
2

التقارير الخاصة

لة
س

سل

 1435 هـ  -  )2014 م(

22
األبعاد السياسية واألمنية والحقوقية 

المتضمنة في التقارير الدولية عن 
المملكة العربية السعودية 

)دراسة تحليلية(

SECURITY, POLITICAL AND HUMAN 

RIGHS DIMENSIONS INCLUDED IN 

INTERNATIONAL REPORTS

 ABOUT SAUDI ARABIA 

(Analytical Study)





التقارير الخاصة
األبعاد السياسية واألمنية والحقوقية 

المتضمنة في التقارير الدولية عن 
المملكة العربية السعودية

ـــ 3 ـــ

مقدمة

العامل، يف ظلِّ  اهتمام عدد كبري من اجلهات حول  ال�سعودي على  ال�ساأن  يحوز 
ال�سعيَدين  على  حمورية  دولة  لكونها  متثِّله؛  الذي  والدويل  الإقليمي  الثِّْقل 
َا تتمتَّع به من ثقل دويل كبري بو�سفها اأحد اأهم الدول  العربي والإ�سالمي، ولمِ
الوؤثِّرة يف ال�ساأن القت�سادي، بالإ�سافة اإلى كونها وجهة رئي�سة لاليني العمالة 
جميع  من  والعتمرين  اج  احلجَّ لاليني  اأي�ساً  ووجهة  العامل،  دول  جميع  من 
مات  اأ�سقاع الأر�ض؛ ما ي�سع الملكة دائماً يف بوؤرة ال�سوء، �سواء بالن�سبة اإلى النظَّ
ات  احلقوقية، احلكومية منها اأو الأهلية، اأو بالن�سبة اإلى ال�سحف العالية وحمطَّ
من  لئات  مو�سوعاً  ال�سعودي  ال�ساأن  ي�سبح  ما  كثرياً  التي  الف�سائية،  التلفزة 
نها  رها، والتي لها اأثر يف الراأي العام العالي يف فكرته التي يكوِّ التقارير التي ُت�سدمِ
ال�سورة  تكوين  والتاأثري يف  ية  الأهمِّ بالغة  التقارير  ما يجعل هذه  الملكة؛  عن 
يف  القرار  نَّاع  �سُ من  عري�ض  وقطاع  العامل  �سعوب  لدى  الملكة  عن  الذهنية 
احلكومات والربلانات، ول�سيَّما اأولئك الذين مل ُتَتْح لهم فر�سة زيارة الملكة، اأو 
ز فيما يطالعونه  معرفة واقعها عن ُقْرب، فاأ�سبح كل ما يعرفونه عن الملكة يرتكَّ

عنها من تقارير.

ُد فيها من  الع على ما َيرمِ ومن هنا فاإنَّ من ال�سروري متابعة تلك التقارير، والطِّ
نَّاع القرار، حتى تكون يف احل�سبان،  عها بني يَدي �سُ اأو انتقادات، وَو�سْ اإيجابيات 
�سيا�سات،  من  الواقع  اأر�ض  على  ُياَر�ض  فيما  اأو  قرارات،  من  ُيتََّخذ  فيما  �سواء 
�سعياً لتعزيز الإيجابيات مبا يتوافق مع ال�سيا�سة الداخلية واخلارجية للمملكة، 
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ع ال�سيا�سات ال�ستقبلية الكفيلة بالق�ساء على  وتفادي النتقادات ما اأمكن، ثم َو�سْ
احل�ساري  وُمنَجزها  الملكة  مبكانة  تليق  ذهنية  �سورة  اإلى  و�سوًل  منها،  كثرٍي 
ح ما َعلمَِق بتلك ال�سورة من مفاهيم على مدار العقود الا�سية،  والإن�ساين، وت�سحِّ
والو�سوعية،  ال�سفافية  من  اأ�سا�ٍض  على  العامل  حول  الآخر  مع  للتوا�سل  �سعياً 

وتقدمي وجهة النظر ال�سحيحة.

مشكلة الدراسة

التي ت�صُدر ب�صورة دورية،  –�صواء  اململكة  التي ت�صُدر عن  الدولية  التقارير  جتد 
العام و�صانعي القرار  الراأي  اإلى  اإلى حني– طريقها  التي ت�صُدر من حنٍي  اأو تلك 
حول العامل، من دون تدقيق اأو مراجعة لت�صحيح ما حتمله من وقائع 
تنقله من مفاهيم، كثرٌي منها ينطوي على مغالطات  هامات وما  واتِّ
الأمور،  جمريات  من  كثري  تف�صري  ي�صيء  اأو  اململكة،  واقع  عن 
تتناولها  التي  الق�صايا  من  الداخلي  بال�صاأن  يتعلَّق  ما  ول�صيَّما 
ا�صتقاها  اأحادية  نظر  فيه وجهة  ى  تتبنَّ وقٍت  التقارير، يف  تلك 
وا�صعوها من م�صادر غري موثوقة، اأومن اأفراد لهم اأجنداتهم 
الراأي  ى  يتبنَّ اململكة، حني  ي�صرُّ مب�صالح  الذي  الأمر  ة؛  اخلا�صَّ
حول  الإعالم  ورجال  والربملانيون  القرار  اع  نَّ و�صُ العاملي  العام 
هة تطرحها تلك التقارير؛ ما يجعل احلاجة  العامل وجهة نظر م�صوَّ
ة اإلى عر�ض �صورة اململكة من واقع ما تطرحه التقارير الدولية،  ما�صَّ
الع عليها والوقوف  عها اأمام املعنيِّني يف اململكة كلٌّ يف جمال اخت�صا�صه، لالطِّ وَو�صْ
على جزئياتها؛ لتِّخاذ اخلطوات الكفيلة بت�صحيح تلك ال�صورة، وعالج ما خلَّفته 

من اأ�صرار اأو ت�صوي�ض.
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هدف الدراسة

اململكة  حول  الدولية  التقارير  من  لعدد  التحليلية  امل�صحية  الدرا�صة  هذه  تهدف 
العربية ال�صعودية، وخ�صو�صًا ما يتعلَّق منها باحلالة الأمنية والعدلية واحلقوقية، 
اإلى حتديد اأبرز املحاور التي تعك�ض واقع ال�صورة الذهنية عن اململكة والتي ُت�صهم 
مات واملراكز الدولية حول العامل،  يف ت�صكيلها التقارير ال�صادرة عن كثري من املنظَّ

�صعيًا اإلى حتقيق الأهداف الفرعية الآتية:

وو�صائل  الدولية  البحوث  ومراكز  مات  املنظَّ ال�صادرة من  الدولية  التقارير  درا�صة   .1
وهوية  املو�صوعات،  حيث  من  التقارير  تلك  وحتليل  الوا�صع،  التاأثري  ذات  الإعالم 
لة. اجلهات الـُم�صِدَرة لها، واأنواع الق�صايا الـُمثارة.. وغريها من اجلوانب ذات ال�صِّ

بالتقارير،  ة  املعنيَّ للجهات  واإتاحته  الـُمثارة،  الق�صايا  باأهم  �ض  ملخَّ توفري   .2
وللباحثني يف هذا ال�صاأن.

3. الإ�صهام يف حتفيز اجلهات احلكومية الرقابية على متابعة كل ما من �صاأنه اإثارة 
مات  املنظَّ فها  تتلقَّ التي  املغالطات  ترويج  من  املرتبِّ�صني  متكني  اأو  النتقادات 
ُحف حول العامل، وتدفع بها اإلى الراأي العام العاملي. احلقوقية والإن�صانية وال�صُّ

ع اجلوانب التي تثريها اأمام  د مدى تاأثري تلك التقارير، وَو�صْ 4. َر�صْ
يتها  اع القرار ال�صعوديني مل�صاعدتهم على ترتيب مدى اأهمِّ نَّ �صُ

اإلى حلول عاجلة  واأولويات عالجها، بتحديد ما يحتاج منها 
وما يحتاج اإلى حلول ا�صرتاتيجية.
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 منهجية الدراسة

اعتمدت هذه الدرا�صة على التقارير الدولية التي تتوافر يف قاعدة بيانات م�صروع 
نة ع�صوائية تتاألَّف من 300  »�صالم للتوا�صل احل�صاري«. واأُجريت الدرا�صة على عيِّ
تقرير دويل تنوَّعت م�صادرها بني حقوقية، واإعالمية، وبحثية، وتناولت عددًا من 
الق�صايا حول ال�صاأن ال�صعودي. من بينها تقارير �صنوية، واأخرى ت�صُدر كل عامني، 
ال�صهرية  ُحف  ال�صُّ من  �صفحات عدد  على  اململكة  ُتن�صر عن  منتظمة  واأخرى غري 
العامليَّنْي. العام  والراأي  القرار  �صناعة  يف  رة  املوؤثِّ العامل،  حول  النت�صار  الوا�صعة 

وانتهجت الدرا�صة الآتي:

1-  اإح�صاء الق�صايا املطروحة حول اململكة.

2- ت�صنيف الق�صايا الرئي�صة ثم الفرعية ذات ال�صلة.

ات ورودها يف التقارير. يتها وفق عدد مرَّ 3-ترتيب اأولويات الق�صايا الرئي�صة واأهمِّ

ي نف�صه. عة من الق�صايا الرئي�صة، وفق الإح�صاء الكمِّ 4- ترتيب الق�صايا املتفرِّ

ات  مرَّ عدد  حيث  من  ق�صية  بكل  ة  اخلا�صَّ الإح�صائية  البيانات  ا�صتخال�ض   -5
طرحها، وح�صاب الن�صبة املئوية لها من الهتمام والطرح يف التقارير؛ لتحديد 

ة يف الراأي العام العاملي حول اململكة. مدى تاأثريها بدقَّ

6- حتليل البيانات الـُم�صتقاة من الدرا�صة من حيث الآتي:

للدرا�صة. الـُم�صِدَرة  اجلهة  •  هوية 
وحيادها. للتقرير  الـُم�صِدَرة  اجلهة  اعتدال  •  مدى 

تاأثريًا. الواحدة  الق�صية  اإطار  يف  الـُمَتَناَولة  العنا�صر  •  اأكرث 
ومواقفها. خطابها  لهجة  حيث  من  التقارير  • طبيعة 

موثوقيتها. ومدى  التقارير  م�صادر  • طبيعة 
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مصادر الدراسة

مات واملراكز البحثية  نة مو�صوع الدرا�صة( من قائمة من املنظَّ �صدرت التقارير )العيِّ
ُحف حول العامل، ومن اأبرزها: وال�صُّ

املنظمة الدولية حلقوق الإن�صان
Human Rights Watch

منظمة العفو الدولية
Amnesty International

وزارة اخلارجية الأمريكية
United States Department of State

مفو�صية الأمم املتحدة ال�صامية 
حلقوق الإن�صان

 The United Nations High
Commissioner for Human Rights

معهد راند قطر لل�صيا�صات 
الفيدرالية الدولية حلقوق الإن�صان

 )FIDH( International Federation
of Human Rights

معهد »بروكينغز«
Brookings

بيت احلرية
Freedom House

مركز اجلزيرة للدرا�صات
Al Jazira Centar For Studies  

�صحيفة » دايلي تيليغراف «
Daily Telegraph

�صحيفة  » وا�صنطن بو�صت «
Washington Post

�صحيفة » وا�صنطن تاميز«
Washington Times

�صحيفة » وول �صرتيت جورنال«
The Wall Street Journal

�صحيفة »ذا اأوبزيرفر«
The Observer

جملة »ذا اإيكونوم�صت«

The Economist

�صحيفة »ذا جارديان«

The Guardian

�صحيفة »ذا ديلي بي�صت«
The Daily Beast
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نتائج الدراسة

)1( المالحظات :

نة الدرا�صة عن جملة من املالحظات حول مما تثريه التقارير  ك�صف حتليل عيِّ
عن عدد من الـُمَماَر�صات الداخلية يف اململكة، �صواء على نحٍو منَتَظم فيما 

يخ�ضُّ التقارير الدورية، اأو من حنٍي اإلى الذي اآَخر فيما يتعلَّق باحلالة الإن�صانية 
ة الآتية: ح نتائج الدرا�صة الأبعاد العامَّ واحلقوقية يف اململكة. وتو�صِّ

مات واجلهات  ة اهتمام املنظَّ يات العامَّ ر ق�صية احلرِّ تت�صدَّ
نة التقارير،  احلقوقية حول العامل، مبا ن�صبته نحو 29% من عيِّ
يليها الق�صا�ض والعقوبات باململكة مبا ن�صبته نحو 28% منها، 

يليها النظام ال�صيا�صي يف اململكة مبا ن�صبته نحو 14%، تليها 
يات الدينية واملذهبية  ق�صايا املراأة مبا ن�صبته نحو 13%، تليها احلرِّ

ال الأجانب يف اململكة مبا  يف اململكة مبا ن�صبته 8%، تليها اأحوال العمَّ
ن�صبته نحو 8% اأي�صًا.

