
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتخابات إيجابيات وعوائق اال سعوديات تتحدثن عن

 البلدية السعودية
 

 

 

 "إنها حٌق لنا"
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والترّشح في الدورة الثالثة من  السماح للنساء بالتصويتعبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود الراحل أعلن الملك  ،2011سبتمبر  25في 

إثر مناقشات حول حّق وذلك لحوظة لدى الحكومة فيما يخّص حقوق المرأة. هذا القرار تطورات مل كان  1االنتخابات البلدية السعودية.

 األمير نايف بن عبد العزيز أنه ال يرى حاجة للمرأة للتصويت أو ك، كان قد صّرح وزير الداخلية آنذا2009المرأة في التصويت في 

كما ، 3المحلية االنتخاباتامرأة صّوتن في  00,0001، أكثر2015ديسمبر  12بالرغم من ذلك، في و  2المشاركة في الحياة السياسية.

  4المجالس البلدية. في مقاعدبامرأة  21فازت 

 

أنها تعاني من قيود كبيرة. فصالحيات هذه المجالس محدودة في المسائل المحلية  بالّرغم من أهمية مجالس البلديّات في الحكم المحلّي، إال

فرصة لتحسين  اعتبرنهاو لالنتخاباتالعديد من السعوديات  تالقيود، تحّمس هذهوبالرغم من   5.وشبه معدومة فيما يخّص السياسة الوطنية

إلى  تعزيز مشاركتهن في الحياة العامة. إضافةعلى هذه االنتخابات  قدرةفي  شكوكغيرهن عن  أعربقد و   6عالقاتهن مع الحكومة.

 ، و التوقيف7الماضي أبريلفي شهر هو أعلى منصب للمرأة السعودية في البالد ونورا الفايز من منصبها كنائب وزير التعليم  إقالةذلك، 

، إضافة إلى القمع الحكومي الشديد والمستمر للنشطاء 8ميساء العموديلول وهذالتعّسفي بسبب القيادة لمدة شهرين للناشطات لجين ال

من الشك على مدى استعداد السلطات على القيام بإصالحات  الا قد يلقي ظال 9السلميين في مجال حقوق اإلنسان واإلصالحيين السياسيين

 جوهرية لتحسين حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية. 

 

تداعياتها على وضع حقوق و 2015ديسمبر  عن انتخاباتطية في البحرين أميركيون من أجل الديمقرا منظمةالدراسة التي قامت بها 

ّخص تفاصيل القيود على النساء فيما يخص في السعودية. كما أنها تل االقتراعحق في تطورات ال قليالا  تناقشالمملكة السعودية  المرأة فيا 

. تنتهي المنظمةردود واسعة النطاق على أسئلة  نلى أربع نساء سعوديّات قدمالضوء ع تسلطو مناصب حكوميةلالترّشح و القتراعاحّق 

 ت وملحق يوفر المزيد من المعلومات عن االنتخابات البلدية السابقة في المملكة العربية السعودية.نتائج االنتخابالالدراسة بمناقشة قصيرة 

 

 معلومات أساسية عن المجالس
 

صادرت حكومة المملكة العربية السعودية  ،10مزيد من الحكم القائم على المشاركةالالداخلية الداعية إلى  اترداا على تنامي الضغوط

 .2005مجلس بلدي ونظمت الجولة األولى من االنتخابات لعام  178الذي ينص على تأسيس  2004تخابات البلدية في مشروع قانون االن

نصف األعضاء، أما النصف اآلخر  انتخابيتم  . 12مقاعد في المجتمعات الريفية 4في المدن و اا مقعد 14يتراوح حجم المجالس من  11

 21سن بللرجال  االنتخاب، حصرت الحكومة حق 2011و 2005عامي  انتخابات. خالل 13ةفيعين من قبل وزارة شؤون البلدية والقروي

في ذلك ، بما العديد من اإلصالحات الليبرالية طبقت، كما االنتخابت الحكومة حق المرأة في ، اقرّ 2015في انتخابات عام و  .14ما فوقو

، يتم مقعداا  30إلى  بلدي مجلس 284في ن، قد يصل عدد المقاعد اآلفع نسبة أعضاء المجلس المنتخب. ورو 18خفض سن االقتراع إلى 

  .15هذه األرقام من منطقة إلى أخرى فاوتوتت. في حين يتم تعيين الباقي من قبل وزارة الشؤون البلدية والقرويةانتخاب ثلثي منها 

 

عدة الناخبين وزيادة االقبال، ال تزال صالحيات وعلى الرغم من هذه اإلصالحات لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين وتوسيع قا

ا للقانون الحالي، تدير المجالس البلدية المشاريع المعتمدة ف االستثمار، الصيانة والتطوير ووي الميزانية، المجالس البلدية محدودة. وفقا

