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ت ما يمكف وصفو بالتحوالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، شيدت البالد تطورات متسارعة خال
مبية حقوؽ المرأة عمى نحو التي تنوعت بيف تطورات إيجابية عمى صعيد تغير المتوقعة وغير المسبوقة 

، واالنفتاح عمى مظاىر التحديث والتخمص مف موروث الضبط االجتماعي اأيضً  متسارع ولكن ،متدرج
مف القمؽ عمى مستقبؿ البالد في ضوء  محددة، وبيف تطورات أثارت كثيًرا السائد وفؽ تفسيرات دينية

التغييرات الجذرية في مواقع السمطة والمسئوليات الوزارية وقيادة المؤسسات العمومية واالقتصادية، وسط 
 د مف بمداف المنطقة.ط البالد في الصراع في اليمف والذي امتد إلى صراع في عدمرار انخرااست

 32األمير "محمد بف نايؼ" مف والية العيد في قرر الممؾ "سمماف بف عبد العزيز" عزؿ و 
لمعيد بعد أف  جمو األمير "محمد بف سمماف" ولًيافي تطور مفاجئ، مع تنصيب ن 3128يونيو/حزيراف 

 يحتؿ منصب "ولي ولي العيد". كاف 
 نيساف/بريؿإ 33 في اممكيً  امرً أ 55 "العزيز عبد بف سمماف" الممؾكما شيدت المممكة إصدار 

، والثقافة االعالـ وزير إعفاء شممت الكبار، وليفوالمسئ الوزراء مف عدد تغييربعضيا  تضمف ،3128
 .لالستثمار العامة ييئةلا ومحافظ ،البرية القوات قائدو  ،المدنية الخدمة ووزير

 بيدؼ احتواء آثار العاـ القطاع موظفيل ومكافآت عالواتكما تضمنت األوامر الممكية منح 
 .تبنتيا السمطات سابًقا التي االقتصادي التقشؼ خطة

مجموعة مف  بعزؿقضت  ممكية أوامرعدة  الممؾ أصدر 3128نوفمبر/تشريف ثاف  5في 
 اأيضً  الممؾ أمرواتياميـ بالفساد مع عدد مف رجاؿ األعماؿ، كما  ةيادياألمراء والمسئوليف مف مواقع ق

  ".سمماف بف محمداألمير " العيد ولي برئاسة الفساد لمكافحة عميا لجنة بتأسيس
ص أحد الفنادؽ راء والمسئوليف ورجاؿ األعماؿ، وخصشخصية مف األم 211ؿ نحو واعتق

سدادىـ ألمواؿ اتيموا بعد  معظميـج عف معيـ وأفر قيؽ بالعاصمة الرياض كمقر الحتجازىـ والتح
 يشوبيا الفساد. بجمعيا بطرؽ

 المشروع  3127 عاـخالؿ ال "سمماف بف محمد" األمير أطمؽ وعمى المستوى االقتصادي
 :إلى المشروع  وييدؼ، 3141ستراتيجية التنمية المستدامة إبما يتفؽ مع " 3141 السعودية" االقتصادي

 ورفع ،االستيالكي نفاؽاإل مف والحد ،أخرى دخؿ مصادر وخمؽ النفط عمى المممكة ماداعت مف قالؿاإل
 بعض عمى الضرائب وفرض ،والوقود والكيرباء الماء مثؿ والسمع الخدمات مف الكثير عف اتدريجيً  الدعـ
يف ر عمى السعودير عممية لػ"سعودة الوظائؼ" لتقتصأعمنت السمطات عف خطة لتطبيؽ أكب كما ،السمع

 العديد مف األزمات لمعماؿ المياجريف. فقط، مما أدى إلى
 مشروع إنشاء عف 3128أكتوبر/تشريف أوؿ  35عمف األمير "محمد بف سمماف" في أكما 

 تمتد خاصة منطقة في المشروع ىذا ويتمثؿ دوالر، مميار 611 حوالي فيو االستثمارات بمغت يالذ"، نيـو"
وتشمؿ منتجات سياحية وصناعية في إطار اعتماد المممكة عمى حمر واألردف ومصر، في البحر األ

 مصادر أخرى لمدخؿ.
فقد شيدت البالد تغييرات جذرية بالمعايير المحمية بعد إقرار  أما عمى المستوى االجتماعي