ة: يات العامَّ أواًل-الحرِّ

ة يف 97 تقريرًا، مبا ن�صبته نحو 29%، اأُفِرَد 79 تقريرًا  يات العامَّ ورد احلديث عن احلرِّ
يات العامة، فيما اأ�صارت 18 منها اإليها �صمن ق�صايا اأخرى. منها للحديث عن احلرِّ
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يات العامة �صمن املحاور الآتية: ودار احلديث عن احلرِّ

ْلميِّني. - احتجاز ن�صطاء حقوق الإن�صان ومنتقدي احلكومة ال�صِّ

- الحتجاز من دون حماكمة.

- منع املظاهرات.

ْلميِّني. - اعتقال املتظاهرين ال�صِّ

- احتجاز بع�ض ُكتَّاب الراأي.

ية التعبري. - تعديل قانون ال�صحافة واملطبوعات لت�صديد القيود على حرِّ

- منع الأحزاب ال�صيا�صية واعتقال املطاِلبني باإن�صائها.

- حظر بع�ض الكتب واعتقال َمن يحوزها.

- اعتقال َمن يتوا�صل مع الإعالم الأجنبي. 

- الرقابة ال�صديدة على الإعالم املطبوع والتلفزيوين.

- جترمي الـَمحاكم للتعبري احلر.

- عدم ال�صماح بتاأ�صي�ض جمعيات حقوق الإن�صان.

- احتجاز الأطفال.

- النتهاكات املنهجية حلقوق اإجراءات التََّقا�صي ال�صليمة واملحاكمات العادلة.

ئة رهن الحتجاز. في، والتعذيب، واملعاملة ال�صيِّ - العتقال التع�صُّ

- انتزاع العرتافات اجلربية يف خمافر ال�صرطة.

باملعروف  الأمر  تعاُظم دور هيئة  اإلى  َدد  ال�صَّ التقارير يف هذا  واأ�صار كثري من 
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�صت  يات العامة ح�صب التقارير التي تعرَّ والنهي عن املنكر يف الت�صييق على احلرِّ
ِلـَما و�صفته بتجاوزات بع�ض عنا�صر الهيئة يف توجيه اأفراد املجتمع، ومطاردات 
ت اإليه من حوادث اأزهقت اأرواح بع�صهم، والت�صييق على باعة  املخالفني وما اأدَّ
املالب�ض الن�صائية غري املطاِبقة ِلـَما تراه الهيئة من موا�صفات واإتالفها واإحلاق 
حكومية  جهات  مها  تنظِّ منا�صبات  يف  الهيئة  اأفراد  بع�ض  ل  وتدخُّ بهم،  ال�صرر 

وحماولة َوْقفها.

درجة  وفق  بًا  )مرتَّ الآتي  على  اأ�صا�صية  بدرجة  زت  ركَّ التقارير  معظم  اأنَّ  وُيالَحظ 
اهتمام التقارير(:

1- �صرد وقائع واأحداث تتعلَّق باحتجاز ن�صطاء حقوق الإن�صان ومنتقدي احلكومة 
ْلميِّني. ال�صِّ

2-  الحتجاز دون حماكمة.

3- النتهاكات املنهجية حلقوق اإجراءات التََّقا�صي ال�صليمة.

4-  عدم توافر املحاكمة العادلة.

ئة رهن الحتجاز. في والتعذيب واملعاملة ال�صيِّ 5- العتقال التع�صُّ

6-  انتزاع العرتافات اجلربية يف خمافر ال�صرطة.

ة وفق درجة  يات العامَّ اأبرز التقارير ال�صادرة ب�صاأن احلرِّ �ض عن  ياأتي ملخَّ وفيما 
مات: اهتمام املنظَّ

مة العفو الدولية: منظَّ

لطات عن  مة العفو الدولية عدم اإف�صاح ال�صُّ ففي تقرير �صدر عام 2007م انتقدت منظَّ
اأ�صماء الذين ُقب�ض عليهم يف عام 2006م وال�صنوات ال�صابقة لها يف ق�صايا اإرهابية، 

وعدم تو�صيحها الو�صع القانوين لهم، اأو اأية بيانات اأخرى عنهم.
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�ض بع�ض منتقدي احلكومة لالحتجاز من دون  مة يف تقريرها تعرُّ كما انتقدت املنظَّ
تهمة اأو حماكمة، واأنهم »كثريًا ما ظلُّوا حمَتَجزين لفرتات طويلة قبل حماكمتهم اأو 

الإفراج عنهم«.
�ض بع�ض الُكتَّاب وال�صحفيني  مة يف تقريرها كذلك »تعرُّ وانتقدت املنظَّ
ال�صفر،  للمنع من  اأو  لفرتات ق�صرية،  الإ�صالح لالعتقال  من دعاة 
اإلى  ينتمون  اأفراد  من  مل�صايقات  بع�صهم  �ض  تعرَّ كما  للرقابة،  اأو 

الفئات املحافظة يف املجتمع«.
اتهاماتها  وترية  من  2008م  لعام  تقريرها  يف  مة  املنظَّ دت  �صعَّ وقد 
للمملكة بقولها: »ظلَّ اآلف الذين ُقب�ض عليهم يف �صنوات �صابقة رهن الحتجاز من 
َجناء«، م�صريًة اإلى »َقْتل قوات الأمن  دون حماكمة، مع حرمانهم من اأب�صط حقوق ال�صُّ
دين، وذلك يف ظروف غري وا�صحة، خالل  امل�صلحة اأ�صخا�صًا ُزِعَم اأنهم من املت�صدِّ
حماولت للقب�ض عليهم«، يف ت�صكيك وا�صح يف �صفافية الإجراءات الأمنية فيما يتعلَّق 
»وظلَّ  بقولها:  الآلف،  انتقادها لحتجاز  مة  املنظَّ وا�صلت  فيما  الإرهاب.  مبكافحة 

ية والتكتُّم«. م�صري جميع اأولئك املعَتَقلني حُماطًا بال�صرِّ
مة العفو يف تقريرها ال�صادر عام 2009م َمن و�صفتهم ب�ُصَجناء الراأي  ت منظَّ وخ�صَّ
عن  باملدافعني  و�صفتهم  ممن  عدد  على  القب�ض  منتقدًة  كبري؛  بن�صيٍب  ْلميِّني  ال�صِّ
ْلميِّني، واأنهم »ُزجَّ بهم يف ال�صجون، بينما ظلَّ  حقوق الإن�صان ومنتقدي احلكومة ال�صِّ

معَتَقلون اآخرون يف ال�صجون ممن ُقِب�َض عليهم يف ال�صنوات ال�صابقة«.

مة يف التقرير نف�صه ت�صعيدها من الهجوم على اجلهات الأمنية وا�صفًة  ووا�صلت املنظَّ
ممن  اآخرون  اآلٌف  وظلَّ  الإرهاب...  ومكافحة  الأمن  »با�صم  بالـ»قمعية«  اإجراءاتها 
ية �صبه  اعُتِقلوا يف ال�صنوات ال�صابقة حمَتَجزين يف ال�صجون يف ظروٍف تكتنفها ال�صرِّ
اأجل  من  طويلة  لفرتات  اخلارجي  العامل  عن  مبعزل  معظمهم  احُتِجَز  وقد  ة.  التامَّ
ا�صتجوابهم، وُحِرموا من التِّ�صال باملحامني، ومن احل�صول على الرعاية الطبية، ومن 
زيارات الأهل، طيلة �صهور اأو �صنوات، ومل ُي�صَمح لأيٍّ منهم بالطعن يف قانونية اعتقاله«.
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ًة يف حديثها عن اجلهات الأمنية يف تقريرها  دًا وحدَّ مة العفو اأكرث ت�صدُّ وبدت منظَّ
من  جمموعة  »ا�صتخدمت  باأنها  لطات  ال�صُّ هامها  اتِّ دت  جدَّ بعدما  2010م  لعام 
الإرهاب  ملكافحة  قوانني  وا�صفًة  الإرهاب«،  مكافحة  بدعوى  القمعية  الإجراءات 
ية التعبري وغريها من الأن�صطة  باأنها »ذات �صياغات غام�صة ف�صفا�صة، لقمع حرِّ

نف�صها،  القوانني  هذه  حتى  حترتم  الأمن  ات  قوَّ تكن  ومل  امل�صروعة. 
والعقاب«،  امل�صاءلة  عن  مبناأى  وهي  ف  الت�صرُّ بو�صعها  اأنَّ  لعلمها 

الأ�صخا�ض  »مئات  باعتقال  ال�صعودية  لطات  ال�صُّ هام  اتِّ موا�صلًة 
الذين  الآلف  اإلى  وا  وان�صمُّ اأمنية خالل عام 2009م،  لأ�صباب 
ُقب�ض عليهم يف �صنوات �صابقة، وجميعهم حمَتَجزون يف ظروف 

ة ... وعادًة ما ُيحَتَجز هوؤلء املعَتَقلون دون  ية �صبه التامَّ تكتنفها ال�صرِّ
ة �صهور اأو �صنوات رهن التحقيق وال�صتجواب،  تهمة اأو حماكمة لعدَّ

دون اأن يكون اأمامهم اأي �صبيل للطعن يف قانونية احتجازهم. وُيحَتَجز 
معظمهم دون ال�صماح لهم بالتِّ�صال باملحامني، ول ُي�صمح للبع�ض مبقابلة اأهلهم اأو 
ى فيها  التِّ�صال بهم طيلة �صهور اأو �صنوات. وُيحَتَجز هوؤلء املعَتَقلون يف �صجوٍن يتف�صَّ
)اعرتافات(  لنتزاع  ُت�صتخدم  والتي  ئة،  ال�صيِّ املعاملة  �صنوف  من  وغريه  التعذيب 

