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Θέμα: Η κατάσταση των ακτιβιστών για τα δικαιώματα της γυναίκας στη Σαουδική Αραβία

Στη Σαουδική Αραβία, παρά τις μικρές δευτερεύουσες βελτιώσεις που έχουν σημειωθεί, τα δικαιώματα 
των γυναικών εξακολουθούν να είναι αυστηρά περιορισμένα. Τα άτομα που μάχονται για δικαιώματα 
των γυναικών αντιμετωπίζουν συχνά συλλήψεις και φυλακίσεις χωρίς να τους απαγγέλλονται 
κατηγορίες. Μολονότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας έχει άρει την απαγόρευση οδήγησης των 
γυναικών, από το 2018 περισσότεροι από 30 ακτιβιστές, άνδρες και γυναίκες, συνελήφθησαν και 
συχνά βασανίστηκαν, συχνά χωρίς επίσημες κατηγορίες. Μεταξύ αυτών, οι Samar Badawi, Nassima 
Al-Sada και Loujain Al-Hathloul, γυναίκες που πολέμησαν ενάντια στο σύστημα της ανδρικής 
κηδεμονίας ή απλώς τόλμησαν να διεκδικήσουν ένα αξίωμα. Η Σαουδική Αραβία είναι μέλος του 
Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, 36 κράτη μέλη του οποίου την επέκριναν δημόσια 
για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τον Μάρτιο του 2019. Έχοντας αυτά υπόψη:

1. Σκοπεύει ο ΑΠ/ΥΕ να καλέσει, σε όλα τα διπλωματικά επίπεδα, τις Σαουδικές αρχές να 
απελευθερώσουν τους ακτιβιστές των δικαιωμάτων των γυναικών, να αποσύρουν τις κατηγορίες 
εναντίον τους και να θέσουν τέρμα σε όλες τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις 
αυθαίρετες κρατήσεις και τα βασανιστήρια;

2. Είναι ο VP / HR έτοιμος να ασκήσει πίεση στις αρχές της Σαουδικής Αραβίας για τον τερματισμό 
του συστήματος ανδρικής κηδεμονίας και των διακρίσεων κατά των γυναικών στη Σαουδική 
κοινωνία;