غم من تمتع وزارة الشؤون البلدية والقروية، على الرو، 17. يمكن للمجالس اعتماد ميزانيات لمشاريع البلدية16والخدمات البلدية القائمة
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"دراسة " وإعطاء رأيهم بمجموعة من الخدمات البلدية، ورسوم  لىالذي ينفذ المشاريع البلدية بحق النقض. كما يشجع مرسوم المجالس إ

 .18تظمةاألرض، باإلضافة إلى ممارسة الرقابة من خالل تقديم تقارير من استخدام وسياسات، والتراخيصالبلدية 

 

 2015 ديسمبر قبل ما

 انتخابات قبل ما الفترة في إيجابي أثر االقتراع سن وخفض انتخابها يتم التي المجلس مقاعد عدد وزيادة االقتراع حق النساء لمنح كان

 ذلك، إلى باإلضافة .20مجلس 284 في مقعد 2106 على للمنافسة 19كمرشحين امرأة 970و رجل 5900 من أكثر تسجيل تم .ديسمبر

 .21امرأة 000،131 مقابل كمقترعين، رجل مليون 1.35 سجل

 

 الحماس من خفف متناسب، غير بشكل المرأة على تؤثر التي تلك وخاصة متأخر، وقت في والمرشحين الناخبين على القيود فرض ولكن

 والمرشح الناخب توعية إلى فتهد عمل ورش والقروية البلدية الشؤون وزارة أوقفت ،2015 أغسطس أوائل في .المقترعين لدى

 تشير لم .23االنتخابية العمليات في المرأة مشاركة لزيادة 2011 عام في تأسست مدني مجتمع منظمة وهي ،22البلدي مبادرة وتديرها

 إلى وجهةم حمالت إجراء من النساء والقروية البلدية الشؤون وزارة منعت ذلك، إلى باإلضافة .24الورش هذه اغالق أسباب إلى الوزارة

 الرجال إلى مباشر غير بشكل للتحدث محدودة فرص لهم ترووف كما ،25الرجال للتواصل مع متحدث تعيين على شجعتهم بل الرجال

ا  السعوديات النساء ذكرت .26الجمهور مخاطبة أنظمة عبر  عقبات خلق مما مرشحينو كناخبين التسجيل في وصعوبات مخالفات أيضا

 ؛ انها27للتسجيل اسابيع ثالثة مدتها نافذة تحديد ذلك في بما المحلية، االنتخابات في عوائق ودون كامل بشكل   مشاركتهم دون تحول

 القيود إلى باإلضافة الذكور؛ وصاية لنظام المستمرة القيود الوثائق؛ تحديد إلى تفتقر التي المرأة توفير حقوق على قادرة غير بيروقراطية

 مراكز إلى التوجه من النساء من العديد يمنع فذلك السيارة، قيادة من المرأة منع ذلك في بما نقل،الت في المرأة حرية على المفروضة

 الناخبين أول من فقط% 22 النساء شكلت. منخفضة النساء من للناخبين التسجيل نسبة كانت القيود، هذه بسبب .28والتصويت التسجيل

 .29الناخبين عدد مجموع من فقط% 6 وشكلت المسجلين

 

 ،2015 نوفمبر أواخر في .المشاركة من النساء المرشحين من عدداا  منعت االنتخابات من أيام قبل التعسفية القرارات من سلسلة اتخاذ تم

 قد فجميعهن السياسي، النشاط من تاريخ النساء هؤالء لدى .30الترشح من اليامي وتمدور الهذلول، لجينو السادة، نسيمة الحكومة منعت

 استئناف من الهذلول تمكنت .32نشاطها بسبب السابق في الهذلول اعتقال تم وقد ،31القيادة حق المرأة بإعطاء تطالب التحم في شاركن

 بالحكم االستئناف كما أن اليامي طالبت  34.السادة بقضية الصادر بالحكم الطعن الحكومة رفضتوقد . 33ديسمبر 9 في أعيد الذي الحكم

 .35ئجالنتا على التعليق رفضت لكنها

 

 النساء السعوديات يتكلمن
 

، تم بالت مطولة مع أربع نساء سعودياتديسمبر، أجرى "اميركيون من أجل الديمقراطية في البحرين" مقا 12 انتخاباتقبل  ما في الشهر

. لالنتخاباتاهن احد تمجتمعات مختلفة. ترشحأجيال و. تمثل هذه النساء نورا، ورناوعائشة، وزينة،  هي:ذكرهن هنا بأسماء مستعارة 

". "ناشط ه كـهذا المصطلح، رفض البعض اآلخر تصنيف استعمال ى، على الرغم من أن البعض قد تبناتسياسي اتجميعهن ناشطكما أن 

على أهمية مشاركة المرأة. أدناه أجزاء المقابالت  نغالبيته تدور المرأة فيها، حتى وأكداء تقييمات متشائمة لالنتخابات وقدمت النس
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تسلط في نفس الوقت الضوء على االختالفات بين وجهات النظر. تم ات التي تبين العوامل المشتركة واإلجاب دمجكثر صلة، في حين تم األ

  تعديل األجوبة للتوضيح عند االقتضاء.