م �صاحبها«. جترِّ

مة العفو يف تقاريرها عن اململكة يف تقرير عام 2011م فيما  ن طرح منظَّ ومل يتح�صَّ
الذي  2012م  عام  تقرير  يف  ًة  حدَّ اأكرث  لهجتها  وجاءت  العامة،  يات  باحلرِّ يتعلَّق 
الأحداث  األهمتها  التي  املرتَّبة  الحتجاجات  رحمة  دون  »ُقمعت  بقولها:  رته  �صدَّ
وا  احتجُّ الذين  الأ�صخا�ض  مئات  على  القب�ض  واأُلقي  باملنطقة،  الأخرى  البالد  يف 
اأو  �صيا�صية  بُتَهم  الق�صاء  اإلى  بع�صهم  م  وُقدِّ بالإ�صالح؛  املطالبة  اأو جتا�صروا على 
تتعلَّق بالأمن. وظلَّ يف ال�صجون اآلف الأ�صخا�ض لال�صتباه يف �صلتهم بجرائم تتَّ�صل 
ية تكتنف نظام العدالة واملعلومات عن املعَتَقلني، مبن فيهم  بالأمن. كما ظلَّت ال�صرِّ
يف  املعَتَقلني  عدد  عن  الأمني  الإف�صاح  �صعف  مة  املنظَّ الراأي«.وانتقدت  �صجناء 
د ب�صكل م�صتقل من عدد الأ�صخا�ض  ق�صايا اأمنية، قائلًة: »ومازال من امل�صتحيل التاأكُّ
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اأنَّ  من  الرغم  على  الإرهاب،  يف  تورُّطهم  يف  لال�صتباه  اأو  اأمنية  لأ�صباب  املعَتَقلني 
بع�ض الإ�صارات اإلى حجم الظاهرة قد اتَّ�صحت من خالل ت�صريحات حكومية«. كما 
يات  هامها ال�صريح للمملكة بالت�صييق على احلرِّ مة يف التقرير نف�صه اتِّ دت املنظَّ جدَّ
ي  ومناه�صة الإ�صالح بقولها: »امتدَّ نطاق العمل بقانون ال�صحافة واملطبوعات ليغطِّ
)ني�صان(،  اأبريل  اأخرى يف  مرًة  ل  ُعدِّ ثم  الإنرتنت،  �صبكة  �صفحات  على  ُين�َصر  ما 
هام اأو حماكمة اأو  ية التعبري. وكان من بني املعَتَقلني دون اتِّ لت�صديد القيود على حرِّ
لهم فيها دفاع قانوين، ُمداِفعون عن  اأُدينوا بعد حماكمات غري عادلة مل ميثِّ ممن 
الدينية،  الأقلِّيات  من  واأفراد  ال�صيا�صي،  للتغيري  �ِصْلميُّون  واأن�صار  الإن�صان،  حقوق 

وغري اأولئك من املطالبني بالإ�صالح«.

ًة  حدَّ اأكرث  لهجة  مع  2013م  لعام  مة  املنظَّ تقرير  حملها  التي  نف�صها  الآراء  فهي 
الذين يطالبون  الأ�صخا�ض  ال�صلطات يف قمع  ت  »ا�صتمرَّ بالقول:  عائها  ادِّ متثَّلت يف 
بالإ�صالح ال�صيا�صي وغريه من الإ�صالحات، بالإ�صافة اإلى النُّ�َصطاء واملدافعني عن 
حقوق الإن�صان. وقد احُتجز بع�صهم من دون تهمة اأو حماكمة، بينما واجه اآخرون 
اأي  يطراأ  مل  فيما  الأمر(«.  ويل  على  )اخلروج  َقبيل  من  غام�صة  بُتَهم  حماكمات 
مة عن حالة املعَتَقلني يف ق�صايا اإرهابية، اإذ ورد يف التقرير:  ن على طرح املنظَّ حت�صُّ
لطات يف احتجاز امل�صَتَبه بهم من اأع�صاء تنظيم »القاعدة« واجلماعات  ت ال�صُّ »ا�صتمرَّ
اأمنيًا، ممن  امل�صَتَبه بهم  اآلف  اأنَّ  وُيعَتَقد  العامل اخلارجي.  الإ�صالمية مبعزل عن 
ية ول ُي�صَمح  كان قد ُقِب�َض عليهم يف �صنوات �صابقة، حمَتَجزون يف اأماكن اعتقال �صرِّ
لهم بالطعن يف ا�صتمرار احتجازهم ول بالتِّ�صال مبحامييهم اأو مراجعة اأطبائهم. 
مئات  اإنَّ  لطات  ال�صُّ بها.وقالت  التِّ�صال  اأو  عائالتهم  بروؤية  لبع�صهم  ُي�صَمح  ومل 
اأية تفا�صيل بهذا ال�صاأن؛ الأمر  م  اإلى املحاكمات، ولكنها مل تقدِّ موا  الأ�صخا�ض ُقدِّ

ية وجائرة«. الذي يثري بواعث قلق من اأن تكون مثل تلك املحاكمات �صرِّ
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مة حقوق اإلنسان  منظَّ
يخ�ضُّ  ففيما  تقاريرها،  يف  الإن�صان  حقوق  مُة  منظَّ نف�َصها  النظر  وجهَة  وتبنَّت 
»املحَتَجزون،  قولها:  2010م  لعام  تقريرها  يف  مة  املنظَّ اأوردت  ة  العامَّ يات  احلرِّ
دة حلقوق اإجراءات  ومنهم الأطفال، يقعون كثريًا �صحايا النتهاكات املنهجية واملتعدِّ
والتعذيب  في  التع�صُّ العتقال  ذلك  يف  مبا  العادلة،  واملحاكمات  ال�صليمة  التََّقا�صي 

ئة رهن الحتجاز«. واملعاملة ال�صيِّ

ية التعبري باأح�صن حاًل، اإذ جاء يف التقرير: »ظلَّ الإعالم  ومل يكن احلديث عن حرِّ
ُتواَجه  الداخلية  والنتقادات  ال�صديدة،  للرقابة  عر�صًة  والتلفزيوين  املطبوع 
بع�ض  ت�صريحات  ذلك  يف  مبا  الكراهية،  خطاب  احلكومة  لت  وحتمَّ بالعتقالت، 

م املحاكم التعبري احلر«. امل�صوؤولني، بينما جُترِّ

ال�صعودية  »تعاملت  بقولها:  2012م  عام  تقرير  يف  لهجتها  من  مة  املنظَّ دت  و�صعَّ
الدميقراطية يف  اأكرب من  بَقْدر  الـُمطاِلبني  املواطنني  َمطالب  مع  القمع  بكثري من 
اإطار حركات الربيع العربي... كما مت مترير واقرتاح قوانني جديدة �صنة 2011م 
ع،  ية التجمُّ ية التعبري، وحرِّ م ممار�صة بع�ض حقوق الإن�صان الأ�صا�صية، مثل حرِّ جترِّ
ية تكوين اجلمعيات«. وزاد التقرير بخ�صو�ض ظروف العتقال: »ونادًرا ما تقوم  وحرِّ
هم«. هة اإليهم اأو الأدلَّة الـُم�صَتعَملة �صدَّ لطات باإعالم امل�صَتَبه فيهم بالتَُّهم املوجَّ ال�صُّ

من  دت  »�صعَّ باأنها  ال�صعودية  لطات  ال�صُّ 2013م  لعام  تقريرها  يف  مة  املنظَّ واتَّهمت 
املظاهرات  على  بالعنف  ت  وردَّ ْلميِّني،  ال�صِّ للمعار�صني  واملحاكمة  التوقيف  حمالت 
مة يف التقرير قامتًة فيما يتعلَّق  التي خرج فيها مواطنون«. فيما بقيت ال�صورة املقدَّ

هامًا. يات على جميع الـَمحاور، مع لهجة اأكرث اتِّ باحلرِّ
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تقارير الخارجية األمريكية

اإل  لغتها،  اعتداًل وحتفُّظًا يف  اأكرث  الأمريكية  وزارة اخلارجية  تقارير  فيما جاءت 
للمعَتَقلني  طويلة  لفرتات  »الحتجاز  عليها:  وزادت  نف�صها  النتقادات  دت  عدَّ اأنها 
ا�ض  ئة، ومعاملتهم بوح�صية من ِقَبل حرَّ َجناء يف حالة �صحية �صيِّ وال�صُّ
الحتجاز  مراكز  وظلَّت  الحتجاز...  ومراكز  ال�صجون  بع�ض  يف 
ة عقوبتهم احُتِجزوا  َجناء الذين اأكملوا مدَّ ة... وبع�ض ال�صُّ مكتظَّ
الأمريكية  اخلارجية  اأ�صارت  كما  الوقت«.  من  اإ�صافية  لفرتات 
كانت  الأخرى  اجلن�صية  والعتداءات  الغت�صاب  »حالت  اأنَّ  اإلى 
على نطاق وا�صع اأثناء احلب�ض يف مراكز الحتجاز وال�صجون، للرجال 

والن�صاء على حدٍّ �صواء«.

ة لل�صجون اأوردت اخلارجية الأمريكية اأنها عمومًا »ل تفي باملعايري  وعن احلالة العامَّ
مات غري �صعودية«. لطات ل ت�صمح مبتابعة من منظَّ الدولية«، واأنَّ »ال�صُّ

ية  واأ�صارت اخلارجية الأمريكية يف تقاريرها اإلى اأنَّ » القانون الأ�صا�صي ل يوفر حرِّ
التعبري اأو ال�صحافة، واحلكومة عمومًا مل حترتم هذه احلقوق يف املمار�صة الَعَملية..  
حاالت  ويف  للمواطنني.  ال�سيا�سي  الن�ساط  ور�سدت  النقد  ن�ساط  اأعاقت  احلكومة 

دة اأو اإجراءاٍت علنًا   دون تداعيات«. نادرة، انتقد اأفراٌد هيئاٍت حكوميًة حمدَّ

كما اأوردت تقارير اخلارجية الأمريكية اأنَّ »احلكومة مل حترتم خ�صو�صية املرا�صالت 
اأو الت�صالت، ويفتح م�صوؤولو اجلمارك ب�صورة روتينية الربيَد وال�صحنات للبحث 

عن املمنوعات«.

في القطاع العام  وزعمت تقارير اخلارجية الأمريكية اأنَّ »احلكومة تزجر جميع موظَّ
اأو  اأو خطاب،  وثيقة،  اأي  اإعداد  اأو غري مبا�صر– يف  –ب�صكل مبا�صر  امل�صاركة  من 
التما�س؛ اأو االنخراط يف حوار مع و�سائل االإعالم املحلِّية اأو االأجنبية، اأو امل�ساركة 
يف اأي اجتماعات تهدف اإلى معار�صة �صيا�صات الدولة«، م�صيفًة اأنه »ميكن للحكومة 
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�صة الدينية، واأن�صطة احلكومة... وميكن تهديد  حظر الكتَّاب الذين ينتقدون املوؤ�صَّ
ية التعبري«. واعتقال اأ�صاتذة اجلامعات واملحا�صرين ب�صبب ممار�صتهم حلرِّ

و�صائل  معظم  احلكومة  امتالك  اإلى  تقاريرها  يف  الأمريكية  اخلارجية  واأ�صارت 
الإعالم املطبوعة واملرئية وامل�صموعة وَمرافق ن�صر الكتاب يف البالد.واأ�صارت اأي�صًا 
وامتالكها  رين،  املحرِّ تعيني كبار  والإعالم على  الثقافة  وزارة  اإلى �صرورة موافقة 

�صلطة اإقالتهم.

