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Δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία  

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2007 σχετικά με τα 

δικαιώματα των γυναικών στη Σαουδική Αραβία    

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία επεκύρωσε τη Σύμβαση των 

Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης εις βάρος των γυναικών στις 

7 Σεπτεμβρίου 2000, 

– έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων 

τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, η οποία 

επικυρώθηκε από τη Σαουδική Αραβία στις 23 Σεπτεμβρίου 1997, 

– έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Σαουδική Αραβία αποτελεί συμβαλλόμενο μέρος στη 

Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού από τις 26 Ιανουαρίου 1996, 

– έχοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2006 η Σαουδική Αραβία απέκτησε έδρα στο νέο 

Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών, 

– έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για τη Σαουδική Αραβία, της 18ης 

Ιανουαρίου 19961 και της 10ης Μαρτίου 20052,   

– έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού του, 

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στη Σαουδική Αραβία συνεχίζουν να υφίστανται 

πολλές μορφές διακριτικής μεταχείρισης στην ιδιωτική και δημόσια ζωή, συχνά πέφτουν 

θύματα σεξουαλικής βίας και αντιμετωπίζουν τεράστια εμπόδια στο σύστημα ποινικής 

δικαιοσύνης, 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Οκτώβριο του 2006 μια 19χρονη, γνωστή ως «το κορίτσι του 

Κατίφ» καταδικάστηκε σε 90 μαστιγώσεις διότι βρέθηκε μόνη σε αυτοκίνητο να 

συνομιλεί με άνδρα που δεν ήταν στενός συγγενής της όταν έπεσε θύμα επίθεσης και 

ομαδικού βιασμού, 

Γ. εκφράζοντας τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι το Γενικό Δικαστήριο του Κατίφ 

(Σαουδική Αραβία) αναθεώρησε την απόφαση το Νοέμβριο του 2007 και την καταδίκασε 

σε έξι μήνες φυλάκιση και 200 μαστιγώσεις, 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάλληλος του Γενικού Δικαστηρίου του Κατίφ δήλωσε ότι το 

Δικαστήριο επέβαλε αυστηρότερη ποινή στο κορίτσι, μετά από εντολή του Ανωτάτου 

Δικαστικού Συμβουλίου, διότι η 19χρονη είχε προσπαθήσει να παρουσιάσει τα γεγονότα 

με υπερβολές και να επηρεάσει τη δικαιοσύνη χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης, 
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Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι απαγορεύθηκε στον δικηγόρο του θύματος Abdul Rahman Al-

Lahem να εισέλθει στην αίθουσα του δικαστηρίου καθώς και να εκπροσωπήσει την 

πελάτισσά του στο μέλλον μετά από προσπάθειες που κατέβαλε να ασκήσει προσφυγή 

κατά του Υπουργείου Δικαιοσύνης διότι το τελευταίο αρνήθηκε να του παράσχει 

αντίγραφο της δικαστικής απόφασης που αφορούσε την πελάτισσά του και την οποία 

χρειαζόταν για να μπορέσει να προετοιμάσει την υποβολή έφεσης· λαμβάνοντας υπόψη 

ότι ο Abdul Rahman Al-Lahem αντιμετωπίζει τώρα πειθαρχική ακρόαση στο Υπουργείο 

Δικαιοσύνης ενώ μπορεί να του επιβληθούν ποινές που φθάνουν μέχρι την απαγόρευση 

της άσκησης δικηγορίας για τρία χρόνια και διαγραφή από τον δικηγορικό σύλλογο, 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdul Rahman Al-Lahem ήταν επίσης δικηγόρος υπεράσπισης 

του ζεύγους Fatimeh και Mansour Al-Taimani, γονέων δύο παιδιών, οι οποίοι τον Ιούλιο 

του 2007 εξαναγκάστηκαν να πάρουν διαζύγιο κατ' απαίτηση του αδερφού της συζύγου 

με το επιχείρημα ότι η φυλετική καταγωγή της Fatimeh ήταν ανώτερη από εκείνη του 

συζύγου της· λαμβάνοντας υπόψη ότι και οι δύο κρατήθηκαν στις φυλακές επί ημέρες, 

μάλιστα μήνες, μαζί με τα παιδιά τους, διότι αρνήθηκαν να αποδεχθούν το διαζύγιο· 

λαμβάνοντας υπόψη ότι η Fatimeh είναι υποχρεωμένη να ζει σε καταφύγιο διότι αρνείται 

να επιστρέψει στην οικογένειά της, 

Ζ. ανησυχώντας ιδιαίτερα για το γεγονός ότι η ποινικοποίηση στη Σαουδική Αραβία κάθε 

στενής επαφής μεταξύ ατόμων του άλλου φύλου που δεν συνδέονται με δεσμό γάμου 

αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για να προσφύγουν στη δικαιοσύνη τα θύματα βιασμού, καθώς 

και το γεγονός ότι ένα δικαστήριο μπορεί να θεωρεί την καταγγελία μιας γυναίκας ότι 

υπέστη βιασμό ως αποδοχή εξωγαμιαίων σεξουαλικών σχέσεων εκτός εάν μπορεί να 

αποδείξει, με την προσκόμιση επακριβών στοιχείων, ότι η επαφή αυτή δεν έγινε με τη 