 

 عن الحالة الراهنة لحقوق المرأة في عهد الملك سلمان

انطباعاتهن عن حالة حقوق المرأة منذ وفاة عن في البحرين" من النساء األربعة وحقوق اإلنسان ميركيون من أجل الديمقراطية أ" سألت

 زينةقالت كل من . 2015الملك عبد هللا، وعما إذا كان أو لم يكن الوضع قد تحسن أو تدهور منذ تولي الملك سلمان السلطة في يناير عام 

هذا التدهور متعلق إلى حد كبير ، عائشةو زينةا كان عليه. بحسب أصبح أسوأ ممبشكل قاطع أن الوضع قد تدهور و قلن نوراو عائشةو

 :زينة قالتبعدم إحراز تقدم في مجال حقوق المرأة منذ وفاة الملك عبد هللا. 

 

. نحن بحاجة إلى المضي قدماا إذا كنا نريد تحسين حقوق اإلنسان اا إذا كان ]التقدم[ قد توقف، هذا يعني أن األمر يزداد سوء

 والمرأة.

 

حتى مطلع  2014في أواخر  ،العمودي وميساءالتعسفي لنشطاء حقوق المرأة، لوجين الهذلول  االحتجازو االعتقالإلى  نوراأشارت 

شارت إلى اإلصالحات الرئيسية، مثل عدم التمكن من وأم تعطي إجابة إيجابية أو سلبية، لف رنا. أما كدليل على تفاقم المناخ للنساء 2015

 :ايجابيةوصاية، كانت بعض اإلصالحات أكثر إلغاء نظام ال

 

ومع ذلك، كانت هناك بعض اإلصالحات اإلدارية، مثل إمكانية الحصول على وكالة قانونية دون تحديد من قبل الرجل )عن 

 قانون يسمح للمرأة بالحصول على بطاقة الهوية بال تصريح من ولي أمرها.بالمثل، سن و( طريق نظام البصمة

 

 ية المجالسحول فعال

 :عائشةأعرب ثالثة من أربع نساء خالل نقاط مختلفة في المقابالت عن اإلحباط بسبب غياب سلطة المجالس البلدية. وذكرت 

 

 ئة تشريعية.كهي، حقاا. يكتبون في الصحف حيث يعطي أعضاء ]المجلس[ رأيهم. ولكنها ليست يئاا [ شال ]تفعل المجالس البلدية

 

 :عائشةالمجلس البلدي المحلي، واصلت  تنفيذها بقيادةانت تعلم بمشاريع ناجحة تم ك إذاعما  سؤالها عند

ؤثر على حياتهم. حتى شخص من يال  أنا ال أعتقد ذلك، ال. ألنه، كما تعلمون، فإن الناس ال يؤمنون به ... وهم يعرفون أنه

الحكومة ذلك بحيث يقولون أننا  تفعل، كمسرحيةانها "قال: : ما هي آراء الناس؟ قلت له أريد أن أعرف عن ذلك، ، سألتهعائلتي

 شعب ديمقراطي".

 

ا  نوراقدمت كما  ا تقييم أيضا ا سلبي ا  ن النساء مع المجلس المحلي:تها الشخصية وتجارب غيرها متجرب عن، ا

 

ملة نسائية للحديث عن ... في السنوات القليلة الماضية، أرسلنا ح هوالحكومة أن يقول تخبرهمسلطة. يقولون ما  أي ليست لديهم

 حق المرأة بالقيادة، أعتقد أنه ما زال في الخزانة أو في أحد المجلدات التي لم تفتح حتى اآلن.
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مع عدد من النساء عريضة للمجلس بشأن حق  أرسلتعلى هذه القصة، مشيرةا إلى أنها عندما  نورا، وسعت في وقت الحق في المقابلة

 .هذا الموضوع غلقعلى النساء وثم تم سلبي اللقيادة ار المجالس إلى مقاالت تعميم تتحدث عن تأثير المرأة في قيادة السيارة، أشا

 

 :رناردت 

يعطي هذا بشكل كبير و انخفضكانت المجالس البلدية السابقة غير فعالة. وقد انعكس ذلك في عدد الناخبين المسجلين، والذي 

 فعالية المجالس.في الناس  رأيصورة واضحة عن 

 

 وصف بسيط لصالحيات المجالس:ب وبدأتالتفاصيل، المزيد من  زينةاعطت 

 

القواعد بنها محاولة لتمويل مشروع جديد لتحسين المجتمع، مثل الشوارع والصيانة واألضواء. ولكن ليس لها عالقة إ