ثانيًا-القصاص والعقوبات:

ًة يف اململكة بن�صبة عالية  حظي مو�صوع الق�صا�ض والعقوبات والنظام الق�صائي عامَّ
اأُفردت لهذا املحور،  من التقارير بلغت 93 تقريرًا، مبا ن�صبته نحو 28%، منها 75 

فيما اأ�صار 18 تقريرًا اإلى الق�صا�ض والعقوبات �صمن ق�صايا اأخرى.  

وَتعِر�ض التقارير الواردة حول نظام الق�صا�ض والعقوبات يف اململكة الآتي:

- غمو�ض القوانني، وال�صياغات الف�صفا�صة.

ية والتكتُّم يف املحاكمات. - ال�صرِّ

- عدم ال�صفافية.

ني يف  - الـَجور يف املحاكمات، على �صاكلة َتَويلِّ غري خمت�صِّ
الق�صاء للتحقيقات.

- عدم توفري حمامني للمتَّهمني اأحيانًا. 

- اإقرار اململكة عقوبة الإعدام ب�صكٍل عام.

- الإعدام بقطع الراأ�ض.
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رات. - �صدور اأحكام بالإعدام يف ُتَهم ل تنطوي على عنف، كال�صحر، وتهريب املخدِّ

- ت�صويت ال�صعودية �صدَّ قرار وقف تنفيذ الإعدام بالأمم املتحدة.

ية والتعزيرية؛ كالـَجْلد على وجه العموم، وبرت الأع�صاء. - العقوبات احلدِّ

- عقوبات َجْلد ال�صغار وال�صغريات.

- َجْلد �صحايا الغت�صاب امل�صَتدَرجات.

- اأَْمر الق�صاة باعتقال الأطفال واحتجازهم على هواهم.

- عدم وجود قانون للعقوبات يف اململكة.

عاء والق�صاة اجلرائَم على هواهم اإلى حدٍّ كبري. - تعريف الدِّ

ة املحاكمة. - التاأخريات الـُمفِرطة يف الحتجاز على ذمَّ

- ال�صعوبة يف اختبار ال�صهود اأو عر�ض الأدلَّة اأثناء املحاكمة.

زت انتقادات التقارير لنظام العقوبات والق�صا�ض بالدرجة الأولى على الآتي،  وتركَّ
بًا وفق التقارير: مرتَّ

1-  غمو�ض القوانني، وال�صياغات الف�صفا�صة.

ية والتكتُّم يف املحاكمات. 2-  ال�صرِّ

3-  الـَجور يف املحاكمات. 

4-   عدم وجود قانون للعقوبات يف اململكة.

5 -  العقوبات القا�صية كالـَجْلد وبرت الأع�صاء.

6-  اإقرار اململكة عقوبة الإعدام ب�صكٍل عام.
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عاء والق�صاة اجلرائَم على هواهم اإلى حدٍّ كبري. 7-   تعريف الدِّ

ية والتعزيرية؛ كالـَجْلد على وجه العموم، وقطع اليد. 8-   العقوبات احلدِّ

وفق  والعقوبات  الق�صا�ض  ب�صاأن  ال�صادرة  التقارير  اأبرز  عن  �ض  ملخَّ ياأتي  وفيما 
مات: درجة اهتمام املنظَّ

مة العفو الدولية منظَّ

التي  التقارير،  جميع  يف  انتقاداٍت  اململكة  يف  الق�صائي  النظام  نال 
الغر�ض  يف  اأحيانًا  الت�صكيك  اإلى  الق�صائية  املمار�صات  جتاوزت 
نزاهة  اأو  الق�صاة  بجدارة  والت�صكيك  القوانني،  بع�ض  وراء  من 

مة العفو الدولية لعام  املحاكمات، على �صاكلة ما ورد يف تقرير منظَّ
2008م اإثر الإ�صارة اإلى اإ�صدار احلكومة قانونني لإعادة هيكلة املحاكم 

دولر  مليار   1.8 وتخ�صي�ض  الق�صاء،  �صلك  يف  للعمل  مة  املنظِّ القواعد  وتعديل 
بت على القرار بالقول: »ما زال يتعنيَّ النتظار ملعرفة  لتطبيق التغيريات، فقد عقَّ
ية  ال�صرِّ وهي:  الأ�صا�صية،  الثالث  امل�صكالت  يف  الإيجابية  اخلطوة  هذه  تاأثري  مدى 
والتكتُّم والفتقار اإلى ال�صفافية يف نظام الق�صاء اجلنائي؛ وعدم اللتزام باملعايري 
الدولية للمحاكمة العادلة، مثل حق التمثيل القانوين، واحلق يف ا�صتئناف الـُحْكم؛ 
ًة على مدار العام املن�صرم،  وافتقار الق�صاء لال�صتقالل. وقد ظلَّت هذه املثالب جليَّ
واأ�صهمت يف وقوع انتهاكات حلقوق الإن�صان. فعلى �صبيل املثال: َلِزَم الق�صاء ال�صمت 
بخ�صو�ض انتهاكات حقوق الإن�صان يف �صياق مكافحة الإرهاب«، وو�صلت النتقادات 
هذه  يف  متواطئًا  »كان  الق�صاء  باأنَّ  ال�صريح  هام  التِّ حدِّ  اإلى  الق�صائي  للنظام 
اأحكام  اإ�صدار  التمييز، ويف  النتهاكات، كما ا�صتمرَّ يف تطبيق قوانني تنطوي على 

تنطوي على التمييز يف ق�صايا تتعلَّق بن�صاء«.
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باأنه  لعام 2009م  ال�صعودي يف تقريرها  القانون  الدولية  العفو  مة  اتَّهمت منظَّ كما 
بالغمو�ض  »يتَّ�صم  بالإرهاب،واأنه  املتعلِّقة  اجلرائم  على  قا�صية  عقوبات  يفر�ض 
وغري  التعبري،  ية  للحق يف حرِّ ْلمية  ال�صِّ املمار�صة  وي�صمل  الف�صفا�صة،  وال�صياغات 
ية  ذلك من الأن�صطة امل�صروعة«، وا�صفًة طابع النظام الق�صائي باأنه »يتَّ�صم بال�صرِّ

ز اإفالت مرتكبي انتهاكات حقوق الإن�صان من العقاب«. والتكتُّم؛ مما يعزِّ

مة العفو يف التقرير نف�صه يف و�صف الواقع الق�صائي للمملكة  وذهبت منظَّ
مب�صاَعدة  بال�صتعانة  للمتََّهمني  ُي�صَمح  كان  ما  »نادرًا  قولها:  حدِّ  اإلى 
قانونية، وكان الأ�صا�ض الوحيد لإدانتهم اأحيانًا هو اعرتافات انُتزعت 
ال�صابقة، فقد  ال�صنوات  اأو اخلداع. وكما كانت احلال يف  بالإكراه 
الن�صاء  �صدَّ  متنا�صب  غري  نحٍو  على  الإعدام  عقوبة  ا�صُتخدمت 
من  الوافدين  الأجانب  ال  العمَّ من  كثرٌي  بينهم  ومن  والفقراء، 

اآ�صيا واأفريقيا«.

مكافحة  قوانني  2010م  لعام  تقريرها  يف  العفو  مة  منظَّ وو�صفت 
الإرهاب يف اململكة باأنها »ذات �صياغات غام�صة ف�صفا�صة«، ذاكرًة 

ية التعبري وغريها من الأن�صطة امل�صروعة«. اأنَّ الغر�ض منها »َقْمع حرِّ

ت يف بع�ض  اأدََّ وانتقدت يف تقريرها لعام 2011م ال�صلطة التقديرية للق�صاة »التي 
احلالت اإلى اإ�صدار اأحكام بع�صرات الألوف من اجللدات« يف معر�ض حديثها عن 
بع�ض  مة  املنظَّ و�صفت  كما  ال�صريعة.  اإلى  امل�صتِندة  الأحكام  مبراجعة  امللك  اأمر 
2013م  التايل  للعام  تقريرها  يف  د  توؤكِّ عادت  ثم  جائرة«،  »ِجدُّ  باأنها  املحاكمات 
اها باأنها »جائرة ب�صكٍل �صارخ«،  انتقادها حماكماٍت ملتََّهمني يف ق�صايا راأي؛ وا�صفًة اإيَّ

فيما و�صفت تهمة »اخلروج على ويلِّ الأمر« باأنَّها »غام�صة«.
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مة حقوق اإلنسان منظَّ

الق�صاَة  بو�صفها  الق�صائي  للنظام  عًة  مو�صَّ انتقاداٍت  الإن�صان  حقوق  مة  منظَّ اأبدت 
باأنه ياأمرون باعتقال الأطفال واحتجازهم »على هواهم«، م�صيفًة: »وميكن حماكمة 
بلغ،  قد  عليه  عى  الـُمدَّ اأنَّ  د  حتدَّ اإذا  �صن  اأي  يف  كبالغني  عليهم  والـُحْكم  الأطفال 
2010م:  لعام  تقريرها  يف  م�صيفًة  للطفل«،  البدين  البلوغ  اإلى  ي�صتند  مفهوم  وهو 
والق�صاة  عاء  الدِّ ف  وُيعرِّ عقوبات،  قانون  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  يوجد  »ول 
اجلرائَم على هواهم اإلى حدٍّ كبري. واأثناء ا�صتجواب املحَتَجزين ل َيلقون امل�صاعدة 
ة املحاكمة، وثمة  �صون لتاأخريات ُمفِرطة يف الحتجاز على ذمَّ من املحامني، ويتعرَّ
مة  �صعوبة يف اختبار ال�صهود وَعْر�ض الأدلَّة اأثناء املحاكمة«. ومل َتْخُل تقارير املنظَّ
الق�صاء  نطق  التي  املحاكمات  اآلف  و�صفها  حدِّ  اإلى  انتقادات،  من  الأعوام  لبقية 
مة يف تقاريرها اململكَة  ال�صعودي فيها بالـُحْكم باأنها »غري عادلة«، كما انتقدت املنظَّ

دائمًا بالـُحْكم على الأطفال بالإعدام.

 
الخارجية األمريكية:

م عدم وجود حماكمة علنية  وزادت تقارير وزارة اخلارجية الأمريكية على ما تقدَّ
»واإغالق غالبية املحاَكمات«، م�صريًة اإلى اأنَّ »َفْتح املحاكمة للجمهور هو من ال�صلطة 
كان  اإذا  الدولة  نفقة  على  حماٍم  توفري  عدم  اأي�صًا  منتقدًة  للقا�صي«.  التقديرية 
التحديد  وجه  على  يحمي  ل  »القانون  م�صيفًة:  حماٍم،  ا�صتئجار  ي�صتطيع  ل  املتََّهم 
عى عليه يف اأن يت�صاور مع حماٍم عند اإلقاء القب�ض عليه... ولي�ض للمتََّهمني  حقَّ الـُمدَّ
الت�صكيك يف  يتم  ذلك  ومع  هم،  �صدَّ ال�صهود  ا�صتجواب  اأو  مواجهة  اأي�صًا احلقُّ يف 
ال�صهود قبل ال�صروع يف املحاكمة ولي�ض اأثناء املحاكمة، ول ُي�صَتخَدم نظام املحلَّفني«.