السينما  دور توفتح، 3129حزيراف  يونيو/ 34الذي تقرر تنفيذه في لسماح لمسيدات بقيادة السيارات ا
قيمت حفالت غنائية سمالثمانينيات منذ المغمقةح والمسار  ح فييا باختالط الرجاؿ والنساء، كما ، وا 
 .3129 عاـال مطمع مف بداية السعودية المالعبالنساء  بدخوؿ لمرياضة العامة الييئة سمحت

 وتنظيمًيا إدارًيا يرتبط الذي "الوطني األمف مركز" المممكة أنشأت األمني بالجانب يتعمؽ وفيما
  .الوطني لألمف مستشاًرا "الغفيمي محمد منح" يفع  و  الممكي، بالديواف



 والبحريف اإلمارات مع بالتنسيؽقطر مبادرة لمقاطعة  3128 حزيراف/يونيو في وقادت السعودية
الرياض لمقمـ السعودية التدابير بعد أقؿ مف شير مف استضافة العاصمة  مف سمسمة وفرضت ومصر،
عمى مكافحة  فيياالمباحثات  معظـالتي انصبت األمريكية واإلسالمية األمريكية ة والخميجي األمريكية

 اإلرىاب ومواجية التغمغؿ اإليراني في البمداف العربية.
بصورة  خميةوكثفت المممكة انخراطيا المباشر في الشأف اإلقميمي العاـ والنزاعات المسمحة الدا

طار صراعيا مع إمف سوريا والعراؽ ولبناف، وذلؾ في مباشرة في اليمف، وبصور غير مباشرة في كؿ 
 إيراف، وىو الصراع الذي يتزايد منذ اليجـو عمى السفارة السعودية واقتحاميا في طيراف.

 

 والقانونية الدستورية التطورات
 يقضي بإجراء تعديؿ 3128بريؿ/نيساف إ 33في  مؾ "سمماف بف عبد العزيز" مرسوًماأصدر الم

تقميص في  بالرغبة ، وىو ما فسرلمحكـ األساسي النظاـ مف الخامسة المادة مف( ب) الفقرة عمى
المخاوؼ المتوقعة مف أف انتقاؿ الحكـ مستقباًل إلى ولي العيد الحالي األمير "محمد بف سمماف" قد 

 ، وذلؾ"ي فضي إلى تكريس الحكـ ألبنائو مف بعده دوف بقية فروع الممؾ المؤسس "عبد العزيز آؿ سعود
 خوةواإل كاألبناء إليو ينتموف الذي الفرع نفس مف لمعيد أولياء تسمية في األحفاد أحقية عدـ عمى بالتأكيد
 الممؾ فعؿ كما ،ذلؾ فعؿ في المؤسس أبناء أحقية بعكس الحكـ، مقاليد تولييـ حاؿ في واألحفاد

 .لمعيد اوليً  "سمماف بف محمداألمير " نجمو بتعييف "سمماف"
 "العاـ واالدعاء التحقيؽ ىيئة" مسمى بتغيير 3128 /حزيرافيونيو 28 في ممكي أمر ركما صد

 النيابة ترتبط أف الممكي األمر في جاء كما ،"العاـ النائب" إلى رئيسيا ومسمى "،العامة النيابة" إلى
 الخطوة ذهى فإف الممكي لألمر وفًقاو . الداخمية بوزارة مباشرة مرتبطة كانت أف بعد بالممؾ مباشرة العامة
 .االستقالليةمف  مزيًدا العامة النيابة لتمنح جاءت

 الخدمات موفر" بموجبو نشيءأ   3128خالؿ شير يوليو/تموز  ممكي رسـوم صدركما 
 اإلرىاب مكافحة أجيزة" تعزيز بيدؼ الممؾ، إلى مباشرة تقاريره يرفع جديد كياف وىو (،SSP)" المشتركة

 والتحقيقات اإلرىاب، مكافحةو  الدولة، بأمف المتعمقة األمور جميع"و" ةالداخمي االستخبارات أجيزةدور و 
 ". المالية

 وقوات الخاصة، األمف وقوات المباحث، في دور وتكويف أجيزة الممكي المرسـو فصؿو 
 لممعمومات الوطني والمركز الفنية، وفلمشئ العامة والمديرية العاـ، األمف طيراف وقيادة الخاصة، الطوارئ