اآلن نساء عة من الرجال، وانها ليست مثل الحكومة المحلية في دول الغرب ... انهم مجرد مجمو ،أو السياسة واإلجراءات

رجال، يناقشون قضايا المنطقة التي يغطونها، ويشيرون إلى بعض التغيير أو بعض اإلصالح في هذا المجال. ويمكن و

 في يد أعضاء المجالس. تلموظف حكومة البلدية أن يرفض ذلك. وبالتالي فإن السلطة هي في يد الحكومة، وليس

 

وتتفاعل معها وزارة الشؤون البلدية  المحلية التنفيذية، التي تديرها الحكوماتالمجالس البلدية و بين ةقائمال التصادماتعن  زينةثم تكلمت 

 والقروية:

تطبيق الغرامة أو على  القدرة فرضتأخر ]المسؤولين المحليين الذين ينفذون قرارات المجلس[ كثيراا. وليس لدى المجلس ... 

بهذا المشروع ... يقومون فقط بتقديم تقرير عن المشروع، وهذا ما  ينفذ]المجلس[ أو  معاقبة الموظف الذي ال يطبق أحكام

التقرير إلى الوزارة. إذا لم تتمكن الوزارة من فعل أي شيء، هذا يعني أن ال شيء يحدث في الميدان  ايفعلون، ويأخذون هذ

 سبعة سنوات. إلى الحقيقي. بسبب ذلك، لدينا مشروع قد تأخر لستة

 

الطرق السريعة، قد تم طرحه مؤخراا في مجتمعها. واقترح المجلس  على تحسيناتلتنفيذ إلى القول بأن المشروع المذكور،  زينة تذهب

 .2005البلدي المشروع بعد اقراره عام 

 

 تنساء مسجالمن نسبة الناخبين  انخفاض

. وأشارت كل منهن إلى مجموعة متنوعة من 2015في  تالناخباالنساء األربعة الذين تمت مقابلتهن على انخفاض معدل تسجيل  تعلق

 عائشة كل من نسبة تسجيل المرأة ومشاركتها العامة. اشارت انخفاضالعقبات معظمها متعلقة بسياسة الحكومة التي كانت السبب في 

 زينةجيل الناخبين. وأشارت نسبة تس انخفاضالذي يساهم في وإلى إعاقة الحكومة لحمالت التوعية العامة على وجه خاص  زينةو رناو

 إلى القول: تإلى إغالق مبادرة البلدي وذهب
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ينبغي أن تكون مشاركة المرأة. وال يوجد شيء لرفع مستوى الوعي  كيف – ال يوجد تدريب لرفع مستوى الوعي عند المرأة

في هذه االنتخابات، ولكن هذا ال  عند النساء في المجتمع. على الوزارة تقديم التدريب أو الحمالت لتشجيع الناس للمشاركة

وحتى  2011. واعتباراا من عام 2011يحدث في المملكة العربية السعودية. اتخذ القرار إلشراك المرأة في االنتخابات في عام 

 ، قبل شهرين من االنتخابات، ونحن لم نسمع شيئا عن هذا األمر.2015اآلن، أي عام 

 

  دداا، قائلةا:انتقادات أكثر تشتقديم  عائشةعرضت 

التسويق على  كان .حتى انهم ال يصدقونه كثيراا نها كذبة. إن الحكومة لم تسوق الموضوع بشكل  جيد، ألنهم يعلمون إال بل 

مر ليس كذلك. حتى انهم لم في كل مكان. األ هؤيت، كما تعلمون. ليس بإمكانك رشاشات التلفزيون وفي الشارع، مثالا، قليالا 

 .هعليالمال  اينفقو

 

ا أوسع لتحديد األسباب الكامنة وراء نسبة  نوراأخذت   في صفوف النساء، قائلةا: ةمنخفضالتسجيل النهجا

 هناك الكثير من الحواجز بين المرأة وحقوقها في القيام بأي شيء. 

 

. على سبيل واالقتراع نّ أسمائهمن تسجيل  ، وهو مطلب قانوني كي يتمكنّ نتهاثم أكدت عدم وجود وثائق قانونية عند النساء لتحديد هويّ 

عيش العديد من النساء تحت نظام الوصاية فيواجهن صعوبات في اإليجار أو امتالك ت المثال، على الرغم من تقديم إثبات إقامة للتسجيل،

 العقارات. بالتالي ال يمكنهن الحصول على فواتير المياه والكهرباء واإليجارات أو فواتير أخرى تحمل أسماءهن.