ز  كما انتقدت تقارير اخلارجية الأمريكية النظام الق�صائي بالقول: »ال�صريعة متيِّ
وفقًا  الإ�صابة،  تعوي�ض  اأو  الَعَر�صي  املوت  ح�صاب  يف  والن�صاء  امل�صلمني  غري  �صدَّ 
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مقداره  مبا  امل�صلم  َكر  للذَّ ُيحَكم  ففيما  لل�صريعة،  ال�صائد  احلنبلي  املذهب  لتف�صري 
جميع  وكذلك   ،%50 امل�صيحي  اأو  اليهودي  ى  يتلقَّ ر،  املقرَّ التعوي�ض  مبلغ  من   %100
ى الن�صاء 50% مما يح�صل عليه الرجال  الآَخرين، مبا يف ذلك )الـُم�صِركون(، وتتلقَّ

يف كل فئة من هذه الفئات«.

ثالثًا- النظام السياسي

تناول 38 تقريرًا النظام ال�صيا�صي يف اململكة، مبا ن�صبته نحو 14%، تنوَّعت طروحاتها 
يف احلديث عن:  

- ا�صتقرار اململكة واأو�صاعها الداخلية.

- عالقات اململكة بدول اجلوار.

- عالقات اململكة بدول املنطقة العربية.

- عالقات اململكة بعدد من دول العامل، ول �صيَّما الدول الغربية.

- موقف اململكة من التغريات الدائرة باملنطقة حتت ما ي�صمى بالربيع العربي.

الإ�صالمية  اجلمهورية  قبل  من  ا�صتخباريًا  اململكة  ا�صتهداف   -
الإيرانية.

- نظام احلكم يف اململكة وم�صتقبل تداُول ال�صلطة.

- احلالة احلزبية والنيابية يف اململكة.

وتعزو التقارير انعدام احلياة احلزبية يف اململكة اإلى:

1-  عدم ال�صماح للمطالبات بنظام امللكية الد�صتورية.

2-  عدم انتخاب جمل�ض ال�صورى.
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ات  التغريُّ من  موقفها  ب�صاأن  للمملكة  انتقاداٍت  التقارير  من  الأكرب  الق�صم  وَحَمَل 
هذه  �صد  باأنها  اململكة  وا�صفًة  العربي،  بالربيع  ى  ُي�صمَّ ما  حتت  باملنطقة  الدائرة 

ات، ورمبا وقفت وراء حماولت اإجها�صها. التغريُّ

رابعًا- قضايا المرأة:

ورد احلديث عن ق�صايا املراأة يف 52 تقريرًا، مبا ن�صبته نحو 13%، 34 منها اأُفردت 
زت على ق�صايا املراأة �صمن ق�صايا اأخرى، ودارت حول عدد  لق�صايا املراأة، و18 ركَّ

من اجلوانب منها: 

- عدم امل�صاواة يف َن�ضِّ القوانني بني املراأة والرجل.

- و�صاية الذكور على الإناث »الولية«.

- منع قيادة املراأة ال�صيارة.

- عدم ا�صتقالل املراأة اقت�صاديًا.

- قلة الوظائف القيادية للمراأة.

- عدم متكني املراأة من العمل قا�صية، اأو يف النيابة، اأو حمامية ميكنها الرتاُفع يف املحكمة.

- الف�صل بني اجلن�صني؛ ما يعيق م�صاركة املراأة الكاملة يف احلياة العامة.

- حظر العمل على الن�صاء يف املكاتب احلكومية، اأو دخول املكاتب التي ل توجد فيها 
اأق�صام للن�صاء، اأو ال�صعي لَنْيل درجات علمية يف حقول درا�صية ل يتم تعليمها يف 

كلِّيات الن�صاء.

املمار�صات املحيطة بالطالق وح�صانة املراأة.  -

دعاوى العنف �صد املراأة.  -
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العنف الأ�صري.  -

عدم وجود قانون يجرم العنف �صد املراأة.  -

َجْلد �صحايا الغت�صاب الن�صاء.   -

تكرار حوادث زواج ال�صغريات من كبار ال�صن.  -

زواَج  ر�صمي  ب�صكل  الدولة  اإنكار  وعدم  الزواج،  �ِصنَّ  يقنِّ  ت�صريع  وجود  عدم   -
احلكومة  حتديد  وعدم  الزواج،  عقود  يف  ال�صن  خانة  تقنني  وعدم  القا�صرات، 

حدًا اأدنى ل�ِصنِّ للزواج.

تهريب ال�صغريات من دول اجلوار لتزويجهن من مواطنني.  -

- عدم وجود جهة للرقابة على ظاهرة زواج القا�صرات على الرغم من تكرارها.

يف  طرفًا  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  الأمر  هيئة  دخول  اإلى  التقارير  واأ�صارت 
زًة على  حمور ق�صايا املراأة مبا و�صفته التقارير بالعنف والتمييز �صد الن�صاء، مركِّ
مالب�صهن  على  والت�صييق  الأ�صواق  يف  الن�صاء  مالحقات  �صاكلة:  من  ممار�صات 

ومظهرهن العام وحركتهن يف الأ�صواق.

ر املراأة من عدد من املمار�صات الق�صائية، ومنها: كما اأ�صارت التقارير اإلى ت�صرُّ

�َصب. -  التفريق بني الأزواج بدعوى عدم تكافوؤ النَّ

-   غمو�ض مرجعيات الق�صاة يف اإ�صدار اأحكام التفريق.

مواقف الق�صاة »املتكلِّ�صة« من يف هذه الق�صايا، على الرغم من انزعاج الراأي العام.  -

ية املراأة يف الزواج على نحٍو يهدر حقوقها يف اختيار الزوج. تتقييد حرِّ  -



ـــ 25 ـــ

التقارير الخاصة
األبعاد السياسية واألمنية والحقوقية 

المتضمنة في التقارير الدولية عن 
المملكة العربية السعودية

بًة وفق درجة  زت ب�صكٍل اأ�صا�ض على الق�صايا الآتية )مرتَّ وُيالَحظ اأنَّ هذه التقارير ركَّ
اهتمام التقارير بها(:

     1-  و�صاية الذكور على الإناث »الولية«.

2-  منع قيادة املراأة ال�صيارة.

3-  دعاوى العنف �صد املراأة.

4-  العنف الأ�صري.

5-  عدم ا�صتقالل املراأة اقت�صاديًا.

6-  تكرار حوادث زواج ال�صغريات من كبار ال�صن، وعدم وجود ت�صريع يقن �صن 
الزواج، وعدم اإنكار الدولة ب�صكل ر�صمي زواج القا�صرات.

7-  تقييد حرية املراأة يف الزواج على نحو يهدر حقوقها يف اختيار الزوج.

ي« �صدَّ الن�صاء،  وا�صتطردت التقارير يف �صرد تف�صيالت ما و�صفته بـ»التمييز املتف�صِّ
الأ�صرة  حميط  يف  العنف  وظلَّ  ل.  التنقُّ يف  يتها  حرِّ على  ال�صديدة  القيود  »ول�صيَّما 
منت�صرًا على نطاٍق وا�صع«، م�صريًة اإلى ما و�صفته باأنه »مئات من حالت العنف يف 

حميط الأ�صرة«.

�ٌض عن اأبرز التقارير ال�صادرة ب�صاأن حقوق املراأة وفق درجة اهتمام  وفيما ياأتي ملخَّ
مات: املنظَّ

مة العفو الدولية منظَّ

مة العفو عن »مدى التمييز القانوين وغريه من �صنوف التمييز  ثت تقارير منظَّ حتدَّ
ة هذا التمييز«. �صد املراأة يف ال�صعودية«، وعن »�صدَّ
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ج العنف �صدَّ الن�صاء،  مة اأنه »كان من �صاأن التمييز اأن يوؤجِّ كما ذكرت تقارير املنظَّ
وكانت اخلادمات الأجنبيات –على وجه اخل�صو�ض– عر�صًة ل�صنوف الإيذاء، من 
اأجورهن. وي�صتدُّ  اأي�صًا، ف�صاًل عن عدم دفع  َقِبيل ال�صرب والغت�صاب، بل القتل 
القلق من اأنَّ القوانني التي تنطوي على متييز فيما يتعلَّق بالزواج قد تدفع الن�صاء 
اإلى الوقوع يف �ِصراك عالقاٍت تتَّ�صم بالعنف والإيذاء، دون اأن يكون اأمامهنَّ �صبيٌل 

لالإن�صاف القانوين«.

مة العفو اأي�صًا اإلى اأنَّ »املراأة ما زالت تخ�صع للرجل مبوجب  قت تقارير منظَّ وتطرَّ
قانون الأ�صرة، وحُتَرم من امل�صاواة مع الرجل يف ُفَر�ض التوظيف، كما اأنها ل تزال 
جة  ممنوعًة من قيادة ال�صيارات اأو ال�صفر مبفردها. ول يجوز للمراأة ال�صعودية املتزوِّ
ال�صعودي  الرجل  عك�ض  على  وذلك  لأطفالها،  ال�صعودية  اجلن�صية  َمْنح  اأجنبي  من 

ج من اأجنبية«. املتزوِّ

املراأة،  الرجل على  العفو »مفهوم و�صاية  مة  تقارير منظَّ انتقدت  كما 
باأنه »يحدُّ  اإياه  املعروف با�صم )الـَمْحَرم(، ح�صبما ُيطبَّق«، وا�صفًة 
والطالق  بالزواج  يتعلَّق  فيما  وبالأخ�ضِّ  املراأة،  حقوق  من  ٍة  ب�صدَّ
حملِّ  اختيار  عن  ف�صاًل  والتملُّك،  واملرياث  الأطفال  وح�صانة 
يف  العنف  حالت  »تزاُيد  اإلى  م�صريًة  والعمل«.  والتعليم  الإقامة 

حميط الأ�صرة، وقلَّة عدد املحاكمات بهذا ال�صدد«.

ر »امل�صتوى املرتفع من التمييز �صدَّ املراأة، والذي  مة العفو ب�صكٍل متكرِّ وانتقدت منظَّ
من  كثريات  ن�صاء  متنع  عديدة  »عوامل  دًة  معدِّ وكرامتها«،  حقوقها  من  ينتق�ض 
اخلال�ض من البيئة املحيطة بهن والتي تنطوي على اإيذاء، ومن بينها افتقار املراأة اإلى 
ل بنف�صها، واملمار�صات املحيطة بالطالق  ال�صتقالل القت�صادي الذي يجعلها تتكفَّ
�صاق يف  التِّ املراأة، وعدم  العنف �صد  م  وح�صانة الأطفال، وعدم وجود قانون يجرِّ
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التقارير الخاصة
األبعاد السياسية واألمنية والحقوقية 

المتضمنة في التقارير الدولية عن 
المملكة العربية السعودية

مة اإلى اأنَّ الدولة »ل تعرتف  تنفيذ القانون وتطبيق العدالة«. كما اأ�صارت تقارير املنظَّ
اأكرث من  وانتقدت يف  املنازل«.  العنَف �صدَّ اخلادمات يف  على نحٍو كاٍف مبمار�صة 

مو�صع عدَم م�صاواة القانون ال�صعودي بني املراأة والرجل.

مة حقوق اإلنسان منظَّ

مة حقوق الإن�صان يف جميع تقاريرها النتقادات ال�صابقة  تبنَّت منظَّ
بني  »الف�صل  اأنَّ  اإليها  م�صيفًة  املراأة،  �صوؤون  يخ�ضُّ  فيما  نف�صها 

ٌق ب�صرامة يف �صتَّى اأنحاء اململكة، ويعوق امل�صاركة  اجلن�َصني مطبَّ
العمل  عليهن  ُيحَظر  والن�صاء  ة.  العامَّ احلياة  يف  للمراأة  الكاملة 

اأق�صام  فيها  توجد  ل  التي  املكاتب  دخول  اأو  احلكومية  املكاتب  يف 
للن�صاء، اأو ال�صعي لَنْيل درجات علمية يف حقول درا�صية ل يتمُّ تعليمها 

يف كلِّيات الن�صاء. ول ميكن للمراأة العمل قا�صية اأو يف النيابة اأو حمامية 
ميكنها الرتاُفع يف املحكمة«. 

