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  المملكة العربية السعودية
وبالرغم من . تتفشى انتهاآات حقوق اإلنسان في المملكة العربية السعودية التي تطبق نظام الملكية المطلقة
  .القصورالضغوط الدولية والداخلية من أجل تطبيق إصالحات، فقد اتسمت خطوات اإلصالح بالتردد و

 القانون السعودي، حيث ال ُيسمح بتكوين أحزاب سياسية حظى آثير من الحقوق األساسية بالحماية فيتوال 
 قامت الحكومة بحملة من المضايقة ، السنوات األخيرةوخالل. محدودة للغاية حرية التعبير تزالوال 

والترهيب للسعوديين الذين يدافعون عن حقوق اإلنسان وخنقت آل الجهود الرامية إلنشاء جماعات مستقلة 
  .اإلبالغ عنهالمراقبة االنتهاآات و

  
وما زال االحتجاز التعسفي، وتعرض المحتجزين لسوء المعاملة والتعذيب، والقيود المفروضة على حرية 

ونفذت المملكة . عث على القلق الشديدب من األمور التي ت،االنتقال، وغياب المحاسبة على المستوى الرسمي
صف ت منبحلول حكمًا باإلعدام 15ة نفذت قراب، بينما 2003 حكمًا باإلعدام في عام 50قرابة 
 تعترض دور المرأة السعودية في االقتصاد والسياسة شديدةوما زالت عقبات . 2004 تشرين الثاني/نوفمبر

 آثير من العمال األجانب في ظروف تتسم باالستغالل، وآثيرًا ما ويعمل. ووسائل اإلعالم والمجتمع
 على أيدي  طيلة الليل والنهار في المنازل للحبستتعرض النساء المهاجرات الالتي يعملن خدمًا

 . السيئة لالنتهاآات الجنسية وغيرها من أشكال المعاملة يجعلهن عرضًةمما ،مستخدميهن
  

ولم يؤد اهتمام وسائل اإلعالم باإلصالح السياسي وتصريحات الحكومة المتعلقة بحقوق اإلنسان إلى تغيير 
وأنشأت الحكومة . ع على المعلومات المتعلقة بانتهاآات الحقوق ولم يوسع سبل االطال،في الممارسات

  .نها تفتقر إلى االستقاللإ، إال 2004السعودية لجنة وطنية لحقوق اإلنسان في عام 
  

  اإلرهاب واألمن الداخلي
 تسعة نفذ ،2003أيار / مايو12ففي . 2004 عام خاللتدهور الوضع األمني الداخلي في السعودية 

 حيث استخدموا سيارات ملغومة ين، شخصًا آخر26ة، مما أسفر عن مقتلهم مع  انتحاريراتأشخاص تفجي
ومنذ ذلك الحين تعاني .  عماًال أجانب أغلبهم من دول عربية أخرىتؤويفي مهاجمة ثالثة مجمعات سكنية 

 ًان أغلبها موجهالبالد من تفجيرات انتحارية وهجمات باستخدام األسلحة اآللية وعمليات احتجاز للرهائن آا
 على األقل من األشخاص 13وتزعم السلطات أنها قتلت أو اعتقلت . الوافدين من دول غربيةضد العاملين 

  .الستة والعشرين الذين حددتهم على أنهم أبرز المشتبه بهم في الهجمات
  



 
 

شخاص  إن بعض األ، نائب وزير الداخلية، قال األمير أحمد بن عبد العزيز،2004آذار /وفي مارس
وامتنع األمير .  آخرون رهن التحقيقلال يزا في حينالمحتجزين ألسباب أمنية ُأدينوا وُحكم عليهم بالسجن، 

وحتى آتابة هذا التقرير لم تكن . عن التعليق بخصوص المحاآمات وأسباب إجرائها بعيدًا عن العلن
 في قضايا أمنية أو من ُيزعم  معلومات إضافية بخصوص أي محاآمات للمحتجزينةالسلطات قد أعلنت أي

