الوولكة العربية السعودية
هلخص عشر سنوات
شبسمذ اىََينخ اىؼشثُخ اىسؼىدَخ كٍ ٍؼظٌ اخزَبػبد ٍؼبهذح زظش األىـبً ٍْز دَسَجش  ,2000وهٍ رذػٍ ثبسزَشاس أّهب
ىٌ رْزح األىـبً اىَضبدح ىألشخبص أو رصذسهب أو رسزخذٍهب قظ  .أشبسد اىسؼىدَخ ,كٍ  ,2002وىيَشح األوىً إىً أّهب رقى ً
ثزخضَِ األىـبً اىَضبدح ىألكشاد ,وأمذد رىل ٍشح أخشي كٍ .2008

إُ اىسؼىدَخ ؿُش ٍيىثخ ثبألىـبً  ,وىنِ ٍِ اىَسزَو أُ رنىُ ٍيىثخ ثأسيسخ ىٌ رْلدش ثؼذ  ,ثَب كٍ رىل  ,كٍ اىـبىت  ,ثقبَب
رخبئش ػْقىدَخ.
سياسة حظر األلغام
ىٌ رذخو اىسؼىدَخ كٍ ٍؼبهذح زظش األىـبً  .كٍ َىىُى  ,2008صشزذ اىسؼىدَخ ىَشصذ األىـبً أّهب "ال رضاه كٍ طىس
اىذساسخ" ثبىْسجخ ىيَؼبهذح  1.وصشذ ٍسئىىىُ أّه ثبىشؿٌ ٍِ دػٌ اىسؼىدَخ ألهذاف اىَؼبهذح اإلّسبُّخ  ,إال أّهب ال رشَذ
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اىزخيٍ ػِ زقهب كٍ اخزُبس أُ رسزخذً األىـبً اىَضبدح ىألكشاد كٍ اىَسزقجو.

رسضش اىسؼىدَخ ثبّزظبً اخزَبػبد ٍؼبهذح زظش األىـبً  .وكٍ ّىكَجش  2008أسسيذ وكذ ٍِ وصاسح اىذكبع واىطُشاُ
ىسضىس االخزَبع اىزبسغ ىذوه األػضبء كٍ خُُْق .مَب زضشد اخزَبػبد اىيدْخ اىذائَخ كٍ خُُْق كٍ ٍبَى .2009

كٍ  2دَسَجش ٍ ,2008ثو اىسْىاد اىسبثقخ  ,ىٌ رصىد اىسؼىدَخ ػيً قشاس ا ىدَؼُخ اىؼبٍخ ىألٌٍ اىَزسذح سقٌ 42/63
واىزٌ َْبدٌ ثزىسغ ٍؼبهذح زظش األىـبً ػبىًَُب ورطجُقهب ثبىنبٍو .

وقذ سجق وأثيؾ ٍشصذ األىـبً ػِ أُ اىسؼىدَخ ىٌ َسجق ىهب اّزبج األىـبً اىَضبدح ىألكشاد أو رصذَشهب أو اسزخذاٍهب  ,وىنْهب
رخضُ ػذدًا قيُالً اسزىسدره سبثقًب  3.وساسيذ اىسؼىدَخ ٍشصذ األىـبً كٍ َىىُى  2008قبئيخ "أُ اىََينخ ىٌ رْزح أو رصذس
ٍؤخ ًشا أٌ ّىع ٍِ األىـبً  ..ورَزيل اىََينخ ٍخضوُ ٍِ أىـبً قذََخ ٍضبدح ىألكشاد وىنْهب ىٌ رسزخذً ريل األىـبً قظ  .وال
َىخذ ىذَهب ٍخضوُ ٍَيىك ىيىالَبد اىَزسذح ٍِ األىـبً اىَضبدح ىألشخبص ".واشبسد إىً أُ ىذَهب "ػذد ٍِ اىزششَؼبد
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واإلخشاءاد ..اىزٍ رْظٌ اسزُشاد األىـبً اىَضبدح ىألكشاد واّزبخهب ورخضَْهب".
إُ اىسؼىدَخ ػضى كٍ ٍؼبهذح األسيسخ اىزقيُذَخ  ,وىنْهب ىٌ رْضٌ إىً ثشورىمىىهب اىَؼذه اىثبٍّ اىخبص ثبألىـبً األسضُخ ,
أو ثشورىمىىهب اىخبٍس اىخبص ةثقبَب اىَزلدشاد ٍِ اىسشة  .وززٍ األوه ٍِ َىىُى  ,2009ىٌ رىقغ اىسؼىدَخ ػيً ارلبقُخ
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اىزخبئش اىؼْقىدَخ.