 

 فيما يتعلق في المشاركة

ب لوحظت اختالفات مثيرة لالهتمام بين المتحدثات عندما ناقشن مشاركتهن الشخصية في االنتخابات ورأيهن عن السبل التي يمكن أن تقرّ 

ذلك القيود المجالس البلدية وكمع التكوين الحالي لالنتخابات و المرأة السعودية من االنتخابات. أعرب جميعهن عن استيائهن الملحوظ

المفروضة على مشاركة المرأة. كما وأعربت احداهن عن تنشيط المشاركة الفعالة للمرأة، وأفصحت أخرى بإجراء مقاطعة على نطاق 

 المجتمع ككل، وذكرت اثنين اخرتين انهن يؤيدن مشاركة المرأة بشكل عام في حين عرضن فكرة التصويت كأفراد.

 

 النتخابات يرةا إلى أن في حين النساء سوف يكتسبن الخبرة الهامة والثقة من خالل التصويت والترشحهذا الموقف األخير، مش رناأخذت 

2015: 

 لم أتسجل هذه المرة ولن اصوت على الرغم من حلمي بأن أقوم بذلك بشكل ديمقراطي.
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 المشاركة الكاملة بقوة، قائلةً: زينةأيدت 

حقنا، ونحن بحاجة الى القول: "نعم، هذا  إنهاجائزة للنساء، كابات[ للمظاهر فقط، حتى عندما علمنا بأن الحكومة تنظم ]االنتخ

هي الخطوة األولى، ومن المهم جداا  تلكمزيد من اإلصالح. بالحقن".  نأخذه في بادئ األمر، نحاول تحسينه، ومن ثم نطالب 

 نأخذ الفرصة. أن –أن نأخذها 

 

 جابتها:ا زينةفي وقت الحق خالل المقابلة، وضحت 

يعتقدون أن المرأة تختلف عن الرجل، وأن المرأة ال تستطيع أن تقوم بنفس  همأن أريد المجتمع في تفكيره، في ضميره ...

العمل. أريد تغيير هذه الفكرة في المجتمع كله. لذلك، إذا كان الجميع يرى أن المرأة تقف بجانب الرجل، وتعمل في المجلس 

 في تغيير تفكير المجتمع. أمالا  البلدي، وهذا يعني أن هناك

 

 األجوبة التي اختلف بشدة مع النقاط المذكورة أعاله: عائشةفي مقابلتها الخاصة، ألقت 

للمشاركة[، هم الحقوقيات. لذا، فإنهن، مع كل االحترام  الذين يدعونال، أنا مقاطعة. كما تعلمون، ألن هذه الفئة من النساء ]

مسرحية، يقلن: "نريد الحصول على مقعد في هذا المجال. نحن بحاجة إلى إجبار الحكومة على  يعرفن انها كنلهن، حتى إذا 

؟ ال شيء! ال شيء كامرأةاحترامنا ولدينا رأينا"، حتى لو كانت النتيجة ال تؤثر على النساء. ماذا تجلب هذه االنتخابات لي، 

، فغضب بعضهن مني، فقلت لهن: "إذا قمنا معاا بمقاطعة من الحجج كثيرةاللدينا  –" أنا مقاطعةعلى االطالق! لذلك، قلت لهم: "

نحن ال نريد أن نكون مجرد دمى، وعليك القيام بواحد،  ،انت مليئة بالتفاهة ها الحكومة،تأي) هذا، ونظمنا حملة كبيرة تقول

في بالذهاب كممثل ليس  ...لحكومة"حرج اي أن شأنه ( هذا منريد االنتخابات ألنها ال تخصنااثنان، ثالثة، أربعة، ونحن ال ن

 مع السلفيين. معركتهمألن  يستمرون، وسوف يستمرون مكومة ... لديهم بعض األسف، ولكنهلحا مسرحية

 

ا في الخارج،  التي، نوراوأعربت  البلدية.  االنتخاباتخالل  االقتراعاستياؤها بسبب غياب السلطة السياسية الكامنة في عن تقطن مؤقتا

 كانت ستصوت في االنتخابات لو كانت في المملكة العربية السعودية، أجابت في البداية: إذات عما عندما سئل

، ليس فقط من أجل التصويت، ولكن من أجل اإلفراج عن جميع السجناء الشارعإلى  النزولأريد القيام بشيء آخر. أريد 

 السياسيين.
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 الت:يجب على النساء القيام به، ق سئلت عماولكن عندما 

". اهنإننا " ألثبات وجهة نظر ،مكن أن أصوتيلو كنت تعتقد أنه لو كنت هناك،  ال، أنا أؤيد، مثالا، الذهاب والتصويت. حتى

أي شيء." أنا أتفق مع فكرة الذهاب ألننا كنا بقيام في الالمرأة، ليس لديها الحق  "أنيحاولن إقناع الناس،  الذينالمشكلة مع 

 .شيء باستطاعتنا فعلو، أقوياءأننا . لتذكيرهم اعن كل شيء. نحن بحاجة الى الوقوف وإجراء تغيير هنغائبين لفترة طويلة 

