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اق اة
()1
 -1تقــدم اململكــة العربيــة الســعودية إىل جلنــة القضــا علــى التمييــز العنصــر املــوقرة وثيق ـةا
تضــم تقاريرهــا الدوريــة مــن (الرابــع حــى التاســع)( )2الــي تغطــي الفــرتة (2013-2003م) ،وفق ـا
للفقرة ( )1من املادة ( )9من التفاقية الدولية للقضا على مجيع أشكال التمييـز العنصـر  ،الـي
انض ــمت إليه ــا اململك ــة مبوجـ ـ املرس ــوم امللك ــي رق ــم م 12/وت ــاريخ 1418/4/16ه ـ ـ املواف ــق
(1997/8/20م) .وق ــد ق ــدمت اململك ــة تقاريره ــا األويل والث ــاي والثالـ ـ ومت ــت مناقش ــتها يف
اجللس ـ ــتن  1559 ،1558املعق ـ ــودتن يف  6 ،5آذار /م ـ ــار 2003م واعتم ـ ــدت املالحظ ـ ــة
اخلتاميــة بشــأ ا يف جلســتها رقــم  1580املعقــودة يف 20آذار /مــار 2003م ،وجتــدر اإلشــارة
إىل أنه ينبغي أن يقرأ هذا التقرير يف ضو تلك الوثائق.

 -2وتعزي ـزا جله ــود اململك ــة يف تق ــدم التق ــارير التعاهدي ــة يف وقته ــا احمل ــدد ومتابع ــة مايص ــدر
م ـ ــن توص ـ ــيات م ـ ــن اهليئ ـ ــات التعاهدي ـ ــة؛ فق ـ ــد ص ـ ــدر األم ـ ــر الس ـ ــامي الك ـ ــرم رق ـ ــم 13084
وتاريخ 1436/3/27ه املوافق (2015/1/18م) بتشكيل جلنة دائمة تضـم عـدد مـن اجلهـات
احلكومية املعنية()3؛ ختتص بإعداد التقارير اخلاصة باململكـة واملتصـلة باتفاقيـات حقـوق اإلنسـان،
وفيما يتعلـق هبـذا التقريـر فقـد مت تضـمينه بعـ املعلومـات ذات الطـابع العـام الـي يفـرت أن تـرد
يف الوثيقة األساسية املشرتكة مع مراعاة الفرتة الي يغطيها التقرير والتعليقات اخلتاميـة للجنـة ذات
الصـلة؛ كســب ا للوقــت ورغبـة يف الســتعجال بتقدميــه للجنــة ،وسـتعكف اللجنــة  -لحقـ ا  -علــى
إعداد "الوثيقة األساسية املشرتكة" اخلاصة باململكـة ،أمرا قرتتت ذلر انرتجا ة لتعليقرت اللجنرة
الختااييط (.)23 ،3
 -3تض ــمن املرس ــوم امللك ــي رق ــم (م )12/وت ــاريخ 1418/4/16ه املواف ــق (1997/8/19م)
املوافقة على انضـمام اململكـة إىل التفاقيـة الدوليـة للقضـا علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصـر ،
وتنفيذ أحكامها مبا ل يتعار مع أحكام الشريعة اإلسالمية ،وهذا تأكيد ملبـدأ دسـتور يتمثـل
يف أن الشريعة اإلسالمية أوجبت العدل واملساواة وحرمت التمييز والظلم ،كمـا أن أنظمـة الدولـة
مبا فيها املعاهدات الي أصبحت بانضمام اململكة إليها جز ا من أنظمتها تؤكد على ذلك.
 -4جتــدر اإلشــارة إىل أن مجيــع مـواطي اململكــة مســلمون ،وحتـرم الشـريعة اإلســالمية التفرقــة
على أسا العرق أو اللون أو األصل القومي أو اإلثي وغريه فيما يتعلق باحلقوق .وكـل مـن يفـد
إىل اململكــة مــن غــري املســلمن يــأي بغــر التجــارة أو العمــل وفــق عقــود حمــددة املــدة ،وقــد نــص
__________

()1
()2
()3
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يشار إليها لحقها بكلمة (اللجنة).
يشار إليها لحقها بكلمة (التقرير).
تضم اللجنة :وزارات (العدل ،والداخلية ،واخلارجية ،والعمـل والتنميـة الجتماعيـة ،والتعلـيم ،والصـحة ،والشـؤون
اإلســالمية والــدعوة واإلرشــاد ،والثقافــة واإلعــالم) وهيئــة اخل ـءا مبجلــس الــوزرا  ،وهيئــة التحقيــق والدعــا العــام،
وهيئة حقوق اإلنسان.
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النظــام األساســي للحكــم يف مادتــه ( )41علــى أن" :يلتــزم املقيمــون يف اململكــة العربيــة الســعودية
بأنظمتها ،وعليهم مراعاة قيم اجملتمع السعود واحرتام تقاليده ومشاعره" ،وقد أصبح هذا األمر
موضع تفهم ودافع ملزيد من التعاون من قبل اجلميع.

ان جية سع ا التقرقر
 -5أعــدت هــذا التقريــر اللجنــة الدائمــة إلعــداد التقــارير املشــار إليهــا يف الفقــرة ( ،)2وقــد
استعانت اللجنة يف إعداده بعدد من اجلهات احلكومية الـي يتصـل عملهـا مبوضـوعات التفاقيـة،
كمــا متــت الســتعانة بالعديــد مــع مؤسســات اجملتمــع املــدي يف إطــار مشــاورة وطنيــة واســعة ،وقــد
حرصت اللجنـة علـى اللتـزام باملبـاد التوجيهيـة اخلاصـة بإعـداد التقـارير الدوريـة ،وإبـراز اجلوانـ
اإلجيابيــة والصــعوبات  -علــى حــد س ـوا  -وقــد مــرت عمليــة إعــداد التقريــر بعــدة مراحــل علــى
النحو املتبع لدى إعداد التقارير املتعلقة باتفاقيات حقوق اإلنسان ،وهي:
ارحلة التحضير :ركزت هذه املرحلة على تزويد أعضا اللجنة املكلفة بإعـداد
(أ)
التقــارير وممثلــي مؤسســات اجملتمــع املــدي باملعــار واملهــارات الالزمــة الــي تتطلبهــا عمليــة إعــداد
التقارير التعاهدية من خالل الدورات التدريبية وورش العمل .ويف هذا الشـأن ،مت اسـتثمار مـذكرة
التفاهم للتعاون الفي الي أبرمتها اململكة العربية السـعودية مـع املفوضـية السـامية حلقـوق اإلنسـان
يف 2012م ،حي مت عقد دورة تدريبية بعنوان "إعداد التقرير اخلاص باتفاقية التمييز العنصـر "
يف الريا بتاريخ 1436/11/24هـ املوافق (2015/9/8م)؛
(ب) ارحلر ر رة م ر ررت المعل ا ر ررا قامـ ــت اللجنـ ــة بإعـ ــداد منـ ــاذج خاصـ ــة لطل ـ ـ
املعلومــات الالزمــة إلعــداد التقريــر مــن اجلهــات احلكوميــة املعنيــة ،مســتندة يف ذلــك علــى أحكــام
التفاقي ــة ،واملب ــاد التوجيهي ــة ،والتعليق ــات اخلتامي ــة للجن ــة عل ــى تق ــارير اململك ــة األول والث ــاي
والثالـ  .وقــد مت الرتكيــز علــى تــوفري املعلومــات الــي تعكــس مــدى الوفــا بأحكــام التفاقيــة علــى
أر الواق ــع .كم ــا مت عق ــد لق ــا ات م ــع ممثل ــي مؤسس ــات اجملتم ــع امل ــدي ملناقش ــة املعلوم ــات،
والستفادة مما لديهم من معلومات ومرئيات؛
(ج) ارحلررة الصرريا ة مت الرتكيــز يف هــذه املرحلــة علــى إدراج املعلومــات العامــة الــي
تساعد جلنة القضا علـى التمييـز العنصـر علـى فهـم احلالـة العامـة للمملكـة ،والبيانـات اإلحصـائية
وحتليلها ،واستخدام املصطلحات الفنية لتيسري دراسة ومناقشة التقرير من قبل اللجنة؛
(د) ارحلررة المرا ع ررة والمشرراوم ال لني ررة دعــي ممثلــو اجلهــات احلكوميــة وغــري
احلكومي ــة واألفـ ـراد املهتم ــون مبوض ــو التفاقي ــة يف إط ــار ه ــذه املرحل ــة ،ملراجع ــة مش ــرو التقري ــر
ومناقشــته .وتبعـا لــذلك ،مت إضــفا العديــد مــن التعــديالت علــى مشــرو التقريــر ،ومت النتهــا إىل
الوثيقة النهائية للتقرير.
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 -6يتضمن التقرير بع املعلومات العامة الي تساعد اللجنة يف فهم طبيعـة وحالـة اململكـة
العربي ـ ــة الس ـ ــعودية يف اجلوانـ ـ ـ اجلغرافي ـ ــة والدميغرافي ـ ــة ،ونظامه ـ ــا السياس ـ ــي والق ـ ــانوي ،واحلال ـ ــة
القتصــادية والجتماعيــة ،كمــا يتضــمن معلومــات متصــلة بتنفيــذ أحكــام التفاقيــة الــي تضــمنتها
مواده ـا مــن ( ،)7-1التعليقــات اخلتاميــة للجنــة املشــار إليهــا يف الفقــرة ( )1مــن التقريــر .حي ـ
ســرتد اإلجابــة علــى كــل تعليــق ختــامي يف ســياق املعلومــات ال ـواردة بشــأن املــادة املتصــلة بــه مــن
التفاقية.

والا -اعل اا عااة
يغطي هذا اجلز تعليقات اللجنة اخلتامية ()11 ،4 ،3

( ) السكاق
 -7يبلـ ـ ع ــدد س ــكان اململك ــة العربي ــة الس ــعودية حسـ ـ آخ ــر اإلحص ــائيات الص ــادرة يف
عام 2016م ( )32.248.123نسمة ،منهم ( )21.553.696سعود  ،وبل معـدل النمـو
الســكاي  ،%2,41والكثافــة الســكانية ( 16.1فــرد/كلم ،)2ومجيــع مـواطي اململكــة مســلمون،
واللغــة العربيــة هــي اللغــة الرمسيــة يف الــبالد .ويفــد إىل اململكــة ســنويا أكثــر مــن ( )7ماليــن مســلم
ألدا احلج والعمـرة ،إضـافة إىل أن اململكـة قبلـة املسـلمن لوجـود احلـرمن الشـريفن علـى أرضـها،
فهــي أيضـ ا وجهــة لأليــد العاملــة الوافــدة ،ملــا تشــهده مــن مشــاريع تنمويــة عمالقــة وفــرص عمــل
مميزة وبيئة اقتصادية سامهت يف رفع مستوى معيشتهم يف بلدا م.

(ب)
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رز المؤشرا االقتصا قة واال تماعية والثقا ية
منو الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار الثابتة ( )100=2010لعام 2015م
نصي الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل لعام 2015م باألسعار اجلارية

%3.35
( 77.711ر) .
( 20.723والم ارقكت)

الرقم القياسي العام لتكلفة املعيشة (التضخم) 2015م
التغري يف الرقم القياسي لتكلفة املعيشة (التضخم) 2015م
معدل البطالة إلمجايل السكان ( 15سنة فأكثر) يف النصف الثاي من عام 2015م
معدل وفيات األطفال الرضَّع (لكل ألف مولود حي) 2015م
معدل اللتحاق اإلمجايل بالتعليم البتدائي 2015م
معدل اللتحاق الصايف بالتعليم البتدائي 2015م
معدل املشاركة القتصادية للسكان ( )15سنة فأكثر يف النصف الثاي من 2015م
معدل التشغيل للسكان ( )15سنة فأكثر يف النصف الثاي من 2015م
نسبة قوة العمل السعودية من إمجايل قوة العمل يف النصف الثاي من 2015م

132.9
%2.20
%5.60
15.2
%107.80
%97.90
%54.00
%94.40
%46.20
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%43.30
نسبة املشتغلن السعودين من إمجايل املشتغلن يف النصف الثاي من 2015م
%36.20
نسبة املشتغلن من إمجايل السكان يف النصف الثاي من 2015م
نسبة املشتغلن السعودين من إمجايل السكان السعودين يف النصف الثاي من 2015م %23.40
%2.10
نسبة املتعطلن من إمجايل السكان يف النصف الثاي من 2015م
نسبة املتعطلن السعودين من إمجايل السكان السعودين يف النصف الثاي من 2015م %3.00

(ج) النظام السيانت العام للمملكة العر ية السع قة
المبا ئ العااة
 -8قامـ ــت اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية علـ ــى حتكـ ــيم الش ـ ـريعة اإلسـ ــالمية يف كـ ــل شـ ــؤو ا،
وقـ ــد أكـ ــد هـ ــذا الـ ــنهج الراسـ ــخ النظـ ــام األساسـ ــي للحكـ ــم الصـ ــادر بـ ــاألمر امللكـ ــي رقـ ــم أ90/
وت ــاريخ 1412/08/27ه ـ ـ املواف ــق 1992/03/02م ،ال ــذ ب ــن ش ــكل الدول ــة واملب ــاد ال ــي
قامــت عليهــا ،وســلطا ا ،واختصــاص هــذه الســلطات ،وحقــوق وواجبــات األفـراد ،حيـ نصــت
املادة ( )1منه على أن" :اململكة العربية السعودية ،دولة عربية إسالمية ،ذات سيادة تامة ،دينها
اإلسالم ،ودستورها كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  .ولغتها هي اللغة العربيـة ،وعاصـمتها مدينـة
الريــا " ،ونظــام احلكــم يف اململكــة ملكــي حي ـ نصــت الفقــرة ( )1مــن املــادة ( )5مــن النظــام
نفس ــه عل ــى أن "نظ ــام احلك ــم يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ،ملك ــي" ،ويق ــع عل ــى ع ــاتق املل ــك
اإلشـرا علــى تطبيــق الشـريعة اإلســالمية حيـ نصــت املــادة ( )55مــن النظــام علــى أن" :يقــوم
املل ــك بسياس ــة األم ــة سياس ــة ش ــرعية طبقـ ـ ا ألحك ــام اإلس ــالم ،ويش ــر عل ــى تطبي ــق الشـ ـريعة
اإلسالمية ،واألنظمة ،والسياسة العامة للدولة ،ومحاية البالد والدفا عنها" ،وعلـى هـذا األسـا
ت ــتم مبايعت ــه عل ــى الكت ــاب والس ــنة وف ــق امل ــادة ( )6م ــن النظ ــام ال ــذ نص ــت عل ــى أن" :يب ــايع
املواطنون امللك على كتاب اهلل تعاىل ،وسنة رسوله".
 -9كم ــا نص ــت امل ــادة ( )7م ــن النظ ــام األساس ــي للحك ــم عل ــى أن" :يس ــتمد احلك ــم يف
اململكــة العربيــة الســعودية ســلطته مــن كتــاب اهلل تعــاىل ،وســنة رس ـوله .ومهــا احلاكمــان علــى هــذا
النظــام ومجيــع أنظمــة الدولــة" .واحلكــم يف اململكــة يقــوم علــى مبــاد وقــيم تكفــل عمــارة األر
وحتم ــي حق ــوق اإلنس ــان وت ــنظم حيات ــه؛ أوجبته ــا الش ـ ـريعة اإلس ــالمية ،وه ــي الع ــدل والش ــورى
واملساواة ،حي نصت املادة ( )8من النظام على أن" :يقوم احلكم يف اململكة العربية السـعودية
على أسا العدل ،والشورى ،واملساواة ،وفق الشريعة اإلسالمية".
تنظيم نلطا ال ولة
 -10حــدد النظــام األساســي للحكــم الســلطات يف الدولــة ،إذ تضــمنت املــادة ( )44تكــوين
الســلطات يف الدولــة وهــي :الســلطة القضــائية ،الســلطة التنفيذيــة ،الســلطة التنظيميــة .وأن هــذه
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السلطات تتعـاون يف أدا وظائفهـا ،وفيمـا يلـي عـر مـوجز للمبـاد الـي تـنظم هـذه السـلطات
وتبن وظائفها:
السلطة القضائية
 -11يستمد القضا يف اململكة العربية السعودية سلطته ومبادئه من الشـريعة اإلسـالمية ،الـي
أوجبت العدل وجعلته أسا احلكـم ،وكفلـت اسـتقالليته ،حيـ نصـت املـادة ( )46مـن النظـام
األساسـي للحكـم علـى أن" :القضـا سـلطة مسـتقلة ،ول سـلطان علـى القضـاة يف قضـائهم لغـري
ســلطان الشـريعة اإلســالمية" ،ونصــت املــادة ( )1مــن نظــام القضــا علــى أن "القضــاة مســتقلون،
ل ســلطان علــيهم يف قضــائهم لغــري أحكــام الش ـريعة اإلســالمية واألنظمــة املرعيــة ،ولــيس ألحــد
التدخل يف القضا " .كمـا تضـمنت املـادة ( )48مـن النظـام األساسـي للحكـم أن تطبـق احملـاكم
علــى القضــايا املعروضــة أمامه ــا أحكــام الش ـريعة اإلســالمية وفق ـ ا ملــا دل عليــه الكتــاب والس ــنة،
وما يصدره ويل األمر من أنظمة ل تتعار معهما .ووفق ا للمادة ( )49من النظام نفسه ختتص
احملاكم يف اململكة بالفصل يف مجيع اجلرائم واملنازعات ما عدا القضايا الـي مـن اختصـاص ديـوان
املظــا  .وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ األحكــام القضــائية فهــي مســؤولية امللــك أو مــن ينيبــه حي ـ نصــت
املادة ( )50من النظام األساسـي للحكـم علـى أن" :امللـك أو مـن ينيبـه معنيـون بتنفيـذ األحكـام
القضائية".
 -12إن من أهم التدابري الي اختذ ا اململكة؛ سعيها لتطوير النظام القضـائي لتحقيـق العدالـة
النــاجزة والوصــول إىل حيَّــز املمارســات الفضــلى يف جمــال التقاضــي ،حي ـ صــدر املرســوم امللكــي
رقم م 78/وتاريخ 1428/9/19هـ املوافق 2007/10/1م القاضـي باملوافقـة علـى نظـام جديـد
للقضـا ونظـام لـديوان املظـا وآليـة تنفيذيـة هلمـا وقـد تضـمن نظـام القضـا إنشـا حمـاكم الدرجـة
األوىل الــي تتكــون مــن احملــاكم العامــة ،واحملــاكم اجلزائيــة ،وحمــاكم األح ـوال الشخصــية ،واحملــاكم
التجاريــة ،واحملــاكم العماليــة ،كمــا تضــمن إنشــا حمــاكم الســتئنا  ،وكــذلك إنشــا حمكمــة عليــا
تتــوىل مراقبــة تطبيــق األحكــام وصــحة صــدورها ،وتشــكيل اجمللــس األعلــى للقضــا  ،وبـ َّـن النظــام
اختصاصــات احملــاكم ووليتهــا ،وحقــوق وواجبــات القضــاة ،وحــدد مهــام التفتــي علــى القضــاة،
واختصاص وزارة العدل ،ومهام كتاب العدل واختصاصا م .وتقوم هيئة التحقيق والدعا العام
(النيابــة العامــة) مبوج ـ نظامهــا بالدعــا أمــام اجلهــات القضــائية ،والع ـرتا علــى األحكــام،
واإلش ـ ـرا عل ــى تنفي ــذها ،والرقاب ــة والتفت ــي عل ــى الس ــجون ودور التوقي ــف ،وتلق ــي ش ــكاوى
املســجونن واملوقــوفن والتحقــق مــن مشــروعية ســجنهم أو تــوقيفهم ومشــروعية بقــائهم يف الســجن
أو دور التوقيف بعد انتها املدة.
 -13ويتوىل ديوان املظا الفصل يف القضايا اإلدارية ،وقد تضمن نظامه بيـان تشـكيل جملـس
القضـ ــا اإلدار  ،وحتويـ ــل حمـ ــاكم دي ـ ـوان املظـ ــا إىل حمـ ــاكم إداريـ ــة ،وحمـ ــاكم اسـ ــتئنا إداريـ ــة،
واحملكمــة اإلداريــة العليــا ،وبــن النظــام اختصاصــات هــذه احملــاكم ،واملســائل املتعلقــة بتعيــن قضــاة
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احملاكم ودرجا م ،وختـتص هيئـة الرقابـة والتحقيـق بـإجرا التحقيـق يف املخالفـات اإلداريـة واملاليـة،
ومتابعة الدعاوى الي حتال طبقا لنظامها إىل ديوان املظا .
السلطة التنظيمية (التشرقعية)
 -14الس ــلطة التنظيمي ــة يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية ميثله ــا املل ــك وجمل ــس ال ــوزرا وجمل ــس
الشورى ،حي نصت املادة ( )55من النظام األساسي للحكـم علـى أن" :يقـوم امللـك بسياسـة
األمة سياسة شرعية طبق ا ألحكام اإلسالم ،ويشر على تطبيـق الشـريعة اإلسـالمية ،واألنظمـة،
والسياســة العامــة للدولــة ،ومحايــة الــبالد والــدفا عنهــا" ،ويتــوىل جملــس الــوزرا إىل جان ـ جملــس
الش ــورى إص ــدار األنظم ــة واللـ ـوائح ،حيـ ـ نص ــت امل ــادة ( )67م ــن النظ ــام عل ــى أن" :خت ــتص
الس ــلطة التنظيمي ــة بوض ــع األنظم ــة والل ـوائح ،فيم ــا ُيق ــق املص ــلحة ،أو يرف ــع املفس ــدة يف ش ــؤون
الدولــة ،وفق ـ ا لقواعــد الشـريعة اإلســالمية ،ومتــار اختصاصــا ا وفق ـ ا هلــذا النظــام ونظــامي جملــس
الوزرا وجملس الشورى".
السلطة التنفيذقة
 -15يتوىل جملس الوزرا إدارة شئون الدولة الداخليـة واخلارجيـة ،وقـد نصـت املـادة ( )56مـن
النظام األساسي للحكم على أن" :امللك هو رئيس جملس الوزرا  ،ويعاونه يف أدا مهامه أعضا
جملــس الــوزرا  ،وذلــك وفق ـا ألحكــام هــذا النظــام وغــريه مــن األنظمــة ،ويبــن نظــام جملــس الــوزرا
صالحيات اجمللس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية واخلارجية ،وتنظيم األجهـزة احلكوميـة ،والتنسـيق
بينهــا ،كمــا يبــن الشــرو الــالزم توافرهــا يف الــوزرا  ،وصــالحيا م ،وأســلوب مســا لتهم ،وكافــة
شؤو م ،"..كما تضمنت املادة ( )58مـن النظـام األساسـي للحكـم أن الـوزرا ورؤسـا املصـاح
املستقلة مسؤولون أمام رئيس جملس الوزرا عن الوزارات واملصـاح الـي يرأسـو ا ،ولضـمان حسـن
أدا السلطتن ـ التنظيمية (التشريعية) والتنفيذية ـ وتعزيز مبـدأ الشـورى ،فللملـك أن يـدعو جملـس
الشورى وجملس الوزرا إىل اجتما مشرتك حبس املادة ( )69من النظام األساسي للحكم.