 واإلدارة المرور،ضبط و  الشرطة، بينما تبقى أجيزة ،العاـ األمف بشرطة وربطيـ الداخمية، زارةو  في
 .الداخمية وزارة إشراؼ تحت لمجوازات العامة

 الفساد لمكافحة العميا المجنة تشكيؿب 3128 ثاف تشريف/نوفمبر 5 في ممكي مرسـو صدرو 
 ورئيس والتحقيؽ، الرقابة ىيئة رئيس: مف كؿ ةوعضوي ،"سميماف بف محمد" ميراأل العيد ولي برئاسة
 . الدولة أمف ورئيس العاـ، والنائب العامة، المراقبة ديواف ورئيس الفساد، لمكافحة الوطنية الييئة

 العالقة ذات والكيانات واألشخاص والجرائـ المخالفات حصر -أوالً : التالية بالمياـ المجنة تقـوو 
صدار التحقيؽ -اثانيً  العاـ، الفساد قضايا في  الحسابات وكشؼ السفر مف والمنع القبض أوامر وا 

 أًيا والكيانات األشخاص قبؿ مف تحويميا أو نقميا ومنع واألصوؿ األمواؿ وتتبع وتجميدىا والمحافظ
 أو التحقيؽ جيات إلى إحالتيا تتـ حتى تراىا احترازية إجراءات أي اتخاذ في الحؽ وليا صفتيا، كانت

 ما واتخاذ العاـ الفساد قضايا في المتورطيف حياؿ يمـز ما اتخاذ :اثالثً  األحواؿ، بحسب ائيةالقض الجيات
عادة والخارج الداخؿ في والمنقولة الثابتة واألصوؿ واألمواؿ والكيانات األشخاص بحؽ تراه إلى  األمواؿ وا 
 محقًقا تراه ما تقرير ياول الدولة، عقارات باسـ واألصوؿ الممتمكات وتسجيؿ لمدولة العامة لخزينةا



 تقريًرا لمممؾ ترفع مياميا المجنة كماؿإ عند: رابًعا معيا، تجاوبيـ أبدوا الذيف مع خاصة العامة لممصمحة
  الشأف. بيذا اتخذتو وما إليو توصمت عما مفصالً 

مف  وعشرات أميًرا 22 وقؼأ   حيث ،االعتقاالت مف حممة ةمجنال شنت فور صدور المرسـوو 
 واستغالؿ المالي بالفساداتيامات إلييـ  تي، ورجاؿ أعماؿ، ووجحالييف وزراء 5و السابقيف، الوزراء
 .البالد في السمطة

 أمف رئاسةجديد باسـ " جياز بإنشاء يقضي 3128/حزيراف يونيو 31 في أمًرا الممؾ صدروأ
 ،العامة لممباحث مديًرا ارهاستمر  مع وزير بمرتبة لمجياز رئيًسا "اليويريني العزيز عبد" وتعييف "،الدولة

 الجديد. الجياز ىذا إلى األمنية القطاعات مف عدد ضـو 
 في شرون   ،وتمويمو رىاباإل جرائـ قانوف 3128 وؿأ تشريف/كتوبرأ 42 في الوزراء مجمس أقرو 

 38) مادة 7: مف يتألؼ الذي القانوف ىذا ويحؿ ،3128 ثاف تشريف/نوفمبر 2 في الرسمية الجريدة
 ثاف كانوف/يناير في صدر الذي السابؽ اإلرىاب مكافحة قانوف محؿ( فقط العقوبات ناوؿتت منيا

3125.  
 اإلضرار" عبارة حذؼ في السابؽ والقانوف القانوف ىذا بيف اإليجابية التغييرات أبرز أحد ويتمثؿ

 بسوالممت الغامض تعريؼال إيضاح في يساعد مما اإلرىاب، تعريؼ مف "ومركزىا الدولة بسمعة
 وولي الممؾ تصوير“ تعتبر التي 41 المادة مع مباشر بشكؿ يتناقض اإلجراء ىذا أف غير ،لإلرىاب
 عف تقؿ ال لمدة بالسجف عمييا يعاقب إرىابية جريمة ”ةلاوالعد الديف سمعة إلى تسيء طريقة بأي العيد
 .سنوات عشر إلى وتصؿ سنوات خمس