 

 عن دور الواليات المتحدة

المعلن بحقوق اإلنسان مع كونها حليف قوي لحكومة المملكة العربية السعودية.  التزامهاوازنت الواليات المتحدة منذ فترة طويلة 

امت الواليات المتحدة، بموافقة اإلدارة الحالية، بإهمال المشاكل المتعلقة بحقوق اإلنسان لصالح قضايا أخرى في باإلضافة إلى ذلك، ق

المشاركات األربعة في نهاية من إطار العالقة الثنائية مع المملكة العربية السعودية. طلبت "اميركيون من أجل الديمقراطية في البحرين" 

ن حول الدور الذي يجب أن تلعبه الحكومة األمريكية للضغط من أجل المزيد من الحقوق للمرأة في المملكة مشاركة أفكارهبالمقابالت 

 جميعهن رغبتهن في رؤية الواليات المتحدة تلعب دوراا  تذكرات مجموعة متنوعة من اإلجابات، والمشتركت العربية السعودية. فعرض

 من جانبها: نوراأكثر فعاليةا. ذكرت 

. وأتمنى أن تعتني الواليات المتحدة بهذه المسألة. هذا موضوع كبير، وأنا ال أعرف مصالحهالجميع يجري وراء أن ، عرفهأما 

 قول شيئا حيال ذلك. على األقل. أو هم، ولكن ينبغي أن يذكرونعليهاكيف يمكنهم التأثير 

 

 :رنا أجابت

 األمريكيةمنع اإلدارة تبية السعودية هي أحد العوامل القوية التي في رأيي، من الصحيح أن حاجة الواليات المتحدة للمملكة العر

أو إدانة الممارسات التي تتم من قبل السلطات. ومع ذلك، هناك عامل آخر: عدم وجود سياسة رسمية واضحة. تخلط  انتقادمن 

أو تغييرات من أجل تعريف  وكاالت متعددة في الحكومة بين النهج تجاه ]حقوق المرأة[، وينبغي أن تكون هناك إصالحات

 وبوضوح كيف يمكن للواليات المتحدة ممارسة تأثير ايجابي على وضع المرأة السعودية.

 

 :عائشةقالت 

، وفي شخصية أخرىنتحدث مع الناس، السفير أو أي  الكثير. دائماا  يفعلواأن  همأمريكا أو بريطانيا أو ألمانيا أو أوروبا، يمكن

كانت )الواليات  إذا...  ، فقط اتركوا الحكومة لنانحن لسنا بحاجة لمساعدتكم ا.لحكومة وحدهكل وقت. رأيي هو: ترك ا

أن ترى ذلك بوضوح. مثل، اذا قامت الحكومة بأي شيء خاطئ، فهم يريدون  يمكنك –تساعد ]الحكومة السعودية[  الالمتحدة( 

معانقة حلفاءهم في أمريكا، أو في بريطانيا. يعرفون أنهم يذهبون ل ]الحكومة[قطع رأس الشيخ نمر النمر أو علي النمر، فهم 

 األبواب والعالم الغربي بريطانيا،أو  أمريكا، أغلقتإذا  خائفون.ونحن نعلم انهم  الناشطين،على خطأ، ونحن نعرف ذلك! كما 

 عندئذ  سوف يأتون إلينا. سوف يأتون إلينا للبدء من جديدة معنا.في وجوههم، 
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 :زينةردت 

د أن الحكومة ال تهتم، بأن حكومة الواليات المتحدة ال تهتم بنا كبشر. يتحدثون فقط عن عالقة بينهم وبين الحكومة نعتق

ولكن من ناحية أخرى، أعتقد أنه يمكن للمنظمات غير  األمريكية.[ وكيف انها تؤثر على اقتصاد الواليات المتحدة ]السعودية

، ومن ثم تضغط تهمى الحكوم. الضغط علوالتغييرة في الواليات المتحدة بالضغط غير الحكومي ربما، المنظمات الحكومية،

من األمور األساسية. المملكة العربية السعودية. فهي  ال أعلم لماذا حقوق المرأة ال تتحرك بسرعة في حكومتنا.حكومتهم على 

 ة أي شيء؟مثل القيادة. لماذا يمنعونا من فعل ذلك؟ ولماذا ال تفعل الواليات المتحد

 

 االنتخاباتنتائج 

 36نن النساء المسجالت أدلوا بأصواته% م81عد في مجالس البلديات. ا% من المق1 ـ، فازت النساء السعوديات ب2015ديسمبر  11في 

ا  702,542%، ما يعادل 47أن عدد الناخبين وصل إلى  وزارة شؤون البلدية والقرويةأعلنت و . كان معدّل المشاركة في 37ناخبا

ا المراكز المتمدّنة في الرياض وجدّة ومكّة %. أم27 بـ الحساءفي  وكانت األقل% 74األكثر في منطقة الحدود الشمالية مع  االنتخابات