( ) اإللام النظاات (القان نت) والمؤنست لحق ق اإلنساق ت المملكة
( ) اانظمة والتنظيما وااواار والقراما والل ائح
 -16تضمنت أنظمة اململكة نصوصـ ا صـرُية ـد إىل تعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان وعلـى
رأسها النظام األساسي للحكم ،ونظام القضـا  ،ونظـام ديـوان املظـا  ،ونظـام اإلجـرا ات اجلزائيـة
وغريها من األنظمة العدلية ،كما تضمنت األنظمة األخرى كأنظمة العمل ،والصحة ،والتعلـيم،
والتأمين ــات الجتماعي ــة وغريه ــا م ــن األنظم ــة والتنظيم ــات واألوام ــر والق ـرارات والل ـوائح أحكام ـ ا
تفصيلية للمباد الواردة يف النظام األساسي للحكم ،وفيما يلـي عـر للمبـاد واألحكـام الـي
حتم ــي حق ــوق اإلنس ــان الـ ـواردة يف النظ ــام األساس ــي للحك ــم ،وتع ــداد ألب ــرز األنظم ــة واللـ ـوائح
والقرارات املكونة لإلطار النظامي حلقوق اإلنسان يف اململكة.
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النظام اانانت للحكم
 -17تض ــمن النظ ــام األساس ــي للحك ــم مبادئـ ـ ا وأحكام ـ ا أساس ــية ،ــد إىل تعزي ــز ومحاي ــة
حقوق اإلنسان ،ومتثل تلك املباد واألحكـام يف جمملهـا اإلطـار النظـامي حلقـوق اإلنسـان ،وقـد
نصــت املــادة ( )26مــن النظــام األساســي للحكــم علــى أن" :حتمــي الدولــة حقــوق اإلنســان وفــق
الشـريعة اإلســالمية" ،وقــد أكــد النظــام علــى مجلــة مــن احلقــوق األساســية ومنهــا :احلــق يف العــدل
واملســاواة ،حي ـ نصــت املــادة ( )8علــى أن" :يقــوم احلكــم يف اململكــة العربيــة الســعودية علــى
أســا العــدل والشــورى واملســاواة وفــق الش ـريعة اإلســالمية" .ويف جمــال حــق اللجــو إىل القضــا
واملســاواة أمامــه فقــد نصــت املــادة ( )47علــى أن" :حــق التقاضــي مكفــول بالتســاو للمـواطنن
واملقيمن يف اململكة ،"..وباعتبار أن احلق يف األمن هو اللبنة األساسية جلميـع حقـوق اإلنسـان،
وأن إعماله ينبغي أل يؤثر على احلق يف احلرية ،فقد نص النظـام بشـكل قـاطع يف مادتـه ()36
علــى أن" :تــوفر الدولــة األمــن جلميــع مواطنيهــا واملقيمــن علــى إقليمهــا ،ول جيــوز تقييــد تصــرفات
أح ــد ،أو توقيف ــه ،أو حبس ــه ،إل مبوجـ ـ أحك ــام النظ ــام" ،وبالنس ــبة للح ــق يف امللكي ــة اخلاص ــة
واحلرية الشخصية فقد نصت املادة ( )18على أن" :تكفل الدولة حرية امللكيـة اخلاصـة وحرمتهـا
ول ينــز مــن أحــد ملكــه إل للمصــلحة العامــة علــى أن يعــو املالــك تعويض ـ ا عــادلا" ،ونصــت
املادة ( )37على أن" :للمساكن حرمتها ول جيوز دخوهلا بغري إذن صـاحبها ول تفتيشـها إل يف
احلــالت الــي يبينهــا النظــام" ،كمــا نصــت املــادة ( )40علــى أن " :املراســالت الءقيــة والءيديــة
واملخ ــابرات اهلاتفي ــة وغريه ــا م ــن وس ــائل التص ــال ومص ــونة ،ول جي ــوز مص ــادر ا أو تأخريه ــا أو
الطـ ــال عل يهـ ــا أو السـ ــتما إليهـ ــا إل يف احلـ ــالت الـ ــي يبينهـ ــا النظـ ــام" ،ويف جمـ ــال الضـ ــمان
الجتماعي والتأمينات الجتماعية فقد نصت املادة ( )27على أن" :تكفل الدولـة حـق املـواطن
وأس ـرته يف حالــة الط ـوار  ،واملــر  ،والعجــز ،والشــيخوخة ،وتــدعم نظــام الضــمان الجتمــاعي،
وتشجع املؤسسات واألفراد على اإلسهام يف األعمـال اخلرييـة" ،كمـا نظَّـم النظـام احلـق يف العمـل
حيـ تضــمنت املــادة ( )28أن تيســر الدولــة العمــل لكــل قــادر عليــه وتســن األنظمــة الــي حتمــي
حقوق العامل وصاح العمل ،ويف جمال التعليم فقد نصت املادة ( )30على أن" :توفر الدولـة
التعليم العام وتلتزم مبكافحة األمية" ،وبالنسبة للحق يف الصحة فقد نص النظام يف مادتـه ()31
علــى أن" :تعــد الدولــة بالصــحة العامــة وتــوفر الرعايــة الصــحية لكــل مـواطن" ،ويف جمــال املشــاركة
الثقافية فقد نصت املادة ( )29على أن" :ترعى الدولـة العلـوم وااداب والثقافـة ،وتعـد بتشـجيع
البحـ ـ العلم ــي ،وتص ــون الـ ـرتا اإلس ــالمي والع ــرا ،وتسـ ـ وهم يف احلض ــارة العربي ــة واإلس ــالمية
واإلنســانية" ،وتأكيــدا حلريــة الـرأ والتعبــري ،وانطالقـا مــن أحكــام الشـريعة اإلســالمية الــي حرمــت
اإلســا ة لألشــخاص واملســا بك ـرامتهم ،ومتاشــيا مــع املعــايري الدوليــة الــي أخــذت مببــدأ التقييــد
النظــامي حلريــة ال ـرأ والتعبــري محايــة للحقــوق األساســية فقــد نصــت املــادة ( )39منــه علــى أن:
"تلتزم وسائل اإلعـالم والنشـر ومجيـع وسـائل التعبـري بالكلمـة الطيبـة ،وبأنظمـة الدولـة ،وتسـهم يف
تثقيــف األمــة ودعــم وحــد و ا ،وُيظــر مــا يــؤد إىل الفتنــة ،أو النقســام ،أو ميــس بــأمن الدولــة
وعالقا ـا العامــة ،أو يســي إىل كرامــة اإلنســان وحقوقــه ،وتبــن األنظمــة كيفيــة ذلــك" ،أمــا فيمــا
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يتعلق باحلق يف البيئة املناسبة فقد نصت املادة ( )32على أن" :تعمل الدولة علـى احملافظـة علـى
البيئة ومحايتها وتطويرها ومنع التلو عنها".
نظام الحماقة اط اإلقذاء
 -18صدر باملرسـوم امللكـي رقـم م 52/وتـاريخ 1434/11/15ه ـ املوافـق 2013/9/21م،
ويهد إىل ضمان توفري احلماية من اإليذا مبختلف أنواعه ،وتقدم املساعدة واملعاجلـة ،والعمـل
على توفري اإليوا والرعاية الجتماعية والنفسية والصحية لضحاياه ،ومسـا لة املتسـب ومعاقبتـه،
ونش ــر التوعي ــة ب ــن أفـ ـراد اجملتم ــع ح ــول مفه ــوم اإلي ــذا وااث ــار املرتتب ــة علي ــه ،ومعاجل ــة الظـ ـواهر
السلوكية يف اجملتمع ،الي تنبئ عن وجود بيئة مناسبة حلـدو حـالت إيـذا  ،وقـد أوجـ النظـام
على كل من اطلع على حالة إيذا اإلبالغ عنها فورا ،وأفرد حكما خاصا يلزم كل موظف عام
مدي أو عسكر وكل عامل يف القطا األهلي اطلع على حالة إيذا  -حبكم عمله  -بإحاطة
جهة عمله باحلالة عند علمه هبا ،وعلى جهته إبالغ اجلهة املختصة أو الشرطة حبالة اإليذا فور
العلم هبا ،كما أكد النظام على عدم جواز اإلفصاح عن هوية املبل عـن حالـة إيـذا إل برضـاه،
أو يف احلالت الي حتددها الالئحة التنفيذية للنظام.
نظام حماقة الطفل
 -19صــدر باملرســوم امللكــي رقــم م 14/وتــاريخ 1436/2/3هـ ـ املوافــق 2014/11/25م،
وميثل اإلطار القانوي حلماية كل شخص يتجاوز الثامنة عشر من عمره ،ويهد إىل مواجهة
اإليــذا  -بكافــة صــوره  -واإلمهــال الــذ قــد يتعــر هلمــا الطفــل يف البيئــة احمليطــة بــه ،ومحايــة
حقوق الطفل الي قرر ا الشريعة اإلسالمية واألنظمـة والتفاقيـات الدوليـة الـي أصـبحت اململكـة
طرفا فيها ،وينص النظام على جترم عدد من األفعـال واعتبـار بعضـها إيـذا ا أو إمهـالا حبـق الطفـل
وم ــن بينه ــا التس ــب يف انقط ــا تعليم ــه ،وس ــو معاملت ــه ،والتح ــرش ب ــه أو تعريض ــه لالس ــتغالل،
واستخدام الكلمات املسيئة الي حتط مـن كرامتـه ،والتمييـز ضـده أل سـب عرقـي أو اجتمـاعي
أو اقتصــاد  .وُيظــر النظــام يف الوقــت نفســه إنتــاج ونشــر وعــر وتــداول وحيــازة أ مص ـنَّف
موجه للطفل خياط غريزته أو يثريها مبا يزين له سلوكا خمالفا للشريعة اإلسـالمية أو النظـام العـام
أو ااداب العامة.
نظام معاقة المع قيط
 -20صدر باملرسـوم امللكـي رقـم م 37/وتـاريخ 1421/9/23ه ـ املوافـق 2000/12/19م،
وقــد تضــمن أحكامـا تعــزز وحتمــي حقــوق األشــخاص ذو اإلعاقــة ،وقــد عــر النظــام كــل مــن
الشــخص املع ــوق واإلعاقــة ،و يكت ـ و
ـف ب ــالنص علــى اجلان ـ العالج ــي ،بــل جت ــاوزه إىل اجلان ـ
الوقــائي ،حيـ نصــت املــادة ( )2منــه علــى أن" :تكفــل الدولــة حــق املعــوق يف خــدمات الرعايــة
والوقايـ ــة والتأهيـ ــل ،وتشـ ــجع املؤسسـ ــات واألف ـ ـراد علـ ــى اإلسـ ــهام يف األعمـ ــال اخلرييـ ــة يف جمـ ــال
اإلعاقة ،".وقد جا النظام منسجما مع املعايري الدولية ذات الصلة.

10

GE.16-17480

CERD/C/SAU/4-9

نظام المطب عا والنشر
 -21صــدر باملرســوم امللكــي م 32/وتــاريخ 1421/9/3ه ـ املوافــق 2000/11/29م ،وهــو
نظام ُيمي حرية الرأ والتعبري ويف ذات الوقت يعزز مبدأ التقييد النظامي حلريـة التعبـري املنسـجم
م ــع املع ــايري الدولي ــة ذات الص ــلة ،وذل ــك لت ــوفري احلماي ــة حلق ــوق الغ ــري مب ــا يض ــمن ع ــدم التع ــد
عليهم ،وقد مت تعديل هذا النظام مؤخرا مبا ُيقق تطوير أحكامه لتحقيق اهلد منه.
نظام اكا حة رائم االتجام ااشخاص
 -22صــدر مبوج ـ املرســوم امللكــي رقــم م 40/وتــاريخ 1430/7/21ه املوافــق 2009/7/14م،
والذ جا متسق ا مع املعايري الدولية واإلقليمية ملكافحـة جـرائم الجتـار باألشـخاص ،وقـد حظـر
النظ ــام مجي ــع أش ــكال املت ــاجرة باألش ــخاص املوص ــوفة يف بروتوك ــول من ــع ومعاقب ــة الجت ــار بالبش ــر
وخباصــة النســا واألطفــال املكمــل لتفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــء الوطنيــة
(بروتوكول بالريمو) ،وأضا أشكالا أخرى تتجاوز مـا هـو منصـوص عليـه يف الءوتوكـول ،وهـي:
إجـ ـرا التج ــارب الطبي ــة ،والتس ـ َّـول ،وح ــدد النظ ــام األوص ــا اجلرمي ــة ملختل ــف أش ــكال الجت ــار
باألش ــخاص ،وك ــذلك العقوب ــات ال ــي تص ــل إىل الس ــجن ( )15س ــنة ،وغرام ــة مالي ــة تص ــل إىل
(مليون ريـال) أ مايعادل ( 266ألف دولر أمريكي) ،والي تشدد يف احلالت الي تكون فيها
الضــحية امـرأة أو طفــل ،كمــا أكــد علــى مبــدأ عــدم العتــداد برضــا اجملــي عليــه يف أ جرميــة مــن
اجلرائم املنصوص عليها يف النظام.
نظام التنفيذ
 -23الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 53/وتــاريخ 1433/8/13هـ ـ املوافــق 2012/7/3م،
وهــو أحــد األنظمــة املســاندة لنظــام القضــا  ،وكــان الــدافع إلصــداره متابعــة تنفيــذ بعـ األحكــام
القضائية املتعلقة باألحوال الشخصية وقضايا املال لضمان سرعة تنفيذها ،وخيتص قاضي التنفيذ
بس ــلطة التنفي ــذ اجل ــء واإلشـ ـرا عل ــى إجرا ات ــه ،ويفص ــل يف منازع ــات التنفي ــذ مهم ــا كان ــت
قيمتها ،كما خيتص بإصدار القرارات واألوامر املتعلقة بالتنفيذ ،وله الستعانة باجلهات املختصـة،
كما أسند النظام تنفيذ األحكام والقرارات واحملررات املوثقة من بلد أجنيب إىل قاضي التنفيذ.
نظام الجمعيا والمؤنسا ااهلية
 -24ص ــدر باملرس ــوم امللك ــي رق ــم م 8/وت ــاريخ 1437/2/19ه ـ ـ املواف ــق (2015/12/1م)،
ويهــد إىل تنظــيم العمــل األهلــي وتطــويره ومحايتــه ،واإلســهام يف التنميــة الوطنيــة ،وتعزيــز مســامهة
املـواطن يف إدارة اجملتمــع وتطــويره ،وتفعيــل ثقافــة العمــل التطــوعي بــن أفـراد اجملتمــع ،وحتقيــق التكافــل
الجتماعي ،وقد أنا النظام بـوزارة العمـل والتنميـة الجتماعيـة الرتخـيص للجمعيـات واملؤسسـات،
والعمــل علــى تطويرمهــا ،وتقــدم اإلعانــات احلكوميــة للجمعيــات .وقــد نــص النظــام علــى مــنح صــفة
النف ــع الع ــام للجمعي ــات ال ــي ــد إىل حتقي ــق مص ــلحة عام ــة مب ــا فيه ــا حق ــوق اإلنس ــان حبسـ ـ
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املــادة ( )25من ـه ،كم ــا حظ ــر النظــام احلج ــز والتنفي ــذ عل ــى أم ـوال مجعي ــات النف ــع الع ــام إل حبك ــم
قضائي حبس الفقرة ( )1من املادة ( )26من النظام .وفيما يتعلق بتيسري اإلجـرا ات فقـد تضـمن
النظام يف مادته ( )8أن يقدم طل إنشا اجلمعية من عدد ل يقل عـن عشـرة أشـخاص سـعودين
مــن ذو الصــفة الطبيعيــة أو العتباريــة ،وأنــه عل ــى وزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة الــرد عل ــى
طل إنشا اجلمعية خالل (ستن) يوم ا من تاريخ استكمال مسوغات الطل .
نظام التتايط ض التعطل عط العمل
 -25صدر مبوج املرسوم امللكـي رقـم (م )18/بتـاريخ 1435/3/12ه املوافـق 2014/1/13م،
ويكفل تقدم التعـوي للعمـال العـاطلن عـن العمـل وفـق ضـوابط حمـددة ،دومنـا أ متييـز ،وذلـك
حى يتمكن العامل من العودة ملزاولة العمل.
الئحة ُع َّماج الخ اة المنزلية واط ت حكم م

 -26صدرت بقرار جملس الوزرا رقم  310وتاريخ 1434/9/7هـ املوافق 2013/7/15م،
و ــد هــذه الالئحــة إىل تنظــيم العالقــة بــن صــاح العمــل وعامــل اخلدمــة املنزليــة مــن خــالل
إيضــاح حقــوق والتزامــات طــريف العالقــة ،ومــن أهــم مــا تضــمنته أ ــا ألزمــت صــاح العمــل بعــدم
تكليـف عامــل اخلدمـة املنزليــة بعمـل غــري املتفـق عليــه يف العقـد أو بعمــل فيـه خطــر يهـدد صــحته،
أو وميــس كرامتــه أو بالعمــل لــدى الغــري ،كمــا ألزمــت صــاح العمــل بــأن يــدفع للعامــل األجــر
املتفق عليه اية كل شهر دون تأخري مع توثيق استالم العامل ألجره الشـهر كتابيـ ا ،باإلضـافة
اىل وجوب توفري السكن املناسـ لعامـل اخلدمـة املنزليـة ،ومتكينـه مـن التمتـع براحـة يوميـة وإجـازة
أســبوعية حبس ـ مــا يتفــق عليــه الطرفــان وأحقيتــه  -يف حــال املــر  -يف احلصــول علــى إجــازة
مرضــية مدفوعــة األجــر ،واحلصــول علــى إجــازة ملــدة شــهر مدفوعــة األجــر يف حــال إكمالــه مــدة
سنتن يف العمل لدى صاح العمل ،واستحقاقه مكافأة اية خدمة بعد انتها العقد يف حـال
تض وـمنت مـواد الالئحـة أحكامـ ا تلـزم
إكماله مدة أربع سنوات عمـل لـدى صـاح العمـل .كمـا و
عامــل اخلدمــة املنزليــة بــاحرتام تعــاليم الــدين اإلســالمي ،واألنظمــة املعمــول هبــا يف اململكــة وثقافــة
اجملتمــع الســعود  ،والتزامــه أيض ـا بــأدا و العمـ وـل وفــق مــا هــو متفــق عليــه يف عقــد العمــل املــءم مــع
ص ــاح العم ــل ،كم ــا اش ــتملت عل ــى ع ــدد م ــن العقوب ــات ال ــي تطب ــق عل ــى ك ــل م ــن خي ــالف
األحكام الواردة فيها من قبل طريف العالقة.
 -27و اإلضا ة سلى اانس التنظيمية هناك الع ق اط ااواار الملكيرة والسرااية وقرراما
اجلس ال زماء ،التت زا اط اتانة اإللام النظاات لحق ق اإلنساق ،واط رزها
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اااررر الملكررت مقررم  20وتررامق 1436 2 7ه الم ا رر( (2014 11 29م)
القاضــي بتكــوين جلنــة مــن املختصــن إلعــداد مشــرو "مدونــة األحكــام القضــائية"
يف املوض ــوعات الش ــرعية ذات العالق ــة بالقض ــا  ،حبي ـ تص ــنف عل ــى هيئ ــة م ـواد
ضمن أبواب الفقه اإلسالمي؛
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قر ر ر ررام اجل ر ر ررس الر ر ر ر زماء مق ر ر ررم  166وت ر ر ررامق 1421 7 12ه الم ا ر ر رر(
(2000 10 9م) املتعل ــق بالض ـوابط اخلاص ــة بعالق ــة ص ــاح العم ــل بالعام ــل
الوافد ،وقد تضمن األحكام التالية:


التأكيــد علــى أن عقــد العمــل املــءم بــن صــاح العمــل والعامــل الوافــد هــو
األسا املنظم للعالقة التعاقدية الناشئة بينهما؛



ل جي ـ ــوز لص ـ ــاح العم ـ ــل أن ُي ـ ــتف فـ ـ ـواز س ـ ــفر العام ـ ــل الواف ـ ــد أو جـ ـ ـوازات
أفراد أسرته؛



جيوز للعامل الوافـد التنقـل حبريـة داخـل اململكـة العربيـة السـعودية مـادام ُيمـل
رخصة إقامة سارية املفعول؛



يتـ ــوىل العامـ ــل الوافـ ــد مراجعـ ــة اجلهـ ــات احلكوميـ ــة وغريهـ ــا للحصـ ــول عل ـ ــى
اخلدمات الي توفر له ولعائلته عيشا كرميا؛



إلغا مصطلح الكفيل أينما ورد وإبداله مبصطلح صاح العمل.

قر ر ر ررام اجل ر ر ررس الر ر ر ر زماء مق ر ر ررم  120وت ر ر ررامق 1425 5 12ه الم ا ر ر رر(
(2004 6 30م) القاضي بالتأكيد على ما يلي:


قي ــام اجله ــات احلكومي ــة ال ــي تص ــدر تـ ـراخيص ملزاول ــة األنش ــطة القتص ــادية
اســتقبال طلبــات النســا لســتخراج الرتاخــيص الالزمــة ملزاولــة تلــك األنشــطة
الي متنحها تلك اجلهات وإصدارها؛



البد يف إنشا وحدات وأقسام نسائية يف مجيع اجلهـات الـي تقـدم خـدمات
ذات عالقة باملرأة؛



قيام اجلهات املختصة ذات العالقة بتخصيص أرا أو مناطق داخل حدود
املدن و يئتها إلقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نسا ؛



قيــام جملــس الغــر التجاريــة والصــناعية الســعودية بتشــكيل جلنــة نســائية مــن
ذوات اخلءة والكفا ة.

ااار ر ر ررر السر ر ر رراات مقر ر ر ررم  8382وتر ر ر ررامق 1429 10 28هر ر ر ر ر الم ا ر ر ر رر(
(2008 10 28م) القاضي باملوافقة على عـدد مـن التوصـيات املتعلقـة حبقـوق
املرأة ،ومن أمهها:


الستفادة من جتارب الدول يف حماكم األسرة؛



إجياد أقسام نسائية يف احملاكم وكتابـات العـدل بإشـرا إدارة نسـائية مسـتقلة
يف اجلهاز الرئيس؛
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تطبي ــق اإلجـ ـرا ات ال ــي تتض ــمن معاجل ــة أ مماطل ــة مت ــس حق ــوق املـ ـرأة م ــع
السـ ــعي إىل منـ ــع أ عنـ ــف قـ ــد تتعـ ــر لـ ــه بسـ ــب رفـ ــع دعواهـ ــا وتطبيـ ــق
العقوبات حال ثبوت ذلك؛



العتنا بالشكاوى الواردة من النسـا وإجيـاد طريقـة حمكمـة وواضـحة لتلقيهـا
والتحقق منها ومعاجلتها.

ق ر ر ررام اجلر ر ررس ال ر ر ر زماء مقر ر ررم  406وتر ر ررامق 1433 12 27ه الم ا ر ر رر(
(2012 11 12م) القاضــي باملوافقــة علــى نقــل خــدمات أبنــا املـرأة الســعودية
املتزوجــة مــن رجــل أجنــيب إىل والــد م؛ إذا كــانوا مقيمــن يف اململكــة ،ولوالــد م
احلق يف اسـتقدامهم إذا كـانوا خـارج اململكـة ،وأن تتحمـل الدولـة رسـوم إقـامتهم،
وكــذلك الســماح هلــم بالعمــل يف القطــا اخلــاص دون نقــل خــدما م ،وأن يعــاملوا
معاملــة الســعودين مــن حي ـ الدراســة والعــالج وُيتســبون ضــمن نس ـ تــوطن
الوظــائف يف القطــا اخلــاص ،وأن يســمح كــذلك للم ـرأة الســعودية املتزوجــة مــن
رجــل أجنــيب باســتقدام زوجهــا إذا كــان خــارج اململكــة ،أو نقــل خدماتــه إليهــا إذا
ك ــان مقيمـ ـا يف اململك ــة ورغـ ـ يف ذل ــك ،كم ــا يس ــمح ل ــه بالعم ــل يف القط ــا
اخلاص؛ بشر أن يكون لديه جواز سفر معرت به.
قر ر ررام اجل ر ررس الر ر ر زماء مق ر ررم ( )192وت ر ررامق  1431 6 03ه الم ا ر ر رر(
(2010 5 17م) القاض ـ ــي باملوافق ـ ــة عل ـ ــى الض ـ ـوابط اخلاص ـ ــة بوض ـ ــع األطف ـ ــال
الســعودين يف اخلــارج م ــن أب ســعود وأم غــري س ــعودية .الــي ــد إىل معاجل ــة
أوضــا األطفــال الســعودين يف اخلــارج ومــا يعانونــه مــن إمهــال وعــوز بســب إنكــار
أو تنكــر األب هلــم .حي ـ ألزمــت األب بتص ـحيح أوضــا أولده وفق ـ ا للتعليمــات
املنظم ــة ل ــذلك يف ح ــال اعرتاف ــه هب ــم ،ويف ح ــال ع ــدم متكن ــه م ــن الص ــر عل ــيهم
فيح ـ ــالون إىل اجلمعي ـ ــة اخلريي ـ ــة لرعاي ـ ــة األس ـ ــر الس ـ ــعودية يف اخل ـ ــارج أو غريه ـ ــا م ـ ــن
اجلمعيــات املماثلــة ليخصــص هلــم مبل ـ شــهر يصــر مــن اجلمعيــة .وعنــدما ينكــر
األب أولده أو يتنكر هلم ،فعلى األم تقدم ما يلزم من وثائق تثبت أ ا تزوجت منه
ونــتج عــن هــذا الــزواج األولد الــذين ينكــرهم؛ وللجهــة املعنيــة يف بلــدها أو املمثليــة
الســعودية يف ذلــك البلــد طلـ تصــحيح وضــع األولد .وعنــد ورود اإلفــادة متضــمنة
إنك ــار األب أو م ــن يق ــوم مقام ــه نس ـ األولد إلي ــه ،تبل ـ األم ،وإذا أص ــرت أ ــم
أولده فلهــا إقامــة دعــوى قضــائية إلثبــات نســبهم إليــه ،وعنــد ثبــوت النس ـ ؛ يلــزم
األب أو من يقوم مقامه بتنفيذ األحكام الصادرة يف حقه ،وتصحيح أوضـا أولده
نظامـ ـ ا ،وذل ــك وفقـ ـ ا لضـ ـوابط تنفي ــذ األحك ــام األجنبي ــة ،وإذا تنك ــر األب ألولده
الثابــت نســبهم إليــه؛ فيلــزم بتصــحيح أوضــاعهم نظام ـا ،وصــر نفقــا م ،وإن كــان
عاجزا عن صر النفقة ،تسجل األسرة لدى اجلمعية اخلريية لرعاية األسر السعودية
يف اخلارج أو غريها من اجلمعيات املماثلة لتتوىل الصر عليهم وفقا لنظامها.
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(ب) الصك ك واالتفاقيا التت صا قت و انضمت سلي ا المملكة العر ية السع قة
 -28أص ــبحت اململك ــة العربي ــة الس ــعودية طرف ـ ـ ا يف العدي ــد م ــن اتفاقي ــات حق ــوق اإلنس ــان
اإلقليمية والدولية ،ومن أهم التفاقيات والصكوك الي صادقت أو انضمت إليها اململكة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

اتفاقيـ ـ ــة حقـ ـ ــوق الطفـ ـ ــل ،مبوج ـ ـ ـ املرسـ ـ ــوم امللكـ ـ ــي رقـ ـ ــم م 7/وتـ ـ ــاريخ 1416/4/16هـ ـ ـ ـ
املوافق 1995/9/12م.
اتفاقي ــة مناهض ــة التع ــذي وغ ــريه م ــن ض ــروب املعامل ــة أو العقوب ــة القاس ــية أو الالإنس ــانية
أو املهينة ،مبوج املرسوم امللكي رقم م 11/وتاريخ 1418/4/4هـ املوافق 1997/8/8م.
التفاقي ــة الدولي ــة للقض ــا عل ــى مجي ــع أش ــكال التميي ــز العنص ــر  ،مبوجـ ـ املرس ــوم امللك ــي
رقم م 12/وتاريخ 1418/4/16هـ املوافق 1997/8/20م.
اتفاقيــة القضــا علــى مجيــع أشــكال التمييــز ضــد امل ـرأة ،مبوج ـ املرســوم امللكــي رقــم م25/
وتاريخ 1421/5/28هـ املوافق 2000/8/28م.
عهد حقوق الطفل يف اإلسالم ،مبوج املرسوم امللكي رقم م 54/وتاريخ 1427/8/27هـ
املوافق 2006/9/20م.
بروتكـول منـع وقمـع ومعاقبـة الجتـار باألشـخاص وخباصـة النسـا واألطفـال املكمـل لتفاقيـة
األمــم املتحــدة بشــأن مكافحــة اجلرميــة املنظمــة عــء الوطنيــة لعــام 2000م ،وذلــك مبوج ـ
املرسوم امللكي رقم م 56/وتاريخ 1428/6/11هـ ،املوافق 2007/6/26م.
اتفاقيـ ـ ــة حقـ ـ ــوق األشـ ـ ــخاص ذو اإلعاقـ ـ ــة وبروتوكوهلـ ـ ــا ،مبوج ـ ـ ـ املرسـ ـ ــوم امللكـ ـ ــي م28/
وتاريخ 1429/5/22هـ املوافق 2008/5/27م.
امليثاق العرا حلقوق اإلنسان ،مبوجـ املرسـوم امللكـي رقـم م 19/وتـاريخ 1430/3/27ه ـ
املوافق 2009/3/24م.
الءوتوكــول الختيــار لتفاقيــة حقــوق الطفــل املتعلــق ببيــع وبغــا األطفــال واســتغالهلم يف امل ـواد
اإلباحية ،مبوج املرسوم امللكي رقم م 38/وتاريخ 1431/7/18هـ املوافق 2010/6/30م.ن
الءوتوكول الختيار لتفاقية حقوق الطفل املتعلق باشرتاك األطفال يف النزاعات املسـلحة،
مبوج املرسوم امللكي رقم م 39/وتاريخ 1431/7/18هـ املوافق 2010/6/30م.

 -29كما أصبحت اململكة طرفا يف ( )16اتفاقية ملنظمة العمل الدولية ومن أمهها:

1
2
3
4
5
6
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اتفاقيــة العمــل اجلــء أو اإللزامــي ذات ال ـرقم  29لعــام 1930م ،مبوج ـ املرســوم امللكــي
رقم م 15/وتاريخ 1398/3/12هـ املوافق 1978/2/20م.
اتفاقيــة تســاو أجــور العمــال والعــامالت عنــد تســاو العمــل ذات ال ـرقم  100لعــام 1951م،
مبوج املرسوم امللكي رقم م 15/وتاريخ 1398/3/12هـ املوافق 1978/2/20م.
اتفاقي ــة حظ ــر العم ــل اجل ــء (الس ــخرة) ذات ال ـرقم  105لع ــام 1957م ،مبوج ـ املرس ــوم
امللكي رقم م 15/وتاريخ 1398/3/12هـ املوافق 1978/2/20م.
اتفاقية التفرقة العنصـرية يف العمالـة واملهـن ذات الـرقم  111لعـام 1958م ،مبوجـ املرسـوم
امللكي رقم م 15/وتاريخ 1398/3/12هـ املوافق 1978/2/20م.
اتفاقيــة بشــأن حظــر أسـوأ أشــكال عمــل األطفــال ذات الـرقم  182لعــام 1999م ،مبوجـ
املرسوم امللكي رقم م 3/وتاريخ 1422/1/22هـ املوافق 2001/4/16م.
اتفاقيــة احلــد األدىن لســن الســتخدام ذات ال ـرقم  138وتــاريخ 1973م ،مبوج ـ املرس ــوم
امللكي رقم م 37/وتاريخ 1434/6/18هـ املوافق 2013/4/28م.
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(ج) المؤنسا المعنية حق ق اإلنساق
 -30مت إنشـ ــا العديـ ــد مـ ــن املؤسسـ ــات احلكوميـ ــة ،واملوافقـ ــة علـ ــى إنشـ ــا املؤسسـ ــات غـ ــري
احلكوميــة الــي تعــد حبمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان أو حبقــوق حمــددة منهــا ،فان ـ مســؤوليات
اجلهـات احلكوميـة املعنيــة باألسـا بإعمـال حقــوق اإلنسـان كـل يف جمــال اختصاصـه ،ومـن تلــك
املؤسسات:
هيئة حق ق اإلنساق
 -31أنشئت بقرار جملس الوزرا رقـم  207بتـاريخ 1426/8/8ه ـ املوافـق 2005/9/12م،
()4
وهــي جهــة حكوميــة تـرتبط مباشــرة بامللــك  ،و ـد إىل محايــة حقــوق اإلنســان وتعزيزهــا وفق ـ ا
للمعايري الدولية يف ضو أحكام الشريعة اإلسالمية ،وقد منحها تنظيمها صالحيات واسعة تتيح
هلا أدا مهما ا باستقاللية وحرية ،ومن أبرز هذه الصالحيات ما يلي:


التأكــد مــن تنفيــذ اجلهــات احلكوميــة املعنيــة لألنظمــة واللـوائح الســارية فيمــا يتعلــق
حبقوق اإلنسان والكشف عن التجاوزات الي تشكل انتهاكا حلقوق اإلنسان؛



إبدا الرأ يف مشروعات األنظمة املتعلقة حبقوق اإلنسان؛



متابعة اجلهات احلكومية لتطبيق ما خيصـها مـن الصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان الـي
انضمت إليها اململكة والتأكد من اختاذ تلك اجلهات اإلجرا ات الالزمة لتنفيذها؛



زيــارة الســجون ودور التوقيــف يف أ وقــت دون إذن مــن جهــة الختصــاص ورفــع
تقارير عنها إىل امللك؛



تلقي الشكاوى املتعلقة حبقوق اإلنسان ،والتحقق من صحتها ،واختاذ اإلجـرا ات
النظامية بشأ ا؛



وضع السياسة العامة لتنمية الوعي حبقوق اإلنسان.