συγκατάθεσή της, 

Η. έχοντας υπόψη ότι δύο εκατ. περίπου γυναικών διακινουμένων εργαζομένων 

απασχολούνται ως οικιακές βοηθοί στη Σαουδική Αραβία και αποτελούν συχνά 

αντικείμενο καταχρήσεων εκ μέρους των κρατικών αρχών και των ιδιωτών εργοδοτών, 

περιλαμβανομένης της σωματικής και ψυχολογικής κακομεταχείρισης και μη καταβολής 

των μισθών, κράτησης χωρίς να έχει απαγγελθεί κατηγορία ή να έχει πραγματοποιηθεί 

δίκη, ακόμη δε και θανατικής ποινής μετά από αθέμιτες νομικές διαδικασίες, 

Θ. εφιστώντας ιδιαίτερα την προσοχή στις υποθέσεις της Rizana Nafeek, οικιακής βοηθού 

από τη Σρι Λάνκα που καταδικάστηκε σε θάνατο τον Ιούνιο του 2007 για το θάνατο ενός 

βρέφους που είχε στη φύλαξή της ενώ ήταν ηλικίας μόλις 17 ετών και των ινδονησίων 

οικιακών βοηθών Siti Tarwiyah Slamet και  Susmiyati Abdul Fulan που ξυλοκοπήθηκαν 

μέχρι θανάτου από την οικογένεια του εργοδότη τους τον Αύγουστο του 2007 και δύο 

άλλων που υπέστησαν καίριους τραυματισμούς, 

Ι. σημειώνοντας ότι τα συμβαλλόμενα μέρη σε διεθνείς συμβάσεις για τα δικαιώματα του 

ανθρώπου (όπως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής 

διάκρισης εις βάρος των γυναικών) έχουν την υποχρέωση να διασφαλίζουν την ισότητα 

των δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών,        

1. επιμένει ότι η κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας πρέπει να λάβει περαιτέρω μέτρα για 

να άρει τους περιορισμούς όσον αφορά τα δικαιώματα της γυναίκας, μεταξύ άλλων όσον 

αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, την απαγόρευση της οδήγησης, τις ευκαιρίες 

απασχόλησης για τις γυναίκες, τη νομική τους προσωπικότητα και την εκπροσώπησή 

τους σε δικαστικές υποθέσεις, να εξαλείψει κάθε μορφής διάκριση εις βάρος των 



γυναικών στην ιδιωτική και στη δημόσια ζωή καθώς και να προωθήσει τη συμμετοχή των 

γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή· 

2. εκφράζει τη λύπη του για την προαναφερθείσα απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου του 

Κατίφ να τιμωρήσει το θύμα βιασμού· καλεί τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας να 

ακυρώσουν την απόφαση και να άρουν όλες τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει το θύμα 

βιασμού· 

3. σημειώνει ότι στις 3 Οκτωβρίου 2007 ο βασιλιάς Abdullah εξήγγειλε δικαστική 

μεταρρύθμιση η οποία υπόσχεται τη σύσταση νέων ειδικών δικαστηρίων και τη βελτίωση 

της εκπαίδευσης δικαστών και δικηγόρων· υπενθυμίζει ότι σύμφωνα με πληροφορίες, τον 

Μάιο του 2007 ο βασιλιάς Abdullah διέταξε να συσταθεί νέο δικαστήριο το οποίο θα 

ειδικεύεται στην εξέταση περιπτώσεων οικιακής βίας·  

4. θεωρεί ότι η οργάνωση εκστρατείας για την ευαισθητοποίηση του κοινού όσον αφορά τη 

βία εις βάρος των γυναικών στη Σαουδική Αραβία, ειδικότερα την οικιακή βία, θα 

αποτελούσε ιδιαίτερα αξιέπαινη πρωτοβουλία που πρέπει να αναληφθεί επειγόντως· 

5. καλεί επειγόντως τις αρχές να αναθεωρήσουν και να θέσουν σε εφαρμογή την εθνική 

εργασιακή νομοθεσία προκειμένου να παρέχεται ισότιμη προστασία στους οικιακούς 

βοηθούς σε σχέση με τους εργαζόμενους σε άλλους κλάδους και να εξασφαλίζεται η 

δίωξη των εργοδοτών που είναι υπεύθυνοι για σεξουαλικές ή σωματικές καταχρήσεις και 

καταχρήσεις σε βάρος των δικαιωμάτων του εργαζομένου που συνιστούν παραβίαση της 

υφισταμένης εθνικής νομοθεσίας· 

6. καλεί την κυβέρνηση της Σαουδικής Αραβίας να επανεξετάσει όλες τις υποθέσεις 

αδικημάτων εναντίον παιδιών για τις οποίες επεβλήθη η θανατική ποινή, να αναστείλουν 

τη θανατική ποινή για τις υποθέσεις αυτές και να καθιερώσουν ένα μορατόριουμ σε 

σχέση με τη θανατική ποινή· 

7. καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να θέσουν τα ζητήματα αυτά στο επόμενο κοινό 

Συμβούλιο και την υπουργική συνάντηση μεταξύ της ΕΕ και του Συμβουλίου 

Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου·   

8. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την 

Επιτροπή, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, την κυβέρνηση της Σαουδικής 

Αραβίας, τον Γενικό Γραμματέα της Οργάνωσης Ισλαμικής Διάσκεψης και τον Γενικό 

Γραμματέα του Συμβουλίου Συνεργασίας των Χωρών του Κόλπου. 

 

 

 


