٌةاضة عن رفع التحفظات الفضفا -3

 عهً انقضاء تفاقُتإل ختُارٌإلا انبزوتىكىل عهًو  قتصادٌة والثقافٌةإلوا ةجتماعٌإلالخاص بالحقوق ا والسٌاسٌة والعهدالمدنٌة 

 .وتنفُذه� انمزأة ضد انتمُُش أشكال جمُع

 أفزاد بقُت شأن ننهشأ وانمساواة ستقاللإلباالذي ٌحد بشدة من قدرة  النساء على التصرف بطرٌقة تتسم  ،إلغاء نظام الوالٌة -4

 حٌث ٌحد من أهلٌتها القانونٌة ومسائل األحوال الشخصٌة بما فً ذلك  اختٌار مكان اإلقامة  والتنقل والعمل .  انسعىدٌ تمعنمجا

  بـ: ألمم المتحدةكما نوصي ا

على الواقع المرٌر الذي تعٌشه المرأة  بكثتقوم الخبٌرة المستقلة  المعنٌة بقضاٌا األقلٌات بزٌارة السعودٌة  واإلطالع عن  إن -1

 السعودٌة بشكل عام والمرأة المنتمٌة إلى أقلٌة شٌعٌة بشكل خاص .

بشكل عام  األقلٌاتالتً تحفظ حقوق الدولٌة  تفاقٌاتإلاالضغط الدولً باتجاه مصادقة السعودٌة على العهدٌن الدولٌٌن وباقً  -2

 .والنساء بشكل خاص

  إصغائكموشكرا لحسن                                                          