 -32وجتدر اإلشارة اىل أن اهليئة تقدم تقارير عن حالـة حقـوق اإلنسـان يف اململكـة ،تتضـمن
م ــا رص ــدته م ــن مالحظ ــات تتعل ــق بتنفي ــذ األجه ــزة احلكومي ــة م ــا خيص ــها م ــن التزام ــات اململك ــة
مبوج ـ املعــايري الدوليــة حلقــوق اإلنســان ،وم ـا تلقتــه مــن شــكاوى يف هــذا الشــأن ،وقــد خلــص
التقرير الذ أصـدرته يف عـام 2012م إىل ( )75توصـية ،متـت دراسـتها مـن قبـل جلنـة حكوميـة،
وقامت بوضع االيات املناسبة لتنفيذها.

__________

()4
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ارأز المل نلماق لإل اثة وااعماج اإلنسانية
 -33هو مركز دويل خمصـص لألعمـال اإلغاثيـة واإلنسـانية الدوليـة مت انشـاؤه يف 1436/7/24ه ـ
املوافــق 2015/5/12م ،يعمــل عــء جمموعــة مــن الـءامج املصــممة وفــق أحــد النمــاذج العامليــة
لكـي يكــون امتـدادا للــدور احليـو الــذ لعبتـه بـرامج اإلغاثـة والعــون الـي تقــدمها اململكـة العربيــة
السعودية للمجتمعات املنكوبة وذلك ملساعد ا ورفع معانا ا لتعي حياة كرمية ،هبـد توحيـد
العمل اإلغاثي للمملكة يف اخلارج ،والتنسيق بـن كافـة اجلهـات ذات العالقـة باألعمـال اإلغاثيـة
(احلكوميــة وغــري احلكومي ــة) يف اململكــة .وتع ــد عمليــة (إع ــادة األمــل) ملس ــاعدة الشــع اليم ــي
الشقيق أوىل الءامج الي تولها املركز.
الجمعية ال لنية لحق ق اإلنساق
 -34وهــي مؤسســة وطنيــة غــري حكوميــة لــيس هلــا أ ارتبــا بــأ جهــاز حكــومي ،وحتظــى
بالستقالل التام يف مجيـع شـئو ا ،وتعـد حبمايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان والـدفا عنـه سـوا كـان
مواطن ـ ا أو مقيم ـ ا أو زائ ـرا ،وتتعامــل مــع اجلهــات احلكوميــة واجلمعيــات غــري احلكوميــة واملنظمــات
الدولية مبا ُيقق األهدا الي قامت من أجلها وفق نظامها األسا  ،ومن أبرز مهما ا:


التأكــد مــن تنفيــذ مــا ورد يف النظــام األساســي للحكــم ،ويف األنظمــة الداخليــة يف
اململكة ذات العالقة حبقوق اإلنسان؛



التأكــد مــن تنفيــذ اململكــة التزاما ــا جتــاه قضــايا حقــوق اإلنســان ،وفق ـ ا للمعــايري
الدولية واإلقليمية حلقوق اإلنسان؛



تلقي الشكاوى ومتابعتها مع اجلهـات املختصـة ،والتحقـق مـن دعـاوى املخالفـات
والتجاوزات املتعلقة حبقوق اإلنسان.

وتصــدر تقــارير ســنوية تتنــاول حالــة حقــوق اإلنســان يف اململكــة .وجتــدر اإلشــارة إىل أن اجلمعيــة
قامــت بتــاريخ 1436/4/25ه ـ املوافــق (2015/2/14م) بتعــديل نظامهــا األساســي ليتفــق مــع
مباد باريس 1993م.
رنااج ااااق اانري
 -35أنش ـ ـ ـ ـئ مبوج ـ ـ ـ ـ األمـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ــامي رقـ ـ ـ ــم /11471م ب وتـ ـ ـ ــاريخ 1426/10/16ه
املوافق 2005/11/18م ،وهو برنامج وطي غري حكومي يهد إىل محايـة األسـرة مـن العنـف،
مــن خــالل رصــد حــالت اإلســا ة ودراســتها وإفــادة اجلهــات املختصــة يف هــذا اجملــال ،والتوعيــة
بأضـرار العنــف ،ويعتمــد الءنــامج ضــمن آلياتــه "الســجل الــوطي" حلــالت إســا ة معاملــة وإمهــال
األطف ــال يف اململك ــة العربي ــة الس ــعودية بالقط ــا الص ــحي ،وه ــو س ــجل إلك ــرتوي مرك ــز متط ــور
تدخل فيه بيانات دميوغرافية وتشخيصية وعالجية وإحالت من قبل مراكـز محايـة الطفـل مباشـرة
عء اإلنرتنت عند رصد حالت إسا ة معاملة وإمهال األطفال ،وحتـد بشـكل مسـتمر ،هبـد
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اخلروج بإحصا ات سنوية تساهم يف إعداد رؤية متكاملة لصانعي اسـرتاتيجيات محايـة الطفـل يف
اململكة ،ويعد خط مسـاندة الطفـل اهلـاتفي ( )116111أحـد أبـرز االيـات املنفـذة حتـت مظلـة
الءنــامج والــي ــد إىل مســاندة ودعــم األطفــال دون ســن الثامنــة عشــرة ممــن يتعرضــون لســو
املعاملة أو اإلمهال.
اللجنة ال ائمة لمكا حة رائم االتجام ااشخاص
 -36شكلت مبوج قرار جملس الوزرا رقم  244وتاريخ 1430/7/20ه املوافق 2009/7/13م
يف هيئة حقوق اإلنسان وتضم عدد من اجلهات احلكومية ،وتعتء هذه اللجنـة مـن أهـم االيـات
الوطنية لتنفيذ "نظام مكافحة جرائم الجتار باألشخاص" ،وتعد بعدد من املهام منها:


متابعة أوضا الضحايا لضمان عدم معاودة إيذائهم؛



وض ــع سياس ــة حتـ ـ عل ــى البحـ ـ النش ــط ع ــن الض ــحايا وت ــدري رج ــال إنف ــاذ
القانون على وسائل التعر عليهم؛



التنسـيق مـع السـلطات املختصـة إلعـادة اجملـي عليـه ملوطنـه األصـلي يف الدولـة الــي
ُيمل جنسيتها أو إىل مكان إقامته يف أ دوله أخرى مى طل ذلك؛



التوصية بإبقا اجملي عليه يف اململكة وتوفيق أوضاعه النظامية مبا ميكنه مـن العمـل
إذا أقتضى األمر ذلك.

اللجنة ال لنية للطف لة
 -37شكلت مبوج قرار جملس الوز ار رقـم  238وتـاريخ 1426/9/14ه املوافـق 2005/10/17م،
وهي اجلهة احلكومية املعنية باقرتاح السياسات العامة واخلطط السرتاتيجية للدولة يف جمـال رعايـة
األطفال ومحايتهم ومتابعة تنفيذها ،ووضع الءامج واملشروعات املتعلقـة برعايـة األطفـال بالتنسـيق
مع اجلهات احلكومية ذات العالقة.
ارأز المل عب العزقز للح ام ال لنت
 -38أنشئ مبوجـ األمـر السـامي رقـم /339م وتـاريخ 1424/5/24ه ـ املوافـق 2003/7/24م،
ويهــد إىل معاجل ــة القضــايا الوطني ــة ويف مقــدمتها قض ــايا حقــوق اإلنس ــان ،مــن خ ــالل احل ـوار
الشفا واملوضوعي الذ يساهم فيه مجيع أفراد اجملتمع مبختلف أطيافـه ومكوناتـه ،ومـن أهدافـه
إجياد بيئة مالئمة وصاحلة ملمارسة احلق يف حرية الرأ والتعبري.
( ) المساوا وع م التمييز ونبل االنتصا
 -39تســتمد اململكــة أنظمتهــا كافــة مــن الش ـريعة اإلســالمية الــي أوجبــت املســاواة وحرمــت
الظلم والعنصـرية ،حيـ قـال اهلل تعـاىل{ :يـا أيهـا النـا إنـا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى وجعلنـاكم
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شــعوب ا وقبائــل لتعــارفوا إن أكــرمكم عنــد اهلل أتقــاكم( })5كمــا قــال رســول اهلل حممــد  -صــلى اهلل
عليه وسلم  -يف خطبة حجة الودا الي تعتء أول إعالن حلقوق اإلنسان موجه للبشرية مجعا :
"أيهــا النــا إن ربكــم واحــد وإن أبــاكم واحــد كلكــم ادم وآدم مــن تـراب إن أكــرمكم عنــد اهلل
أتقــاكم ولــيس لعــرا فضــل علــى أعجمــي إل بــالتقوى" .لــذلك جعلــت اململكــة العربيــة الســعودية
املس ــاواة م ــن املب ــاد ال ــي ق ــام عليه ــا احلك ــم فيه ــا ،كم ــا ج ــا يف ن ــص امل ــادة ( )8م ــن النظ ــام
األساسي للحكم  -الي تقدم ذكرها  .-وبالتايل فـإن مجيـع أنظمـة اململكـة ذات الصـلة حبقـوق
اإلنسان تقوم على مبدأ املساواة ،وجترم مجيع أشكال التمييـز مبـا فيهـا التمييـز العنصـر  ،وتوجـ
علــى مجيــع أجهــزة الدولــة ذات الصــلة تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان وإنصــافه أي ـ ا كانــت ديانتــه
أو عرقه أو جنسه أو جنسيته ،ويف حالة إخالل أ من تلك األجهزة أو من ميثلها بإعمـال حـق
من احلقوق ،فلمن انتهك حقه اللجو إىل أ من االيات التالية:


اإلدارات احلكومية ذات العالقة؛



مؤسسات حقوق اإلنسان احلكومية وغري احلكومية؛



أمـرا املنــاطق (احلكــام اإلداريــون) :حيـ تضــمن نظــام املنــاطق الصــادر بــاألمر امللكــي
رق ــم أ 92/وت ــاريخ 1412/8/27هـ ـ املواف ــق 1992/03/02م يف الفق ــرة (ج) م ــن
املادة ( )7أن على أمرا املناطق كفالة حقوق األفـراد وحريـا م ،وعـدم اختـاذ أ إجـرا
ميس تلك احلقوق واحلريات إل يف احلدود املقررة شرعا ونظاما؛



جملـس امللـك وجملـس ويل العهـد :إذ نصـت املـادة ( )43مـن النظـام األساسـي للحكـم
على أن "جملس امللك وجملس ويل العهد مفتوحان لكـل مـواطن ولكـل مـن لـه شـكوى
أو مظلمة ،ومن حق كل فرد خماطبة السلطات العامة فيما يعر له من الشئون"؛



اجلهــات العدليــة ممثلــة يف احملــاكم فميــع درجا ــا يف إطــار القضــا العــام ،واحملــاكم
اإلداريــة فميــع درجا ــا ضــمن دي ـوان املظــا (القضــا اإلدار ) ،وهيئــة التحقيــق
والدعا العام (النيابة العامة).

(ه) خطة التنمية العاشر
 -40تضمنت خطة التنمية العاشرة من 1437/36هـ إىل 1441/40هـ املوافق مـن 2015
إىل 2019م عــددا مــن األهــدا والسياســات الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان ،وهــذا
يعزز مفهوم ارتبا التنمية باإلنسان باعتباره حمورها وموضوعها األسا كما ورد يف إعالن احلق
يف التنمية 1986م ،ومن أبرز تلك األهدا والسياسات ما يلي:


__________

()5
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.13
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متكن املرأة وزيادة اسهامها يف جمالت التنمية املختلفة ،وذلك من خالل متكينهـا
اجتماعيا واقتصاديا وإداريا؛



تعزيــز مســرية اإلصــالح املؤسســي ،ودعــم مؤسســات اجملتمــع املــدي ،ورفــع كفــا ة
وإنتاجية أجهزة الدولة وموظفيها؛



الرتق ــا بكف ــا ة اخل ــدمات واملراف ــق العام ــة املقدم ــة للس ــكان ،وزي ــادة كفايته ــا يف
خمتلف املناطق؛



ت ــوفري الرعاي ــة الص ــحية الش ــاملة واملتكامل ــة ذات اجل ــودة العالي ــة جلمي ــع الس ــكان،
وتيسري احلصول عليها؛



تيسري حصول املواطنن على السكن املالئم وفق برامج وخيارات متنوعة تليب الطل ؛



توفري فرص العمل املالئمة والكافية للعمالة الوطنية واحلد من البطالة؛



تعزيز شبكات األمان الجتماعي ،ورعاية األسرة والطفولة؛



تنميــة احلركــة الثقافيــة ،والرتقــا بالعمــل اإلعالمــي ،ويشــمل دعــم حركــة النشــر،
والرتمجة ،وإنتاج الكت  ،وإثرا املكتبات العامة مبختلف املخرجات الثقافية.

(و) مؤقة المملكة العر ية السع قة 2030
 -41صدر قرار جملس الوزرا رقـم ( )308بتـاريخ 1437/7/18ه املوافـق 2016/4/25م،
باملوافقة علـى "مؤقة المملكرة العر يرة السرع قة  ،"2030وتتضـمن هـذه الرؤيـة خططـ ا وبـرامج
تنمويــة تشــمل قطاعــات اقتصــادية واجتماعيــة واســعة ،حي ـ ــد إىل جعــل اململكــة إمنوذج ـ ا
ناجح ـا ورائــدا يف العــا علــى كافــة األصــعدة ،ومــن أبــرز الوســائل وااليــات لتحقيــق هــذه الرؤيــة
إطــالق بع ـ ال ـءامج مثــل برنــامج إعــادة هيكلــة احلكومــة وبرنــامج الــرؤى والتوجهــات ،وكــذلك
برنـامج مراجعـة األنظمـة ،وقيـا األدا  ،وبرنـامج التحـول الـوطي ،وبـالرغم مـن أن هـذه الرؤيــة يف
جمملها ذات ارتبا وثيق حبقوق اإلنسان كو ا ترمي إىل حتقيق غايات تنعكس إجيابيـ ا بالضـرورة
علـى حالــة حقــوق اإلنسـان يف اململكــة؛ إل أ ــا نصـت صـراحةا علــى عـدد مــن حقــوق اإلنســان،
مــن أبرزهــا :احلــق يف األمــن ،واحلــق يف الصــحة ،واحلــق يف الرتبيــة والتعلــيم والتــدري  ،واحلــق يف
العمــل ومحايــة األســرة ومتكــن امل ـرأة وتعزيــز املشــاركة يف احليــاة السياســية والعامــة ،وحريــة تكــوين
اجلمعيات ودعمها واحلق يف املشاركة الثقافية ويف األنشطة الرياضية والرتفيه.
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ثانيا -اعل ا ررا ش ررتق تنفي ررذ ا ررا التزا ررت ر ر المملك ررة ا ررط حك ررام االتفاقي ررة
والتعليقا الختااية للجنة
الما ()1
وحرم ــت التميي ــز
 -42أوجب ــت الش ـريعة اإلس ــالمية الع ــدل واملس ــاواة يف احلق ــوق والواجب ــاتَّ ،
العنصر بكافة أشكاله وخصته بنصوص شـرعية حترمـه حيـ قـال رسـول اهلل حممـد  -صـلى اهلل
عليه وسلم  -عن العنصرية "دعوها فإ ا منتنة"( )6ولذلك فقد تضمن النظام األساسي للحكـم
مبادئـ ا وأحكامـ ا تكفــل العــدل واملســاواة ،حيـ نصــت املــادة ( )8منــه علــى أن "يقــوم احلكــم يف
اململكة العربية السعودية على أسا العدل ،والشورى ،واملساواة ،وفق الشريعة اإلسالمية".
 -43كمــا أن التفاقيــة بانضــمام اململكــة إليهــا أصــبحت جــز ا ل يتج ـزأ مــن نظامهــا الــوطي
(القانون الوطي) ،وتتمتع بالقدر ذاته من احلجية القانونية الي تتمتع هبـا أنظمـة اململكـة العاديـة،
حي ـ ـ إن إرادة اإلنضـ ــمام إىل التفاقيـ ــات أو املصـ ــادقة عليهـ ــا؛ تصـ ــدر بـ ــذات األداة القانونيـ ــة
الي تصدر هبا أنظمة اململكة العادية ،وهي املرسوم امللكـي ،وفقـا ملـدلول املـادة ( )70مـن النظـام
األساس ــي للحك ــم ال ــي نص ــت عل ــى أن "تص ــدر األنظم ــة ،واملعاه ــدات ،والتفاقي ــات الدولي ــة،
والمتيازات ،ويتم تعديلها مبوج مراسيم ملكية" .فضالا عن ذلك ،فإن املرسوم امللكي الصـادر
باملوافقة على النضمام إىل التفاقيـة تضـمن أن علـى نائـ رئـيس جملـس الـوزرا  ،والـوزرا  -كـل
فيم ــا خيص ــه  -تنفي ــذ ه ــذا املرس ــوم .ويع ــزز ذل ــك م ــا نص ــت علي ــه الفق ــرة ( )1م ــن امل ــادة ()11
م ـ ـ ـ ــن إجـ ـ ـ ـ ـرا ات عق ـ ـ ـ ــد التفاقي ـ ـ ـ ــات الدولي ـ ـ ـ ــة الص ـ ـ ـ ــادرة بقـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزرا رق ـ ـ ـ ــم 287
وتــاريخ 1431/8/14هـ ـ املوافــق (2010/7/26م) ،والــي تقضــي بــأن تتخــذ اجلهــات املعنيــة ـ ـ
عند دخول التفاقية حيـز النفـاذ -اإلجـرا ات الالزمـة لتنفيـذها مبـا يضـمن الوفـا فميـع التزامـات
اململكة املرتتبة عليها.

الما ( )2والتعلي( الختاات ()24
 -44نصت املادة ( )26من النظام األساسي للحكم على أن "حتمي الدولة حقوق اإلنسان
وف ــق الشـ ـريعة اإلس ــالمية" ،كم ــا نص ــت امل ــادة ( )8عل ــى أن "يق ــوم احلك ــم يف اململك ــة العربي ــة
الســعودية علــى أســا العــدل والشــورى واملســاواة وفــق الش ـريعة اإلســالمية" .ويف ســبيل ضــمان
إعمال هذه املباد وغريها ،فقد أنشـئت آليـات للرقابـة ولالنتصـا  ،يف مقـدمتها القضـا الـذ
يعد الضامن الرئيس إلعمال حقوق اإلنسان مبـا فيهـا احلـق يف املسـاواة وعـدم التمييـز .وقـد كفـل
النظام األساسي للحكم املساواة أمام القضا للجميع دومنا أ متييز ،حي نصـت املـادة ()47
منــه علــى أن "حــق التقاضــي مكفــول بالتســاو للم ـواطنن واملقيمــن يف اململكــة" ،وإضــافة إىل
__________
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ما مت ذكره يف هذا التقرير ،وتأكيدا ملا مت ذكره يف تقارير اململكة السابقة ،فقد نصـت املـادة ()1
مـن نظـام اخلدمـة املدنيـة الصـادر عـام 1397ه ـ املوافـق 1977م علـى أن "اجلـدارة هـي األسـا يف
اختيار املوظفن يف شغل املناص العامة" ،وبذلك فإنه ل يوجد أ مانع نظـامي ُيـول دون شـغل
أ مـواطن للوظيفـة العامـة أو الوظـائف العليـا يف الدولــة .كمـا تضـمنت املـادة ( )3مـن نظـام العمــل
الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرم رقــم (م )51/وتــاريخ 1426/8/23ه ـ املوافــق (2005/9/27م)
أن العم ــل ح ــق للم ـواطن ،واملواطن ــون متس ــاوون يف ح ــق العم ــل .كم ــا نص ــت امل ــادة ( )2م ــن النظ ــام
الصــحي علــى أنــه "يهــد هــذا النظــام إىل ض ــمان تــوفري الرعايــة الصــحية الشــاملة املتكاملــة جلمي ــع
السكان بطريقة عادلـة وميسـرة ومنظمـة" .كمـا نصـت املـادة ( )5مـن نظـام مزاولـة املهـن الصـحية علـى
أن "ي ـزاول املمــار الصــحي مهنتــه ملصــلحة الفــرد واجملتمــع يف نطــاق اح ـرتام حــق اإلنســان يف احليــاة
وسالمته وكرامته مراعيا يف عمله العادات والتقاليد السائدة يف اململكة مبتعدا عن الستغالل".

 -45وقــد تضــمنت خطــة التنميــة العاشــرة( )7مــن (1437/36ه ـ إىل 1441/40ه ــ) املوافــق
مــن (2015م إىل 2019م) -كمــا أشــري إليــه يف الفقــرة (- )41هــد تعزيــز الوحــدة الوطنيــة
ال ــذ يس ــهم يف تعزي ــز املس ــاواة ومكافح ــة التميي ــز العنص ــر  ،ويش ــمل ه ــذا اهل ــد السياس ــات
ااتية:


غر قيم املواطنة والنتما الوطي لدى فئات اجملتمع؛



ترسيخ مفهوم الوسطية واحلوار الفكر  ،وتعزيز دوره يف معاجلة القضايا الوطنية؛



تعزيز مباد العدل واملساواة ،وتعميقها بن فئات اجملتمع؛



محاية حقوق اإلنسان ،ونشر الوعي هبا يف ضو تعاليم الشريعة اإلسالمية وأحكامها.

 -46كمـا حظـرت املـادة ( )9مــن نظـام املطبوعـات والنشـ ور ،نشـوـر مـا خيـالف أحكـام الشـريعة
اإلسالمية واألنظمة النافذة ،وإثارة النعرات وب الفرقة بن املواطنن ،وتشجيع اإلجرام أو احلـ
عليــه ،ومــا يضــر بالشــأن العــام يف الــبالد .كمــا تضــمنت املــادة ( )3مــن نظــام ج ـرائم املعلوماتيــة
الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم م 17/وتــاريخ 1428/3/8ه ـ العقــاب بالســجن مــدة ل تزيــد عــن
س ـ ــنة وغرام ـ ــة ل تزي ـ ــد عل ـ ــى ( 500أل ـ ــف ري ـ ــال) أ مايع ـ ــادل ( 133أل ـ ــف دولر أمريك ـ ــي)،
أو بإحدى هاتن العقوبتن من يشهر بااخرين ويلحق الضرر هبم عء وسائل تقنيات املعلومات
املختلفــة ،كمــا تضــمنت املــادة ( )6منــه معاقبــة مــن ينــتج مــا مــن شــأنه املســا بالنظــام العــام،
أو القيم الدينيـة ،أو ااداب العامـة ،أو حرمـة احليـاة اخلاصـة ،أو إعـداده أو إرسـاله أو ختزينـه عـن
طريــق الشــبكة املعلوماتيــة  ،أو أحــد أجهــزة احلاس ـ اايل ،معاقبتــه بالســجن مــدة ل تزيــد علــى
مخس سنوات وبغرامة ل تزيد على ( 3ماليـن ريــال) أ مايعـادل ( 800ألـف دولر أمريكـي)،
أو بإح ــدى ه ــاتن العق ــوبتن .وتبع ـ ا ل ــذلك ،حتظ ــر أنظم ــة اململك ــة قي ــام أش ــخاص أو منظم ــات
برعاية التمييز العنصر .

__________

()7
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 -47جتدر اإلشارة إىل أن ممارسة التمييـز العنصـر مـن قبـل رجـال السـلطة العامـة يعـد إسـا ة
لستخدام السلطة الي حتظرها أنظمة اململكة  ،وقد تضـمنت املـادة ( )2مـن نظـام اإلجـرا ات
اجلزائيـة الصــادر باملرسـوم امللكــي رقــم (م )2/وتـاريخ 1435/1/22ه ـ املوافــق 2013/11/26م
حظر إيذا املقبو عليه جسدي ا أو معنوي ا ،وحظر تعريضـه للمعاملـة املهينـة للكرامـة ،وتضـمنت
املادة ( )36مـن النظـام وجـوب معاملـة املوقـو مبـا ُيفـ كرامتـه وعـدم جـواز إيذائـه جسـدي ا أو
معنوي ـا ،كم ــا تض ــمنت امل ــادة ( )2م ــن املرس ــوم امللك ــي رق ــم ( )43وت ــاريخ 1377/11/29ه ـ ـ
املوافــق 1958/6/17م املعاقبــة علــى اســتغالل النفــوذ الــوظيفي أو إســا ة اســتخدام الســلطة يف
إجـ ـرا ات ال ــدعاوى اجلزائي ــة ،أو انته ــاك حق ــوق اإلنس ــان ،أو إسـ ــا ة املعاملـ ــة أو اإلك ـ ـراه باسـ ــم
الوظيفــة .وقــد تضــمنت املــادة ( )28مــن نظــام الســجن والتوقيــف الصــادر باملرســوم امللكــي رقــم
م 31/وتاريخ 1398/6/21هـ املوافق 1978/5/29م عدم جواز العتدا على املسـجونن أو
املوق ــوفن ب ــأ ن ــو م ــن أنـ ـوا العت ــدا  ،واخت ــاذ إجـ ـرا ات التأديـ ـ ض ــد امل ــوظفن العس ــكرين
واملدنين الذين ميارسون أ عدوان على مسجونن أو موقوفن.
 -48ولكــون أمــاكن الحتجــاز عرضــه لوقــو جتــاوزات ومضــايقات ضــد احملتجـزين قــد يكــون
بعضـ ــها شـ ــكل مـ ــن أشـ ــكال التمييـ ــز ،فتتـ ــوىل هيئـ ــة التحقيـ ــق والدعـ ــا العـ ــام (النيابـ ــة العامـ ــة)
الرقاب ـ ــة عل ـ ــى الس ـ ــجون ودور التوقي ـ ــف ،حي ـ ـ ـ يق ـ ــوم املختص ـ ــون باهليئ ـ ــة  -تنفي ـ ــذا ألحك ـ ــام
املواد ( )38 ،39 ،40من نظام اإلجرا ات اجلزائية  -بزيارات دورية للسـجون ،وتلقـي شـكاوى
املســجونن واملوقــوفن ،واختــاذ اإلجـرا ات النظاميــة إزا مــا يثبــت مــن خمالفــات ،مــن خــالل دوائــر
خاص ــة يبلـ ـ ع ــددها ( )101ويعم ــل هب ــا ع ــدد ( )246عضـ ـوا ،يقوم ــون ف ــولت رقابي ــة عل ــى
الس ــجون ودور التوقي ــف أثن ــا وق ــت ال ــدوام الرمس ــي وخارج ــه ،ويف أي ــام اإلج ــازات األس ــبوعية.
ويوضــح اجلــدول أدنــاه عــدد الزيــارات الــي قامــت هبــا هيئــة التحقيــق والدعــا العــام إىل الســجون
ودور التوقيف منذ عام 2013م حى عام 2015م وعدد احلالت الي مت حبثها:
(مرافق التوقيف)
السنة

2013م
2014م
2015م

عدد اجلولت

عدد احلالت الي مت حبثها

29866

208140

25302

205955

24822

183426

عدد اجلولت

عدد احلالت الي مت حبثها

12422

109949

11849

107394

12690

89188

(مرافق السجون)
السنة

2013م
2014م
2015م
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 -49كما قامت هيئة حقوق اإلنسان بعدد من الزيارات للسجون ودور التوقيف على النحو
ااي:
إمجـ ـ ــايل الزيـ ـ ــارات مـ ـ ــن عـ ـ ــام 1433ه ،املوافـ ـ ــق (2012م) ،وحـ ـ ــى عـ ـ ــام 1436ه،
املوافق (2015م).
اجلهة