مة حقوق الإن�صان يف جميع تقاريرها عدم حتديد احلكومة حدًا  كما انتقدت منظَّ
اأدنى ل�ِصنِّ الزواج.

مة حقوق الإن�صان يف تقاريرها اإلى الو�صع القت�صادي للمراأة بقولها:  قت منظَّ وتطرَّ
ة  ة العمل، وهو ما ُيَعدُّ ثالثة اأ�صعاف ن�صبتهن يف قوَّ ل الن�صاء نحو 14.4% من قوَّ »وت�صكِّ
العمل يف عام 1992م، ح�صب درا�صة ظهرت يف مار�ض )اآذار( 2010م اأجرتها �صركة 

ل بطالة الرجال«. ل بطالة الن�صاء يبلغ اأربعة اأ�صعاف معدَّ »بوز اآند كومباين«. ومعدَّ

يات الدينية والمذهبية  خامسًا-الحرِّ

يات الدينية واملذهبية يف اململكة،مبا ن�صبته نحو  �ض 38 تقريرًا للحديث عن احلرِّ تعرَّ
8% من جُمَمل التقارير، 20 تقريرًا منها اأُفردت لهذه الق�صية، فيما اأ�صار اإليها 18 

تقريرًا �صمن ق�صايا اأخرى.
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يات الدينية واملذهبية يف اململكة حول عدد  ة باحلرِّ ودارت حماور التقارير اخلا�صَّ
من املحاور منها: 

عات ال�صيعة. ا�صتهداف جتمُّ  -

القيود على بناء امل�صاجد ال�صيعية.  -

ة بال�صيعة. منع املل�صقات اخلا�صَّ  -

رة لرجال الدين ال�صيعة. العتقالت املتكرِّ  -

ال�صيعية على �صبكة  املواقع  القائمني على  ال�صيعة، واعتقال  اعتقال املتظاهرين   -
الإنرتنت.

ة على معتنقي املذهب ال�صيعي. اخلطاب التحري�صي لعلماء ال�صنَّ  -

ال�صتخفاف َعَلنًا مبعَتَقدهم الديني.  -

منع غري امل�صلمني من اأدائهم ال�صلوات يف جماعات.  -

منع اإقامة الكنائ�ض واملعابد لغري امل�صلمني.  -

عات املخَتَلطة لغري امل�صلمني. مالحقة الحتفالت والتجمُّ  -

بيوت  يف  عبادتهم  طقو�ض  باإظهار  امل�صلمني  غري  من  للعمالة  ماح  ال�صَّ عدم   -
خمدوميهم

ة �صد غري امل�صلمني، والدعاء على غري امل�صلمني  اخلطاب التحري�صي لبع�ض الأئمَّ  -
على املنابر يف خطب اجلمعة وبع�ض ال�صلوات.

بًا وفق تركيز التقارير(: وترتكز النتقادات يف هذا اجلانب على الآتي )مرتَّ

عات ال�صيعة. 1- ا�صتهداف جتمُّ
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رة لرجال الدين ال�صيعة. 2-  العتقالت املتكرِّ

ة على معتنقي املذهب ال�صيعي. 3-  اخلطاب التحري�صي لعلماء ال�صنَّ

عات املخَتَلطة لغري امل�صلمني. 4- مالحقة الحتفالت والتجمُّ

5- منع اإقامة الكنائ�ض واملعابد لغري امل�صلمني.

ماح للعمالة من غري امل�صلمني باإظهار طقو�ض عبادتهم  6- عدم ال�صَّ
يف بيوت خمدوميهم.

مات  رة فقط بداأت تقارير املنظَّ وُيالَحظ اأنه بدءًا من �صنوات متاأخِّ
ها  وتخ�صُّ واملذهبية،  الدينية  ية  احلرِّ ق�صايا  على  ز  تركِّ الدولية 

باحلديث، فيما كانت مترُّ بها �صريعًا يف تقارير �صابقة.

يات الدينية واملذهبية  اأبرز التقارير ال�صادرة ب�صاأن احلرِّ �ض عن  ياأتي ملخَّ وفيما 
مات(: )وفق درجة اهتمام املنظَّ

مة العفو الدولية منظَّ

امل�صلمني  من  ع�صرات  »على  القب�ض  اإلى  الدولية  العفو  مة  منظَّ تقارير  ت�صري 
اأو ب�صبب تعبريهم عن هذه املعَتَقدات. وقد  وامل�صيحيني ب�صبب معَتَقداتهم الدينية 
املنا�صبات  ببع�ض  الحتفال  اأو  جماعة  يف  ال�صلوات  اأداء  ب�صبب  ال�صيعة  ا�صُتهِدَف 
الدينية ال�صيعية، اأو لال�صتباه يف اأنهم خالفوا القيود املفرو�صة على بناء م�صاجد اأو 
مة الأخري الذي �صدر عام  ر يف تقرير املنظَّ مدار�ض دينية لل�صيعة«. الأمر الذي تطوَّ
2013م، اإذ خ�ضَّ اأبناَء املذهب ال�صيعي بعنوان خا�ض �َصَرَد حتته كثريًا من الوقائع 

هم. التي تخ�صُّ
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مة حقوق اإلنسان منظَّ

هام �صريح للمملكة بالتمييز  ة، مع اتِّ مة حقوق الإن�صان لغًة اأكرث حدَّ ى تقارير منظَّ تتبنَّ
العربية  اململكة  »متييز  التقارير:  فاأوردت  ية.  ال�صنِّ غري  املذاهب  �صد  »املنهجي« 
ال�صعودية ب�صكٍل منهجي �صدَّ الأقلِّيات الدينية، ول�صيَّما ال�صيعة يف املنطقة ال�صرقية 
رة، والإ�صماعيلية )فرع من ال�صيعة( يف جنران. والتمييز الر�صمي  وحول املدينة املنوَّ
�صد ال�صيعة ي�صمل املمار�صات الدينية، والتعليم الديني، ونظام الق�صاء. وَي�صتبِعد 
القرار،  �صناعة  ودوائر  احلكومية  الوظائف  من  ال�صيعَة  احلكوميون  امل�صوؤولون 

ون َعَلنًا مبعَتَقدهم الديني«. وي�صتخفُّ

ال األجانب سادسًا- العمَّ

ن�صبته نحو  ال الأجانب يف اململكة، مبا  العمَّ اأحوال  �ض 36 تقريرًا للحديث عن  تعرَّ
8% من جُمَمل التقارير، 18 تقريرًا منها اأُفردت للحديث عن هذه الق�صية، فيما 18 

ال الأجانب �صمن ق�صايا اأخرى. تقريرًا منها اأ�صارت اإلى حقوق العمَّ

ودارت انتقادات التقارير لأحوال العمالة الأجنبية يف اململكة حول عدد من املحاور، 
منها:

نظام الكفالة وت�صبُّبه يف ا�صتغالل العمالة.  -
الإيذاء البدين لبع�ض العامالت املنزليات.  -

اتهم اأو تاأخريها عليهم. ال من م�صتحقَّ حرمان بع�ض العمَّ  -
تكليف العمالة ب�صاعات عمل فوق العدد القانوين.  -

عدم اعرتاف الدولة على نحٍو كاٍف مبمار�صة العنف �صد العامالت يف املنازل.  -
من  احلرمان  مع  َق�ْصرًا،  الإقامة  لتجديد  املنزليات  العامالت  بع�ض  �ض  تعرُّ  -

الطعام، والإ�صاءات النف�صية والبدنية واجلن�صية ال�صديدة.
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ال يف ُنُظم العدالة والهجرة، ووجود  التاأخري البالغ اأثناء النظر يف �صكاوى العمَّ  -
لي  عوائق ِمن َقِبيل عدم اإتاحة الرتجمة الفورية وامل�صاعدة القانونية وح�صور ممثِّ

بلدانهم.

اكتظاظ مراكز الرتحيل وعدم الهتمام بنظافتها.  -

اإفالت مرتكبي النتهاكات �صد العمالة.  -

تناُوًل  الأكرث  اجلوانب  اأنَّ  التقارير  هذه  خالل  من  وُيالَحظ 
ال الأجانب، ثم  رها نظام الكفالة، ثم انتهاك حقوق العمَّ يت�صدَّ

العنف اجل�صدي واجلن�صي �صدَّ العامالت املنزليات.

م توظيف الأجانب(  ت التقارير نظام الكفالة )الذي ينظِّ فقد خ�صَّ
�صهم لال�صتغالل والإيذاء من  اه باأنه »يعرِّ بكثرٍي من النقد، وا�صفًة اإيَّ

اخلا�ض،  القطاع  يف  الأعمال  واأرباب  احلكومية  العمل  جهات  جانب 
بني  ومن  اإن�صاف.  اأيَّ  لهم  ر  يوفِّ ل  اأو  لالإن�صاف،  ُيذَكر  �صبياًل  لهم  ر  يوفِّ ل  بينما 
ماح  ال�صَّ ورف�ض  الرواتب،  دفع  وعدم  طويلة،  ل�صاعات  العمل  ال�صائعة:  النتهاكات 
ًة �صدَّ  للعاملني بالعودة اإلى بلدانهم بعد انتهاء عقودهم، ف�صاًل عن العنف، وخا�صَّ
العامالت يف اخلدمة املنزلية«. وزادت التقارير على انتقاداتها لنظام الكفالة باأن 
ال تغيري عملهم اأو مغادرة البالد اإلَّ بعد احل�صول على موافقة  قالت: »ول ميكن للعمَّ
لطة مب�صادرة جوازات  ال�صُّ ا�صتعمال هذه  العمل  اأ�صحاب  وُي�صيء  الكتابية.  الكفيل 

ال املهاجرين على العمل دون رغبتهم«. ال�صفر، ومنع الرواتب، واإجبار العمَّ

ال  العمَّ بع�ض  طالت  التي  بالنتهاكات  و�صفته  ِلـَما  بالتف�صيل  التقارير  �صت  وتعرَّ
ة. وكان من بني  لطات احلكومية واأ�صحاب الأعمال اخلا�صَّ الأجانب »على اأيدي ال�صُّ
لطات العتقال من دون تهمة اأو حماكمة، بينما كان من  النتهاكات من جانب ال�صُّ
بني النتهاكات من جانب اأ�صحاب الأعمال �صوء املعاملة بدنيًا ونف�صيًا، وعدم دفع 

الأجور«.
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املنازل            يف  َخَدمًا  يعملون  الذين  الأجانب  من  كثري  »اإجبار  التقارير  انتقدت  كما 
–ومعظمهم من الن�صاء– على البقاء يف ظروٍف تنطوي على الإيذاء اإلى حدٍّ بعيد، 
حيث ُيجرَبون على العمل زهاء 18 �صاعة يوميًا مقابل اأجر زهيد يف بع�ض الأحيان اأو 
ر  دون اأجر. ول يحظى الـَخَدم باحلماية مبوجب قانون العمل يف ال�صعودية، ول تتوفَّ
الذين  العمل  اأ�صحاب  من  لالنت�صاف  ُتذَكر  ُفَر�ٌض  الَعَملية–  الناحية  –من  لهم 

يقومون باإيذائهم اأو ا�صتغاللهم«.