نطاق الوشكلة
إُ اىسؼىدَخ ؿُش ٍيىثخ ثبألىـبً  ,وىنِ َؼزقذ أُ ثؼض أخضائهب ٍب صاه ٍيىس ثبألسيسخ اىزٍ ىٌ رْلدش ثؼذ  ,ثَب كٍ رىل كٍ
األؿيت ثقبَب رخبئش ػْقىدَخ ٍِ زشة اىخيُح ػبً  .1991ورٌ اإلثالؽ ػِ أُ كُبىق اىَهْذسُِ ثبىدُش اىسؼىدٌ ىهب وزذح
كٍ مو ٍْطقخ ثبىسؼىدَخ ىالسزدبثخ ىطيجبد اىزطهُش  6.وال رىخذ ٍؼيىٍبد ٍزبزخ ػِ أٌ ّشبطبد رطهُش كٍ اىسْىاد اىقيُيخ
اىَبضُخ.

دعن هكافحة األلغام
أثيـذ اىسؼىدَخ ػِ اىزجشع ثـ ٍيُىُ وّصق اىَيُىُ دوالس أٍشَنٍ كٍ  2008ىَشمض رْسُق ٍنبكسخ األىـبً اىزبثغ ىألٌٍ
اىَزسذح خْىثٍ ىجْبُ  .مَب رجشػذ ثخَسَبئخ أىق دوالس كٍ أثشَو  ,2008وٍيُىُ دوالس أخشي كٍ أمزىثش  7.2008وكٍ
ىيصيُت األزَش وىدَؼُبد اىصيُت
 ,2007رجشػذ خَؼُخ اىهاله األزَش اىسؼىدَخ ثَبئزُِ أىق دوالس ىيدْخ اىذوىُخ
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األزَش واىهاله األزَش اىلُذساىُخ اىذوىُخ ىصبىر ٍشبسَغ دػٌ روٌ اإلػبقبد واىْبخُِ ٍِ األىـبً.

 .1رسانح نًُظًح يزاقثح األنغاو يٍ سؼىد و انساتً  ،يستشار سياسً  ،انسفارج انًهكيح نهًهكح
انؼزتيح انسؼىديح  ،واشُطىٌ دي سً  9يىنيح 2008
 .2اَظز  ،نهًثال  ،تياٌ تزيح – خٍ  .إتزاهيى تٍ يحًذ انؼزيفً وسيز انذفاع وانطيزاٌ  ،يؤتًز انًزاخؼح األول
نًؼاهذج يُغ األنغاو َ ،يزوتً  3 ،ديسًثز 2004
 .3اَظز تقزيز يزاخؼح األنغاو  ، 2004 ،ص 1008 - 1107
 .4رسانح نًُظًح يزاقثح األنغاو يٍ سؼىد و انساتً  ،يستشار
انؼزتيح انسؼىديح  ،واشُطىٌ دي سً  9يىنيح 2008

سياسً  ،انسفارج انًهكيح نهًهكح

 .5نهًشيذ يٍ انتفاصيم حىل سياسح انقُاتم انؼُقىديح  ،اَظز يزاقثح حقىق اإلَساٌ و األػًال انًتؼهقح
تاألنغاو  ،حظز انذخائز انؼُقىديح سياسح انحكىيح وانًًارساخ  ،األػًال انًتؼهقح تاأل نغاو  ،كُذا  ،يايى
 ، 2009ص 236 -235
 .6اَظز تقزيز يزاقثح األنغاو  2005ص 865
 .7سفارج انًًهكح انؼزتيح انسؼىديح  " ،انؼزتيح انسؼىديح تتثزع نؼًهيح إسانح األنغاو فً خُىب نثُاٌ " 9
أتزيم  ، 2008واشُطىٌ  ،دي سً  www.saudiembassy.net ،وسفارج انًًهكح انؼزتيح ا نسؼىديح "
تتثزع تًهيىٌ دوالر نثزَايح األيى انًتحذج إلسانح األنغاو فً نثُاٌ " َ 20ىفًثز  ، 2008واشُطىٌ  ،دي
سً www.saudiembassy.net. ،
" .8تثزػاخ تًائتً انف دوالر نهًؼاقيٍ وانُاخيٍ يٍ آثار األنغاو  ،األييز فيصم تٍ ػثذهللا يُاقش انًساخيٍ
" انزياض ( انسؼىديح
انسؼىدييٍ تانخارج يغ انًُظًاخ انؼانًيح اإلَساَيح وانصهية وانهالل األحًز
انؼزتيح )  30إتزيم 2007

