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 وفقا   ،عاما   90 ـال يناهز عمر عن الجمعة اليوم صباحمن  مبكر وقت في سعود آل عبدالعزيز بن عبدهللا الملك السعودي العاهل توفي

 منصب شغل قد كان لكنه عبدالعزيز، بن فهد وفاة بعد 2005 أغسطس في العرش رسميا   عبدهللا الملكورث  .السعودية األنباء لوكالة

 صلحم  ال اتخاذه صفة من الرغم وعلى .دماغية بجلطة فهد أصيب عندماوذلك  ،1995 عام منذ السعودية الحكومة في رسميغير  إداري

 .المملكة في اإلنسان وحقوق والسياسية المدنية الحقوق تدهورب هللا عبد الملك عهد زتميّ  السالم، وصانع

ففي عام   .اإلنسان حقوق عن والمدافعين السياسيين السجناء باعتقالها سيئة سمعة عبدهللا الملك حكم السعودية خالل اكتسبت الحكومة

 المواطنين ومحاكمة من اتهام العامة السعوديةالقضاء والنيابة  نمك  ي الذي اإلنترنت جرائم قانون مكافحة عبدهللا الملك ، أصدر2007

 سمح، بوالية تمتخصصة جنائية محكمة الراحل الملك ، أسس2008االجتماعي. في عام  التواصل وسائل عبر معارضة آراء عن لتعبيرهم

 إلى يسيء أو للحكم األساسي النظام يعطل أو للخطر الوطنية وحدته يخضع أو المجتمع أمن العام أو يهز النظام يزعج" شخص أي بمقاضاة

  ".الدولة سمعة
 

 محامين، ثالثة لمحكمةا استهدفت ،2014 أكتوبر في .المعارضة لمقاضاة ائية المتخصصةالمحكمة الجز استخدام تم أساسي بشكلو عمليا  

 خمس بالحبس النشطاء على كمح  وقد  .تويتر على لقضاءل انتقادهم بعد ،الرميح الرحمن وعبد النوقيثان بندر الصبيحي الرحمن عبدهم 

 السلطات حكمت ،2014 عام نوفمبر في .التهم لنفس سابقة )266666سعودي )$ لاير مليونغرامة  باإلضافة إلى سنوات ثماني إلى

 في العبادة في رغبته والتغريد عن ةيشيع همسلم عائلة لزيارته جلدة 200 و السجن في سنتين لمدة الشمري هامد بن مخلف اشطالنّ على 

 الشيعة عن لدفاعه 2013 عامبداية  في سنوات 10 لمدة السفر من منعو سجن سنوات خمسب  الشمري على حكم قد وكان .شيعي مسجد

 الصادر ضده السابق الحكم وأيدت الخير، أبو وليد والمحامي الحقوقي ناشطلل المشروط اإلفراج مؤخرا   الملك محاكم ألغتكما  .السعوديين

 حقوق وتوسيع السياسيين السجناء سراح وإطالق صالحباإل الحكومة لمطالبة عاما   15 لمدة السفر من والمنع السجن في عام 15 بـ

 .المرأة

 

وتمويله  اإلرهاب لجرائم العقوبات قانون عبدهللا الملك سن، 2014مع بداية عام ف .السلطة في لملكل سنةآخر  جديدال قمعيال قانونعرف ال

 المطلقة السلطة األمن أجهزة القانون ويمنحبتهم اإلرهاب.  السياسية والمعارضة السلمي النشاط مقاضاة للمملكة يسمح الذي 2014لعام 

 بأي اإللحادي للفكر الدعوةتعريفا  لإلرهاب وهو "قدم من القانون ي دة األولىالما  .اإلنترنتو الهاتفية المكالمات ومراقبة المنازل لمداهمة

 تم القانون أن اإلنسان حقوق نشطاء علق وقد." البلد هذاعليها  يستند التي اإلسالمي الدين ثوابت في التشكيك أو األشكال، من شكل

 الربيع اندالع منذ شعبية اكتسب الذي الديمقراطي اإلصالح عن االنتباه صرفو بشكل أكبر سعود آل عائلة سيطرة ترسيخل تصميمه

 .2011 عام في العربي

 تحت وهالة ومها وجواهر سحر ةربعاأل هبناتفقد وضع  .ةالعام أو الشخصيةسواء  حياته في معارضة أي يرحم ال عبدهللا الملك كان

 عن آراءنا نعبر دائما   كنا الدتنا،وو نحن،" الصحافة سحر وقد أخبرت .الحقوقي ننشاطه بسبب عاما   13 الـ تقارب لمدة الجبرية اإلقامة