 

ُخالصة بأهمِّ النتائج

كًا بني معظم حَماور الدرا�صة، بني  • ُيالَحظ ظهور اجلانب احلقوقي قا�صمًا م�صرَتَ
الإن�صان،  الدينية، وحقوق  يات  التََّقا�صي، واحلقوق واحلرِّ املراأة، وحقوق  حقوق 

ال واملهاجرين. وحقوق العمَّ

التوا�صل  ومواقع  ال�صعودية  ال�صحف  من  معلوماته  التقارير  بع�ض  ي�صتقي   •
ي  حترِّ يف  الإ�صدارات  هذه  عاتق  على  م�صوؤولية  وجود  يعني  ما  الجتماعي؛ 

ة، وعدم ت�صيُّد اأخطاء جهاٍت بعينها. الدقَّ

بَقْدر  الر�صمية  الت�صريحات  على  للتقرير  الـُم�صِدرة  اجلهات  اعتماد  عدم   •
تركيزها على امل�صادر امل�صتقلَّة.

حالة  من  تزيد  اجلهات  بع�ض  ِقَبل  من  الناجزة  غري  • الوعود 
عدم الثقة؛ نظرًا اإلى متابعة الآَخر يف اخلارج مدى اللتزام 
به  َيِعُد  فيما  الثقة  �صلبًا يف مقدار  ر  يوؤثِّ ما  الوعود؛  بتنفيذ هذه 

الر�صميُّون.

العاجلة. احللول  اإلى  اأكرب  حاجة  والق�صاء  واملراأة  العمالة  حقوق  ات  • مللفَّ
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م على اململكة والت�صكيك  • جاءت لغة التقارير الر�صمية بلغٍة فيها كثرٌي من التهجُّ
يف نوايا الدولة. 

• جاءت تقارير وزارة اخلارجية الأمريكية معتدلة بع�ض ال�صيء، وتنطوي لهجتها 
ي املو�صوعية اإلى حدٍّ مقبول، فيما جاءت  على كثري من اللتزام، مع ميل لتحرِّ

ة. مة حقوق الإن�صان بلهجة حادَّ مة العفو الدولية ومنظَّ تقارير منظَّ

ه بع�صًا، �صواء على م�صتوى جميع التقارير  كثري مما ورد يف التقارير يهدم بع�صُ  •
ني  ِقَبل خمت�صِّ من  التقارير  قراءة هذه  ي�صتدعي  ما  الواحد؛  التقرير  داخل  اأو 

عاءاتها. لتفنيد ادِّ

على  وال�صياغات،  ْرح  الطَّ يف  الكبري  الت�صابه  من  �صربًا  التقارير  لغة  •تعك�ض 
قد  الذي  الأمر  ببع�ض؛  لبع�صها  عالقة  ل  جهاٍت  عن  �صادرة  اأنها  من  الرغم 

يك�صف عن اأنَّ م�صدر هذه التقارير واحد.

تها،  دقَّ عدم  معلوماِتها  التقارير  منها  ت�صتقي  التي  الروافد  بع�ض  على  ُيالَحظ   •
و�صبكات  ال�صعودية،  الإعالم  و�صائل  بع�ض  من  ُم�صتقاة  حالتها  اأف�صل  يف  فهي 
التوا�صل الجتماعي التي ينتهج بع�صها �صيا�صات ن�صر تقوم على الإثارة، يف حني 
عنا�صر  غالبًا من  ُت�صَتَقى  امل�صدر،  روايات جمهولة  على  كثريًا  التقارير  تعتمد 
غري موثوقة، اأو من مواقع اإلكرتونية ت�صعى لتاأليب املجتمع ال�صعودي واإثارة الِفَت 

بني اأفراده.

�صاكلة  على  تعبرياٍت  غالبًا  امل�صدر  جمهولة  واملعلومات  الأخبار  التقارير  ر  مترِّ  •
ية،  ظنِّ اأمور  يف  التقارير  جتزم  ما  وكثريًا  وُيعَتَقد«،  وُرِوَي،  د،  وتردِّ »وقيل، 
عي اأنَّ قوانني بعينها ُو�صعت لنتهاك حقوق الإن�صان؛ ما ُيقلِّل من م�صتوى  كاأْن تدَّ

املو�صوعية الذي يجب اأن تتَّ�صم به.

ت�صعى التقارير اإلى الت�صكيك يف الروايات احلكومية على نحٍو وا�صع با�صتخدام   •
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عاء، يف ت�صكيٍك غري  ح(، وهو فعٌل يفيد الدِّ الفعل »زعم« بدًل من )قال اأو �صرَّ
ر لكثري من الروايات الر�صمية. مربَّ

)2( اإلشارات اإليجابية لبرامج اإلصالح في المملكة

ن ملحوظ على بع�ض الـَمحاور التي  رات اإيجابية عن حت�صُّ مل تخُل التقارير من موؤ�صِّ
ن اأ�صارت اإليها التقارير، ومن  كانت مو�صع انتقاداتها، مع حتفُّظات على هذا التح�صُّ

اأمثلة ذلك:

يات العامة: أواًل- الحرِّ

مة العفو الدولية ال�صادر عام 2007م عن »حتقيق َقْدر اأكرب  - ما ورد يف تقرير منظَّ
ية ال�صحافة خالل ال�صنوات الأخرية«. من حرِّ

- ما ورد يف تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية عن حقوق الإن�صان يف 
ال�صعودية لعام 2008م حول »زيادة املعلومات الـُمتاحة للجمهور 
دة من الف�صاد الر�صمي اأو العمل احلكومي  ب�صاأن حالت حمدَّ

ملكافحة الف�صاد«.

- اإفادة جميع تقارير وزارة اخلارجية الأمريكية باأنه مل تكن هناك 
فية  اأو وكالءها ارتكبت عمليات َقْتل تع�صُّ تقارير تفيد باأنَّ احلكومة 

اأو غري قانونية.

باأنه »مل تكن هناك تقارير عن  اإفادة جميع تقارير وزارة اخلارجية الأمريكية   -
حالت اختفاء ذات دوافع �صيا�صية«.

اإلى  ال�صنوية  التقارير  جميع  يف  رة  املتكرِّ الأمريكية  اخلارجية  وزارة  اإ�صارات   -
ة، مبا  لة يف َمْنح العفو يف املنا�صبات اخلا�صَّ »ا�صتمرار احلكومة يف تقاليدها املتمثِّ

�صة )الأعياد( وخالل �صهر رم�صان«.  يف ذلك الأيام املقدَّ
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ات الأمن عمومًا يف احلفاظ على القانون والنظام، وهي املالحظة التي  فعالية قوَّ  -
دت يف جميع تقارير وزارة اخلارجية الأمريكية. تردَّ

اململكة  الإن�صان يف  لعام 2013م عن حقوق  الدولية  العفو  مة  اإ�صارة تقرير منظَّ  -
باملعروف  الأمر  )هيئة  الدينية  ال�صرطة  »رئي�ض  اإعالن  اإلى  ال�صعودية،  العربية 
لني  خموَّ غري  الهيئة  اأفراد  اأنَّ  تبنيِّ  توجيهات  �صُي�صِدر  اأنه  املنكر(  عن  والنهي 

باعتقال اأو ا�صتجواب املواطنني ال�صعوديني، اأو ح�صور املحاكمات«.

ثانيًا- القصاص والعقوبات:

اململكة  الإن�صان يف  لعام 2007م عن حقوق  الدولية  العفو  مة  اإ�صارة تقرير منظَّ  -
العربية ال�صعودية، اإلى اإعالن وزير الداخلية اأنه �صيتمُّ اإن�صاء حمكمة اأمن الدولة 
لكي تتولَّى التحقيق مع امل�صَتَبه يف اأنهم اإرهابيُّون اأو من موؤيِّدي الإرهاب، وكذلك 

حماكمتهم.

مة العفو الدولية يف تقريرها لعام 2007م اأي�صًا اإلى اإبالغ ال�صعودية  اإ�صارة منظَّ  -
مل  الإعدام  عقوبة  باأنَّ  املتحدة  لالأمم  التابعة  الطفل«  بحقوق  َة  املعنيَّ »اللجنَة 
فاقية حقوق الطفل« يف  ذ يف اأيٍّ من الأطفال املذنبني منذ اأن بداأ �صريان »اتِّ ُتنفَّ

ال�صعودية يف عام 1996م. 

اململكة  الإن�صان يف  لعام 2008م عن حقوق  الدولية  العفو  مة  اإ�صارة تقرير منظَّ  -
العربية ال�صعودية، اإلى اإ�صدار احلكومة ال�صعودية قانوَنني لإعادة هيكلة املحاكم 
مة للعمل يف �ِصْلك الق�صاء، وتخ�صي�صها 1.8 مليار دولر  وتعديل القواعد املنظِّ

لتطبيق التغيريات.

اإ�صارة تقرير وزارة اخلارجية الأمريكية لعام 2009م اإلى ما و�صفه بالإجنازات   -
ة يف جمال حقوق الإن�صان، مثل »تنفيذ اإ�صالحات �صاملة للنظام الق�صائي  املهمَّ
حمكمة  اإن�صاء  نت  وت�صمَّ 2007م،  عام  يف  اأُعلنت  ال�صعودية  العربية  اململكة  يف 
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�صة يف اجلنايات،  اإقليمية لال�صتئناف، وحماكم متخ�صِّ عليا جديدة، وحماكم 
واملراجعة  الية،  العمَّ والق�صايا  التجارية،  والق�صايا  ال�صخ�صية،  والأحوال 
املنهجية لالأحكام الق�صائية، وَنْقل امل�صوؤولية عن التوظيف والتدريب والإ�صراف 
على الق�صاة من وزارة العدل اإلى جمل�ض الق�صاء الأعلى. بالإ�صافة اإلى اإعادة 
الفقه  الأربع يف  املدار�ض  لي�صمل ممثِّلني عن جميع  العلماء  تنظيم جمل�ض كبار 
قانون  اإقرار  ى  اأدَّ وقد  الإ�صالمي(.  )القانون  ال�صريعة  م�صادر  لتو�صيع  ي  ال�صنِّ
فني املكلَّفني باإنفاذ القانون على  ار بالب�صر اإلى تدريب املوظَّ جديد ملكافحة الجتِّ

تطبيق القانون«.

اململكة  الإن�صان يف  لعام 2011م عن حقوق  الدولية  العفو  اإ�صارة تقرير منظمة   -
ال�سعودية  اأنَّ  )�سباط(  فرباير  يف  العدل  وزير  اإعالن  اإلى  ال�سعودية،  العربية 
تتطلَّع اإلى بناء نظام ق�صائي يجمع اأف�صل ما يف النُُّظم الق�صائية للدول الأخرى، 
للمحاميات  ماح  وال�صَّ لالإرهاب،  ي  للت�صدِّ ال  فعَّ قانوين  اإطار  ع  َو�صْ مبا يف ذلك 

ليهن يف املحاكم التي تنُظر يف املناَزعات الأ�صرية. بالرتاُفع عن موكِّ

جلنة  بت�صكيل  امللك  اأَْمر  اإلى  2011م  لعام  الدولية  العفو  منظمة  تقرير  اإ�صارة   -
العقوبات  من  وللحدِّ  الإ�صالمية،  ال�صريعة  اإلى  ت�صتند  التي  الإجراءات  ملراجعة 
للَجْلد 100 جلدة، وهو ما ي�صع  الأق�صى  اأن جتعل احلدَّ  ع  املتوقَّ البدنية، »ومن 
ت يف بع�ض احلالت اإلى اإ�صدار اأحكام  لطة التقديرية للق�صاة، والتي اأدَّ حدًا لل�صُّ

بع�صرات الألوف من اجللدات«.