 التعبير حرية في الحؽ قيدت   التي 41 رقـ المادة لجديدا القانوف في لمجدؿ المثيرة البنود أىـ ومف
 بتوو قوع اإرىابيً  عمالً  ”العدالة أو بالديف يطعف وصؼ بأي“ العيد وولي الممؾ وصؼ اعتبار خالؿ مف

 .سنوات 21 السجف
 األساسي النظاـ وتعطيؿ المممكة، في الحكـ نظاـ تغيير النظاـ نص بحسب العقوبات وتشمؿ

 في السعودييف عمى واالعتداء عنو، االمتناع أو بعمؿ القياـ عمى الدولة وحمؿ اده،مو  بعض أو لمحكـ
 األماكف مف غيرىا أو السفارات ذلؾ في بما الخارج في لمدولة العامة باألمالؾ واإلضرار الخارج،

 دىل مسجمة مواصالت وسيمة متف عمى إرىابية بجريمة والقياـ ليا، التابعة القنصمية أو الدبموماسية
 أو الوطني أمنيا أو اقتصادىا أو المممكة بمصالح المساس إلى إضافة عمميا، تحمؿ أو المممكة

 .االجتماعي
 مف جريمة عف باإلبالغ بادر مف تجاه االتياـ إجراءات إيقاؼ عمى 34 مادتو في النظاـ ونص

 الجيات أرشد وأ التحقيؽ، أثناء المختصة السمطات مع تعاوف أو أعاله، عمييا المنصوص الجرائـ
 أكثر سجنو أو توقيفو مدة إطالة نتيجة لممتضرريف الحؽ منح كما ،أمنًيا خطريف أشخاص إلى األمنية

 .أضرار مف بو لحؽ عما التعويض بطمب المقررة المدة مف
 التأكيد كاف السابؽ وتمويمو اإلرىاب جرائـ مكافحة نظاـ عمى أقرت التي التعديالت أبرز بيفو 

 مرحمة عمى اقتصارىا وعدـ ،التحقيؽ مرحمة مف بدًءا وذلؾ ،محاـ تعييف في ـالمتي حؽ" عمى
 أقر كما وتأصيميا، لممتيـ والعدلية الحقوقية الجوانب إيضاح في المادة ىذه أىمية مؤكًدا ،"المحاكمة

 خاصةال والموائح العامة اإلجراءات بوضع سيكّمؼ الذي العمؿ لفريؽ سياوترؤ  العامة النيابة دور النظاـ
 .بالنظاـ

 

 األساسية الحقوق: أولا 



شيدت الفترة التي يغطييا التقرير سقوط  البدنية والسالمة الحياة في الحقعمى صعيد 
ضحايا خالؿ االشتباكات التي وقعت بيف قوات األمف ومتيميف باإلرىاب في مناطؽ عدة مف البالد، 

ستمر سقوط ضحايا نتيجة استيداؼ ة، كما ابينيا المنطقة الشرقية التي تشيد اشتباكات مسمحة متقطع
ريخ الباليستية التي زادت وفًقا لبعض ميشيا "الحوثي" في اليمف لمناطؽ عديدة في المممكة بالصوام

ية ؽ السعودية المحاذميشيا "الحوثي" باتجاه المناطأطمقتيا مصاروخ "باليستي"  211 المصادر عف
ي الحجاز، باليستية باتجاه العاصمة الرياض ومواقع أخرى فلمحدود اليمنية، قبؿ أف تتكثؼ اليجمات ال

 ميشيا "الحوثي" باستيداؼ مدينة مكة المقدسة غربي البالد.بما في ذلؾ االتياـ لم
ورغـ إعالف التحالؼ العربي لدعـ الشرعية في اليمف عف تصدي منظومات الصواريخ 

حوثي" فقد اعترفت قيادة التحالؼ بمقتؿ عدد مف ميشيا "الصورايخ الباليستية التي تطمقيا ماالعتراضية لم
عمى المناطؽ  ادات أجزاء مف الصواريخ التي اعترضتالمواطنيف والعماؿ المياجريف بسبب ارتد