سجون املباح العامة
السجون العامة ودور التوقيف واإليوا
المجم ع

عدد الزيارات

ع ــدد الس ــجنا أو املوقـ ــوفن
الذين متت مقابلتهم

545

1937

464

959

1009

2896

 -50كما قامت اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بعـدد مـن الزيـارات للسـجون ودور التوقيـف
يف عدد من مدن اململكة بلغت ( )119زيارة حى عام 2013م.
 -51مت إنشــا مكات ـ دائمــة داخــل الســجون هليئــة التحقيــق والدعــا العــام ،وهيئــة حقــوق
اإلنســان ،واجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان ،حي ـ يســتقبل العــاملون فيهــا شــكاوى الســجنا
واملوقــوفن ،ويعملــون علــى معاجلتهــا بشــكل عاجــل ومباشــر ،كمــا مت وضــع أجهــزة مراقبــة تلفازيــة
داخ ــل غ ــر التحقي ــق ملزي ــد م ــن الطمئن ــان عل ــى س ــالمة إجـ ـرا ات التحقي ــق ،إض ــافةا إىل ك ــل
ما سبق فقد كفلت املادة ( )16من نظام اإلجرا ات اجلزائية احلق للمجي عليه؛ يف رفـع دعـوى
قضــائية ضــد املتســب  ،حي ـ نصــت علــى أن" :للمجــي عليــه أو مــن ينــوب عنــه ،ولوارثــه مــن
بعــده ،حــق رفــع الــدعوى اجلزائيــة يف مجيــع القضــايا الــي يتعلــق هبــا حــق خــاص ،ومباشــرة هــذه
الدعوى أمام احملكمة املختصة .وعلى احملكمة يف هذه احلال إبالغ املدعي العام باحلضور".
 -52ل يوجــد أ نــص يف أنظمــة اململكــة ميكن ـه أن يــؤد إىل اســتحدا أو إدامــة التمييــز
العنصــر  ،ولتعزيــز اإلطــار القــانوي لتعزيــز ومحايــة حقــوق اإلنســان؛ تقــوم هيئــة حقــوق اإلنســان
بإبــدا الـرأ يف مشــروعات األنظمــة املتعلقــة حبقــوق اإلنســان ،ومبراجعــة األنظمــة القائمــة واقـرتاح
تعديلها مبوج الفقرة ( )2من املادة ( )5من تنظيمها .كما تقوم مؤسسات اجملتمع املـدي هبـذا
الــدور املهــم ،ومنهــا اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان الــي تــدر  -باســتمرار  -مــدى انســجام
األنظم ــة م ــع املع ــايري الدولي ــة حلق ــوق اإلنس ــان .كم ــا أن هن ــاك ع ــدد م ــن األنظم ــة س ــامهت يف
إع ــدادها مؤسس ــات اجملتم ــع امل ــدي ،ال ــي تق ــوم مبكافح ــة التميي ــز العنص ــر م ــن خ ــالل تلق ــي
الش ــكاوى ،والكش ــف ع ــن املخالف ــات ،وإط ــالق ب ـرامج توعوي ــة ــد إىل تعزي ــز ثقاف ــة حق ــوق
اإلنسان مبا فيها املساواة ومكافحة التمييز العنصـر  ،وبيـان خطورتـه وقـد قامـت اجلمعيـة الوطنيـة
حلقوق اإلنسان  -كما أشري إليه يف ثنايا التقرير  -بتعديل نظامها ليتم مع مباد باريس.
 -53إعالن وبرنامج عمل ديربان من املعايري الي يـتم السـتناد عليهـا يف تعزيـز ومحايـة حقـوق
اإلنســان ونشــر الــوعي هبــا .واجلــدير بالــذكر أنــه يــتم العمــل  -حالي ـا  -علــى إعــداد اس ـرتاتيجية
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وطنيـ ــة ش ـ ــاملة لتعزيـ ــز ومحاي ـ ــة حقـ ــوق اإلنس ـ ــان ،حي ـ ـ ص ـ ــدر األمـ ــر الس ـ ــامي رق ـ ــم 13084
وتــاريخ 1436/3/10هـ ـ( )8بــذلك ،وتنطلــق هــذه الس ـرتاتيجية مــن مبــاد الش ـريعة اإلســالمية،
والنظام األساسي للحكم واألنظمـة األخـرى ذات الصـلة ،والتفاقيـات اإلقليميـة والدوليـة حلقـوق
اإلنسان الي أصبحت اململكة طرف ا فيها ،كما يتم السرتشاد يف إعدادها ،بعدد من اإلعالنـات
وبرامج ومناهج العمل ،مبا فيها إعالن وبرنامج عمل ديربان.
 -54وفيمــا يتعلــق بالتــدابري اإلضــافية ،وبــالرغم مم ــا تضــمنته الفقــرة ( )2مــن املــادة ( )1م ــن
التفاقية الي نصت على عدم سـريان التفاقيـة علـى أ متييـز بـن املـواطنن وغـري املـواطنن ،فقـد
مت تشكيل جلنة عاليـة املسـتوى للنظـر يف تصـحيح أوضـا اجلاليـة امليامناريـة يف اململكـة مـن منظـور
إنســاي ،حي ـ مت مــنحهم إقامــات نظاميــة دون رســوم ماليــة ،ومتكيــنهم مــن احلصــول علــى مجيــع
اخل ـ ــدمات الجتماعي ـ ــة والص ـ ــحية والتعليمي ـ ــة؛ باإلض ـ ــافة إىل ت ـ ــوفري ف ـ ــرص العم ـ ــل هل ـ ــم ،وم ـ ــنح
املؤسسات والشركات احلوافز الالزمة من خالل وزارة العمل والتنمية الجتماعيـة لتشـجيعها علـى
توظيفهم ،حي بل عددهم يف آخر إحصائية ( 249669مئتـان وسـتة وأربعـون ألـف وسـتمائة
وتسعة وستون نسمة) وجـرى تصـحيح وضـع ( 146214مائـة وسـتة وأربعـون ألـف وأربعـة عشـر
نســمة) .كمــا مت يف عــام 2013م تصــحيح أوضــا العمــال املخــالفن لنظــامي اإلقامــة والعمــل،
وقد نتج عنها فتح اجملـال أمـامهم لـدخول سـوق العمـل .وقـد اسـتفاد مـن هـذه املبـادرة مـا يقـارب
(مليــون ونصــف املليــون عامــل) ،ويف املقابــل مت تيســري مغــادرة العمــال املخــالفن إىل بلــدا م؛ مــع
ضــمان حقــوقهم كافــة .وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه يــتم وضــعهم يف مكــان احتجــاز بــل يف مقـرات
إقام ــة لئق ــة ،ومت ت ــوفري مجي ــع اخل ــدمات والتس ــهيالت هل ــم ح ــى وق ــت مغ ــادر م ،وق ــد أش ــرفت
املؤسسـات املعنيـة بتعزيـز ومحايـة حقـوق اإلنسـان ،ومنهـا هيئـة حقـوق اإلنسـان ،واجلمعيـة الوطنيـة
حلقوق اإلنسـان علـى أوضـاعهم خـالل فـرتة إقـامتهم مـن خـالل مكاتبهـا الـي أنشـئت يف مقـرات
إقامتهم هلذا الغر .
 -55ونظ ـرا لألوضــا احلاليــة الــي تشــهدها اجلمهوريــة اليمنيــة الشــقيقة ،صــدر توجيــه خــادم
احل ــرمن الش ـ ـريفن املل ــك س ــلمان ب ــن عب ــد العزي ــز – حفظ ــه اهلل – باخت ــاذ الج ـ ـرا ات الالزم ــة
لتصحيح أوضا املقيمن يف اململكـة بطريقـة غـري نظاميـة مـن أبنـا الـيمن الشـقيق وذلـك مبـنحهم
بطاقات زائر ملدة (ستة) أشهر قابلة للتمديد ،وإعفائهم من مجيع الرسـوم والغرامـات املرتتبـة ذات
الصــلة ،والس ــماح هل ــم بالعمــل وفق ـا للض ـوابط املعمــول هب ــا م ــن خــالل نظ ــام (أج ــري) للش ــركات
واألفـراد ،مــع اإلعفــا مــن الرســوم النظاميــة لتأش ـريات ورخــص العمــل والتــأمن الطــيب والعقوبــات،
مثل( :عقوبة التسلل ،عقوبة العمل لـدى الغـري ،)...والغرامـات املاليـة املرتتبـة علـى خمالفـة نظـامي
اإلقام ــة والعم ــل .وق ــد بل ـ ع ــدد ال ــذين مت تص ــحيح أوض ــاعهم ومنح ـوا بطاق ــة زائ ــر خ ــالل م ــدة
التصــحيح ( )464.557زائ ـرا ،حي ـ منحــت ( )379.436بطاقــة للــذكور ،يف حــن منحــت
اإلن ــا ( )84.122بطاق ــة .وبلـ ـ ع ــدد املمن ــوحن تأشـ ـريات زي ــارة ( )89.220زائـ ـرا ،وع ــدد
__________
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املمن ـ ــوحن تأشـ ـ ـريات م ـ ــرور ( )33757شخصـ ـ ـ ا ،وع ـ ــدد املطل ـ ــق سـ ـ ـراحهم م ـ ــن دور التوقي ـ ــف
( )5275شخصـا ،وقـد مت تصـحيح وضـعهم ومـنحهم هويــات زائـر والسـماح هلـم بالعمـل .وبلـ
إمجــايل الغرامــات املرتتبــة علــى املصــحح وضــعهم والقــادمن عــن طريــق التســلل ،والــي مت إعفــاؤهم
منهــا ( 6.9مليــار ري ــال ســعود ) أ مايعــادل (1.8مليــار دولر أمريكــي) .كمــا بل ـ إمجــايل
الغرام ــات املرتتب ــة عل ــى الق ــادمن بتأش ـريات زي ــارة واملت ــأخرين ع ــن املغ ــادرة يف الوق ــت احمل ــدد ،ومت
إعفــاؤهم منهــا (2.6مليــار ريــال ســعود ) أ مايعــادل ( 713مليــون دولر أمريكــي) ،وإمجــايل
الغرام ــات املرتتب ــة عل ــى الق ــادمن بتأشـ ـريات م ــرور واملت ــأخرين ع ــن املغ ــادرة يف الوق ــت احمل ــدد ومت
إعفــاؤهم منهــا ( 506مليــون ري ــال ســعود ) أ مايعــادل ( 135مليــون دولر أمريكــي) ،وبل ـ
إمجــايل الغرامــات املرتتب ــة علــى املطل ــق س ـراحهم ومت إعف ــاؤهم منهــا ( 79ملي ــون ري ــال س ــعود )
أ مايعادل ( 21مليون دولر أمريكي).

الما ()3
 -56تشــج اململكــة العــزل العنصــر والفصــل العنصــر فميــع أشــكاله ،وقــد كفــل النظــام
األساس ــي للحك ــم وأنظم ــة اململك ــة املنبثق ــة من ــه مجي ــع حق ــوق اإلنس ــان واحلري ــات األساس ــية،
وحظ ــرت التميي ــز بكاف ــة أش ــكاله وص ــوره ،وم ــن ذل ــك م ــا نص ــت علي ــه امل ــادة ( )12م ــن النظ ــام
األساس ــي للحك ــم "تعزي ــز الوح ــدة الوطني ــة واجـ ـ ومتن ــع الدول ــة ك ــل م ــا ي ــؤد للفرق ــة والفتن ــة
والنقسام".
 -57نص نظام العمل على بطالن أ شر خيالف أحكام النظام ،وكذلك بطالن كل إبرا
أو مصاحلة عن احلقوق الناشئة للعامل مبوجـ النظـام أثنـا سـريان عقـد العمـل مـا يكـن أكثـر
فائــدة للعامــل ،وذلــك مبوج ـ املــادة ( )8مــن النظــام .كمــا أعطــى النظــام للعامــل احلــق يف تــرك
العم ــل دون إش ــعار ص ــاح العم ــل ،م ــع احتفاظ ــه حبقوق ــه النظامي ــة كله ــا ح ــى ول ــو يواف ــق
صاح العمل على ذلـك ،ويكـون ذلـك يف عـدة حـالت ،مـن ضـمنها إذا حـد مـن صـاح
العم ــل أو م ــن أح ــد أفـ ـراد أسـ ـرته أو م ــن امل ــدير املس ــؤول اعت ــدا يتس ــم ب ــالعنف أو س ــلوك خم ــل
بــااداب حنــو العامــل أو أحــد أف ـراد أس ـرته ،وكــذا إذا اتســمت معاملــة صــاح العمــل أو املــدير
املسؤول مبظاهر من القسـوة واجلـور أو اإلهانـة ،أو إذا كـان صـاح العمـل أو مـن ميثلـه قـد دفـع
العامل بتصرفاته على ترك العمل خاصة إذا انطوت على معاملـة جـائرة أو معاملـة خمالفـة لشـرو
العقد ،كما تضمنت "لئحة عمال اخلدمة املنزلية ومن يف حكمهم" الـي تقـدم ذكرهـا يف الفقـرة
( ،)27وجــوب تــوفري الســكن املناس ـ لعامــل اخلدمــة املنزليــة ،كمــا تقــوم عــدد مــن مؤسســات
اجملتمع بتأمن مساكن للمحتاجن منهم.
 -58وجتــدر اإلشــارة إىل أن سياســة الفصــل العنصــر والعــزل العنصــر مــن السياســات الــي
حتارهبا اململكة العربية السعودية على املستوى اإلقليمي والدويل ،وهو أحد دوافعها لالنضمام إىل
التفاقيــة ،ومــن ذلــك موقفهــا الراســخ مــن املمارســات العنص ـرية املمنهجــة الــي ترتكبهــا ســلطات
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الحــتالل السـرائيلي ضــد الشــع الفلســطيي ،وتــرى اململكــة أن التصــد ملثــل هــذه املمارســات
ميثل التزاما بأحكام هذه املادة من التفاقية.

الما ()4
 -59جترم أنظمة اململكـة نشـر األفكـار القائمـة علـى التفـوق العنصـر أو الكراهيـة العنصـرية،
وإثارة النعرات ،والتفرقة ،ومن ذلك  -إضافة إىل مـا ذكـر يف ثنايـا هـذا التقريـر  -مـا نصـت عليـه
املــادة ( )39مــن النظــام الساســي للحكــم " تلتــزم وســائل اإلعــالم والنشــر ومجيــع وســائل التعبــري
بالكلمــة الطيبــة ،وبأنظمــة الدولــة ،وتســهم يف تثقيــف األمــة ودعــم وحــد ا ،وُيظــر مــا يــؤد إىل
الفتنــة أو النقســام أو ميــس بــأمن الدولــة وعالقتهــا العامــة أو يســي إىل كرامــة النســان وحقوقــه
وتبــن األنظم ــة كيفيــة ذل ــك " .كمــا تض ــمنت امل ــادة ( )8مــن نظ ــام اإلذاعــة األساس ــي الص ــادر
باملرسـ ـ ــوم امللكـ ـ ــي رقـ ـ ــم ( )1007/16/3/7وتـ ـ ــاريخ 1374/6/17ه احلظـ ـ ــر علـ ـ ــى اإلذاعـ ـ ــة
الس ــعودية إذاع ــة أي ــة م ـ ـواد يرتت ـ ـ عليه ــا إح ــدا تفرق ــة ب ــن امل ـ ـواطنن أو اإلض ـ ـرار مبص ــاحلهم
أو اإلس ــا ة إىل مسع ــة ال ــبالد ،والتع ــر للمس ــائل الشخص ــية بالدعاي ــة أو التجـ ـريح .كم ــا حتظ ــر
أنظمـ ــة اململكـ ــة إنشـ ــا املنظمـ ــات والنشـ ــاطات الدعائيـ ــة ووسـ ــائل اإلعـ ــالم الـ ــي تـ ــروج للتمييـ ــز
العنصــر  ،وقــد تضــمن نظــام اجلمعيــات واملؤسســات األهليــة  -املشــار إليــه يف اجلــز األول مــن
ـام تتع ــار م ــع أحك ــام
التقري ــر  -حظ ــر إنش ــا اجلمعي ــة إذا تض ــمنت لئحته ــا األساس ــية أحك ـ ا
الشريعة اإلسالمية ،أو ختالف النظام العام ،أو تتناىف مع ااداب العامة ،أو ختل بالوحدة الوطنية
حبس الفقرة ( )2من املادة ( )8منه.
 -60تص ــدر وزارة الش ــؤون اإلس ــالمية وال ــدعوة واإلرش ــاد( )9وث ــائق عم ــل تتض ــمن تعليم ــات
موجه ــة لألئم ــة واخلطب ــا توجـ ـ عل ــيهم ع ــدم املس ــا والنتق ــاص م ــن األش ــخاص والطوائ ــف،
كما تتضمن عقوبات منها :إ ا خدمة من تثبـت خمالفتـه للوثيقـة مـن اإلمامـة ،ويف هـذا الصـدد
قامــت الــوزارة بإ ــا خدمــة عــدد مــن األئمــة واخلطبــا الــذين تضــمنت خطــبهم دعـوات للكراهيــة
أو اإلسا ة لألشخاص ،كما أطلقت برناجما شامالا لتعزيز الوسطية ومكافحة الغلو والتطر من
خــالل عقــد نــدوات متخصصــة ودورات تدريبيــة اســتفاد منهــا عــدد كبــري مــن األئمــة واخلطبــا ،
ويقوم خطبا وأئمة املساجد بتبيان خطورة التمييز العنصر والتحذير منه ،مستندين على األدلة
الي حترم العنصرية مـن القـرآن الكـرم والسـنة النبويـة .كمـا تسـتثمر اهليئـة العامـة للرياضـة األنشـطة
الرياضية لشج العنصرية والتحذير من خطرها على اجملتمع.
 -61وفيما يتعلـق بـالرتويج للتمييـز العنصـر مـن قبـل السـلطات العامـة فـإن ذلـك أمـر حمظـور
حبس ـ أنظمــة اململكــة العربيــة الســعودية ،وتقــوم هيئــة حقــوق اإلنســان مبوج ـ الفقــرة ( )3مــن
املادة ( )5من تنظيمها مبتابعة اجلهات احلكومية لتطبيـق مـا خيصـها مـن الصـكوك الدوليـة حلقـوق
اإلنس ــان ال ــي انض ــمت إليه ــا اململك ــة ،والتأك ــد م ــن اخت ــاذ تل ــك اجله ــات اإلج ـ ـرا ات الالزم ــة
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لتنفي ــذها ،إض ــافة إىل مهمته ــا املتمثل ــة يف التأك ــد م ــن تنفي ــذ اجله ــات احلكومي ــة املعني ــة لألنظم ــة
واللوائح السارية فيما يتعلق حبقوق اإلنسان ،والكشف عن التجاوزات املخالفة لألنظمـة املعمـول
هبا يف اململكة والـي تشـكل انتهاكـا حلقـوق اإلنسـان ،واختـاذ اإلجـرا ات النظاميـة الالزمـة يف هـذا
الشأن وفق ا للفقرة ( )1من املادة ( )5من تنظيمها.
 -62وجتــدر اإلشــارة إىل أن النظــام القضــائي يف اململكــة متقيــد مببــدأ شــرعية التجــرم والعقــاب
حي ـ نصــت املــادة ( )38مــن النظــام األساســي للحكــم علــى أن "العقوبــة شخصــية ول جرميــة
ول عقوبــة إل بنــا ا علــى نــص شــرعي ،أو نــص نظــامي ،ول عقــاب إل علــى األعمــال الالحقــة
للعمل بالنص النظامي" ،كما تضمنت املادة ( )3من نظام اإلجرا ات اجلزائية عـدم جـواز إيقـا
عقوبة جزائية على أ شخص إل على أمر حمظور ،ومعاق عليـه شـرعا ونظامـا .كمـا أن وجـود
األنظمــة الــي حتظــر التمييــز العنصــر بأشــكاله كافــة ،واإلجـرا ات التشـريعية الــي تصــدر هبــا تلــك
األنظمة ميثل إعالن ا حبظر التمييز العنصر  ،لسيما أن التفاقية بانضمام اململكة إليها أصبحت
جز ا من أنظمتها الوطنية.
 -63جت ــدر اإلش ــارة إىل أن النظ ــام األساس ــي للحك ــم ،ونظ ــام املطبوع ــات والنش ــر ،ونظ ــام
اجلمعيــات واملؤسس ــات األهليــة ال ــي مت استعراضــها أع ــاله ،باإلضــافة إىل نظ ــام مكافحــة ج ـرائم
املعلوماتية الصادر باملرسوم امللكي رقـم م 17/وتـاريخ 1428/3/8هــ ،والتفاقيـة باعتبارهـا جـز ا
من أنظمة اململكة بانضمامها إليها ،وتدابري التنفيـذ هلـذه األنظمـة والتفاقيـة املوضـحة يف معـر
اإلجابة على املواد ( )4 ،3 ،2من التفاقيـة ،أل ذل قنسجم ات ارا وصرت ر اللجنرة رت
تعليق ا الختاات مقم (.)10