ثالثًا- حقوق المرأة:

مة العفو الدولية لعام 2009م اأي�صًا اإلى ت�صريح احلكومة باأنَّ هناك  اإ�صارة منظَّ  -
قانونًا يجري اإعداده ب�صاأن العنف يف حميط الأ�صرة.
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مع  احلكومي  التعاون  »تزاُيد  عن  2009م  لعام  العفو  مة  منظَّ تقرير  يف  ورد  ما   -
الهيئات الدولية املعنيَّة بحقوق املراأة«.

تنويه »مقررة الأمم املتحدة اخلا�صة املعنية بالعنف �صد املراأة«، عقب زيارتها   -
م الذي حدث يف ح�صول املراأة على التعليم. اإلى ال�صعودية عام 2009م، بالتقدُّ

اململكة  الإن�صان يف  لعام 2009م عن حقوق  الدولية  العفو  مة  اإ�صارة تقرير منظَّ  -
العربية ال�صعودية، اإلى زيادة تعاُون احلكومة ال�صعودية مع اآليات حقوق الإن�صان 
يف الأمم املتحدة. واأ�صار اإلى اأنه »يف يناير )كانون الثاين( ح�صر وفد حكومي 
ُمه  تقدِّ تقرير  ل  اأوَّ يف  بالنظر  ة  املعنيَّ املتحدة  الأمم  جلنة  اجتماع  الأولى  ة  للمرَّ
رة  فاقية املراأة«. ويف فرباير )�سباط( قامت »مقرِّ ال�سعودية بخ�سو�س تطبيق »اتِّ

ة الأولى«. ة بالعنف �صدَّ املراأة« بزيارة ال�صعودية للمرَّ الأمم املتحدة املعنيَّ

مة حقوق الإن�صان العاملي عن ال�صعودية لعام 2010م اإلى تعيني  اإ�صارة تقرير منظَّ  -
نائبة لوزير التعليم، وهو اأعلى من�صب حت�صل عليه امراأة يف ال�صعودية اإلى الآن. 
كة  �صة تعليمية م�صرَتَ ل موؤ�صَّ اأوَّ اأنه »يف �صبتمرب )اأيلول( مت افتتاح  كما اأ�صار اإلى 

للذكور والإناث، وهي جامعة امللك عبد اهلل للعلوم والتقنية«. 

يف  اأنه  امللك  اأعلن  )اأيلول(  �صبتمرب  يف  اأنه  اإلى  اأي�صًا  ال�صابق  التقرير  اإ�صارة   -
ح يف املجال�ض البلدية، وهي  2015م �صوف ي�صبح للن�صاء احلقُّ يف القرتاع والرت�صُّ

ة الوحيدة يف البالد، كما �صيتمُّ تعيينهن يف جمل�ض ال�صورى. النتخابات العامَّ

اإلى  2013م،  لعام  ال�صعودية  عن  العاملي  الإن�صان  حقوق  مة  منظَّ تقرير  اإ�صارة   -
م عمل املراأة يف متاجر الثياب ومالهي  اأربعة قرارات تنظِّ اإ�صدار وزارة العمل 
الـُمحا�صب  وظيفة  يف  والعمل  والطهو،  الطعام  حت�صري  اأعمال  ويف  الأطفال، 
اأمر  ويل  موافقة  َتُعْد  مل  التي  الوظائف  »وهي  م�صيفًا:  باملتاجر،  )الكا�صري( 
ل(  الأوَّ اأكتوبر )ت�صرين   8 اأنه »يف  التقرير  واأورد  بها«.  للت�صريح  املراأة مطلوبًة 
ن�صرت �صحيفة »الوطن« مر�صومًا من وزارة العدل باملوافقة على َمْنح املحاميات 
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ال�صعوديات احلقَّ يف ا�صت�صدار ت�صاريح مزاولة املحاماة. قبل هذا املر�صوم كانت 
جات يف كلِّيات احلقوق ُي�صَمح لهن بالعمل ا�صت�صاريات لكنهن ل  ال�صيِّدات املتخرِّ
لني ر�صميًا يف املحاكم. وينطبق املر�صوم اجلديد على جميع ال�صيِّدات  لن املوكِّ ميثِّ
احلا�صالت على درجات علمية يف القانون ولديهن ثالث �صنوات من اخلربة على 

الأقل«.

لندن  يف  ال�صيفية  الأوملبية  الألعاب  دورة  »يف  اأنه  اإلى  ال�صابق  التقرير  واإ�صارة   -
اإذ  الر�صمية؛  امل�صابقات  يف  الأولى  ة  للمرَّ �صعوديات  �صيِّدات  �صاركت  2012م، 
وجدان  عبة  الالَّ وتناف�صت  مرت،   800 �صباق  يف  ار  عطَّ �صارة  اءة  العدَّ تناف�صت 

�صهرخاين يف ريا�صة اجلودو«.

ية الدينية والمذهبية: رابعًا-الحرِّ

الإ�صارة اإلى �َصماح احلكومة للمواطنني ال�صيعة )اجلعفرية( با�صتخدام تقاليدهم   -
واملرياث،  داخلية،  باأنها  تتَّ�صم  التي  الق�صايا  يف  للف�صل  القانونية  ة  اخلا�صَّ

والأوقاف الإ�صالمية. 

اململكة  الإن�صان يف  لعام 2010م عن حقوق  الدولية  العفو  مة  اإ�صارة تقرير منظَّ  -
العربية ال�صعودية، من خالل »املراجعة العاملية الدورية« ل�صجّل حقوق الإن�صان يف 
د احلكومة اأمام »جمل�س حقوق االإن�سان«  ال�سعودية، يف فرباير )�سباط(، اإلى تعهُّ
التابع لالأمم املتحدة باإجراء اإ�صالحات عديدة، مع التاأكيد على اأنَّ قوانني البالد 
ت�صتند اإلى املفاهيم الدينية. واأ�صار التقرير اإلى اإعادة انتخاب ال�صعودية ع�صوًا 

يف »جمل�ض حقوق الإن�صان«.

اململكة  الإن�صان يف  لعام 2012م عن حقوق  الدولية  العفو  مة  اإ�صارة تقرير منظَّ  -
دة لالإ�صالح  العربية ال�صعودية، اإلى ا�صتجابة احلكومة لحتجاجات مرتَّبة وموؤيِّ
يف اأوائل عام 2011م، بتقدمي ِمَنح اإ�صافية للمواطنني مبا قيمته 127 مليار دولر 

اأمريكي، ح�صبما ورد.
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التقارير الخاصة
األبعاد السياسية واألمنية والحقوقية 

المتضمنة في التقارير الدولية عن 
المملكة العربية السعودية

ال األجانب: خامسًا-العمَّ

مة العفو الدولية ال�صابق نف�صه لعام 2013م اإلى تو�صيع جمل�ض  اإ�صارة تقرير منظَّ  -
ال�صورى ال�صت�صاري تدابري احلماية لــ1.5 مليون عاملة منزلية وافدة.

ل قانون ِمن نوعه يف البالد ملكافحة  اإ�صارة التقرير ال�صابق اإلى اإ�صدار احلكومة اأوَّ  -
ة  ملدَّ جن  ال�صَّ عقوبة  ار  الجتِّ بتهمة  الـُمدانون  »يواجه  م�صيفًا:  بالب�صر،  ار  الجتِّ

اأق�صاها 15 عامًا، ف�صاًل عن الغرامة املالية«. 
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التقارير الخاصة
األبعاد السياسية واألمنية والحقوقية 

المتضمنة في التقارير الدولية عن 
المملكة العربية السعودية

التوصيات

�صعيًا اإلى حت�صني النطباعات الواردة عن اململكة العربية ال�صعودية يف ثنايا التقارير 
ال�صادرة عنها حول العامل، و�صوًل اإلى دح�ض املزاعم واملغالطات التي حتتوي عليها 
هذه التقارير، وحر�صًا على تقلي�ض ُفَر�ض ظهور تقارير من هذا النوع غري الدقيق 

عن اململكة وغري الالئق بـُمنَجزها احل�صاري والإن�صاين، تو�صي الدرا�صة بالآتي:

عن  ُين�َصر  ما  جميع  متابعة  يتولَّى  ا�صرتاتيجية  لدرا�صات  وطني  مركز  تاأ�صي�ض   -
اململكة من تقارير حول العامل، وما ي�صُدر ب�صاأنها من تقارير من جهات دولية، 
والرفع بها اإلى جهات �صناعة القرار، للردِّ عليها، اأو تداُركها اإذا كانت تعربِّ عن 

م�صكالت حقيقية.

راية واخلربة بالردِّ على ما ُيثار من  ني على م�صتوى رفيع من الدِّ تكليف خمت�صِّ  -
مغالطات، وتو�صيحها للراأي العام العاملي.

اململكة،  اإليها  ت  ان�صمَّ التي  واملبادرات احلقوقية  فاقيات  التِّ تقارير عن  اإعداد   -
وتزويد اجلهات الـُم�صِدرة للتقارير بها.

اإقامة ور�صات عمل توعوية ملن�صوبي الوزارات واجلهات احلكومية، ول�صيَّما لدى   -
الع على جمالت النتقادات. اجلهات مو�صع النتقادات، لالطِّ

الـُم�صِدرة  للجهات  زيارات  يف  النتقادات  مو�صع  اجلهات  عن  ممثِّلني  اإيفاد   -
للتقارير حول العامل لتو�صيح ما يلتب�ض من اأمور.



ـــ 42 ـــ

ة واحلقوقية باأكرث من  مة لكثري من ال�صوؤون العامَّ اإتاحة الأنظمة والقوانني املنظِّ  -
مات واجلمعيات الدولية. الع عليها من ِقَبل املنظَّ لغة لالطِّ

ن  لة لكل جهة من اجلهات مو�صع النتقادات تت�صمَّ ة مف�صَّ اإعداد تقارير خا�صَّ  -
جميع ما ُيثار حولها من انتقادات.

اإلى  للو�صول  والدبلوما�صية  الأمنية  ال�صوؤون  يف  خرباء  يتولَّه  خا�ض  ملف  َفْتح   -
هة عن اململكة ُتدَرج يف  ج معلومات مغلوطة وم�صوَّ الأ�صخا�ض اأو اجلهات التي تروِّ
ما  اأجنداتهم؛  وف�صح  ال�صخ�صيات واجلهات  بغر�ض ك�صف هذه  التقارير،  تلك 

ُيفِقد هوؤلء م�صداقيتهم لدى اجلهات الـُم�صِدرة للتقارير.

مات واجلهات احلقوقية الـُم�صِدرة للتقارير  َفْتح قنوات دائمة للتوا�صل مع املنظَّ  -
ا ي�صلهم عن  نهم من الرجوع للجهات الر�صمية لال�صتي�صاح عمَّ حول العامل متكِّ
الرواية  غياب  ظلِّ  يف  امل�صهَد  واحدة  رواية  حتتلَّ  ل  كي  مغالطات؛  من  اململكة 

الر�صمية.