 المأىولة بالسكاف.
 ى جراء اليجمات الباليستية، إال أف ػػػػػد عدد القتمػػػػػتحدي يتسفّ و لـ ػػػػػػػأنـ ػػػػػػػػػػػورغ

 ، باإلضافة إلى إصابة العشرات.عاماًل مياجًرا 23و األقؿ، ىمواطنيف عم 21قتؿ المصادر ترجح م
 القطيؼ مدينة خاصة ،البالد شرؽ مناطؽ في المتنوعة واالحتجاجات العنؼ عماؿأ استمرتو 
 عاـال منذ االمنية القوات تنفذىا التي منيةاأل المداىمات ثناءأ مدنييف ضحايا سقوط روتكر  ومحيطيا،

 منطقتي في امكثفً  اعسكريً  اتواجدً  3128 آذار/مارس شير شيد التقرير يتناوليا التي الفترة يفو  ،3122
 شارتوأ ،واغتياالت قتؿ محاوالت ة عقب وقوعيناألم المداىمات مف العديدكما شيد  والعوامية، القطيؼ
 .صاباتاإل وبعض الشرطة ورجاؿ المدنييف مف عدد مقتؿ إلى المصادر

 عقوبة تنفيذ في التوسع في السعودية السمطات استمرت التقرير يتناوليا التي الفترة خالؿ وفي
خالؿ العاـ  اشخصً  252 عداـاإل عقوبات ـبحقي نفذت مف عدادأ بمغ حيث المدنييف، بحؽ اإلعداـ
 ، معظميـ لـ يدانوا باتيامات باستخداـ العنؼ3128

ف كانت قد مف ناحية أخرى أعمنت المممكة عف جيودىا في مكافحة اإل دمجت أرىاب وا 
رىابية خالؿ العاـ عممية أم 46جرتيا بواقع أالمحاوالت االرىابية مع العمميات األمنية التي  نية وا 

رىابية في النصؼ الثاني مف العاـ عف العمميات اإلوتيرة ضح في ىذا الشأف انخفاض ، وات3128
ف لـ تعم 7النصؼ األوؿ منو، ورصدت وقوع  ف عف تفاصيميا، بينما أكدت نجاحيا عمميات إرىابية وا 

 المواجيات االستباقية لمعظـ العمميات اإلرىابية التي استيدفتيا بفضؿ يقظتيا األمنية.في 
 

 في مكة في الجنائي البحث إدارة استدعت الشخصي مانواأل الحرية في الحقعمى صعيد 
" العاـ الرأي إثارة" بتيمة لكوذ" كوشؾ عصاـ" الكمبيوتر ميندسو المدوف 3128 ثاف كانوف/يناير 9

سنوات  بالسجف ألربع 3129ي فبراير/شباط "، وع وقب فتويتر" موقع عمى بيا أدلى تصريحات بسبب
  ي العاـ.أبتيمة تحريض الر 

لمحاولة  وذلؾ" العنزي آالء"و "لسمـو عمي دينا" 3128 نيساف/بريؿإ 24 في السمطات اعتقمتو 
 عف معمومات جمع لمحاولتيالخمسة أياـ  "ي"العنز  احتجزت بينما ،سترالياأ في المجوء طمب األولى
( قد عاًما 35) "عمي دينا" وكانت ،مف الفمبيف وصوليا لمسعودية وترحيميا قسرًيا عقب "عمي دينا"موقؼ 

 .قسًرا ياجتزوي مف ىرًبا المجوء طمبخالؿ توجييا إلى أستراليا ل بيفالفم مطار أ وقفت في
 مؤسسي  دػػػػأح "الشبيمي العزيز عبد" اشطػػػػؼ النـ أوقػػػػت وؿػػػػيمأ/سبتمبر يػػػػػػػوف



 ضده الصادر الحكـ تنفيذ ليبدأ )غير مرخص ليا( "حسـ" جمعية الحقوؽ المدنية والسياسية بالسعودية
 التواصؿ وسائؿ في الكتابةو  السفرمف  عمنسنوات، كما  ثماني بالسجف 3128في يناير/كانوف ثاف 

 . االستئناؼ محكمة قبؿ مف الحكـ تأييد بعد أخرى سنوات ثماني لمدة االجتماعي
 ،"ونزاىتيـ القضاة ذمة في عمًنا والقدح ،القضائية السمطة إىانة" :منيا ،بعدة تيـ وقد أديف