  .أنهم إرهابيون
  

  حرآة اإلصالح والقبض على النشطاء
تعزيز حماية  عددًا من االلتماسات العلنية التي تدعو إلى تطبيق إصالحات و2004 و2003شهد عاما 

رؤية " من المواطنين السعوديين ميثاقًا عنوانه 104 أرسل ،2003آانون الثاني /في أواخر ينايرف. لحقوقا
. إلى ولي العهد األمير عبد اهللا، الحاآم الفعلي للبالد، وبعض آبار المسؤولين" لحاضر الوطن ومستقبله

، من بينها تطبيق ضمانات لحرية التعبير واالجتماع وتكوين شاملةودعا الميثاق إلى إجراء إصالحات 
.  أو تقديمهم إلى محاآمة عادلةطالب باإلفراج عن السجناء السياسيينآما الجمعيات واالنضمام إليها، 

مؤتمر الحوار "قد  ُع،2003حزيران /واستقبل ولي العهد مجموعة من الموقعين على الميثاق، وفي يونيو
الذي ُدعي إليه علماء الدين من ممثلي المذاهب اإلسالمية في البالد، بما في ذلك المذهب الشيعي " الوطني

 خطى تباطؤ ،2003أيلول / في سبتمبروانتقد التماس تاٍل. وهابيوالمذاهب السنية األخرى غير المذهب ال
 من األساتذة الجامعيين والكتاب 306ووقع االلتماس . اإلصالح وغياب المشارآة الشعبية في صنع القرار

 المؤلف من ،ودعا االلتماس إلى اختيار أعضاء مجلس الشورى.  امرأة50ورجال األعمال وآان من بينهم 
أشار إلى أن االفتقار آما ، )األعضاء حاليًاوُيذآر أن الحكومة تعيِّن (ن خالل انتخابات عامة  م، عضوًا120

  . تفشي التعصب والتطرف منإلى حرية التعبير يزيد
  

. غير أن آخرين من أعضاء األسرة الحاآمة لم يشارآوا ولي العهد األمير عبد اهللا ميله المواتي اإلصالحيين
نها إ قائًالن وزير الداخلية األمير نايف من شأن دعوات اإلصالح  هوَّ،2003ل تشرين األو/ففي أآتوبر

تشرين / أآتوبر14 في ،وعندما تظاهر بعض المواطنين السعوديين في الشوارع". نباح ال جدوى منه"
 في مبادرة لم يسبق لها مثيل خالل افتتاح مؤتمر بخصوص حقوق اإلنسان يحظى برعاية 2003األول 
 80وظل زهاء . لقت قوات األمن القبض على مئات من المتظاهرين وفرقت الباقين باستخدام القوة أ،رسمية

بالسجن و  بالجلدشخصًا رهن االحتجاز لعدة أشهر بعد ذلك دون تهمة أو محاآمة، بينما ُحكم على آخرين
  .ما وردحسب،  أغلبهم قد ُأطلق سراح آان2004تشرين الثاني /وبحلول نوفمبر. فترات متباينةل

  
 التي تتألف في أغلبها "اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان" أعلنت الحكومة إنشاء ،2004آذار / مارس9وفي 

 أعلن أعضاء اللجنة أنهم زاروا بعض منشآت االحتجاز ،تشرين الثاني/وفي نوفمبر. من مسؤولين حكوميين
عودية قولهم إن الظروف جيدة على وجه ونقلت عنهم وسائل اإلعالم الس. ويعدون تقريرًا لوزارة الداخلية
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 في المائة من نزالئها من غير 80ن السجون تعاني من االآتظاظ الشديد وإن ما يقرب من إالعموم إال 
  .السعوديين

  
 من أنصار اإلصالح الذين حاولوا توزيع التماس يدعو إلى 13آذار إلقاء القبض على / مارس شهرشهدآما 