الما ( )5وتعليقا اللجنة الختااية ()18 ،17 ،16 ،15 ،14
( ) المساوا اام المحاأم
 -64أوج النظام األساسي للحكم املساواة أمام احملـاكم يف املـادة ( )47منـه ،والـي نصـت
علـ ــى أن " حـ ــق التقاضـ ــي مكفـ ــول بالتسـ ــاو للم ـ ـواطنن واملقيمـ ــن يف اململكـ ــة ويبـ ــن النظـ ــام
اإلجـرا ات الالزمــة لــذلك " .وقــد مـرت مســرية النظــام القضــائي مبراحــل تطــوير منــذ قيــام اململكــة
العربي ــة الس ــعودية ،مس ــتندة إىل س ــعة الشـ ـريعة اإلس ــالمية ال ــي أرس ــت املب ــاد العام ــة كالع ــدل
واملساواة وغريمهـا ،وتركـت للمسـلمن الجتهـاد ملقابلـة املسـتجدات العصـرية وفـق ضـوابط حمـددة،
وقـد تضـمن نظـام القضـا اجلديـد عـددا مـن اإلضـافات اهلامـة ومنهـا إنشـا حمـاكم الدرجـة األوىل
الي تتكون من احملاكم العامـة ،واحملـاكم اجلزائيـة ،وحمـاكم األحـوال الشخصـية ،واحملـاكم التجاريـة،
واحملاكم العمالية ،كما تضمن إنشا حماكم الستئنا  ،وكذلك إنشـا حمكمـة عليـا تتـوىل مراقبـة
تطبيــق األحكــام وصــحة صــدورها ،وتشــكيل اجمللــس األعلــى للقضــا  ،وبـ َّـن النظــام اختصاصــات
احملاكم ووليتها ،وحقوق وواجبات القضاة ،وحدد مهام التفتي على القضاة ،واختصـاص وزارة
العدل ،ومهام كتاب العدل واختصاصا م.
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 -65إن األنظمة العدلية  -ومـن أمههـا نظـام القضـا ونظـام اإلجـرا ات اجلزائيـة ونظـام جـرائم
اإلرهاب ومتويله  -تضمن نزاهة وعدالة اإلجرا ات املتعلقة مبحاربة اإلرهاب ،حي ختضع مجيـع
اإلجرا ات للتدقيق واملراجعة من قبل احملكمة اجلزائيـة املتخصصـة وحمكمـة السـتئنا املتخصصـة
واحملكمــة العليــا ،ولــيس هنــاك تــدابري متييزيــة يف مكافحــة اإلرهــاب وهــذا يتضــح جلي ـ ا باســتعرا
قوائم املطلوبن املتهمن بارتكاب جرائم إرهابية ،واألحكام الصادرة على املـدانن بارتكـاب تلـك
اجلرائم الي يعلن عنها يف كل مرة .حيـ إن أولئـك املتهمـن واملـدانن مـن خمتلـف فئـات اجملتمـع
السعود  ،ومن بينهم غري سعودين ،ول يربط بينهم رابط معتء يف الدعوى اجلنائية غري اإلجـرام
أو الش ـرتاك في ــه أو التخط ــيط ل ــه أو غ ــريه مم ــا ل عالق ــة ل ــه ب ــالروابط املتعلق ــة بالعنص ــر أو الل ــون
أو النس أو األصل القومي أو العرقي .كما أن أنظمة اململكة حتظر وصـم فئـة معينـة أو منطقـة
معينة باإلرهاب حي نصت املـادة ( )12مـن النظـام األساسـي للحكـم" :تعزيـز الوحـدة الوطنيـة
واج  ،ومتنع الدولة كـل مـا يـؤد للفرقـة والفتنـة والنقسـام" .وغـريه مـن النصـوص النظاميـة الـي
حتظـر هـذه املمارسـة املنافيـة للشـريعة اإلســالمية حيـ قـال اهلل تعـاىل يف القـرآن الكـرم{ :ول تــزر
وازرة وزر أخرى}( )10وهو ما عء عنه القانون بشخصية العقوبة.
 -66إن الــدعاوى القضــائية مبــا فيهــا دعــاوى التمييــز العنصــر ختضــع لنظــام القضــا  ،ونظــام
اإلجـ ـرا ات اجلزائي ــة ،ونظ ــام املرافع ــات الش ــرعية ،ونظ ــام املرافع ــات أم ــام دي ـ ـوان املظ ــا  ،ونظ ــام
املطبوع ــات والنش ــر ،وق ــد ح ــددت ه ــذه األنظم ــة بالتفص ــيل مراح ــل س ــري ال ــدعوى ح ــى ايته ــا
بصدور احلكم القضائي أو القرار بعدالة ناجزة.
 -67عقوبــة القتــل (اإلعــدام) ل ُيكــم هبــا إل يف اجل ـرائم األشــد خطــورة ويف أضــيق احلــدود،
مبقتضى حكم ائي صادر من حمكمـة خمتصـة بعـد اسـتكمال إجـرا ات النظـر القضـائي يف مجيـع
احملاكم مبختلف درجا ا ،حي ينظر القضية ( )13قاضي ا )3( ،قضاة من حماكم الدرجة األوىل
(البتدائيــة) ،و( )5قضــاة مــن حمــاكم الســتئنا  ،و( )5قضــاة مــن احملكمــة العليــا .ول متييــز يف
إيقــا العقوبــة بــن مـواطن وغــري مـواطن ،كمــا أن الضــمانات اجلنائيــة الــي نصــت عليهــا األنظمــة
العدليــة ويف مقــدمتها نظــام القضــا  ،ونظــام اإلجـرا ات اجلزائيــة يتمتــع هبــا الــذين يواجهــون عقوبــة
القتــل علــى قــدم املســاواة دومنــا أ متييــز .وجتــدر اإلشــارة إىل أن اململكــة تتعــاون مــع اإلج ـرا ات
اخلاصة التابعة جمللس حقوق اإلنسان مبا ينعكس إجياب ا على حالة حقوق اإلنسان فيها.
(ب) الح( ت اااط
 -68تع ــد رعاي ــة ه ــذا احل ــق م ــن أه ــم واجب ــات الدول ــة بكاف ــة أجهز ــا ،حيـ ـ نص ــت علي ــه
املــادة ( )36مــن النظــام األساســي للحكــم "تــوفر الدولــة األمــن جلميــع مواطنيهــا واملقيمــن علــى
إقليمهــا ول جيــوز تقييــد تصــرفات أحــد أو توقيفــه أو حبســه إل مبوجـ أحكــام النظــام" ،وكــذلك
نص ــت علي ــه امل ــادة ( )2م ــن نظ ــام اإلجـ ـرا ات اجلزائي ــة" :ل جي ــوز الق ــب عل ــى أ إنس ــان ،أو
__________
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تفتيش ـ ــه أو توقيف ـ ــه أو س ـ ــجنه إل يف األحـ ـ ـوال املنص ـ ــوص عليه ـ ــا نظامـ ـ ـ ا ،ول يك ـ ــون التوقي ـ ــف
أو الســجن إل يف األمــاكن املخصصــة لكــل منهمــا وللمــدة احملــددة مــن الســلطة املختصــة وُيظــر
إي ــذا املقب ــو علي ــه جس ــديا ،أو معنوي ـ ـا ،كمـ ــا ُيظ ــر تعريض ــه للتع ــذي  ،أو املعامل ــة املهينـ ــة
للكرامة" .وتضمنت املادة ( )36من النظام ذاته وجوب معاملة املقبو عليه مبـا ُيفـ كرامتـه،
وعــدم ج ـواز إيذائــه جســدي ا أو معنوي ـ ا ،ووجــوب إخبــاره بأســباب إيقافــه ،ومتكينــه مــن حقــه يف
التصــال مبــن يــرى إبالغــه .وأوجبــت املــادة ( )102مــن ذات النظــام أن يــتم اســتجواب املــتهم يف
حــال ل تــأثري فيهــا علــى إرادتــه يف إبــدا أقوالــه ،وعــدم جـواز حتليفــه ول اســتعمال وســائل اإلكـراه
ضده ،وكذلك عدم جواز استجوابه خارج مقر جهة التحقيق إل لضرورة يقدرها احملقق.
 -69كم ــا تض ــمنت امل ــادة ( )28م ــن نظ ــام الس ــجن والتوقي ــف التأكي ــد عل ــى ع ــدم ج ـ ـواز
العتدا على املسجونن أو املوقوفن بأ نو من أنوا العتدا  ،واختاذ إجرا ات التأديـ ضـد
املــوظفن املــدنين أو العســكرين الــذين يرتكبــون مثــل ذلــك ،مــع عــدم اإلخــالل بتوقيــع العقوبــات
اجلزائي ــة عل ــيهم يف األحـ ـوال ال ــي يك ــون العت ــدا فيه ــا جرمي ــة ،وق ــد تض ــمنت الفق ــرة ( )8م ــن
املــادة ( )2مــن املرســوم امللكــي رقــم ( )43لعــام 1377هـ ـ املوافــق عــام (1958م) حظــر إســا ة
املعاملــة ،أو اإلك ـراه باســم الوظيفــة كالتعــذي أو القســوة ،أو مصــادرة األم ـوال وســل احلريــات
الشخصــية ،ويــدخل ضــمن ذلــك التنكيــل والتغــرم والســجن والنفــي واإلقامــة اإلجباريــة يف جهــة
معينة ودخول املنازل بغري الطرق النظامية املشروعة .وعقوبة هذه األفعال هي السـجن ملـدة تصـل
إىل عشر سنوات أو غرامة تصـل إىل ( 20.000ريــال سـعود ) أ مـا يعـادل ( 5.333دولر
أمريكي) .كما يقوم أعضا هيئة التحقيـق والدعـا العـام باإلشـرا علـى رجـال الضـبط اجلنـائي
وفق ما نصت عليه املادة ( )25من نظام الجرا ات اجلزائية.
 -70ويف سـبيل النتصـا  ،فقــد كفلـت املـادة ( )16مــن نظـام اإلجـرا ات اجلزائيــة احلـق ملــن
يتعر أل نو من العتدا برفع دعوى ضد املتسب يف هذا الفعل ،ويقوم حق اجملي عليه يف
رفع الدعوى اجلزائية يف إطار احلق اخلاص ،دون أن خيل بالدعوى اجلزائيـة العامـة ضـد املـتهم الـي
حتركها وتباشرها هيئة التحقيق والدعا العام (النيابة العامة) وفقا لختصاصها.
 -71وجتدر اإلشارة إىل أن هيئة التحقيق والدعا العام ختتص مبوج تنظيمها بالرقابة علـى
السـجون ودور التوقيــف حيـ تضـمنت املــادة ( )3مــن نظـام هيئــة التحقيــق والدعـا العــام علــى
السـجون ودور التوقيـف وأ ِّ أمـاكون تنفـذ فيهـا أحكـام
اختصاص اهليئة يف ِّ
الرقابـة والتفتـي علـى ِّ
جزائية ،والستوما إىل شكاوى املسجونن واملوقوفن والتحقُّق ومن مشروعية سجنوهم أو ت و
ـوقيفهم
بالسجن أو دور التوقيف بعد انتوهـا املـدة ،و واختـاذ اإلجـرا ات الال وزمـة إلطـالق
ومشروعية بقائهم ِّ
سـراح مــن سـ وـجن أو أوقوــف ومــنهم بــدون س ـبَّ مشــرو  ،وتطبيــق مــا تقضــي بوــه و
األنظمــة يف حــق
املتسـ ـبِّبن يف ذل ــك .ويق ــوم منس ــوبوها ف ــول م تنفي ــذا ألحك ــام امل ــادتن ( )39-38م ــن نظ ــام
الجرا ات اجلزائية .باإلضافة إىل الزيـارات الـي تقـوم هبـا هيئـة حقـوق اإلنسـان ،واجلمعيـة الوطنيـة
حلقوق اإلنسان كما أشري إليه يف ثنايا التقرير.
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 -72كما تضمنت املادة ( )40من نظام الجرا ات اجلزائيـة أنـه جيـوز لكـل مـن يعلـم بوجـود
شــخص مســجون أو موقــو بطريقــة غــري مشــروعة ،أو مــود يف مكــان غــري خمصــص للســجن
أو التوقيف ،أن يتقدم ببالغ إىل هيئة التحقيق والدعا العام حيـال ذلـك .ويوجـ النظـام علـى
عضو اهليئة املختص النتقال وإجـرا حتقيـق حيـال هـذا الـبالغ ،وأن يـأمر بـاإلفراج عـن املسـجون
أو املوقــو  ،ويوجــه باختــاذ اإلج ـرا النظــامي حبــق موظــف الســلطة العامــة الــذ تســب يف هــذه
األم ــر ،وق ــد قام ــت اهليئ ــة بت ــوفري ع ــدد م ــن الوس ــائل لإلب ــالغ ح ــول ه ــذا األم ــر ،منه ــا اس ــتقبال
البالغات عن طريق موقعها اإللكرتوي .ووفقا للمادة ( )5من نظام السجن والتوقيـف فـإن مجيـع
السجون ودور التوقيف ختضع للتفتي القضائي واإلدار والصحي والجتمـاعي ،وقـد تضـمنت
املــادة ( )21مــن ذات النظــام التأكيــد علــى عــدم ج ـواز أن يــؤخر اإلج ـرا اإلدار اإلف ـراج عــن
املسجون أو املوقو يف الوقت احملدد .ويقوم اجمللس األعلى للسجون وفقا للمادة ( )6من نظام
الس ــجن والتوقي ــف ب ــإجرا الدراس ــات اخلاص ــة بتط ــوير دور الس ــجون والتوقي ــف عل ــى حن ــو ُيق ــق
اهلد منها ،وجيعلها أكثر فعالية يف تقوم احملكوم عليهم ،واقرتاح وسائل مكافحة اجلنوح والعود
وكــل مــا ُيقــق الصــاح العــام يف هــذا اجملــال ،وتضــمنت املــادة ( )11مــن النظــام ضــرورة إخضــا
احملكوم عليه لفرتة تأهيل قبل اإلفراج عنه يف حال زادت مدة بقائه يف السجن عن أربع سـنوات،
وذلــك هبــد تيســري إدماجــه يف اجملتمــع بعــد اإلف ـراج عنــه ،مــع احتســاب هــذه الفــرتة مــن مــدة
العقوبة ،كما تضمنت املادتـان ( )18و( )19مـن النظـام ضـرورة وضـع منـاهج للتعلـيم والتثقيـف
داخــل الســجون ودور التوقيــف ،وبـرامج للخدمــة الجتماعيــة يســتفيد منهــا املســجونن واملوقــوفن
وأسرهم ،باإلضافة إىل إنشا مكتبة يف كـل سـجن ودار للتوقيـف حتـو خمتلـف الكتـ ليسـتفيد
منها املسجونون واملوقوفون يف أوقات فراغهم.
 -73أمــا فيمــا يتعلــق بابعــاد الوافــدين ،فإنــه ل يــتم إل وفــق أنظمــة وض ـوابط جي ـ توافرهــا،
وُيكــم ذلــك نظــام اإلقامــة ،ال ـذ يقضــي بإبعــاد الشــخص ملخالفتــه؛ بنــا ا علــى ق ـرار مــن وزيــر
الداخليـة .ويف هـذه احلالـة ُيــق ملـن صـدر حبقــه قـرار باإلبعـاد الـتظلم أمــام احملـاكم اإلداريـة ،فضـالا
عــن حقــه يف الســتعانة بوكيــل أو حمــام وفقــا ملــا نــص عليــه نظ ـام املرافعــات أمــام دي ـوان املظــا .
وإعمالا ملا ورد يف املادة ( )3من اتفاقية مناهضة التعـذي وغـرية مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة
القاسـية والالانسـانية واملهينـة الـي تضـمنت عـدم طـرد أ شـخص أو إعادتـه أو تسـليمه إىل دولـة
أخ ــرى إذا تـ ـوافرت ل ــديها أس ــباب حقيقي ــة ت ــدعو إىل العتق ــاد بأن ــه س ــيكون يف خط ــر التع ــر
للتعذي  ،ومن شواهد ذلك تصحيح أوضا أبنا الشع السور الشقيق وأبنا الشع اليمي
الشقيق بدلا من إعاد م لبلدا م.
(ج) الحق ق السيانية
 -74نـص النظــام األساســي للحكــم يف املــادة ( )8علــى أن" :يقــوم احلكــم يف اململكــة العربيــة
الســعودية علــى أســا العــدل والشــورى واملســاواة وفــق الش ـريعة اإلســالمية" ،كمــا نــص النظــام
األساســي للحكــم يف مادتــه ( )43علــى أن "جملــس امللــك وجملــس ويل العهــد ،مفتوحــان لكــل
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مواطن ،ولكل من له شكوى أو مظلمة ،ومن حق كل فرد خماطبة السلطات العامة فيما يعـر
له من الشؤون" ،وقد جا نظام جملس الشورى إعمالا ألحد هذه األسس يف الدولة بوصفه ركنـا
م ــن أرك ــان احلك ــم فيه ــا ،حي ـ تض ــمنت امل ــادة ( )4م ــن نظ ــام اجملل ــس الص ــادر ب ــاألمر امللك ــي
رقــم ( )91وتــاريخ 1412/8/27هـ ـ املوافــق 1992/3/2م الشــرو الواج ـ توفرهــا يف عضــو
اجمللس ،وهي :أن يكون سعود اجلنسية باألصل واملنشأ ،وأن يكون من املشـهود هلـم بالصـالح
والكفاية ،وأل يقل عمره عن ثالثن سنة ،وتضمنت املادة ( )15منه علـى اختصـاص اجمللـس يف
أن يبد الرأ يف السياسات العامة للدولة الي حتال إليه من رئيس جملس الوزرا  ،وله على وجه
اخلصوص ما يلي:
(أ)
(ب)
ما يراه بشأ ا؛
(ج)

مناقشة اخلطة العامة للتنمية القتصادية والجتماعية ،وإبدا الرأ حنوها؛
دراســة األنظمــة واللـوائح واملعاهــدات والتفاقيــات الدوليــة والمتيــازات ،واقـرتاح
تفسري األنظمة؛

(د) مناقشــة التقــارير الســنوية الــي تقــدمها الــوزارات ،واألجهــزة احلكوميــة األخــرى،
واقرتاح ما يراه حياهلا.
 -75وقد تضمنت املادة ( )17من نظام جملس الشورى املعدلة باألمر امللكي رقـم (أ)198/
وت ــاريخ 1424/10/2ه ـ ـ املواف ــق 2003/11/27م عل ــى أن ترف ــع قـ ـرارات جمل ــس الش ــورى إىل
امللك ،لتقرير ما ُيال منها إىل جملس الوزرا  .وإذا اتفقت وجهات نظـر جملسـي الـوزرا والشـورى
فتصدر القرارات بعد موافقة امللك عليها ،وإذا تباينـت وجهـات نظـر اجمللسـن فيعـاد املوضـو إىل
جملـ ــس الشـ ــورى ليبـ ــد مـ ــا ي ـ ـراه بشـ ــأنه ويرفعـ ــه إىل امللـ ــك لختـ ــاذ مـ ــا ي ـ ـراه" ،وأكـ ــد النظـ ــام يف
مادتــه ( )18علــى أن تصــدر األنظمــة ،واملعاهــدات والتفاقيــات الدوليــة ،والمتيــازات ،وتعــدل،
مبوج ـ مراســيم ملكيــة ،بعــد دراســتها مــن جملــس الشــورى ،وتضــمن أيض ـا حبس ـ مادتــه ()23
املعدلــة بــاألمر امللكــي /198أ ســالف الــذكر علــى حــق جملــس الشــورى يف اق ـرتاح مشــرو نظــام
جديد ،أو اقرتاح تعديل نظام نافذ.
 -76ولتعزيز دور املرأة بوجه خاص يف املشاركة السياسية فقـد صـدر األمـر امللكـي رقـم أ44/
وتــاريخ 1434/2/29هـ ـ املوافــق 2013/1/12م القاضــي بتعــديل املــادة ( )3مــن نظــام جملــس
الش ــورى لتص ــبح امل ـرأة عض ـوا كام ــل العض ــوية يف اجملل ــس؛ وأن تش ــغل نس ــبة  %20م ــن مقاع ــد
العضــوية كحــد أدىن ،بعــد أن كانــت امل ـرأة تشــارك يف أعمــال اجمللــس كمستشــارة ،كمــا صــدر
األمر امللكي رقم أ 45/وتاريخ 1434/2/29هـ املوافق 2013/1/12م بتسـمية أعضـا جملـس
الشورى يف دورته اجلديدة وقد ضم ( )30امرأة .وهذا مما يؤكد العزم على توسيع قاعـدة املشـاركة
الوطنية للمرأة على مجيع املستويات.
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 -77كمـ ــا يشـ ــارك املواطنـ ــون رجـ ــالا ونسـ ــا ا يف إدارة الشـ ــؤون العامـ ــة مـ ــن خـ ــالل اجملـ ــالس
البلديــة الــي يســتطيع أ م ـواطن تت ـوافر فيــه الشــرو الالزمــة لشــغل عضــويتها ،الرتشــح هلــا .وقــد
تض ــمن نظ ــام اجمل ــا البلدي ــة الص ــادر باملرس ــوم امللك ــي رق ــم (م )61/وت ــاريخ 1435/10/4ه ـ ـ
املوافــق 2014/8/1م حتديــد اختصاصــات اجملــالس البلديــة وصــالحيا ا وتنظــيم أعماهلــا الرقابيــة،
وآلية تكوينها وانتخاب أعضائها واعتماد قرارا ا .كمـا تضـمن نظـام املنـاطق عـددا مـن األحكـام
الــي تعــزز مبــدأ املشــاركة يف إدارة الشــؤون العامــة للدولــة ،حي ـ تضــمنت املــادة ( )15منــه علــى
إنشــا جملــس يف مقــر إمــارة كــل منطقــة يســمى (جملــس املنطقــة) ،وأن يكــون مــن بــن أعضــائه -
وفق ـ ا للفق ــرة (ه) م ــن امل ــادة ( )16م ــن ذات النظ ــام  -ع ــدد م ــن أه ــايل املنطق ــة ل يقل ــون ع ــن
عشــرة أشــخاص مــن أهــل العلــم واخلــءة والختصــاص ،تكــون عضــويتهم ملــدة أربــع ســنوات قابلــة
للتجديــد .وقــد أجريــت النتخابــات البلديــة يف دور ــا الثالثــة لعــام 2015م ،يف ضــو رقابــة مــن
مؤسســات اجملتمــع املــدي ،وتفاعــل مــن قبــل وســائل اإلعــالم احملليــة والدوليــة ،وقــد فــاز بعضــوية
اجمل ـ ــالس البلدي ـ ــة ( )2104مرش ـ ــح ،وبلـ ـ ـ ع ـ ــدد النس ـ ــا مم ـ ــن ف ـ ــازوا ( )18مرش ـ ــحة ،كم ـ ــا مت
تعين ( )1052عضوا ليكون إمجايل أعضا اجملـالس البلديـة ( )3156عضـوا ،وقـد بلغـت نسـبة
مشاركة املرأة  %81من إمجال الناخبن النسا ممن هلن حق النتخاب.
 -78ومتثــل اللجــان املشــكلة يف مراكــز التنميــة الجتماعيــة مبختلــف حمافظــات اململكــة أحــد
أدوات مش ــاركة األفـ ـراد يف ط ــرح احتياج ــا م ومناقش ــة أوض ــاعهم ،حيـ ـ تض ــمنت امل ــادة ()3
م ــن الالئح ــة التنظيمي ــة ملراك ــز التنمي ــة الجتماعي ــة الص ــادرة بقـ ـرار جمل ــس ال ــوزرا رق ــم ()161
وتاريخ 1428/5/11هـ املوافـق 2007/5/28م قيـام مراكـز التنميـة الجتماعيـة املنشـأة مبوجـ
أحك ــام ه ــذه الالئح ــة عل ــى أس ــا مش ــاركة األه ــايل يف تلم ــس احتياج ــا م ،ومش ــاركتهم مادي ـ ا
ومعنوي ـا وبش ـريا يف تنفيــذ خمتلــف براجمهــا ،كمــا تضــمنت املــادة ( )4مــن ذات الالئحــة علــى أن
تقـوم هــذه املراكــز حبـ األهــايل علــى تكــوين اللجــان ،وتشــجيعهم علــى حبـ احتياجــا م العامــة
ملناطقهم وجمتمعا م احمللية.
 -79كمــا يشــكل مركــز امللــك عبــدالعزيز للح ـوار الــوطي أداة مشــاركة فاعلــة علــى املســتوى
الـوطي ،ويســعى هــذا املركــز لتـوفري البيئــة املالئمــة الداعمــة للحـوار الـوطي بــن أفـراد اجملتمــع وفئاتــه
من الذكور واإلنا  ،ويهد إىل حتقيـق مجلـة أمـور منهـا :معاجلـة القضـايا الوطنيـة مـن اجتماعيـة
وثقافيــة وسياســية واقتصــادية وتربويــة وغريهــا ،وطرحهــا مــن خــالل قنـوات احلـوار الفكــر وآلياتــه،
وترسيخ مفهوم احلوار وسـلوكياته يف اجملتمـع .وفيمـا يتعلـق باملسـاواة يف تقلـد الوظـائف العامـة فـإن
أنظمة العمل يف اململكة ل تنضو على أية أحكام متييزيـة ،كمـا سـيأي تفصـيل ذلـك لحقـ ا يف
معر اإلجابة على احلق العمل.
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( ) الحق ق الم نية
( ) الح( ت حرقة الحرأة والتنقل
 -80حرية التنقـل حـق مـن حقـوق اإلنسـان الـي كفلـت أنظمـة اململكـة محايتهـا .فقـد نصـت
املـادة ( )36مــن النظــام األساســي للحكــم علــى" :تــوفر الدولــة األمــن جلميــع مواطنيهــا واملقيمــن
علـى إقليمهـا ،ول جيـوز تقييـد تصـرفات أحـد ،أو توقيفـه ،أو حبسـه إل مبوجـ أحكـام النظــام"،
وقد كفلت أنظمة اململكة حق العمالة الوافدة يف التنقل حبريـة ودون قيـود ،وقـد أكـد قـرار جملـس
الــوزرا رقــم  166وتــاريخ 1421/7/12ه ـ علــى حــق العامــل الوافــد يف الحتفــا ف ـواز ســفره،
وج ـوازات س ــفر عائلت ــه ،وحق ــه يف التنق ــل داخ ــل اململك ــة دون أ قي ــد م ــا دام أن ــه ُيم ــل إقام ــة
نظاميـة ،كمــا أكــد القـرار ذاتـه علــى أن كــل اإلجـرا ات اخلاصــة بعائلـة العامــل الوافــد فيمــا يتعلــق
بإصــدار رخصــة اإلقامــة أو تأش ـريات الســفر والعــودة هلــم هــي مــن اللتزامــات الــي يتــوىل العامــل
الوافد استكماهلا بنفسه .وجتدر اإلشارة إىل أن اشرتا حصول العامل الوافد على تأشـرية للسـفر
من اململكة ليس إل متطل نظامي لضـمان حقـوق العامـل وصـاح العمـل ،وميكـن إمتامـه عـن
طريـ ــق اخلـ ــدمات اإللكرتونيـ ــة املقدمـ ــة مـ ــن وزارة الداخليـ ــة علـ ــى موقعهـ ــا اإللكـ ــرتوي يف ش ـ ــبكة
النرتنــت ،كمــا ميكــن أل عامــل وافــد يــدعي بانتهــاك صــاح العمــل حلــق مــن حقوقــه الــتظلم
لــدى مكات ـ العمــل املنتشــرة يف مجيــع منــاطق اململكــة وفق ـ ا للمــادة ( )220مــن نظــام العمــل،
أو التصــال مبركــز اســتقبال الشــكاوى علــى الــرقم املوحــد ( )19911الــذ مت جتهيــزه لســتقبال
الشكاوى بثمان لغات خمتلفة.
(ب) الح( ت اغا م ي ل والع

سلى ل ه

 -81تكفل أنظمة اململكة حق املواطن والوافـد يف مغـادرة البلـد والعـودة إليـه ،واختـذت عـدد مـن
التدابري الي تكفل عدم تقييد هذا احلق ،ومنها قـرار جملـس الـوزرا رقـم  166املـذكور  -آنفـ ا .-
أمـا فيمــا يتعلــق بإبعــاد األشـخاص ،فإنــه ل يــتم إل وفــق أحكـام نظــام اإلقامــة ،ويف كــل األحـوال
فإنه ل يتم إبعاد أ شخص على حنو غري قانوي ،وتؤكد اململكة يف هذا السياق علـى أن محايـة
أمنهـا وســالمة مواطنيهــا عمــل ســياد يعــزز وُيمـي حقــوق اإلنســان باعتبــار احلــق يف األمــن حــق
أسا ترتكز عليه مجيع حقوق اإلنسان .وبالنسبة للمنع من السفر ،فقد أكدت الفقرة ( )2من
املـادة ( )6مــن نظــام وثــائق الســفر الصـادر باملرســوم امللكــي رقــم م 24/وتــاريخ 1421/5/28ه ـ
املواف ــق 2000/8/29م ع ــدم ج ـواز املن ــع م ــن الس ــفر إل حبك ــم قض ــائي أو بق ـرار يص ــدره وزي ــر
الداخليــة ألســباب حمــددة تتعلــق بــاألمن وملــدة معلومــة ،ويف كلتــا احلــالتن ل بــد أن يــتم إبــالغ
املمنو من السفر يف فرتة ل تتجاوز أسبوع ا من تاريخ صـدور احلكـم أو القـرار مبنعـه مـن السـفر،
وله احلق يف التظلم على القرار أمام احملاكم اإلدارية.
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(ج) الح( ت الجنسية
 -82ورد يف النظـام األساســي للحكــم يف املــادة ( )35مــا نصــه "يبــن النظــام أحكــام اجلنســية
العربيــة الســعودية" ،وقــد ورد يف املــادة ( )2مــن نظــام اجلنســية العربيــة الســعودية الصــادر بــاإلرادة
امللكيــة رقــم  5604/20/8وتــاريخ 1374/2/22هـ ـ املوافــق 1954/10/20م أنــه لــيس هلــذا
النظام أثر رجعي وتعد مجيع القرارات واإلجـرا ات الصـحيحة الـي متـت مبوجـ األنظمـة السـابقة
نافذة كما تعد اجلنسيات الي منحت استنادا إىل تلك الـنظم قائمـة مادامـت مسـتندة إىل صـحة
اإلج ـرا ات والثبــوت .وقــد بــن النظــام املعــايري الــي يــتم مبوجبهــا مــنح اجلنســية العربيــة الســعودية،
فيجــوز مــنح اجلنســية الســعودية ملــن ولــد داخــل اململكــة مــن أب أجنــيب وأم ســعودية إذا اســتوىف
الشرتاطات ااتية:


أن تكون له صفة اإلقامة الدائمة يف اململكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد؛



أن يكــون حســن الســرية والســلوك و يســبق احلكــم عليــه حبكــم جنــائي أو بعقوبــة
السجن جلرمية أخالقية ملدة تزيد عن ستة شهور؛



أن جييد اللغة العربية؛



أن يقدم خالل السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلب ا مبنحه اجلنسية العربية السعودية؛



وجيوز منح اجلنسية العربية السعودية لألجنيب إذا توفر فيه التايل:


أن يكـ ــون  -عنـ ــد تقـ ــدم اجلنسـ ــية العربيـ ــة السـ ــعودية  -بالغ ـ ـا سـ ــن الرشـ ــد،
ومكتسبا صفة اإلقامة ملدة ل تقل عن عشر سنوات متتالية؛



أن يكون سليم العقل واجلسم؛



أن يكــون حســن الســرية والســلوك ،وأل يكــون قــد صــدر عليــه حكــم قضــائي
بالسجن يف جرمية أخالقية ملدة تزيد عن ستة شهور؛



أن يك ــون م ــن أص ــحاب امله ــن ال ــي حتت ــاج إليه ــا ال ــبالد ،ويس ــتثد م ــن ه ــذا
الشر من ولد يف اململكة ألم أجنبية وأب جمهول؛



أن يثبت ارتزاقه بطرق مشروعة؛



أن جييد اللغة العربية حتدث ا وقرا ة وكتابة.