 متعب ال البنيهو له ذلك يرق ولم ،أبينا مع ناقشناها ما كثيرا  و. قلوبنا على القريبة المواضيع من وغيرها المرأة وحقوق الفقر حول

  الحصولو طعام من الحد ذلك في بما المعاملة لسوء األميرات الفايز، تتعرض العنود لوالدتهم الملكطالق  منذو ".وحاشيته وعبدالعزيز

 .حياتهم يهدد متكرر بشكلعلى العالج 
 

 ،2014 عام فيف .المرأة حقوق نشطاء ومضايقة استهداف في مسبوقة غير زيادة عبدهللا الملك عهد مناألخيرة  السنوات أيضا   شهدتقد و

 ويعتقد .الخير أبو وليد المعتقل اإلنسان حقوق محامي وزوجة بارزة يةحقوق وهي مدافعة بدوي، سمر سفر على حظرا   السلطات فرضت

 من عدد مع التقت حيث واشنطن بزيارة مؤخرا   بدويفقد قامت  .اإلنسان حقوق مجال في بدوي السيدة أنشطةبسبب  كان السفر حظر أن

 في ةالناشط اعتقالكما تم  .الدولية الحكومية غير المنظمات من وعدد المتحدة الواليات في الحكوميين والمسؤولين الكونغرس أعضاء

 رهن زالت ال هذا، يومنا حتىو. تويتر على اإلسالم إهانة بتهمة 2014 عام أكتوبرفي  الشمري سعاد ةوالكاتب النساء حقوق مجال

 .في المحكمة االستماع جلسةل ا  موعد تحديد ولم يتم االعتقال
 

 من أكثر قدم السعودية، العربية للمملكة الوطني اليوموهو  ،2007 سبتمبر 23 في .المرأة قيادة على حظر فرض الملك إرث يشملكما 

دعمه  أعلنو العريضة على الموافقة رفض الملك ولكن   .المرأة للسيارة قيادةعلى  حظرال لرفع عبدهللا لملكل عريضه وناشطة ناشط 1100

 اعتقالها بعد تويتر متابع على 11000اليوسف  عزيزة ةالناشط جذبت ،2014 مارس في .المفروض الحظر ىيتحد شخص أياعتقال علناً 

 ،2014 ديسمبر 1 فيو .لقيادتهن السيارة فيديو مقاطع هنلنشر النساء عشرات احتجازها تم أكتوبر، في .الرياض في قيادتها السيارةبسبب 

 اإلمارات دولة من الحدود عبر تقوم فيه بقيادة السيارة لنفسها فيديو هانشر بعد اعتقالها يتم سعودية مرأةا آخر هذلولال لجينأصبحت 

 .المفعول سارية إماراتية رخصة مع السعودية العربية المملكة إلى المتحدة العربية
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 في .السعودية العربية المملكة في الناشئ المدني المجتمع أعضاء لمالحقةالسلطة  الداخلية وزارة عبدهللا الملك أعطى حكمه، فترة خالل

 المدنيةالسعودية للحقوق  للجمعية مؤسسينال ،الحامد وعبدهللا القحطاني محمد اإلنسان حقوق مجال في الناشطين على حكم ،2013 مارس

 ،2013 يوليو في .لحامد سنوات خمسو القحطاني على سفر حظر أعوام 10و التوالي، على السجن، في سنوات 5 و 10 إلى والسياسية،

 قد كانت المرأة الطعام احضار محاولتهما لمجرد ،يونيع وفوزية الحويدر وجيهة ،ناشطتان الراحل الملكمسؤولين في حكومة  اعتقل

 المرأة لتشجيع عامين لمدة السفر من والمنع السجن في شهور 10 بـ النساء على حكمتم الو .منزلها مغادرة من زوجها قبل من منعت

 يتمالذي  والسياسية المدنيةالسعودية للحقوق  جمعيةال من الرابع العضو السعيد عمر أصبح ،2013 ديسمبر في .زوجها تحدي المحتجزة

 300 بـ عليه وحكم قانوني بمستشار االستعانة من عبدهللا الملك قضاء، وقد منعه المملكة في دستورية ملكية لقيام الدعوة بسبب اعتقاله

 المدونعلى  العلني الجلد حكم الراحل الملك حكومة نفذت األخيرة، اآلونة وفي .سفر حظر عليه وفرض السجن في سنوات أربعجلدة و

 إقامتهبسبب  اإلعالم وسائل في الظهور من الحياة مدى منعو سنوات 10 لمدة سفر حظرو جلدة 1000بـ عليه حكم الذي ،بدوي رائف

 .سعوديين للبراليين اإلنترنت على نقاشي منتدىل
 

 في المدانين بشكل منتظم السلطاتالمعارضة، فقد عرضت  استهداف عبدهللا الملك حكومة ارتكبتها التي اإلنسان حقوق انتهاكات تتجاوز