وأشاروا أيضًا إلى اعتزامهم إنشاء هيئة . توري ذي البرلمان المنتخب في البالداتباع النظام الملكي الدس
وُأفرج عنهم جميع باستثناء ثالثة خالل عدة أسابيع بعد أن . معنية بحقوق اإلنسان مستقلة عن الحكومة

ن الذين وبدأت محاآمة الثالثة الباقي. وافقوا على ما يبدو على وقف جهودهم الخاصة بتقديم التماس علني
وآانت وآالة األنباء . 2004آب / أغسطس9رفضوا الموافقة على ذلك الشرط بجلسة أولى علنية في 

السعودية الرسمية قد نقلت في وقت سابق عن مسؤول بوزارة الداخلية لم تذآر اسمه قوله إن الثالثة 
ولم تعلق اللجنة الوطنية . أصدروا بيانات ال تخدم الوحدة الوطنية وتالحم المجتمع على أساس من الشريعة

  .الرسمية لحقوق اإلنسان علنًا على القضية
  

 مجلسًا بلديًا في شتى 178  فيعضاءاألوأجلت الحكومة مرتين االنتخابات المزمع إجراؤها الختيار نصف 
  أما بقية أعضاء؛2005شباط /أنحاء البالد، وآان من المقرر حتى آتابة هذا التقرير أن ُتجرى في فبراير

 الذين ال تقل أعمارهم عنوينص قانون االنتخابات على أن جميع المواطنين . المجالس فستعينهم الحكومة
 عدة نساء اعتزامهن ترشيح أنفسهن في االنتخابات، غير أن ت وقد أعلن،لتصويتلهم الحق في ا سنة 21

تشرين األول / أآتوبر10  في، قائًال، حيث صرحوزير الداخلية األمير نايف بن عبد العزيز استبعد ذلك
  . إنه ال يعتقد أن مشارآة النساء ممكنة،2004

  
 أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة تعتزم إنفاذ القوانين القائمة التي تحظر ،2004أيلول / سبتمبر13وفي 

 وثيقة أو خطاب أو ةعلى جميع الموظفين العموميين المشارآة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إعداد أي
 اجتماعات تهدف إلى ةريضة، أو إجراء حوار مع وسائل اإلعالم المحلية أو األجنبية، أو المشارآة في أيع

وآان موظفون عموميون من بينهم أساتذة جامعيون من بين الموقعين على . معارضة سياسات الدولة
  .التماسات اإلصالح األخيرة

  
  حقوق المرأة

 األمر بالمعروف والنهي هيئة"وتفرض . لشديد ومن قيود تعوق حريتهاتعاني المرأة في المملكة من التمييز ا
، الفصل الصارم بين الجنسين وتلزم النساء والفتيات بارتداء "شرطة دينية "وهي بمثابة، "عن المنكر

وبرغم أن بعض النساء يتولين مناصب مهنية في . عباءات طويلة سوداء وغطاء للرأس في العلن
 والبنوك والمكاتب وغيرها، فما زلن بحاجة إلى إذن آتابي من ولي من الذآور حتى المستشفيات والمدارس

  .يمكنهن السفر
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وعند تعرض النساء لسوء المعاملة أو للعنف على أيدي أقارب من الذآور ال يجدن في آثير من األحيان 
ن الذي تديره الدولة، قضية أثارت رانيا الباز، وهي مذيعة في القناة األولى للتلفزيوقد و. وسيلة لالنتصاف

 عندما أجرت مقابالت ،2004نيسان /العنف في محيط األسرة بطريقة علنية لم يسبق لها مثيل في أبريل
صحفية وهي في فراشها بالمستشفى وسمحت بنشر صورها التي تظهر فيها آدمات شديدة بوجهها بعد أن 

 العام وأثارت قدرًا آبيرًا من النقاش وحرآت قضيتها الرأي. اعتدى عليها زوجها بالضرب المبرح
  .بخصوص مشكلة تعرض النساء لإلساءة على أيدي أزواجهن