 -83وقــد تضــمن نظــام اجلنســية العربيــة الســعودية يف مادتــه ( )11أنــه ل جيــوز أل ســعود
ب ــأن يتج ــنس فنس ــية أجنبي ــة دون إذن س ــابق م ــن رئ ــيس جمل ــس ال ــوزرا  ،وأن الس ــعود ال ــذ
يتجــنس فنســية أجنبيــة قبــل احلصــول مقــدما علــى هــذا اإلذن يظــل معت ـءا ســعودي ا ،إل إذا رأت
حكومة جاللة امللك إسقا اجلنسية العربية السعودية عنه تطبيقا حلكم املادة ( )13من النظـام،
كمــا تضــمن النظــام عــدم فقــدان امل ـرأة املتزوجــة مــن ســعود اكتس ـ جنســية أجنبيــة؛ اجلنســية
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السـعودية إذا كانــت تــدخل يف جنسـية زوجهــا مبقتضــى النظـام اخلــاص باجلنســية اجلديــدة ،إل إذا
قررت وأعلنت اللتحاق فنسية زوجها اجلديدة ،وصدرت املوافقة على ذلك مـن وزيـر الداخليـة،
أمـا القصـر فيفقــدون اجلنسـية السـعودية إذا كــانوا حبكـم تغيـري جنســية أبـيهم يـدخلون يف جنســيته
مبقتضــى القــانون اخلــاص هبــذه اجلنســية اجلديــدة ،علــى أن هلــم احلــق يف اســرتداد اجلنســية العربيــة
الس ــعودية خ ــالل الس ــنة التالي ــة لبل ــوغهم س ــن الرش ــد .وحبسـ ـ النظ ــام فإن ــه ل تس ــقط اجلنس ــية
السعودية عن أ شخص إل يف احلالت التالية:
(أ)

إذا دخل يف جنسية أخرى خمالف ا مقتضى املادة ( )11من هذا النظام؛

(ب) إذا عمــل يف القــوة املســلحة إلحــدى احلكومــات األجنبيــة بــدون موافقــة ســابقة
من حكومة جاللة امللك؛
(ج)
العربية السعودية؛

إذا عمــل ملصــلحة دولــة أو حكومــة أجنبيــة وهــي يف حالــة حــرب مــع اململكــة

(د) إذا قب ــل وظيف ــة ل ــدى حكوم ــة أجنبي ــة أو هيئ ــة دولي ــة وبق ــي فيه ــا ب ــالرغم م ــن
األمر الـذ صـدر إليـه مـن حكومـة جاللـة امللـك برتكهـا .ويف مجيـع األحـوال املنصـوص عليهـا يف
الفق ـرات (أ ،ب ،ج ،د) مــن هــذه املــادة جي ـ إنــذار الســعود بعواق ـ عملــه إنــذارا صــحيحا
ســابقا ملــدة ثالثــة شــهور علــى األقــل لتــاريخ مرســوم إســقا اجلنســية العربيــة الســعودية ،ومبقتضــى
أحك ــام ه ــذه امل ــادة جت ــر تص ــفية أم ــالك الش ــخص ال ــذ أس ــقطت جنس ــيته وفق ـ ا لنظ ــام متل ــك
العقار ،كما جيوز حرمانه من اإلقامة يف أراضي اململكة العربية السعودية أو العودة إليها؛
كما تضمن نظام اجلنسية العربية السـعودية يف مادتـه ( )19بأنـه ل يرتتـ علـى سـقو
اجلنس ــية العربي ــة الس ــعودية ع ــن ش ــخص م ــا تطبيق ـ ا ألحك ــام امل ــادة ( )11س ــقوطها ع ــن زوجت ــه
وأولده أو من كان يتمتع هبا من ذويه بطريق التبعية.
 -84إن األصل يف نظام اجلنسية العربية السعودية هو اكتسـاب األطفـال جنسـية أبـائهم ،مـع
التأكيد على أن مجيع أنظمة اململكة تأخذ مببدأ املصلحة الفضـلى للطفـل يف كـل األحـوال .وقـد
صـدر قـرار جملـس الـوزرا رقـم  406وتـاريخ 1433/12/27ه ـ املوافـق 2012/11/12م الــذ
تضمن عددا من الرتتيبات اخلاصة بزوج وأبنا املرأة السعودية املتزوجة من أجنيب.
( ) ح( التزوج واختيام الزوج
 -85حــق التــزويج واختيــار الــزوج حــق مشــرو للــذكر واألنثــى وفق ـ ا للش ـريعة اإلســالمية الــي
كفلـت حــق الــزواج للـذكر واألنثــى وجعلــت رضــى الطـرفن شــرطا معتـءا فيـه ،وتــويل اململكــة أمهيــة
بالغة هلذا احلق األصيل ملا له من دور مهم يف تكوين األسرة واجملتمع ،حي نصت املـادة ()10
مــن النظــام األساســي للحكــم علــى أن " حتــرص الدولــة علــى توثيــق أواصــر األســرة واحلفــا علــى
قيمها العربية واإلسالمية ورعاية مجيع أفرادها وتوفري الظرو املناسبة لتنمية ملكا م وقدرا م ".
وتأكيــدا علــى هــذا احلــق فقــد أناطــت اململكــة ببنــك التســليف واإلدخــار إعانــة الـراغبن يف الــزواج
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امليســر ،ووافقــت ودعم ــت إنشــا اجلمعيــات اخلرييــة الــي تســاعد الش ــباب
مــن خــالل اإلق ـرا
َّ
والفتيــات علــى الــزواج ،وقــد بلـ عــددها ( )15مجعيــة يف خمتلــف منــاطق اململكــة ،وعملــت علــى
تق ــدم أنـ ـوا املس ــاعدات النقدي ــة والعيني ــة لـ ـراغيب ال ــزواج ،حي ـ ـ ي ــتم تق ــدم ق ــرو اجتماعي ــة
بقيمة ( )60.000ريــال أ مـا يعـادل ( 16.000دولر أمريكـي) ،بـدون فوائـد أو رسـوم متـنح
للراغ يف الزواج من أجل تسهيل أمور الزواج.
(ه) ح( الفر ت التمل

مفر ه و االشتراك ات آخرقط

 -86أولــت الشـريعة اإلســالمية محايــة املــال عنايــة خاصــة ،إذ جعلتــه مــن الضــرورات اخلمــس،
و ــت عــن أكــل األم ـوال بالباطــل حي ـ قــال اهلل تعــاىل{ :ول توــأكلوا أومــوالوكم بـي ــنوكم بوالب و
اطـ وـل
و
و و
و
وت ــدلوا وهب ــا إو وىل احل َّك ـ وـام لوتوــأكلوا فو وريقـ ـا وم ــن أوم ــو وال النَّــا و بوـ و
ـاأل و ووأون ــتم توـعلوم ــو ون}( .)11ف ــإذا متل ــك
و
و
و
اإلنســان شــيئ ا مشــروعا وبوســيلة مشــروعة مشلتــه محايــة الشـريعة الــي تعــد مرجعيــة أنظمــة اململكــة،
ول جيــوز جتريــده مــن ملكــه تعســف ا ،وللمالــك احلــق يف اســتعمال ملكــة واســتغالله والتصــر فيــه،
وأكد على هذا احلق النظام األساسي للحكم يف املادة ( )18الي تنص على أن " تكفل الدولـة
حرية امللكية اخلاصة وحرمتها ول ينز من أحد ملكه إل للمصلحة العامة على أن يعو املالك
تعويض ـ ا عــادلا " ،كمــا نصــت املــادة ( )19مــن ذات النظــام علــى أنــه " حتظــر املصــادرة العامــة
لألموال ول تكون عقوبة املصادرة اخلاصة إل حبكم قضائي.
 -87كم ـا تض ــمن نظ ــام متل ــك غ ــري الس ــعودين للعق ــار واس ــتثماره الص ــادر باملرس ــوم امللك ــي
رق ــم م 15/وت ــاريخ 1421/4/17ه ـ ـ يف الفق ــرة (أ) م ــن امل ــادة ( )1أن ــه "جي ــوز للمس ــتثمر غ ــري
الســعود مــن األشــخاص ذو الصــفة الطبيعــة أو العتباريــة املــرخص لــه مبزاولــة أ نشــا مهــي
أو حــر أو اقتص ــاد متل ــك العقــار ال ــالزم ملزاول ــة ذلــك النش ــا  ،ويش ــمل العق ــار ال ــالزم لس ــكنه
وســكن العــاملن لديــه ،وذلــك بعــد موافقــة اجلهــة الــي أصــدرت الرتخــيص .كمــا جيــوز اســتئجار
العقار املشار إليه مع مراعاة ما ورد يف املادة اخلامسة من هذا النظـام" .و تقتصـر محايـة اململكـة
على امللكية املادية ،وإمنا تعدت ذلك إىل محاية امللكيـة الفكريـة وفقـا لنظـام محايـة حقـوق املؤلـف
الص ــادر باملرس ــوم امللك ــي رق ــم م 41/وت ــاريخ 1424/7/2ه ـ ـ املواف ــق (2003/8/30م) ونظ ــام
املطبوعات والنشر ونظام برا ة الخرتا وغريها من األنظمة .فجميع األنظمة السابقة ـد إىل
إقرار حق التملك ابتدا ا ،ومحايته ،واحملافظة عليه.

 -88يق ــوم البن ــك الس ــعود للتس ــليف والدخ ــار م ــن خ ــالل ( )26فرع ـ ا ،بتموي ــل املش ــاريع
للجمي ـ ــع دومن ـ ــا متيي ـ ــز رج ـ ــالا ونس ـ ــا ا ،فبالنس ـ ــبة للمـ ـ ـرأة فق ـ ــد بلغ ـ ــت نس ـ ــبة متلكه ـ ــا للمش ـ ــاريع
حـوايل ( ،)%19.2كمــا بلغــت نســبة القــرو للمشــاريع النســائية ( )%21مــن نســبة القــرو
املصــروفة إمجــالا .وبلغــت نســبة الســعوديات يف إمجــايل وظــائف املشــاريع ( ،)%14كمــا بلغــت

__________

( )11القرآن الكرم :البقرة .188
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عدد الفرص التدريبية املمنوحة للنسا ( )236فرصة تدريبية .كما زادت نسبة القـرو
املمنوحة للنسا من  %9.1عام 2008م ،إىل  %15عام 2014م.

املصـرفية

(و) الح( ت اإلمث
 -89احلــق يف اإلر مكفــول نظامـا وواقع ـا يف اململكــة العربيــة الســعودية ،وقــد أقــرت الشـريعة
اإلسالمية هذا احلـق ونظمـت كـل املسـائل املتصـلة بـه ،هـذا بالنسـبة ملـواطي اململكـة وغـريهم مـن
املسلمن املقيمن يف اململكة ،أما فيما يتعلق بـاملقيمن مـن غـري املسـلمن فتكفـل أنظمـة اململكـة
حريتهم فيما يتعلق فميع مسائل األحوال الشخصية ومنها اإلر .
(ز) الح( ت حرقة الفكر والعقي وال قط

الرشـد ومـ وـن الغوـ ِّـي}(،)12
ـن ُّ
 -90يقـول اهلل تعــاىل يف القـرآن الكــرم{ :ل إوكـوـر واه ويف الـدِّي ون قوــد تَّـبو ـ َّ و
وقــد أوجبــت الش ـريعة اإلســالمية العــدل مــع البشــر مجيع ـا حتقيق ـا لقولــه تعــاىل{ :إو َّن اللَّ ــهو يوــأمركم
و
و
ـن النَّ ــا و أون وحتكمـ ـوا بوال وع ــد ول}( ،)13ب ــل أوجبت ــه
األمانوــات إو و لىل أوهل وه ــا ووإو وذا وح وكم ــتم بوـ ـ و
أون تـ ـ وـؤُّدوا و
()14
{ولو وجي ـ ورومنَّكم وشــنوْن قوــوم وعلوـ لـى ألَّ توـعـ وـدلوا اعـ وـدلوا هـ وـو أوق ـ وـرب لولتـَّقـ وـو لى} ،
مــع وجــود اخلــال
و
وعمالا بذلك؛ فقد نص النظام األساسي للحكم يف املادة الثامنة منـه علـى أن" :يقـوم احلكـم يف
اململكــة العربيــة الســعودية علــى أســا العــدل ،والشــورى ،واملســاواة ،وفــق الش ـريعة اإلســالمية".
وتشـريعات اململكــة وأنظمتهــا ل تتضــمن أيــة أحكــام متييزيـة ضــد أحــد ،بــل جتـَّـرم التمييــز بأشــكاله
كافة وتعاق عليه.

 -91بالرغم من أن مجيع مواطي اململكة مسلمون إل أن حريـة ممارسـة العبـادة لغـري املسـلمن
يف اململك ــة مكفول ــة نظامـ ـ ا وواقعـ ـ ا عمليا ــا يف أم ــاكنهم اخلاص ــة ،وق ــد ص ــدرت تعليم ــات ولـ ـوائح
تســمح للمقيمــن يف اململكــة مــن غــري املســلمن مبمارســة عبــادا م داخــل دورهــم وداخــل مبــاي
البعثــات الدبلوماســية ،وقــد عممــت هــذه التعليمــات علــى مجيــع األجهــزة املعنيــة ،كمــا مت تنظــيم
اجملمع ــات الس ــكنية لتمك ــن املقيم ــن م ــن غ ــري املس ــلمن م ــن ممارس ــة عب ــادا م ،ومتن ــع الشـ ـريعة
اإلسالمية ازدرا املعتقدات واإلسا ة إليها بكافة األشكال ،وتوجـ تـوقري وتعظـيم مجيـع األنبيـا
والرسل  -عليهم الصالة والسالم  -ومن يثبت قيامه مبمارسات من هذا القبيل ُياس عليها.
(ح) الح( ت حرقة التعبير والر ي
 -92تكفـل أنظمـة اململكــة حريـة الـرأ والتعبــري لكـل إنسـان دومنــا أ متييـز ،ومحايـةا للحقــوق
األخرى باعتبار أن حقوق اإلنسـان متكاملـة ومرتابطـة ،ومبـا ل يـؤثر سـلبا علـى إعمـال هـذا احلـق
فهــي تأخــذ مببــدأ التقييــد النظــامي حلريــة التعبــري املتســق مــع املعــايري الدوليــة ذات الصــلة والتوصــية

__________

( )12البقرة 256
( )13النسا 58
( )14املائدة 8
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العام ــة ( )15للجن ــة ال ــي تض ــمنت أن ممارس ــة املـ ـواطن للح ــق يف حري ــة الـ ـرأ والتعب ــري تتض ــمن
واجبــات ومســؤوليات خاصــة .وقــد تضــمنت املــادة ( )39مــن النظــام األساســي للحكــم علــى أن
"تلتزم وسائل اإلعـالم والنشـر ومجيـع وسـائل التعبـري بالكلمـة الطيبـة ،وبأنظمـة الدولـة ،وتسـهم يف
تثقي ــف األم ــة ودع ــم وح ــد ا وُيظ ــر م ــا ي ــؤد إىل الفتن ــة ،أو اإلنقس ــام أو مي ــس ب ــأمن الدول ــة
وعالقا ــا العامــة ،أو يســي إىل كرامــة اإلنســان وحقوق ــه ،وتبــن األنظمــة كيفيــة ذلــك" ،كم ــا
نصت املادة ( )8من نظام املطبوعات والنشر على أن "حرية التعبـري عـن الـرأ مكفولـة مبختلـف
وسائل النشر يف نطاق األحكام الشرعية والنظامية".
 -93وتســعى اململكــة إىل تعزيــز احلــق يف حريــة التعبــري وال ـرأ يف اإلعــالم ،مــن خــالل القيــام
بالعديد من التدابري ،من أبرزها :التشجيع على إصدار العديد من الصحف الورقيـة واإللكرتونيـة،
إنشا هيئة مستقلة لإلذاعة والتلفاز ،وهيئة عامة مستقلة لإلعالم املرئي واملسمو  ،إنشا العديد
مــن القن ـوات التلفازيــة واحملطــات اإلذاعيــة بلغــات متعــددة .وقــد بلـ عــدد الصــحف واجملــالت احملليــة
ح ــى ت ــاريخ تق ــدم ه ــذا التقري ــر ( )336ص ــحيفة وجمل ــة ،و( )750ص ــحيفة إلكرتوني ــة ،و( )76حمط ــة
تلفازية ،و( )6حمطـات إذاعيـة .كمـا يقـوم مركـز امللـك عبـد العزيـز للحـوار الـوطي بعقـد لقا اتـه الـي
يشارك فيها ممثلون عن اجملتمع فميع مكوناته.
(ط) الح( ت حرقة اال تماع السلمت وتك قط الجمعيا
 -94تقــوم حكومــة اململكــة بــدعم اجلمعيــات واملؤسســات الــي تعــد حبمايــة حقــوق اإلنســان
أو مبوض ــوعات حم ــددة منه ــا ،وك ــذلك األفـ ـراد املهتم ــن حبق ــوق اإلنس ــان ،وق ــد جعل ــتهم شـ ـريك ا
أساسيا هلا يف العمل مبيدان حقـوق اإلنسـان ،ومـن أوجـه هـذه الشـراكة مسـامهة بعـ اجلمعيـات
واملؤسسات يف إعداد مشروعات األنظمة ،ومراقبة تنفيذ األنظمة واتفاقيات حقوق اإلنسان الـي
أصـ ــبحت اململكـ ــة طرف ـ ـ ا فيهـ ــا ،ومشـ ــاركة مؤسسـ ــات اجملتمـ ــع املـ ــدي يف إعـ ــداد تقـ ــارير اململكـ ــة
التعاهدية ،وتقاريرها يف إطار آلية الستعرا الدور الشامل ،وكذلك قيام املؤسسات الي تعـد
حبقــوق اإلنســان بإعــداد التقــارير الــي تقيــد أدا األجهــزة احلكوميــة فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان،
فعلى سبيل املثال ،تصدر اجلمعيـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان ،تقـارير تتنـاول حالـة حقـوق اإلنسـان
يف اململكة ،تءز فيها مواطن اخللل وأسبابه ،كما تقوم العديد من اجلمعيـات واملؤسسـات العاملـة
يف جمالت حقوق اإلنسان املختلفة ،بإعداد دراسات وتقارير ،وعقد ندوات ونشـاطات إعالميـة
وتفاعليــة ــد إىل محايــة وتعزيــز احلقــوق الــي تعــد هبــا ،دومنــا أ معوقــات ،وتكفــل األنظمــة
إنصافهم حال تعر حقوقهم أل نو من النتهاكات.
 -95بل عدد اجلمعيات واملؤسسات اخلريية حى عام 1436هـ (2015م) )880( :مجعيـة
ومؤسسة ،تعد الكثري منها مبوضوعات ذات عالقة حبقوق اإلنسان ،وقد بل حجم الدعم املايل
املقدم هلا من وزارة العمل والتنمية الجتماعية خالل عام 1436هـ (2015م) ما يقارب (2.3
مليار ريـال سعود ) أ ما يعادل ( 619مليون دولر أمريكـي) ،ويـأي صـدور نظـام اجلمعيـات
واملؤسسات األهلية تتوجيا للعمل األهلي ،حي إنه يعزز حرية تكوين اجلمعيات وممارسة أعماهلا
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باس ـ ــتقاللية وموض ـ ــوعية( .)15أم ـ ــا فيم ـ ــا يتعل ـ ــق ب ـ ــالتجمع الس ـ ــلمي ،ف ـ ــإن التظ ـ ــاهرات العدواني ـ ــة
أو الشغ الذ يرتت عليه حدو ما خيـل بـاألمن الـوطي ،أو النظـام العـام أو السـالمة العامـة
أو ااداب العامة أو حقوق الغري وحريا م؛ ممارسات حمظورة مبوج أنظمـة اململكـة مـع التأكيـد
على وجود العديد من االيات والوسائل الي حتقق اهلد من التجمعات السلمية.
(ه) الحق ق االقتصا قة واال تماعية والثقا ية
( ) الح( ت العمل

()16

 -96كفل ــت أنظم ــة اململك ــة احل ــق يف العم ــل لك ــل ق ــادر علي ــه دومن ــا أ متيي ــز ب ــأ ش ــكل
مــن األشــكال ،حي ـ نــص النظــام األساســي للحكــم يف مادتــه ( )28علــى أن " :تيســر الدولــة
جمــالت العمــل لكــل قــادر عليــه ،وتســن األنظمــة الــي حتمــي العامــل وصــاح العمــل " .وقــد
نصــت املــادة ( )1مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة علــى أن "اجلــدارة هــي األســا يف اختيــار املــوظفن
لشــغل الوظــائف العامــة" كمــا حــددت املــادة ( )4مــن النظــام شــرو شــغل الوظيفــة العامــة ،وقــد
أطلقت وزارة اخلدمة املدنية موقـع التوظيـف األلكـرتوي للوظـائف احلكوميـة (جـدارة) ،والـذ يـتم
فيه الرتشيح للوظائف احلكوميـة دومنـا أ متييـز بـن املـواطنن سـوى بـاملؤهالت املتـوافرة ودرجا ـا،
ويـتم اإلعــالن عــن املرشــحن ودرجـا م بكــل شــفافية ،وُيــق ملـن يــتم ترشــيحه الــتظلم لــدى اىل
الوزارة أو احملاكم اإلدارية.
 -97كمــا تضــمن نظــام العمــل علــى أن امل ـواطنن متســاوون يف حــق العمــل وفــق املــادة ()3
منــه ،وقــد قامــت وزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة بــإطالق العديــد مــن املبــادرات اهلادفــة لزيــادة
توظيــف امل ـواطنن ومحايــة احلــق يف العمــل وتعزيــزه ،وحتســن بيئــة العمــل بالقطــا اخلــاص ،لتكــون
جاذبة للشباب الباحثن عن عمل ،ومن أهم هذه املبادرات:




رنر ررااج نطاقر ررا ( :)1يعـ ــد آليـ ــة عمليـ ــة وفعالـ ــة لتـ ــوطن الوظـ ــائف يف القطـ ــا
اخلاص ،لكونه يعتمد على مبدأ التحفيز ملنشـْت القطـا اخلـاص علـى اسـتقطاب
وتوظي ـ ـ ــف الس ـ ـ ــعودين والنتق ـ ـ ــال إىل النطاق ـ ـ ــات العالي ـ ـ ــة للتمت ـ ـ ــع بالتس ـ ـ ــهيالت
واخلــدمات املختلفــة الــي تقــدمها وزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة ،والبتعــاد عــن
النطاقات املنخفضة؛
رنر ر ررااج "ت ا ر ر رر(" لت ظي ر ر ر ااشر ر ررخاص ذوي االحتيا ر ر ررا الخاصر ر ررة ار ر ررط
الم النيط :يعمل هذا الءنامج علـى تـأمن الوظـائف لـذو الحتياجـات اخلاصـة
مــن امل ـواطنن وتــوفري بيئــة العمــل املناســبة هلــم ،وتشــجيع منشــْت القطــا اخلــاص

__________

( )15انظر الفقرة ( )24من التقرير.
( )16تغطي هذه املعلومات تعليق اللجنة اخلتامي (.)19
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عل ـ ــى تش ـ ــغيلهم م ـ ــن خ ـ ــالل حص ـ ــوهلا عل ـ ــى ميـ ـ ـزات نس ـ ــبية يف احتس ـ ــاب ذو
الحتياجات اخلاصة يف برنامج "نطاقات"؛


رنااج حماقة اا م يعمل علـى رصـد بيانـات صـر األجـور الشـهرية للعمـال
ومقارنتهــا مــع البيانــات احلكوميــة املســجلة ،حــى ميكــن رصــد النضــبا يف ســداد
األجور يف الوقت والقيمة املتفق عليهما.

 -98وفيما يتعلق باألمان الجتماعي ،فقـد ألزمـت وزارة العمـل والتنميـة الجتماعيـة تسـجيل
العــاملن الســعودين يف املؤسســة العامــة للتأمينــات الجتماعيــة ليــتم احتســاهبم يف نســبة التــوطن
وف ــق برن ــامج نطاق ــات والس ــتمرار يف تس ــديد الشـ ـرتاكات هب ــد ت ــوفري ض ــمان اجتم ــاعي هل ــم
بالقطا اخلاص ،ومحايتهم من املخاطر املهنية.
 -99مت اعتماد عدد من القرارات والءامج اهلادفة لتوسـيع فـرص عمـل املـرأة السـعودية ،حيـ
مت إطالق مبادرة لتطوير عملها مكونة من أربعة حماور رئيسة يشتمل كل حمور علـى جمموعـة مـن
الءامج ،وتتمثل هذه احملاور األربعة يف :التوظيـف املباشـر ،بـرامج آليـات التوظيـف ،بـرامج ملعاجلـة
حتديات توظيف املرأة واخلدمات املساندة ،وبرامج تطوير وتفعيل التشريعات والتنظيمـات اخلاصـة
بعمل املرأة ،ومت إصدار ومتابعـة تنفيـذ العديـد مـن القـرارات الـي تضـع األطـر التنظيميـة واإلجرائيـة
لتوســيع عمــل امل ـرأة ومنهــا الق ـرارات اخلاصــة بتنظــيم عمــل امل ـرأة يف املصــانع واجملمعــات التجاريــة،
وتأني ـ الوظــائف يف حمــالت بيــع املســتلزمات النســائية ،إىل جان ـ قـرارات أخــرى تتعلــق بتنظــيم
عملها يف حمالت بيع التجزئة واملطابخ وحمالت املنتزهات الرتفيهية العائلية.
 -100وبالنســبة للحمايــة القانونيــة للعمالــة الوافــدة فــإن نظــام العمــل أكــد مــن خــالل أحكامــه
علــى حف ـ كرامــة العامــل و يئــة بيئــة عمــل صــحية ،وأوضــح حقــوق وواجبــات كــل طــر مــن
أط ـرا العالق ــة العمالي ــة جت ــاه ااخ ــر ،فم ــن واجبــات ص ــاح العم ــل جت ــاه العام ــل م ــا تض ــمنته
املادة ( )61من التأكيد على صاح العمل أن ميتنع عن تشغيل العامل سخرة وأل ُيتجز دون
سند قضائي أجر العامل أو جز منه ،وأن يعامل عماله بالحرتام الالئـق وأن ميتنـع عـن كـل قـول
أو فعــل ميــس ك ـرامتهم أو ديــنهم ،وأن يعطــي العمــال الوقــت الــالزم ملمارســة حقــوقهم املنصــوص
عليهــا يف هــذا النظــام دون تنزيــل مــن األجــور لقــا هــذا الوقــت ،ولــه أن يــنظم ممارســة هــذا احلــق
بصورة ل ختل بسري العمل ،وكذلك أن يسهل ملوظفي اجلهات املختصـة كـل مهمـة تتعلـق تطبيـق
أحك ــام ه ــذا النظ ــام ،كم ــا أبط ــل نظ ــام العم ــل أ ش ــر وإب ـرا أو مص ــاحلة م ــا يك ــن أفض ــل
للعامل ،حبس ما تضمنته املادة الثامنة منه ،وأعطى للعامل احلق يف أن يرتك العمل دون أشعار
صـاح العمـل مـع احتفاظـه حبقوقــه النظاميـة كلهـا حـى ولـو يوافــق صـاح العمـل علـى هــذا
الرتك ،وذلك يف عدة حالت منها :حالة إذا وقع من صاح العمل أو من أحد أفراد أسرته أو
من املدير املسئول اعتدا يتسم بالعنف أو سلوك خمل بااداب حنو العامل أو أحد أفراد أسرته.
 -101وتفعيالا حلماية العمالة الوافدة الـي نـص عليهـا نظـام العمـل صـدرت عـدة قـرارات وزاريـة
ومن أبرزها:
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الق ـ ـرار الـ ــوزار رقـ ــم ( )1/738وتـ ــاريخ 1425/5/16هـ ـ ـ املوافـ ــق 2004/7/4م
والــذ نــص علــى (حظــر كافــة أشــكال املتــاجرة باألشــخاص كبيــع تأش ـريات العمــل
واحلصــول علــى مقابــل لتشــغيل العامــل ،وحتصــيل مبــال منــه مقابــل تأشــرية الــدخول
وتأش ــرية اخل ــروج والع ــودة ورخص ــة اإلقام ــة ورخص ــة العم ــل ،واإلخ ــالل باللتزام ــات
التعاقدي ــة والس ــتخدام واملعامل ــة غ ــري النس ــانية وغ ــري األخالقي ــة ،وك ــذلك تش ــغيل
األطفال واستغالهلم .ونص القرار على أنـه باإلضـافة إىل العقوبـات املنصـوص عليهـا
يف األنظم ــة ذات العالق ــة ل يس ــمح بالس ــتقدام مل ــدة مخ ــس س ــنوات مل ــن يرتكـ ـ
خمالف ــة واح ــدة مم ــا ورد أع ــاله ،كم ــا أن م ــن يك ــرر املخالف ــة أو جيم ــع ب ــن خم ــالفتن
فأكثر يصدر وزير العمل قرارا بعدم السماح للمخالف بالستقدام مطلق ا؛



القرار الوزار رقم ( )1/2370وتاريخ 1431/9/18هـ املوافق 2010/8/28م
الذ نص على (منع كل متييز يف األجور بن العمال والعامالت عـن العمـل ذ
القيمة املتساوية)؛



القرار الوزار رقم ( ) / 1998وتاريخ  1432/6/29هـ املوافق 2011/6/2م
الــذ صــدرت مبوجبــه لئحــة شــركات الســتقدام املتضــمنة عــدة م ـواد منهــا م ـواد
متس محاية العمالة الوافدة؛



الق ـ ـرار ال ــوزار رق ــم ( )2425وت ــاريخ 1434/6/3ه ـ ـ املواف ــق 2013/4/14م
وال ــذ ح ــدد ح ــالت إيق ــا اخل ــدمات ع ــن أص ــحاب العم ــل ،وجع ــل إع ــادة
اخلــدمات هلــم متوقفــا علــى تصــحيح الوضــع بشــكل نظــامي ،ومــن احلــالت الــي
نــص عليهــا الق ـرار (عــدم الت ـزام املنشــأة بءنــامج محايــة األجــور – ،تشــغيل املنشــأة
للنسا واألحـدا يف األعمـال اخلطـرة والصـناعات الضـارة – ،عـدم اختـاذ املنشـأة
الحتياطــات الالزمــة حلمايــة العمــال مــن األخطــار واألم ـرا النامجــة عــن العمــل
واالت املستعلمة ووقاية العامل وسالمته)؛



القرار الوزار رقم  803وتـاريخ 1434/2/12ه ـ املوافـق  2012/12/26م اخلـاص
بءنامج محاية األجور ،الذ بدأت وزارة العمل والتنميـة الجتماعيـة يف تطبيقـه مرحليـا
اعتبــارا مــن شــهر رج ـ 1434ه ـ (يونيــو 2013م) حي ـ يعمــل هــذا الءنــامج وفــق
آليــة الكرتوني ــة ويــتم مبوجب ــه قيــام املنش ــْت بص ــر األجــور ع ــء البنــوك احمللي ــة ،ورف ــع
ملفــات أجــور العــاملن فيهــا إىل الــوزارة ،ويقــوم برصــد بيانــات صــر األجــور الشــهرية
للمنش ــْت ومقارنته ــا م ــع البيان ــات املس ــجلة يف ال ــوزارة؛ ح ــى ميك ــن رص ــد انض ــبا
املنش ــْت يف س ــداد األج ــور يف الوق ــت والقيم ــة املتف ــق عليهم ــا .وتق ــوم ال ــوزارة بإيق ــا
العقوبات حبق من يلتزم بتطبيقه من املنشْت وفق االية الي حددها القرار؛



القرار الوزار رقم ( )3337وتاريخ 1435/7/5ه ـ املوافـق 2014/5/5م الـذ
نص على أنه( :ل جيوز تشغيل العامل يف األعمال املكشوفة حتت أشـعة الشـمس
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مــن الســاعة الثانيــة عشــر ظه ـرا إىل الســاعة الثالثــة مســا ا خــالل املــدة الواقعــة بــن
اليــوم اخلــامس والعشــرون مــن بــرج اجلــوزا املوافــق اخلــامس عشــر مــن شــهر يونيــة،
إىل ايـ ــة اليـ ــوم الرابـ ــع والعشـ ــرون مـ ــن بـ ــرج السـ ــنبلة املوافـ ــق اخلـ ــامس عشـ ــر مـ ــن
شــهر ســبتمء مــن كــل عــام مــيالد ) .وتنفيــذا لــذلك ،مت ضــبط ( )3904خمالفــة
يف عام 2014م ،و( )2499خمالفة يف عام 2015م؛


الق ـرار ال ــوزار رق ــم ( )4786وت ــاريخ 1436/12/28هـ ـ املواف ــق 2015/10/12م
الذ يعاق صاح العمل الذ ُيـتف فـواز سـفر العامـل دون موافقتـه بغرامـة
مقدارها ألفن ريـال سعود أ ما يعادل ( 533دولر أمريكي) ،كعقوبة إدارية.