 والتحريض الدعوة"و" العاـ الرأي تأليب"و ،"المعموماتية جرائـ مكافحة نظاـ مف السادسة المادة" ومخالفة
شاعة العاـ، النظاـ فةمخال عمى  وصياغة إعداد في المشاركة خالؿ باألمف مف واإلخالؿ الفوضى، وا 
 ".التظاىر إلى يدعو بياف ونشر

 

 الرياض في المتخصصة الجزائية المحكمة حكمت العادلة المحاكمات في الحقوعمى صعيد 

 إلى باإلضافة سنوات سبع لمدة" الماجد نذير" الكاتب عمى بالسجف 3128 ثاف كانوف/يناير 29 في
 التظاىرات، في المشاركةو  مر،األ ولي طاعة عف الخروج" بسبب وذلؾ مالية، وغرامة السفر حظر
 مراسمي مع االتصاؿوكاف مف بيف حيثيات اإلدانة  ،3118 لمعاـ بعضياالتي يعود  "،المقاالت وكتابة
 و أو ذويو.دوف حضور محامي ًدافي المحكمة منفر  الكاتب ، ومثؿاألجنبيةواإلعالـ  األنباء وكاالت

 مف :كؿ عمى بالسجف 3129 ثاف كانوف/يناير 36 في المتخصصة الجزائية المحكمة حكمتو 
 لحقوؽ االتحاد" جمعية تأسيسيما نتيجة أعواـ 8لمدة " العطاوي عبداهلل"و ،عاًما 25لمدة  "العتيبي محمد"

 في المشاركة تضمنت التي التيـ مف عديدال اليم ووجيت ،)غير مرخص ليا( 3124العاـ  في "نسافاإل
 بأمف واإلخالؿ الجماعة تفريؽ" بيدؼ بيانات وصياغة بإعداد والمشاركة ترخيص، دوف جمعية إنشاء
 الجيات إرغاـ بيدؼ "الطعاـ عف اإلضراب" تيمةوب القضائية، األحكاـ بمعارضة اأدين كما ،"البالد

 .ما عمؿ عمى المعنية
انعقدت أولى جمسات محاكمة المدونة "نعيمة المطرود" منذ  3128إبريؿ/نيساف  24وفي 
نوفمبر/تشريف ثاف  21ا، وفي ومف دوف حضور محامييا أو ذويي 3127إبريؿ/نيساف توقيفيا في 

بسجنيا لمدة ست سنوات ومنعيا مف  لجزائية المتخصصة في الرياض حكًماأصدرت المحكمة ا 3128
 السفر لست سنوات أخرى. 

 
 
 

 العامة الحريات ا:ثانيا 
تدىورت أوضاع  وعمى النقيض مف اإلصالحات الثقافية والتعبير الرأي حريةعمى صعيد 

مالحقة  السمطات اصمتحرية الرأي والتعبير في المممكة خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير، حيث و 
 دونيف ورجاؿ ديف.مو  ابكت ومضايقة
 قضايا في تنظر التي المتخصصة جزائيةال المحكمة حكمت 3128 ثاف كانوف/يناير 21 فيف
 ليوإ ووجيت ،سنوات ثماف بالسجف" حسـ" جمعية عضو" الشبيمي العزيز عبد" عمى رىاباإل مكافحة

 بمعمومات الدولية العفو منظمة وتزويد جنبية،أ بمنظمات االتصاؿ :بينيا مف ،التيـ مف ادً عد
 .ىاتقرير  في الستخداميا
 صحفية السعودية في الفساد مكافحة ىيئة مؤتمر منظمو نعم ،3128 شباط/فبراير 34 فيو 

 عسير سيوؿ بقضية يتعمؽ فيما سيما ال ،الفاسديف أسماء عف بالكشؼ لمييئة مطالبتيا عند الحديث مف
 .وجدة

 "القرني ضعائالشيخ " حساب بإغالؽ الجزائية المحكمة قضت 3128 آذار/مارس 27 فيو 
و صفت  تغريدة كتابتو نتيجة( أمريكي دوالر ألؼ 38 نحو) لاير ألؼ 211 وتغريمو ”تويتر“ موقع عمى