ً  87 رأس بقطعقامت الحكومة السعودية  ،فقط 2014 عام خالل .اعتيادية وغير إنسانية غير لعقوبات جنائية قضايا وتم تنفيذ  ،شخصا

 .بشكل منتظمبهم  المشتبه بتعذيب األمن قوات وأفراد القانون بتنفيذ المكلفين الموظفينكما يقوم . عامة أماكن في من هذه األحكام العديد

 .الكفالة بنظام التمسك خالل من المهاجرين العمال ماليين حقوق في حماية عبدهللا الملك فشل ذلك، إلى باإلضافة
 
 سلمان الجديد، الملك منظمة أمريكيون للديمقراطية وحقوق اإلنسان في البحرين تحثاإلنسان،  حقوق انتهاكات من وغيرها هذه ضوء في

 ما عن الفوري اإلفراج ضمان سلمان الملك على كما يجب .السعودية العربية للمملكة مختلف مسار إلى رسم سعود، آل عبدالعزيز بن
 غير االحتجازو التعسفي االعتقال لوقف الجنائي القانون إصالحرأي في المملكة. كما يتوجب على الملك  سجين 30000 من ربايق

تم سنه  الذي ،التعذيب منع، ويجب تنفيذ السعودي القانون بإنفاذ المكلفين قبل من منتظم بشكل الممارسضد المعارضين لألبد  المبرر
 الستهداف مهواستخد هللا عبد الملك أصدره الذي ،وتمويله اإلرهاب لجرائم العقوبات قانون تعديل يجبأيضا   .السعودي القانون في بالفعل

 نمر الشيخو الخير أبو كوليد اإلرهاب قانونل الذي حوكمو وفقا   السلميين اإلصالحيينيجب اإلفراج عن و اإلنسان، حقوق عن المدافعين
 .لهم الموجهة التهم إسقاط غيرهما وو النمر

 
 

ً  سلمان الملك على ينبغي السعودي، الجنائي العدالة نظام إصالح إلى باإلضافة  الذي يستهدف المنهجي التمييز إلنهاء خطوات اتخاذ أيضا

أكبر  فرص السعوديين الشيعة السكان منحو الملحدين ذلك في بما الدينية األقليات جميع حقوقبالتمسك  يجبو .من الشعبات معينه فئ

ً  الدينية معتقداتهم عن التعبيرب والجامعات والسماح لهم المدنية خدمةفي ال وظائف على لحصولل  .الحكومة انتقام من خوف دون علنا
 

 حان لقد .الكاملة والسياسية المدنية الحقوق تضمن التي اإلصالحات وتنفيذ السعوديات النساء مطالب تلبية الحكومة على يجب وأخيرا،

وتطبيق  .أوالً  األمر ولي من ذنأخذ اإل دون عمل على والحصول والزواج، والدراسة السفرب للنساء السماحو ،الوصاية نظام إللغاء الوقت

 في واالستمرار فوراً  القيادة على المفروض الحظر إنهاءب وذلك والمتساوية الكاملة المواطنة حق على النساء حصول لضمان أخرى تدابير

 .القادمةالبلدية  االنتخابات في والترشح بالتصويت للنساء سماحبال عبدهللا وعدمتابعة و البالد في السياسي النظام في دور المرأة توسيع
  

 :المتحدة الواليات على ينبغي بالده، في اإلنسان حقوق سجل على تحسين سلمان الملك لتشجيع
 

 حقوق بالتزامات للتمسك السعودية العربية المملكة إلى حكومة الخاصعاٍل في العلن و مستوى على نداءات مستمره إطالق 

 ذلك: في بما مغزى، ذات إصالحات وذلك بسن المتحدة لألمم التابع اإلنسان حقوق مجلس في موقعها واحترام اإلنسان

o يينالسياس السجناء جميع عن المشروط وغير الفوري اإلفراج 

o التعذيب أشكال لكل وضع حد 

o المرأة حقوق دتقيّ  التي القوانين إصالح 

o واالستغالل المعاملة سوء من الوافدين العمال تحمي قوانين سن 

 انتهاكات في التورط لتجنب "ليهي قانون"مطابقة لمحتوى  والسعودية المتحدة الواليات بين العسكرية العالقات أن من التأكد 

 اإلنسان حقوق

 والمعتقد الدين حرية إلجراءات حماية الكامل التنفيذ أجل من الضغط 

 ،قانون المرتكبة من خالل اإلنسان حقوق انتهاكات تتناول استماع لجلسة المعنية في الكونغرس، الجنة خالل من التنظيم 

 .وتمويله اإلرهاب لجرائم العقوبات
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