 -102وتتــوىل وزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة متابعــة تطبيــق األنظمــة والق ـرارات الــي تكفــل
حقوق العمالة الوافدة وحتميها ،من خالل آليتها املتعددة ومن أبرزها:
()

تفتيش العمل

 -103يقــوم خمتصــون بالزيــارات امليدانيــة ألمــاكن العمــل للوقــو علــى واقــع حــال املنشــْت مــن
خـ ــالل التحقـ ــق مـ ــن تطبيـ ــق نظـ ــام العمـ ــل ولئحتـ ــه التنفيذيـ ــة ،عـ ــء مـ ــا تضـ ــمنه مـ ــن نصـ ــوص
كالشرتاطات اخلاصة بسـاعات العمـل ومـا يتعلـق هبـا ،واألجـور والوقايـة مـن احلـواد واألمـرا
املهنية واخلدمات الجتماعية ،ووقاية العمال من إصابات العمل أثنا تأدية أعماهلم ،إىل جانـ
التأكــد مــن تطبيــق الق ـرارات الوزاريــة الصــادرة تنفيــذا لنظــام العمــل ،وقــد مت إعــداد دليــل التفتــي
للمنشــْت والــذ يوضــح مــا علــى املنشــْت القيــام بــه لاللتـزام بنظــام العمــل ولرفــع الــوعى لــدى
املنشْت والعاملن ،وإنشا غرفة عمليات لدعم مفتشي العمل لتحسن تطبيق النظام.
(ب)

س ام معاقة العمالة ال ا

 -104أنشئت هذه اإلدارة من أجل رعاية العمالة الوافـدة يف جمـال العالقـات العماليـة ،وتـذليل
أ عقبات ناشئة عن هذه العالقات لتسـوية أوضـاعهم ،وتقـوم بـإجرا ات صـارمة حبـق أصـحاب
العمل الذين ل يتجاوبون حلل مشاكل عمـاهلم ،وأهـم هـذه اإلجـرا ات إيقـا اخلـدمات ،والرفـع
بنقل خدمات العمال دون الرجو ألصحاب العمل بنا على طلبهم ،ومتكن العمال مـن الوصـول
إىل وســائل النتصــا  ،ووضــع آليــة لتلقــي الشــكاوى ،وقــد مت تشــكيل عــدد مــن اهليئــات البتدائيــة
لتس ــوية اخلالف ــات العمالي ــة تنفي ــذاو للم ــادة ( )212م ــن نظ ــام العم ــل ،وك ــذلك دوائ ــر للهيئ ــة العلي ــا
لتســوية اخلالفــات العماليــة تنفيــذا للمــادة ( )215مــن نظــام العمــل ،ومت تســمية عــدد مــن األعضــا
اجلدد هلا هبد توسيع دائرة التقاضي العمايل وجعل الوصول له أكثر سهولة وأقل مدة.
 -105كما متثل لئحة عمال اخلدمة املنزلية ومن يف حكمهم  -املشـار إليهـا يف الفقـرة ()26
من التقرير ،إطارا نظاميا ُيكـم العالقـة بـن صـاح العمـل والعامـل املنـزيل ،حيـ حـددت حقـوق
وواجبات كل منها جتاه ااخر ،و َّ
أكدت الالئحة علـى واجـ صـاح العمـل بعـدم تكليـف عامـل
اخلدمة املنزلية بعمل غري املتفق عليه يف العقد ،أو بعمل فيه خطر يهدد صحته ،أو وميس كرامته.
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 -106وإنفاذا ملـا جـا يف الالئحـة فقـد مت تشـكيل ( )36جلنـة لتسـوية خالفـات عمـال اخلدمـة
املنزليــة ومــن يف حكمهــم حــى اان مبوج ـ ق ـرار وزار لكــل جلنــة وذلــك يف منــاطق وحمافظــات
اململك ــة املختلف ــة ووف ــرت وزارة العم ــل والتنمي ــة الجتماعي ــة رقمـ ـا موح ــدا لس ــتقبال الش ــكاوى
هـو ( )19911بثمــان لغــات خمتلفـة ،وتقــوم اجلهــات املختصـة بصــفة مســتمرة باختـاذ العديــد مــن
التــدابري التوعويــة الراميــة إىل تعزيــز ومحايــة حقــوق العمالــة ،مــن خــالل نشــر كتيبــات بعــدة لغــات
تشــتمل علــى شــرح ألنظمــة العمــل وملفــاهيم الجتــار بالبشــر والعمــل اجلــء  ،وجيــر توزيعهــا علــى
ســفارات اململكــة املختلفــة وعلــى ســفارات الــدول املعنيــة ،كمــا تقــوم عــدد مــن اجلهــات احلقوقيــة
بتنفيــذ محــالت إعالميــة يف إطــار برنــامج نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان ،وتعقــد اجلهــات املختصــة
باململكــة اتفاقيــات ثنائيــة مــع الــدول املعنيــة ،تشــرت فيهــا إخضــا العــاملن والعــامالت لــدورات
تثقيفية وتدريبية للتعر على حقوقهم وواجبا م.
 -107وقــد أكــد نظــام العمــل علــى حفـ كرامــة العامــل ،حيـ أوجـ علــى صــاح العمــل
وفقـا للمــادة ( )61منــه المتنــا عــن تشــغيل العامــل ســخرة ،أو حجــز أجــر العامــل أو جــز منــه
دون سند قضائي ،وضرورة معاملته لعماله بالحرتام الالئق ،والمتنا عن كل قول أو فعل ميـس
كـرامتهم أو ديــنهم ،وإعطائــه العمــال الوقــت الــالزم ملمارســة حقــوقهم املنصــوص عليهــا يف النظــام
دون تنزيل من األجور لقا هذا الوقـت ،وقـد أعطـى النظـام للعامـل احلـق يف أن يـرتك العمـل دون
أشعار صاح العمل مع احتفاظه حبقوقه النظامية كلها حى ولو يوافق صاح العمل علـى
هــذا الــرتك ،وذلــك يف عــدة حــالت مــن ضــمنها يف حــال وقــع مــن صــاح العمــل أو مــن أحــد
أف ـراد أس ـرته أو م ــن امل ــدير املســئول اعت ــدا يتس ــم ب ــالعنف أو ســلوك خم ــل ب ــااداب حن ــو العام ــل
أو أحــد أف ـراد أس ـراته ،وكــذا إذا اتســمت معاملــة صــاح العمــل أو املــدير املســئول مبظــاهر مــن
القســوة واجلــور أو اإلهانــة ،أو إذا كــان صــاح العمــل أو مــن ميثلــه قــد دفــع العامــل بتصــرفاته
وعلــى األخــص مبعاملتــه اجلــائزة أو مبخالفــة شــرو العقــد علــى تــرك العمــل ،كمــا َّ
أكــدت لئحــة
عمال اخلدمة املنزليـة ومـن يف حكمهـم علـى واجـ صـاح العمـل بعـدم تكليـف عامـل اخلدمـة
املنزلية بعمل غري املتفق عليه يف العقد ،أو بعمل فيه خطر يهدد صحته ،أو وميس كرامتـه ،وجتـدر
اإلشارة إىل حق كل شخص يف اللجو للقضا للتظلم ضد أ انتهاك حلق من حقوقه.
 -108خ اررة استشررامك العمررالت :مت الطــالق التج ـرييب خلدمــة مستشــارك العمــايل يف شــهر
اكتــوبر 2015م ،ومت التدشــن الرمســي للخدمــة بتــاريخ 18ينــاير 2016م ،تزامن ـ ا مــع تعــديالت
نظــام العمــل اجلديــد ،وهــي خدمــة الكرتونيــة تقــدمها وزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة عــء بوابــة
الثقافة العمالية بغر الرد على الستفسارات اخلاصـة املتعلقـة بأحكـام نظـام العمـل وهـي خدمـة
(جمانيــة) ،و ــد إىل زيــادة وعــي عمــال الــوزارة (بكافــة فئــا م وشـرائحهم) بــاحلقوق والواجبــات
الي يكفلها نظام العمل السعود  ،وإجياد عالقات عمل مناسبة بن طريف اإلنتاج ،مما يسهم يف
استيعاب العاملن لبيئة العمل يف اململكة ولتسهيل عملهم واحلد من العقبات الي قد تـواجههم،
عء جمموعة من املستشارين القانونين املخولن بالرد على الستفسارات الواردة هلم من العمـال .
وقد بل عدد املستفيدين من هذه اخلدمة:
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عدد املستفيدين لشهر (نوفمء  -ديسمء) 2015م
نع ي

1458

ير نع ي

1104

عدد املستفيدين لشهر (يناير  -ابرل) 2016م
نع ي
ير نع ي



5782
4196

وميكن الستفادة من هذه اخلدمة عء وسائل التواصل ااتية:


مكات العمل املتواجدة حول اململكة؛



عء موقع الثقافة العمالية www.laboreducation.gov.sa؛



حسـ ـ ــاب خدمـ ـ ــة العمـ ـ ــال لـ ـ ــوزارة العمـ ـ ــل والتنميـ ـ ــة الجتماعيـ ـ ــة يف تـ ـ ــويرت
@MOL_CARE؛



مركز التصال اخلاص بوزارة العمل والتنمية الجتماعية .19911

 -109من أهم نتائج جهود اململكـة يف تعزيـز ومحايـة حقـوق العمـال ،أ ـا أصـبحت بيئـة عمـل
جاذبة للعمال مبختلف أعراقهم ،وأديا م ،وجنسيا م ،وثقافا م من كل أحنا العا  ،ممـا سـاهم
يف تعزيــز تنميــة بلــدا م مــن خــالل عــدد مــن الوســائل أمههــا؛ احل ـوالت املاليــة إىل بلــدا م ،والــي
بلغ ــت يف ع ــام 2009م ( 94.4ملي ــار ريـ ــال) ،أ م ــا يع ــادل ( )25.1ملي ــار دولر أمريك ــي،
واســتمرت يف الزيــادة حــى جتــاوزت عــام 2014م ( 130مليــار ري ــال) أ مــا يعــادل ()34.6
مليار دولر أمريكي .وفيما يتعلـق بسياسـات وبـرامج تـوطن الوظـائف (السـعودة) ،فهـي تنسـجم
مع ما تضمنته الفقرة ( )2من املادة ( )1من التفاقية؛ وهي د إىل خف معـدلت البطالـة
بن املواطنن.
(ب) الح( ت تك قط النقا ا واالنتماء سلي ا
 -110توجـد يف اململكــة هيئــات متخصصــة متــار أوجـه مــن العمــل النقــاا ،كاهليئــة الســعودية
للمح ــامن ال ــي تت ــوىل مراقب ــة أدا احمل ــامن لواجب ــا م مب ـا يكف ــل حس ــن أدائه ــم ،ورعاي ــة مص ــاح
األعضا ومحاية حقوقهم .وكذلك احلـال بالنسـبة هليئـة الصـحفين املنشـأة عـام 2004م ،ومجعيـة
الناش ـرين عــام 2003م ،وغريهــا .وانطالق ـا مــن ضــرورة الهتمــام بشــؤون العمــل وســعياو لتحقيــق
تطلعــات العمــال ،فقــد صــدرت قواعــد تشــكيل جلــان العمــل يف منشــْت القطــا اخلــاص مبوجـ
قرار جملس الـوزرا رقـم ( )12وتـاريخ 1422/1/8ه ـ املوافـق (2001/4/2م) ،وذلـك مـن أجـل
حتسن مستوى ظـرو العمـل و يئـة بيئـة عمـل صـحية .ووفقـا للمـادة ( )17مـن القواعـد املشـار
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إليهــا قامــت وزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة هلــذه اللجــان مبوج ـ
القرار الـوزار رقـم ( )1691وتـاريخ 1423/1/27ه ـ املوافـق (2002/4/10م) ،ويقـوم عمـال
املنشــأة حــال رغبــتهم بإنشــا جلنــة باختيــار مرشــحيهم بطريقــة النتخابــات حبي ـ ل يزيــد عــدد
األعض ــا ع ــن ( )9ول يق ــل ع ــن ( )3أص ــلين وم ــثلهم احتي ــاطين ترف ــع األمس ــا إىل ال ــوزارة
لعتمادها مـن وزيـر العمـل ،ومـن تبلـ املنشـأة وعماهلـا بـالقرار الـوزار باعتمـاد أعضـا اللجنـة
لتبدأ بأعماهلا ،كما تقوم الوزارة مبتابعة التوصـيات الـي تصـدر مـن هـذه اللجـان ،وقـد صـدر قـرار
وزيــر العمــل رقــم ( )1/3060وتــاريخ 1431/12/21هـ ـ املوافــق (2010/11/28م) باعتمــاد
قيــام اللجنــة الوطنيــة للجــان العماليــة باململكــة العربيــة الســعودية وهــي جلنــة منتخبــة مــن خمتلــف
اللجان العمالية باململكة.
(ج) الح( ت السكط
 -111حرص ــت اململك ــة العربي ــة الس ــعودية م ــن خ ــالل خططه ــا التنموي ــة عل ــى التوزي ــع الع ــادل
للخدمات مبا فيها اخلـدمات املتعلقـة بتـوفري السـكن جلميـع املـواطنن دومنـا أ متييـز ،وقـد خطـت
فيسـ ــرت سـ ــبل السـ ــكن
اململكـ ــة خط ـ ـوات جـ ــادة يف سـ ــبيل تـ ــوفري السـ ــكن املناس ـ ـ ملواطنيهـ ــاَّ ،
للم ـواطنن علــى حــد س ـوا عــن طريــق إنشــا صــندوق التنميــة العقاريــة مبوج ـ املرســوم امللكــي
رق ـ ــم (م )23/وت ـ ــاريخ 1394/06/11ه ـ ـ ـ املواف ـ ــق (1974/7/1م) ال ـ ــذ يه ـ ــد إىل تق ـ ــدم
القــرو طويلــة األجــل لألف ـراد واملؤسســات بــدون فوائــد إلقامــة مشــروعات عقاريــة لالســتخدام
اخلــاص أو الســتخدام التجــار (قــرو خاصــة  ،قــرو اســتثمار) ،ويــتم إعفــا مجيــع املتــوفن
رجالا ونسا ا من كافة أقسا قرو التنمية العقارية اخلاصة املستحقة عليهم  ،وكذلك اإلعفا
اجلزئي للمنتظمن يف سداد األقسا املستحقة عليهم يف الوقت احملدد .
 -112كم ـ ــا أن هن ـ ــاك العدي ـ ــد م ـ ــن املؤسس ـ ــات ال ـ ــي ـ ــد إىل ت ـ ــأمن الس ـ ــكن املناسـ ـ ـ
للمحت ــاجن يف من ــاطق اململك ــة املختلف ــة مث ــل مؤسس ــة املل ــك عب ــد اهلل ب ــن عب ــدالعزيز لوالدي ــه
لإلس ــكان التنم ــو  ،ال ــي ــد إىل ت ــأمن مس ــاكن مالئم ــة للفئ ــات األكث ــر حاج ــة يف اجملتم ــع
السعود ليكون يف توفري هذه املساكن مدخل لتمكينها من أن تصبح فئات منتجة وقادرة على
املشــاركة يف تنميــة حميطهــا احمللــي املباشــر كجــز مــن التنميــة الشــاملة يف اململكــة ،ومؤسســة األمــري
ســلطان بــن عبــد العزيــز اخلرييــة لإلســكان  ،كمــا تشــر وزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة علــى
مش ــاريع اإلس ــكان الش ــعيب يف مجي ــع من ــاطق اململك ــة ال ــي تض ــم يف مرحلته ــا األوىل ( )16أل ــف
وحـدة سـكنية رصـد هلـا ميزانيـة تقـدر ب ـ ( )2.4مليـار ريــال سـعود  ،أ مايعـادل ( 640مليــون
دولر أمريكي).
 -113كمــا ضــاعفت اململكــة يف الســنوات األخــرية جهودهــا يف هــذا اجملــال ،واختــذت تــدابري
عدة من شـأ ا تـوفري السـكن الالئـق للمـواطنن ،واإلسـرا يف متلكهـم للمسـاكن ،ومـن أبـرز تلـك
التدابري:
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ص ـ ـ ـ ــدور ق ـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ــس ال ـ ـ ـ ــوزرا رق ـ ـ ـ ــم  82وت ـ ـ ـ ــاريخ 1435/3/5ه ـ ـ ـ ـ ـ املواف ـ ـ ـ ــق
(2014/1/7م) ،القاضي باعتماد تنظيم الدعم السكي الذ يهد إيل تيسري
متلــك األســرة ملســكن مناس ـ  ،وتــوفري دعــم ســكي يف صــورة (أر ســكنية ،أو
قر سكي ،أو أر وقـر سـكنين معـ ا ،أو وحـدة سـكنية) ،بنـا علـى طلـ
املتقــدم ،وقــد اســتقبلت وزارة اإلســكان الطلبــات عــء بوابــة (إســكان) اإللكرتونيــة
وفرزها والتأكـد مـن اسـتيفائها للشـرو آليـا ،ومت البـد يف التوزيـع علـى املسـتحقن
يف بع مناطق اململكة؛



ـص هلــذا
اعتمــاد بنــا  500ألــف وحــدة ســكنية يف كافــة منــاطق اململكــة ،وخصـ و
املشـرو احليو الكبري ( )250مليـار ريــال سـعود  ،أ مايعـادل ( 66.6مليـار
دولر أمريكي)؛



رفع احلد األعلى للقر السـكي املقـدم مـن صـندوق التنميـة العقـار مـن (300
ألــف ريــال ســعود ) ،أ مــا يعــادل ( 80ألــف دولر أمريكــي) إىل ( 500ألــف
ريـال سعود ) ،أ أكثر من ( 133ألف دولر أمريكي)؛



دعم رأمسال صندوق التنميـة العقاريـة مببلـ جتـاوز ( 40مليـار ريــال) أ أكثـر مـن
( 10مليــار دولر أمريكــي) يف فــرتة ســابقة ملواجهــة الطل ـ املتزايــد علــى القــرو
املقدمة من الصندوق لبنا مساكن خاصة؛



إعفـ ــا مجيـ ــع املتـ ــوفن مـ ــن أقسـ ــا قـ ــرو صـ ــندوق التنميـ ــة العقـ ــار لألغ ـ ـرا
الســكنية اخلاصــة املســتحقة علــيهم دون أيــة شــرو  ،وإعفــا مجيــع املقرتضــن مــن
صندوق التنمية العقار لألغرا السكنية اخلاصة من قسطن ملدة عامن؛
العقارية؛



تسهيل إجرا ات احلصول على القرو



إشـ ـ ـراك القط ـ ــا املص ـ ــريف يف تق ـ ــدم الق ـ ــرو
بأقسا ميسرة؛



إنشا وزارة لإلسكان ،لتتوىل تنظيم هذا القطا مبا ُيقـق للمـواطن سـرعة حصـوله
على املسكن؛



قضــى األمــر الســامي رقــم  41211يف 1434/11/10ه ـ املوافــق (2013/9/16م)
بتخصــيص نســبة مــن اإلســكان اخلــري لألســر املنقطعــة يف اخلــارج واحملتاجــة وفــق
الشرو املعتءة وأن يكون ذلك بالتنسيق مـع وزارة اإلسـكان لضـمان عـدم ازدواج
منح السكن؛



ت ــوفري دع ــم إض ــايف مببل ـ ـ ( 20ملي ــار ري ـ ــال) أ م ــا يع ــادل ( 5.3ملي ــار دولر
أمريكــي) لتس ـريع اســتفادة امل ـواطنن مــن املخططــات الســكنية يف خمتلــف منــاطق
اململكة يف عام 1436هـ (2015م).

العقاري ـ ــة للمـ ـ ـواطنن ،ال ـ ــي تس ـ ــرتد
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( ) الح( ت التمتت خ اا الصحة العااة والرعاقة الطبية والضماق الخ اا اال تماعية
الرعاقة الصحية
 -114كفلت اململكة حـق الرعايـة الصـحية يف املـادة ( )31مـن النظـام األساسـي للحكـم الـي
نصت على أن" تعد الدولة بالصحة العامة ،وتوفر الرعاية الصحية لكل مـواطن وأسـرته يف حالـة
الط ـوار وامل ــر والعجــز والش ــيخوخة" .وحرصــت 1423/3/22ه ـ ـ املواف ــق (2002/6/3م)،
الذ تضمن يف املادة ( )2أن النظام يهد إىل ضمان توفري الرعايـة الصـحية الشـاملة املتكاملـة
جلميع السكان بطريقـة عادلـة وميســرة وتنظيمهـا .ومـن األنظمـة الـي تعـد بالرعايـة الصـحية أيضـ ا
نظــام اهليئ ــة الســعودية للتخصص ــات الطبيــة ،ونظ ــام مزاولــة امله ــن الصــحية ،ونظ ــام اهليئــة العام ــة
للغـ ــذا والـ ــدوا وغريهـ ــا مـ ــن األنظمـ ــة الصـ ــحية .باإلضـ ــافة إىل جهـ ــود ن ـ ــشر التوعيـ ــة الصـ ــحية
والتحصن ضد األمرا املعدية والتشخيص والعالج لألمرا الشائعة ،وتوفري األدوية األساسية
إىل جان توفري العناية الصحية للحجاج عموم ا سعودين وغريهم.
 -115تواصلت جهود رفـع مسـتوى اخلـدمات الصـحية املقدمـة للمسـتفيدين مرتكـزة علـى مبـدأ
املســاواة ،وقــد مشلــت هــذه اجلهــود جمــالت عــدة مــن أبرزهــا  :رعايــة األمومــة والطفولــة ،وب ـرامج
التحصــن والرعايــة الصــحية للمعــوقن ،واملســنن ،والرعايــة الصــحية للطــالب والطالبــات ،والرعايــة
الصحية يف حالت احلواد والطـوار والكـوار  ،ومكافحـة المـرا املعديـة والوبائيـة ،وعـالج
األمرا املستعصية ،وزراعة األعضـا والصـحة النفسـية ،وغـري ذلـك مـن عناصـر الرعايـة الصـحية
الشاملة إضافة إىل ما يتعلق بالبنية التحتية املساندة يف هذا اجملـال ،وجتـدر الشـارة إىل أن امليزانيـة
املخصص ــة ل ــوزارة الص ــحة ق ــد ارتفع ــت خ ــالل الف ــرتة م ــن ع ــام 2007م إىل ع ــام 2015م م ــن
( 22.8مليــار ري ــال ســعود ) أ مايعــادل ( 6مليــار دولر أمريكــي) إىل ( 59.9مليــار ري ــال
ســعود ) أ مايعــادل ( 15.9مليــار دولر أمريكــي) ،كمــا ارتفــع عــدد مراكــز الرعايــة األوليــة
املنتش ــرة يف مجي ــع حمافظ ــات اململك ــة ومناطقه ــا الداري ــة مب ــا نس ــبته  %52.33ليص ــل ع ــددها
إىل ( )2283مركزا صحيا تعد بتقدم الرعاية األولية للمستفيدين من املواطنن واملقيمن.
 -116ويف ســبيل تقــدم رعايــة صــحية متميــزة للجميــع؛ مت اختــاذ العديــد مــن التــدابري الراميــة إىل
ذلك ،كتوفري املوارد الصحية ،وتأهيل القوى العاملة يف اجملال الصـحي ،والتوسـع يف افتتـاح املـدن
الطبيــة يف خمتلــف منــاطق اململكــة ،كمــا راعــت خطــط التنميــة والـءامج والسياســات الصــحية رفــع
مســتوى اخلــدمات الصــحية املقدمــة لقــاطي املنــاطق الريفيــة لضــمان حتقيــق املســاواة بــن القــاطنن
يف املنــاطق احلض ـرية والريفيــة يف التمتــع بــاحلق يف الصــحة واخلــدمات الصــحية .إضــافة إىل ذلــك
فقــد مت ختصــيص موازنــات ماليــة إلنشــا عــدد مــن املــدن الطبيــة واملستشــفيات ،ومراكــز الرعايــة
األولي ــة يف خمتل ــف من ــاطق اململك ــة ،حيـ ـ مت افتت ــاح ( )15مستش ــفى خ ــالل ع ــام 1434هـ ــ،
املواف ـ ــق (2013م) أض ـ ــافت س ـ ــعة س ـ ـ ـريرية جمموعه ـ ــا ( )2890س ـ ـ ـريرا .ويف ع ـ ــام 1435ه ـ ـ ــ،
املوافق (2014م) مت العمل على تشغيل عدد ( )35مشـروع ا مـن مشـاريع املستشـفيات ،وبسـعة
سريرية ( )3650سريرا ،وجير العمل على إنشـا ( )123مـن املستشـفيات ،بلـ جممـو أسـر ا
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( )32000سـ ـريرا ،ستض ــيف ( )24181سـ ـريرا .كم ــا تض ــمن األم ــر الس ــامي رق ــم ()3404
وت ــاريخ 1433/6/2ه ــ ،املواف ــق (2012/4/24م) توس ــعة مدين ــة املل ــك عب ــد اهلل الطبي ــة مبك ــة
املكرمــة ،وإنشــا مدينــة امللــك خالــد الطبيــة باملنطقــة الشــرقية ،وإنشــا مدينــة امللــك فيصــل الطبيــة
خلدمة مناطق اململكة اجلنوبية ،وإنشا مدينة األمري حممد بن عبد العزيز الطبية باجلو .
 -117وفيمــا يتعلــق بنســبة التغطيــة بالتحصــينات األساســية ،فقــد بلغــت نســبة التغطيــة باللقــاح
السداس ـ ـ ــي( ،)%98.1( )17ولقـ ـ ـ ــاح ش ـ ـ ــلل األطفـ ـ ـ ــال الفم ـ ـ ــو ( ،)%98.1ولقـ ـ ـ ــاح الـ ـ ـ ــدرن
( ،)%98( :)BCGواللق ـ ـ ــاح الثالث ـ ـ ــي الفريوس ـ ـ ــي( ،)%97.1( )18ولق ـ ـ ــاح البكتريي ـ ـ ــا العقدي ـ ـ ــة
الرئويــة ( .)%98كمــا بلغــت معــدل اإلصــابة بشــلل األطفــال لكــل ( 100.000نســمة) ،%0
والس ــعال ال ــديكي  ،%0.003واحلص ــبة  ،%0.5وال ــدرن الرئ ــو  ،%7.59والك ـزاز الولي ــد
لكل ( 1000مولود حي) .%0.004
 -118ص ــدرت أوام ــر س ــامية وق ـرارات تقض ــي بع ــالج العدي ــد م ــن الفئ ــات عل ــى نفق ــة الدول ــة
ومعاملتهــا كمــا يعامــل املواطنــون الســعوديون ،ومــن أبــرزهم :زوجــة امل ـواطن الســعود األجنبيــة،
وأبنا املواطنة السـعودية ،والـزوج األجنـيب للمواطنـة السـعودية إذا كـان ضـمن خـدما ا ،والعـاملون
يف اخلدم ــة املنزلي ــة ،واملتعاق ــدون م ــع الدول ــة مم ــن تقض ــي عق ــودهم بعالجه ــم عل ــى نفق ــة الدول ــة،
ومرضــى الــدرن الــذين ُيملــون اإلقامــة النظاميــة ،والســجنا والســجينات خــالل مــدة حمكــوميتهم،
وأفـراد قبائــل النســين الــذين ُيملــون اجلنســية اليمنيــة املقيمــن يف منــاطق اـران واملنطقتــن اجلنوبيــة
والغربي ـ ــة خ ـ ــالل إق ـ ــامتهم يف اململك ـ ــة ،واملعوق ـ ــون واملس ـ ــنون واأليت ـ ــام الس ـ ــاكنون يف دور الش ـ ــؤون
الجتماعية ،ومرضى اإليـدز ،واملرضـى مـن احلجـاج واملعتمـرين وغـريهم .وقـد أصـدرت وزارة الصـحة
تعليمات معممة على مجيع مستشفيا ا واملراكز الصحية التابعة هلا تقضي بعالج تلك الفئات.
الضماق اال تماعت
 -119اعتنــت اململكــة بتــوفري الرعايــة الجتماعيــة ملواطنيهــا علــى قــدم املســاواة ،وقــد جــا يف
النظــام األساســي للحكــم يف م ـواده (21و22و )27مــا يعــزز وُيمــي هــذا احلــق ،وقــد حرصــت
اململكــة منــذ أمــد بعيــد علــى تعزيــز هــذا اجلان ـ  ،حي ـ صــدر أول نظــام للضــمان الجتمــاعي
باملرســوم امللكــي رقــم ( )19وتــاريخ 1382/3/18هـ ـ املوافــق (1962/8/18م) ،وتبعــه صــدور
نظ ــام جدي ــد للض ــمان الجتم ــاعي مبوج ـ املرس ــوم امللك ــي رق ــم م 45/بت ــاريخ 1427/7/7ه ـ ـ
املوافــق (2006/8/1م) ،ليواكـ املتغـريات القتصــادية والجتماعيــة .و ــد الدولــة مــن تقــدم
الرعاية الجتماعية إىل ضمان مشاركة أفراد اجملتمع السـعود كافـة يف بـرامج التنميـة الشـاملة مـن
خالل حتويل مستفيد الضمان الجتماعية من فئـة متلقيـة للمسـاعدات إىل فئـة منتجـة معتمـدة
علــى نفســها عــء ال ـءامج اإلنتاجيــة هــذا باإلضــافة إىل تقــدم املســاعدات املاليــة والعينيــة لــذو
__________

( )17يشمل الدفترييا والسعال الديكي والكزاز واملستدمية النزلية واللتهاب الكبد ب وشلل األطفال املعطل.
( )18يشمل احلصبة والنكا واحلصبة األملانية.