  ".أخرى دوؿ مع المممكة عالقات عمى ومؤثرة قيادتو مع المجتمع وترابط العاـ لمرأي مثيرةبأنيا "



مف  ادً عد 3128أيار مايو/ 36في  الحكومة حجبت قطر زمة الخميجية معوفي إطار األ 
 .الجزيرة قناة منيا موقعاالنترنت، و  ىعم القطرية المواقع

 

 المرأة حقوق
 مف حقوقيا المرأة التدرج في منح شأنيا مفإيجابية متسارعة  جراءاتإ عدة المممكة اتخذت

 االجتماعية، المشاركة في حقيا ممارسة مف المرأة تمنع التي يزيةيالتم نظمةواأل القوانيف وقؼ خالؿ
 .المجتمع في ياوقحقممارسة بعض  مف تمكنيا خرىأ قوانيف صداروا  

 ىف ممف القاصرات زواج ضبطصدرت قرارات متعمقة ب "3141"السعودية  رؤية إطار ضمفو 
 ةطيشر  المختصة المحكمة مف إذف عمى الحصوؿ السمطات واشترطت دوف، فما عشرة السابعة سف في
 . النكاح في الشرعي ولييا أو نفسيا المرأة مف التزويج طمب يقدـ أف

 إلى ييدؼ الذيواألبناء  لممطمقات النفقة صندوؽ لتنظيـ الوزراء مسمج قرار كذلؾ وصدر
 الوقت، مف الكثير يستغرؽ دػػػق ذيػػػػال بصرفيا الحكـ صدور انتظار دوف المستفيديف عمى النفقة صرؼ
  بسداد ةػػػػػبالنفق عميو المحكـو زوجػال ـزػػػػػيم وبذلؾ
 .لصندوؽصالح ال عميوبو  حكـ الذي المبمغ

  دعواىا إقامة لممرأة يحؽ أنو العدؿ وزارة أكدت 3128 نيساف/بريؿإ 22 فيو 
 يحؽ إذ قضايا، مف النكاح عقد فسخ يتبع ما أو الزوجية، المسائؿ قضايا يخص فيما إقامتيا مكاف في
 إلى لوصوليا تسييالً  القضايا، مف األنواع ىذه في لمنظر لمنزليا األقرب المحكمة تختار أف ليا

  .المحاكـ
 المتحدة مـاأل لجنة في اعضوً  56 مف واحدة المممكة صبحتأ 3128 نيساف/بريؿإ 36 وفي

 .المرأة وتمكيف الجنسييف بيف المساواة تعزيز عمى عواـأ 5 لمدة تعمؿ بحيث ،المرأة لوضع
 دوف الخدمات عمى الحصوؿ مف لمرأةا فيمكبت ممكي مرأ صدر 3128 أيار/مايو 5 وفي

 المعموؿ اإلجراءات مراجعة ضرورة"بػ المعنية الجيات عمى الممكي األمر وأكد ىا،مر أ ولي موافقة اشتراط
 وحصر لممرأة، المقدمة والخدمات الطمبات مع بالتعامؿ الصمة ذات بيا المرتبطة األجيزة ولدى لدييا بيا

 حصوؿال أو إجراء أي إلتماـ المرأة أمر ولي موافقة عمى الحصوؿ طمب تتضمف التي االشتراطات جميع
 صدور تاريخ مف أشير 4 تتجاوز ال مدة في عنيا والرفع النظامي أساسيا إيضاح مع خدمة أي عمى
 ".األمر

 النقؿ وسائؿ لتوفير إجراءات مف يمـز ما باتخاذ الحكومية الجيات مطالبة األمر تضمف كما
 العمؿ وزارة مىع التأكيد مع المتاحة، اإلمكانات حسب وذلؾ النساء مف الجية لمنسوبات المناسبة
 بو تقضي لما اوفقً  النساء مف لمعامالت النقؿ وسائؿ بتوفير العمؿ أصحاب بإلزاـ االجتماعية والتنمية
  .العمؿ نظاـ أحكاـ

 داخؿ السيارات بقيادة السعودية لممرأة سمحي ممكي مرسـو صدر 3128 يموؿأ/سبتمبر 38 فيو 
 .3129 حزيراف/يونيووسرى المرسـو في  ،البالد

 

