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 للحدٌث.  على إتاحة الفرصةسٌدتً الرئٌسة شكرا لك  

 ببرنامج الزمالة لحقوق األقلٌاتوشكرا للمفوضٌة السامٌة  إللحاقنا 

اعتماد المملكة على هذه المنطقة ،  كبر خزان طبٌعً للبترول فً العالمأغلبٌه الشٌعة هً أالتً تضم لمنطقة الشرقٌة اسٌدتً الرئٌسة : 

اذ تشعر النخبة   لها ،سبب الكثٌر من المعاناة  لكنه القومً.  واألمنضمن منظومة االقتصاد استثنائٌة  أهمٌةٌعطٌها كان ٌجب أن 

هذه  تعٌش أنوبدل ، علٌها "فئة مختلفة" هو مصدر جدي للقلق نفً منطقة تهٌم السٌاسٌة بان وجود المصدر الرئٌس لثروة البالد 

فً مجال  حالة من التمٌٌز الممنهج ها ،تعٌش المرأة الشٌعٌة فٌالمنطقة نهضة تنموٌة وعمرانٌة بسبب ما تخلفه معامل النفط من تلوث  ، 

، هذا التمٌٌز الغٌر موثق فً الوثائق تكون مواطنة فاعلة فً مجتمعها  أنوالثقافٌة ، األمر الذي ٌعٌقها من الحٌاة االقتصادٌة واالجتماعٌة 

اة غٌر قادرة على مقاض الحكومٌة والذي ٌمارس بشكل ٌومً من جمٌع منظمات الدولة الرسمٌة ٌجعل المرأة المنتمٌة إلى أقلٌة شٌعٌة

 وٌتمثل هذا التمٌٌز فً :مرتكبٌه  مما ٌجعل األمر أكثر تعقٌدا 

عدم : من  ، وبناء على هذا التقلٌص قلت  عوامل التنمٌة حدودها اإلدارٌة قلٌصتتم استثناء المنطقة الشٌعٌة من التنمٌة المستدامة حٌث   -

عدم القدرة على بناء مستشفى للوالدة   - البناء على الكراجات الذي ٌضطر فٌه السكان من  بناء وحدات سكنٌة  تقلل من الضغط السكانً

الف   555لمنطقة سكانها تفوق   365مستشفى  عام واحد سعته السرٌرة  اآلنواألطفال  ٌستوعب الطاقة االنجابٌة للمنطقة  حٌث ٌوجد 

ة والحقوقٌة ، التشدٌد على مجال النشر  وطباعة التشدٌد على النساء الشٌعٌات فً تأسٌس الجمعٌات التنموٌ من جانب آخر هناك نسمة .

التمٌٌز   -تأخٌر المتعمد فً  إصدار التراخٌص الخاصة بمزاولة عمل ما  ووضع مزٌد من العراقٌل  فً طرٌقها الالكتب الشٌعٌة . 

 الصرٌح فً عملٌة التوظٌف فً الدوار الحكومٌة  والمؤسسات الوطنٌة .

 نوصي الحكومة السعودية بـ :وسعيا  في تحقيق المواطنة الكاملة للمراة الشيعية 
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