 .38% على التوالي48و% 31%، 35%، 45المدينة فحصدت و

 

نساء حصدن مقاعد. كانت  21 وكان منهمديّا، صّرح عن أسماء الفائزين فر ولكن اإلعالمالحكومة لم تنشر الئحة بأسماء النساء الفائزين 

نساء فزن في مقاعد مجالس  4. 39في أحد المجالس البلدية لمنطقة مكة المكرمة تنتخب وحاليّا تخدمسلمى بنت حزاب العتيبي أول امرأة 

. كما 41ورشا حافظيجارة السليمان بمركز نائب الرئيس لغرفة الت ىلمفي جدّة، فازت  .40البلديّات في الرياض، منهم هدى الجريسي

 .42بوكمن منى اإلمري وفضيلة العطاوي بمقاعد في منطقة ت وفازت كلّ فازت هنوف الحزمي بمقعد في مجلس بلدية منطقة الجوف 

 

 توصيات لسياسة الواليات المتحدة 

ي المجالس تكون محدودة إلى حين أي إصالحات ف ولكن تأثيرالتي تحددهم بحاجة ماّسة إلى اصالحات،  االنتخاباتإن مجالس البلديات و

 توقف حكومة المملكة العربية السعودية معاملة النساء كمواطنين من الدرجة الثانية. في حين أن الواليات المتحدة هي محدودة في الكيفية

وحقوق اإلنسان ديمقراطية أميركيون ألجل ال منظمةعلى وتيرة اإلصالح الداخلي في المملكة العربية السعودية، فيها التي يمكن أن تؤثر 

االستجابة للضغوط الخارجية  علىفي البحرين تقدّم سلسلة من التوصيات التي، في حال تنفيذها، من شأنها أن تجبر الحكومة السعودية 

 وإعطاء دفعة لنشطاء حقوق المرأة للتغيير من الداخل.

 

 :االنتخاباتوعلى صعيد مجالس البلديّات 

 وذلك لـ:السعودية ي بين وزارة الخارجية األمريكية ووزارة الشؤون البلدية والقرويةإصدار اتفاقية تعاون فن ، 

 .ورشات العمل التدريبية للناخب والمرشح لشؤون البلدية والقروية في تنظيمتدرب موظفي ا -
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 على نطاقللدعاية واالنتخابات، بما في ذلك الخروج في حملة  في تطوير مواد للتوعية على نطاق واسعوزارة مساعدة ال -

 .دورة االنتخابات البلدية المقبلةمن واسع، قبل ستة أشهر 

 .لرجالتستهدف ابالقيام بحمالت السماح للنساء  -

 .الدولية في تصميم وتنفيذ البرامجطلب معونة من المنظمات غير الحكومية  -

 .دي في تنفيذ البرامجالمدني السعوتشجيع مشاركة المجتمع  -

 الطلب المستمّر لالنتباه إلى الحاجة لمراقبة االنتخابات والمجالس البلدية؛  إلىوصلن  من النساء الالتي 21وتهنئة  االعتراف

 .طنيةالدولية وانتخاب هيئة تشريعية و

  محلية لصالح أعضاء المجلس لتخلي عن المزيد من السيطرة على الشؤون اللالضغط على حكومة المملكة العربية السعودية

 البلدي، بما في ذلك السلطة التنفيذية المباشرة لجميع مشاريع مجالس البلدية المنصوص عليها في الميزانية السنوية للبلدية.

 .اإلدانة العلنية لحكومة السعودية إلزالة النساء الناشطات من قائمة الحملة 

 :بشكل عامعلى صعيد حقوق المرأة 

 ليدعو إلى وضع حد لنظام الوصاية الذكورية في السعودية. حّث الكونغرس 

 .اإلدانة العلنية لمضايقة واحتجاز الناشطات في مجال حقوق المرأة 

 ة وإلصالح قانون الضغط على وزارة الداخلية، عن طريق إشراك القطاعين العام والخاص، إلنشاء خدمات للضحايا في كل بلدي

 اذ تكون أكثر اتساعا وفورية لفصل النساء عن ولي األمر وأفراد األسرة في حال اإلساءة إليهّن.توفير آليات إنفالعنف المنزلي و

 على تحسينوزارة الداخلية السعودية في المستقبل مرهون بين وزارة الخارجية األمريكية و أن يكون تجديد اتفاق التعاون الفني 

 .و إلغاء حظر القيادة على النساء إلفراج عن نشطاء حقوق اإلنسانتعزيز هذه األخيرة حماية حقوق اإلنسان، بما في ذلك او
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 ملحق: تاريخ االنتخابات

 االنتخابات قانون الحكومة أصدرت ،2004 عام في .43البلدي المجلس لمقاعد انتخابات إجراء لبدء قراره فهد الملك أعلن ،2003 عام في