 والمهاجرين العمال قوقح
 لمكفيؿ يسمح حيث ،المياجريف العماؿ لحقوؽرئيسي  انتياؾ مصدر يمثؿ الكفالة نظاـ استمر

 العامؿ ويرىف إرادة نساف،اإل وحقوؽ الدولية العمؿ لمواثيؽ مناقضة بصورة العامؿ المكفوؿ في التحكـب
الكفيؿ  يدفع الو  ،بو المطالبة لمعامؿ يحؽ وال الكفيؿ حوزة في السفر جواز فيظؿ ،العمؿ صاحبكمية ل

 بوسع الكفيؿ أال يدفع لمعامؿ حقو في نياية خدمتو بالتخمؼو  ،اشيريً  استحقاقاتو مف جزءلمعامؿ سوى 
 ترحيمو دوف تسمـ استحقاقاتو.باإلبالغ عنو بما يؤدي إلى ، و عف تجديد إقامتو القانونية عمًدا



ال تمس جوىر المشكالت، وال  يانأ الإ ،الكفالة وفقان عمى دخمتأالتي  التعديالت مف بالرغـو 
 تحوؿ دوف وقوعيا.
 شيرية ارسومً  3127 وؿأ كانوف/ديسمبر 33بداية مف  العامة موازنتيا السمطات في وفرضت

 عمى االعتماد في جانب منيا إلى تيدؼ التي "3141 السعودية رؤية" ظؿ في الوافدة العمالة عمى
بقيمة  3129 عاـمف العماؿ المياجريف بداية مف ال الشيرية الرسـو تحصيؿمصادر متنوعة، بينيا 

 عشرات ضافيةاإل عباءاأل وقد دفعت ىذه لاير، 911 لىإ 3131 في عاـ اتدريجيً  وسترتفع أربعمائة لاير،
 .خالؿ الفترة التي يغطييا التقرير المغادرةإلى  مف العماؿ المياجريف اآلالؼ

 تخريب بتيمة العماؿ مف مجموعة  عمى القبض مطاتالس تقأل 3128 ثاف كانوف/يناير فيو 
كـ الشغب، ثارةا  و  الممتمكات  مدبالج" الدف بف مجموعة" شركات في السابقيف العامميف مف :5 عمى وح 
 صرؼ عدـ عمى ااحتجاجً  عمالية إضرابات مشاركتيـ في نتيجة رأشي أربعة لمدة والسجف جمدة ثالثمائة
 .الصعبة العمؿ ظروؼ عمى احتجاجيـو  لبعضيـ قامةاإل صرخ تجديد عدـ وأ رواتبيـ

 سداد وعدـ اإلقامةب تتعمؽ التي المظالـ تزايد مف مستمرة المنزلية الخدمة عامالت شكوى وظمت
ورغـ  ،بشكوى تقدـالمالحقة القضائية ضد مف تو  والبدني النفسي واألذى الطعاـ مف والحرماف األجور

بالسماح لعماؿ الخدمة المنزلية بنقؿ عمميـ مف كفيؿ  3128ير/شباط صدور قرار وزير العمؿ في فبرا
إلى آخر بسبب تقصير الكفيؿ األصمي في القياـ بواجباتو في سداد األجرة والرعاية الواجبة، فقد خال 

 مضموف القرار مف آليات تنفيذية ممكنة في الواقع العممي.
لتقرير وضع تعميمات وضوابط إضافية في وقد واصمت وزارة العمؿ خالؿ الفترة التي يغطييا ا

في استقداـ عمالة رغبتو بط بيف قدرة الكفيؿ المالية و الر  3128مجاؿ استقداـ العمالة، ومنيا خالؿ العاـ 
وضع حد أعمى لعدد عماؿ الخدمة المنزلية يرتبط بحاجة  3129، وكذا خالؿ العاـ منزلية كًما ونوًعا

 العائمة.
 قامتيـإ تانتي الذيف جانباأل العماؿ ترحيؿ نيتيا السمطات نتعمأ 3128 آذار/مارس فيو 

مواجية  بداًل مف لرحيؿإلى ا سمطاتال تيـودع القانوني، الكفيؿ غير عمؿ صاحب لحساب يعمموفو 
 .المالية عف نفقات الحجز والترحيؿ والغرامات االعتقاؿ

* * * 
 