  
  العمال المهاجرون

 ي أ، مليون نسمة8.8أفاد وزير العمل غازي القصيبي بأن عدد العمال المهاجرين في السعودية يقدر بنحو 
 وجنوب شرق آسيا مثل الهند وباآستان وأغلب هؤالء العمال قادمون من بلدان جنوب. ثلث سكان البالد

نكا وإندونيسيا والفلبين، غير أن عددًا آبيرًا من العمال المهاجرين يقدمون أيضًا من ال ش وسرييالدغوبن
وآثيرًا ما يتعرضون للعمل في ظروف تتسم باالستغالل، بما في ذلك العمل . بلدان مثل السودان ومصر

 ساعة يوميًا تخلو في آثير من األحيان من فترات للراحة أو فرصة 16 و12عددًا من الساعات يتراوح بين 
الحبس في آذلك  و،لتناول الطعام والشراب، فضًال عن عدم حصولهم على أجورهم لفترات تمتد ألشهر

  .سكن مغلق خالل ساعات راحتهم خارج العمل
  
صوص النتهاآات حقوق خدمًا في المنازل، وهن عرضة على وجه الخآكثير من المهاجرات العمل تو

وثقت قد و. اإلنسان بسبب عزلتهن في منازل خاصة واستبعادهن من آثير من ضمانات الحماية في العمل
منظمات غير حكومية معنية بالعمال المهاجرين في آثير من البلدان اآلسيوية مئات الحاالت التي تعرضت 

 ذآري، بما في ذلك االغتصاب، ولم ينلن قدرًا ُي الجسدي والنفسي والجنسإليذاءفيها مثل هؤالء العامالت ل
  . على اإلطالقمن اإلنصاف أو لم ينلن أي إنصاف

  
ويتعرض العمال األجانب الذين تعتقلهم الشرطة للتعذيب واالحتجاز لفترات مطولة بمعزل عن العالم 

فيهم حكم اإلعدام في وآان قرابة ثلثي األشخاص الذين ُنفذ . الخارجي واإلدالء باعترافات منتزعة قسرًا
  . شخصًا، من األجانب50، ويقرب عددهم من 2003السعودية في عام 

  
  األطراف الدولية الرئيسية

 لها على الرغم من أن العالقات شابها ًا رئيسيًا تجاريًا للسعودية وشريكًا أساسيًاالواليات المتحدة حليفُتعد 
وآان وجود آالف .  على نيويورك وواشنطن2001أيلول / سبتمبر11شيء من التوتر في أعقاب هجمات 

من العسكريين األمريكيين المرابطين في المملكة سببًا رئيسيًا للمعارضة الداخلية للحكومة، وُخفض عددهم 
الف اآل رغم بقاء 2004 بحلول أواخر عام 500 إلى قرابة 2003من زهاء خمسة آالف في أوائل عام 
،  وصف،2004أيلول /وفي سبتمبر.  المبيعات العسكرية في المملكةمن األمريكيين الذين يخدمون عقود
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 الدينية السعودية ات التقرير الدولي السنوي لوزارة الخارجية األمريكية بخصوص الحريوللمرة األولى،
وبلغت قيمة الصادرات األمريكية غير العسكرية ". دولة تمثل مبعث قلق على وجه الخصوص"بأنها 

وبلغت قيمة الصادرات من .  وهو آخر عام تتوفر عنه إحصاءات2003ر دوالر في عام  مليا4.6للسعودية 
ُيذآر أن و. الخدمات العسكرية وغيرها من الخدمات ملياري دوالر في المتوسط آل عام في الفترة األخيرة

سعودية في وُقدرت قيمة االستثمارات ال. السعودية من مصدري النفط الرئيسيين للواليات المتحدة وحلفائها
  .2003 مليار دوالر في أوائل عام 250الواليات المتحدة بما يقرب من 

  
  .وللسعودية أيضًا عالقات عسكرية مع بريطانيا وفرنسا
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