 مراحل ثالث من واحدة في ستجري البلدية االنتخابات كل من .44 2005 في إجراؤها المقرر االنتخابات من األولى الجولة لتنظيم البلدية

 ال .46البلدية الواحد في العضو ذات الدوائر كل في األصوات من البسيطة األكثرية تقرره االنتخابات تشريع كلف .45ويناير نوفمبر بين

طرف أو  أي من ظاهريا وبشكل مستقل يرّشح نفسه مرشح كل لكلذ السعودية، العربية المملكة في محظورة السياسية األحزاب تزال

 .التصويت أو بالترشيح للنساء المملكة تسمح لم .47تنظيم

 

 فقط المثال، سبيل على الرياض األولى. في االنتخابية الدورة قد أعاقت المختلة التصويت وإجراءات الفاترة اإلقبال كانت مستويات

 العدد هذا من %65 وفقط ،2005 عام انتخابات في للتصويت كانوا قد سّجلواللتصويت  ؤهلينالم رجالال 400،000 من 140،000

 المدينة في المؤهلين الناخبين من فقط %22 مع تسجيل خجولة، مشاركة جدة مدينة . كما شهدت48االقتراع صناديق الى فعالا  ذهب

ا  إقباالا  شهدتا والمدينة، ةمك المملكة، مدينتين في أكبر ثاني أن المراقبون . الحظ49للتصويت  أن مناطق من الرغم . على50نسبياا  ضعيفا

 الناخبين من تمثّل تركيزات المناطق هذه تبيّن أن ،%80 من أكثر إلى تصل مشاركة نسبة أفادت الرياض الكبرى بلدية داخل محددة

 . 51هاّمة استثناءات من بدالا  ينالنشط

 

 على المرشحين من مئاتتنافس الللناخبين.  ةالضعيف اإلقبال لمعدالت الرئيسي هي السبب دةالمعق االقتراع أن ممارسات العلماء أشار

ا  1176 هناك فكان. 52محدودة مجالس مقاعد  أنظمة أو األحزاب غياب مع .53المتاحة المقاعدمن  14 ـال مع وجدة، الرياض بين مرشحا

 عدم منغّشين. باإلضافة إلى ببساطة كانوا الناخبين من العديد أن رجحالم فمن مرشح، كلل سياسة منصات على الناخبين لتوجيه القوائم

 الممارسات المحلية فقط، إنّ  اإلدارة هيئة أعضاء نصف قررت التي لالنتخابات المنخفض والتأثير التصويت عملية على تدريب وجود

 .54األساسية الديمقراطية التجربة هذه فعالية قوضت قد في عمليّة التصويت الخاطئة

 

 الثانية الجولة أّخرت الحكومة أن 2009 لعام أصالا  ةالمقرر الجولة. اإلصالحات الطفيفة بعض االنتخابات من التالية المجموعة شهدت

البلديات  عدد بزيادة الحكومة قامت حين في  55."بالتصويت للنساء السماح إمكانية دراسة" و" الناخبين توسيع" أجل من تقريبا عامين لمدة

 مما للبلديات، المربك التصويت النظام مع ذلك، تّم إنهاء. و56كمرّشحات أو كناخبات بالمشاركة للنساء يسمح لم فإنه ،285إلى  817 من

  855.58إلى  631من  االقتراع مراكز عدد أيضا الحكومة . وسعت57منهم كل منطقة في مرشح لكل لصوت واحد الناخبين من يحد

 

 االنتخابات في التي كانت المشاكل نفسها من بالعديد وتأثرت ،"منخفض جدا بحماس"استقبلت  ،2011 امع في االنتخابات أجريت عندماو

 للتصويت، سجلوا السعوديين من الرجال 1080000 ال يقرب ما أن رسميا الحكومة االقبال. ادّعت نسبة انخفاض ذلك في بما السابقة،

 لدورة فقط سجلوا الذين الناس ضمّ و باألرقام بالغت االنتخابات كانت قد لجنة أن تجاستنو أقل من هذا، عددا اإلعالم وسائل ذكرت ولكن

 سجالت ، فيما تشير60االنتخابات موعد بحلول رجال 000،300 عن يزيد ال ما تسجيل تم االعالم، وسائل لتقارير . وفقا59 2005

 من أصل فقط 80 أن ذكر المثال، سبيل على ،61الرياض في اقتراع مركز الواقع. مدير بأصواتهم في أن عدد أقل قد أدلوا االقتراع

 الدورة شهدت اإلعالم، وسائل تقارير على . وبناء62%5 من أقل نسبة يشكل مما شاركوا بالتصويت، منطقته في مسجل ناخب 1800

 .63العامة المشاركة في انخفاضا 2011 االنتخابية لعام
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