GE.16-17480

49

CERD/C/SAU/4-9

الــدخول املنخفضــة .ويــتم صــر معــاش شــهر للمســتفيدين مــن الضــمان الجتمــاعي ويشــمل
الفئــات التاليــة :اليتــامى  -والعــاجزون عــن العمــل  -ومــن بل ـ ســن الشــيخوخة  -والنســا الالئــي
ل عائــل هلــن (املطلقــات  -األرامــل  -األرامــل ذوات األيتــام  -مــن يســبق هلــن الــزواج) واألســر
املتغي عائلها  -واألسر غري املعولة ،وكذلك الفئات املستثناة من شرو اجلنسية السعودية وهم:


األســر املكون ــة م ــن أم س ــعودية وأب غ ــري ســعود  ،وامل ـرأة األجنبي ــة املتزوج ــة م ــن
سعود  ،أو أرملته الي هلا أولد منه؛

 حاملي بطاقات التنقل من املعوقن جسمي ا أو حسي ا أو عقليـ ا مـن الوجهـة الطبيـة
وجتاوزوا سن  18عاما واألرامل ذوات األيتام واأليتام.
 -120وتتنــو الـءامج الــي تقــدمها الدولــة ممثلــة بــوزارة العمــل والتنميــة الجتماعيــة يف مســاعدة
احملتاج ليساعد نفسه وليصل إىل حياة كرمية تليب احتياجاته واحتياجات أسرته األساسـية وتتمثـل
هذه الءامج يف ااي:
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رنر ررااج المس ر رراع ا المقط عر ررة :وهـ ــو أحـ ــد ال ـ ـءامج الـ ــي ـ ــد إىل الرفـ ــع
مـ ــن الشـ ــأن الجتم ـ ــاعي والقتصـ ــاد وق ـ ــد صـ ــر هـ ــذا الءن ـ ــامج للعـ ــام امل ـ ــايل
احلــايل 1437-1436هـ ـ مبل ـ أربعــة مليــارات و 527مليــون ري ــال أ مايعــادل
( 1.2مليار دول أمريكي) حى تارخيه؛
رنااج ال عم التكميلت :وهو ضمن منظومة الءامج املسـاندة الـي ختـدم فئـة الشـباب
أصحاب الدخل احملدود من الفئة العمرية  18سنة إىل أقل من  35سنة؛
رنررااج المس رراع ا النق ق ررة ا ررل الحقيب ررة وال ررزي الم من ررت :ويه ــد إىل
مشــاركة األســرة املســتفيدة مــن الضــمان الجتمــاعي يف تــوفري املســتلزمات املدرســية
والــز املدرســي ألبنــائهم وكــان يقــدم بشــكل عيــي وذلــك بتوزيــع احلقائ ـ والــز
املدرس ــي عل ــى أبن ــا مس ــتفيد ومسـ ــتفيدات الض ــمان الجتم ــاعي وم ــع بدايـ ــة
عام 1432-1431هـ ولرغبة املستفيدين من الضمان الجتماعي باستالم مبـال
نقدية لكي يتم شرا احتياجـات أبنـائهم املدرسـية بأنفسـهم مت حتويـل الءنـامج إىل
إيـدا نقـد حيـ يـتم إيـدا املبـال مباشـرة إىل حسـاب املسـتفيدين بواقــع 240
ريـال للسنة ويشمل الطالب يف مرحلة التعليم العام؛
رنررااج تسر ق ررزء اررط ر اتير الك ر رراء :بالتعــاون مــع هيئــة الكهربــا والتنظــيم
املـ ــزدوج ويهـ ــد هـ ــذا الءنـ ــامج إىل ضـ ــمان اسـ ــتمرارية إيصـ ــال خدمـ ــة الكهربـ ــا
ملسـ ــاكن مسـ ــتفيد الضـ ــمان الجتمـ ــاعي وختفيـ ــف الع ـ ـ املـ ــايل عـ ــن كاه ـ ــل
املستفيدين وذلك عن طريق تسديد جـز مـن فـواتري الكهربـا  ،وخيتلـف هـذا املبلـ
باختال عدد أفراد األسـرة املسـجلن يف الضـمان الجتمـاعي وكـذلك بـاختال
املنــاطق حي ـ قســمت املنــاطق إىل ثــال ش ـرائح (بــارد ومعتــدل وحــار) وقــد بل ـ
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إمجــايل مــا مت صــرفه خــالل العــام املنصــرم حنــو ( 870مليــون ري ــال) أ مايعــادل
( 232مليون دولر أمريكي) هلذا الءنامج؛








رنرااج المسرراع ا النق قررة ا رل الغررذاء :بالتعــاون مـع مصــلحة الحصــا ات
واملعلومات ويهد إىل ختفيف العـ املـايل عـن كاهـل املسـتفيدين مـن الضـمان
الجتمــاعي ومشــاركتهم يف تــوفري الغــذا ألفـراد أســرهم وســد احتياجــا م املعيشــية
وذلك عن طريق إيدا مبل املساعدة للغذا بتاريخ العاشر من كـل شـهر هجـر
حس عدد أفراد األسرة؛
رنرااج التررتايط الصررحت :وهـو ضــمن منظومـة الـءامج املسـاندة بالتــأمن الصــحي
للفئـ ــات املسـ ــتحقة مـ ــن الضـ ــمان الجتمـ ــاعي وقـ ــد أحيـ ــل إىل جملـ ــس اخلـ ــدمات
الصحية لدراسته ويف انتظار ما يصدر بشأنه؛
رنااج المشروعا اإلنتا ية :ويهد إىل حتويل األسر املسـتفيدة مـن الضـمان
الجتماعي والقادرة على العمل واإلنتاج من أسر معولة إىل أسر عائلة قادرة على
العمــل والنتــاج وذلــك مــن خــالل تــأهيلهم وتقــدم الــدعم املــايل هلــم هبــد زيــادة
دخل املستفيدين واملستفيدات من الضمان الجتماعي؛
رنااج تسر ق منر م اختبراما القيرا والتحصريل العلمرت :ويهـد الءنـامج
إىل التخفيــف مــن العبــئ املــايل عــن كاهــل املســتفيدين واملســتفيدات واملســامهة يف
إعفا أبنائهم من رسوم اختبارات القيا والتحصـيل العلمـي ويشـمل الطـالب يف
املرحلة الثانوية (ثاي ثانو وثال ثانو ) من عمر  17سنة إىل  26سنة.

 -121يف جمـال الطفولـة واأليتـام ،مت إنشـا إدارة خاصـة بطلبـات الحتضـان لألطفـال جمهـويل الوالـدين
مبوج ـ الق ـرار ال ــوزار رق ــم ( )19583وت ــاريخ 1422/06/22ه ـ ـ املواف ــق (2001/9/10م)
هبد إيوا هؤل األطفال ،وحتتضن وزارة العمل والتنمية الجتماعية عددا كبريا من املؤسسات
اخلاصــة برعايــة األحــدا مــن البنــن والبنــات ،وتقــوم كــذلك برعايــة املســنن مــن خــالل عش ـرين
مؤسسة يف خمتلف مناطق اململكة.
 -122واختــذت حكومــة اململكــة العديــد مــن املبــادرات الــي تــدعم حــق الرعايــة الجتماعيــة،
ومنهــا تنظــيم صــناديق الــء وتســجيلها كجمعيــات خرييــة لتقــدم خــدمات اجتماعيــة جلميــع أفـراد
اجملتم ــع وف ــق لئح ــة اجلمعي ــات واملؤسس ــات اخلريي ــة الص ــادرة بقـ ـرار جمل ــس ال ــوزرا رق ــم ()107
يف 1410/6/25هـ املوافق (1990/1/ 22م) ،وقد مت تعزيز هذا النشا بإنشا اإلدارة العامة
للمؤسسات واجلمعيات األهلية لتنظيم جهود األفراد واجلماعات ،وتـوجيههم للعمـل املشـرتك مـع
اجلهود احلكومية ملقابلة احتياجات اجملتمع ،وحل مشـكالته والنتفـا بإمكانـات أفـراده وطاقـا م
من أجل النهو باحلياة القتصادية والجتماعية للمجتمع ،والرفع من مستوى احلياة ،وإحدا
تغيري إجيـاا يف أسـلوب العمـل واملعيشـة .وقـد تطـورت خـدمات هـذه اجلمعيـات واملؤسسـات مـن
جمـرد تقـدم املسـاعدات املاليــة إىل تـوفري اخلـدمات املباشــرة وغـري املباشـرة الــي تسـاعد األفـراد علــى
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العتمــاد علــى أنفســهم عــن طريــق تنميــة مهــارا م عــء ب ـرامج التعلــيم والتثقيــف والتأهيــل ،وقــد
بلغ ــت أع ــداد ه ــذه اجلمعي ــات يف مجي ــع من ــاطق وم ــدن اململك ــة قراب ــة ( )591مجعي ــة تعم ــل يف
جمالت خمتلفة ومتنوعة من جمالت العمل اخلري والجتماعي.
 -123وفيما يتعلق حبقوق األشخاص ذو اإلعاقة ،فقد مت اختاذ العديد من التـدابري التشـريعية
واإلجرائية الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق األشخاص ذو اإلعاقة ،ومن ذلك إصدار نظام رعاية
املعــوقن  -املشــار إليــه يف اجلــز األول مــن التقريــر  -واملصــادقة علــى اتفاقيــة حقــوق األشــخاص
ذو اإلعاقــة والءوتوكــول امللحــق هبــا يف عــام 2008م ،كمــا انضــمت اململكــة إىل العقــد العــرا
لذو الحتياجات اخلاصة الذ يؤكد على أمهيـة إدمـاج قضـايا األشـخاص ذو اإلعاقـة كجـز
ل يتج ـزأ مــن إس ـرتاتيجيات التنميــة املســتدامة .كمــا مت إنشــا العديــد مــن اجلمعيــات الــي تعــد
حبقوق ذو اإلعاقة مثل مجعية األطفال املعوقن ،ومركز األمري سلمان ألحبا اإلعاقة ،وغريمها.
وق ــد بلـ ـ ع ــدد مراك ــز التأهي ــل ( )26مركـ ـزا ،كم ــا يوج ــد مؤسس ــتان لرعاي ــة األطف ــال املص ــابن
بالشلل ،ومنحت تراخيص ملراكز رعاية أهلية هلذه الفئة بل عددها ( )16مركزا.
 -124وقـ ـ ـ ــد صـ ـ ـ ــدر املرسـ ـ ـ ــوم امللكـ ـ ـ ــي رقـ ـ ـ ــم (م )37/وتـ ـ ـ ــاريخ 1421/09/23هـ ـ ـ ـ ـ املوافـ ـ ـ ــق
(2000/12/19م) القاضـ ــي بـ ــأن تتـ ــوىل وزارة العمـ ــل والتنميـ ــة الجتماعيـ ــة التنسـ ــيق لتوظيـ ــف
اخلــدمات الطبيــة والجتماعي ــة والرتبويــة والنفســية واملهني ــة ومســاعدة ذو الحتياجــات اخلاص ــة
على تكيفهم يف اجملتمع من خالل فتح مراكز إيوائية لشديد اإلعاقة ،ومراكـز أخـرى لتـأهيلهم،
وتشغيلهم ،وتوفري األجهزة التعويضية.
 -125وفيمــا يتعلــق بــدور الرعايــة الجتماعيــة ،فهــي تســتقبل املســنن  -مــن اجلنســن  -الــذين
أعجز م الشيخوخة عن العمل ،أو الذين يعجزون عن القيام بشـؤون أنفسـهم ،أو املرضـى الـذين
بلغ ـوا ( )60عام ـا م ــن املص ــابن بعج ــز ب ــدي أو عقل ــي أفق ــدهم الق ــدرة عل ــى العم ــل ،أو رعاي ــة
أنفسهم بشر خلوهم من األمرا املعدية ،وعـدم وجـود أقـارب هلـم ممكـن أن يعتنـوا هبـم ،ولقـد
روعـي عنــد إعـداد هــذه الــدور أن تكـون قريبــة إىل حيــاة األسـرة الطبيعيـة؛ يتمتــع فيهـا املســن بنــو
مــن الســتقالل ويشــعر فيهــا بالراحــة واألمــن والســكينة ،وتــوفر هلــم داخــل تلــك الــدور؛ اإلعاشــة
الكاملـ ــة والرعايـ ــة الجتماعيـ ــة والصـ ــحية والنفسـ ــية وخـ ــدمات العـ ــالج الطبيعـ ــي وب ـ ـرامج العنايـ ــة
الشخصــية ،كمــا تتــيح هلــم مزاولــة بع ـ األعمــال اليدويــة واألعمــال الفنيــة بغــر شــغل أوقــات
الفراغ ،كما ميكن املقيمون داخل دور الرعايـة مـن الخنـرا يف الـءامج الدينيـة والثقافيـة والرتفيهيـة
املناســبة ،وتقــدم هلــم ب ـرامج أخــرى تتمثــل يف الزيــارات والــرحالت األســبوعية والنزهــات الــي تــتم
بانتظــام للقــادرين مــنهم بغيــة ربطهــم بــاجملتمع اخلــارجي والقضــا علــى إحساســهم بالعزلــة .ويقــدم
لكل مقيم بالدار مصرو شهر  .وتوجد حاليا عشـر دور لرعاية املسنن واملسنات موزعة علـى
أرجا اململكة.
 -126وفيمــا يتعلــق بوحــدات احلمايــة الجتماعيــة ،فقــد مت إقامــة ( )12وحــدة محايــة باإلضــافة
إىل ( )3مراكــز حلمايــة األطفــال ،و( )9مجعيــات خرييــة متــار أعمــال احلمايــة الجتماعيــة ،هــذا
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باإلض ــافة إىل جل ــان احلماي ــة الجتماعي ــة الب ــال ع ــددها ( )17جلن ــة .وي ــتم اإلي ـوا وفق ــا لش ــرو
حمددة أمهها؛ أن يقتصر اإليوا على املرأة مهما كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة ،وأن
تكون احلالة قد تعرضت لإليذا املنصوص عليه يف النظام ولئحته التنفيذية ،وتعذر إيواؤها لدى
أسر بديلة من أقارهبا.
(ه) الح( ت التعليم والت مق
 -127نصــت املــادة ( )30مــن النظــام األساســي للحكــم علــى أن "تــوفر الدولــة التعلــيم العــام،
وتلتــزم مبكافحــة األميــة" .وقــد هــد نظــام تعلــيم الكبــار وحمــو األميــة الصــادر باملرســوم امللكــي
رقم م 22/وتاريخ 1392/6/9هـ املوافق (1972/7/21م) وفقا ملادته ( )2إىل حمو األمية بـن
مجيع املواطنن مبختلف فئا م ،وأوجبت املادة ( )4منه إعداد خطة شـاملة للقضـا علـى األميـة،
عل ـ ــى ض ـ ــو البيان ـ ــات اإلحص ـ ــائية اخلاص ـ ــة حبص ـ ــر ع ـ ــدد األمي ـ ــن وأم ـ ــاكن جتمعه ـ ــم ،وأك ـ ــدت
امل ــادة ( )11من ــه عل ــى جماني ــة الدراس ــة يف ب ـرامج حم ــو األميِّــة وتعل ــيم و
الكب ــار ،وعل ــى تزوي ــد الدارس ــن
بالكت ـ واألدوات الال وزمــة ووســائل اإليضــاح جماناــا طيلــة فــرتة دراســتوهم ،وكلفــت مادتــاه ()16 ،14
اجله ـ ــات احلكومي ـ ــة واملؤسس ـ ــات العام ـ ــة باإلض ـ ــافة إىل الش ـ ــركات واملؤسس ـ ــات اخلاص ـ ــة القي ـ ــام
مبحــو األميــة بــن أفر وادهــا ومنســوبيها وفــق عــدد مــن الض ـوابط وااليــات ،كمــا تضــمن النظــام يف
مادتـه ( )19تشـكيل جلنــة عليـا حملـو األميــة وتعلـيم الكبــار يكـون مـن مهامهــا وفقـ ا للمــادة ()20
ـاملة حملــو األميِّــة ،وإق ـرار السياســة التخطيطيــة لتعلــيم و
مــن النظــام إق ـرار اخلطــة الشـ و
الكبــار ومتابعــة
تنفيذها ،و و
اقرتاح موا ورد جديدة لتمويل مشروعات حمـو األميِّـة واستصـدار املوافقـة عليهـا ومـن اجلهـة
املختص ــة ،باإلض ــافة إىل تنس ــيق اجله ــود ب ــن ال ــوزارات واجله ــات احلكومي ــة واملؤسس ــات اخلاص ــة
لغر حمو األميِّة.
 -128وقـ ـ ـ ـ ـ ــد ص ـ ـ ـ ـ ـ ــدر ق ـ ـ ـ ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزرا رق ـ ـ ـ ـ ـ ــم  139وت ـ ـ ـ ـ ـ ــاريخ 1425/4/26ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
املوافـق (2004/6/15م) القاضـي بــأن يكـون التعلـيم العــام إلزاميـ ا ملـن هــم يف سـن السادســة إىل
اخلامسة عشرة ،وأكدت السياسة اإلعالمية للمملكة يف ماد ـا ( )16علـى أن" :يعمـل اإلعـالم
السعود على مكافحة األميـة والـتخلص منهـا ويستشـعر قسـطه املهـم مـن املسـئولية يف معاجلتهـا
ويوظــف قــدرا مناســبا مــن جهــوده هلــذه املعاجلــة علــى أســس تربويــة علميــة وخيصــص بـرامج ثقافيــة
تناس خمتلف األذواق واألعمار وترتقي بفكر اإلنسان ووجدانه" .وفيمـا يتعلـق مبجانيـة التعلـيم،
فقد أكدت املـ ـ ــادة ( )233من السياسـ ـ ــة العامـ ـ ــة للتعليم باململكة الصــادرة بقرار جمل ـ ــس الـوزرا
رق ـ ـ ــم  779وتاريخ 1389/9/17-16هـ املواف ـ ـ ـ ــق 1969/11/27-26م علـى جمانيـة التعلـيم
يف كافة أنواعه ومراحله .كما أكدت املادة ( )15مـن سياسـة التعلـيم باململكـة العربيـة السـعودية
على ربط الرتبية والتعليم يف مجيع املراحل خبطة التنمية العامة للدولـة والـي ـد لتحقيـق شـراكة
قومية بن الرجل واملرأة.
 -129وتعكس مؤشرات خطط التنمية يف اململكة العربية السعودية استمرار تطور أوضـا املـرأة
املختلفة ومنها التعليم مبا ُيقـق أهـدا خطـط التنميـة املتعاقبـة حنـو ضـمان مشـاركة الرجـل واملـرأة
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يف حتقيقها ،فعلى الرغم من البداية املتأخرة نسبي ا يف تعليم البنات مقارنة بالبنن ،فقد تصاعدت
وترية التحاق البنات مبراحل التعليم العام املختلفة ،حي بلغت نسبة التحاق اإلنا حنـو ()93
طالبة لكل ( )100طال من الطالب املقيدين يف التعليم العـام مبراحلـه الـثال لعـام 2013م،
كمـا أن معــدل أعـداد مــدار البنـات بلـ ( )96مدرسـة للبنــات مقابـل ( )100مدرســة للبنــن،
وفيما يتعلق باملعلمات فكان املعدل ( )111معلمـة مقابـل كـل ( )100معلـم يف التعلـيم العـام،
ويالحـ أنــه مــا بــن الســنوات 1433-1422ه ـ (2012-2001م) ارتفعــت معــدلت القيــد
الص ــايف للبن ــن يف املرحل ــة البتدائي ــة م ــن ( )%84إىل ( ،)%96.37وارتفع ــت النس ــبة املن ــاظرة
للبنــات مــن ( )%82إىل ( .)%96.65ويف ســبيل حتقيــق أعلــى مســتويات اجلــودة يف التعلــيم،
فق ــد عم ــدت وزارة التعل ــيم إىل تأهي ــل املعلم ــن واملعلم ــات الب ــال ع ــددهم ( 527.030معلمـ ـ ا
ومعلمـ ــة) علـ ــى قـ ــدم املسـ ــاواة ،مـ ــن خـ ــالل التـ ــدري  .ويوضـ ــح اجلـ ــدول أدنـ ــاه أعـ ــداد املعلمـ ــن
واملعلمات الذين خضعوا للءامج التدريبية:
البرااج الت مقبية المق اة للمعلميط والمعلما خالج العام ال مانت 2015م
اجملال

عدد الءامج التدريبية
عدد املتدربن/املتدربات

معلمون

40116
98492

معلمات

4145
409976

 -130كم ــا يوج ــد يف اململك ــة العدي ــد م ــن امل ــدار اخلاص ــة باجلالي ــات األجنبي ــة املقيم ــة ال ــي
تتــيح هلــم تعلــيم أبنــائهم وفــق املنــاهج املدرســية املعمــول هبــا يف بلــدا م مبوج ـ لئحــة املــدار
األجنبيـ ــة يف اململكـ ــة ال ـ ــي صـ ــدرت بق ـ ـرار جملـ ــس الـ ــوزرا رق ـ ــم ( )26وتـ ــاريخ 1418/2/4ه ـ ـ ـ
املوافق (1997/6/10م) ،ويبل عدد الطـالب والطالبـات غـري السـعودين يف املـدار احلكوميـة
حوايل  592،227وذلك يف املراحل البتدائية واملتوسطة والثانوية (مراحل التعليم العام) ،ويقـدم
التعلــيم هلــذه الفئــة بصــفة جمانيــة دون تفرقــة بيــنهم وبــن امل ـواطنن .ويبل ـ عــدد املــدار األجنبيــة
امل ــرخص هل ــا بالعم ــل يف اململك ــة ح ــى ع ــام 2013م ( )178مدرس ــة موزع ــة عل ــى  16منطق ــة
وحمافظة تعليمية ،ويبل عدد طالب هذه املدار أكثر من  100000ألف طال وطالبة.
 -131بل ـ ـ عـ ــدد املنـ ــاهج الـ ــي تـ ــدر يف اململكـ ــة أكثـ ــر مـ ــن  20منهج ـ ـا منهـ ــا المريكـ ــي،
والءيطـاي ،والفرنســي ،والفلبيــي ،واألسـرتايل ،والباكسـتاي ،واهلنــد  ،والءتغــايل ،والغيــي ،واملــايل،
والياباي ،والكور  ،والسويد  ،واإلرتري  ،والرتكي ،واألملاي ،واإلندونيسي ،والغـاي ،واإليطـايل،
واليونــاي ،والســريلنكي ،وغــريه .كمــا قامــت اململكــة بتمكــن أبنــا األشــقا مــن الشــع اليمــي
والشع السور من الدراسة يف املدار احلكومية جمانا.
(ه) ح( االن ام ت النشالا الثقا ية على ق م المساوا
 -132نصت املادة ( )29من النظام األساسي للحكم علـى أن "ترعـى الدولـة العلـوم وااداب
والثقافة ،وتعد بتشجيع البح العلمي ،وتصون الـرتا اإلسـالمي والعـرا ،وتسـهم يف احلضـارة
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العربيــة واإلســالمية واإلنســانية" .وأكــدت السياســة اإلعالميــة للمملكــة يف ماد ــا ( )14علــى أن
"ختصــص وســائل اإلعــالم بـرامج ثقافيــة رفيعــة املســتوى متعــددة الجتاهــات للفئــات املثقفــة ثقافــة
عاليـة مـن شــأ ا أن تلـيب حاجـات هــذه الفئـات الفكريــة الثقافيـة وتسـتدم اتصــاهلا باحليـاة العلميــة
املتطورة ووقوفها على ااثار الفكرية املتجددة" .وتقدم هذه الءامج للجميع على قدم املساواة.
 -133وفيم ــا يتعل ــق بالبح ـ العلم ــي ،فتض ــم اجلامع ــات كاف ــة مرك ـزا حبثي ـا يف ك ــل كلي ــة م ــن
كليا ــا لــه ميزانيــة حمــددة وفــق اختصاصــه ،ويتــاح البحـ العلمــي مــن خــالل تلــك املراكــز جلميــع
امللتحق ــن يف اجلامع ــة ،كم ــا تش ــر عل ــى تل ــك املراك ــز عم ــادة يف ك ــل جامع ــة تس ــمى عم ــادة
البحـ العلمــي ،ويوجــد بتلــك اجلامعــات عــدد مــن الكراســي البحثيــة العلميــة الــي تـدعم بشــكل
مباشــر مــن رجــال األعمــال والشــركات وفــق اهتماما ــا ووفــق اجملــال الــذ ُيــدده الــداعم ،وتعــد
نتــائج األحبــا حــق للباحـ يقــوم بتســجيلها يف مدينــة امللــك عبــدالعزيز للعلــوم والتقنيــة بامســه يف
حال وجود برا ة اخرتا أو غري ذلك من احلقوق املعنوية سوا العلمية أو األدبية أو الفنية .
 -134وق ـ ـ ــد ج ـ ـ ــا نظ ـ ـ ــام محاي ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق املؤل ـ ـ ــف الص ـ ـ ــادر باملرس ـ ـ ــوم امللك ـ ـ ــي رق ـ ـ ــم م41/
وتــاريخ 1424/7/2ه ـ املوافــق (2003/8/30م) وفقـ ا للمــادة ( )2منــه ليــوفر احلمايــة القانونيــة
مل ـؤلفي املصــنفات املبتكــرة يف العلــوم وااداب والفنــون أي ـا كــان نــو هــذه املصــنفات ،أو طريقــة
التعبري عنها ،أو أمهيتهـا ،أو الغـر مـن تأليفهـا ،وأكـدت املـادة ( )8منـه علـى ملكيـة املؤلـف أو
املـؤلفن الــذين ابتكــروا املصــنف للحقــوق املقــررة يف هــذا النظــام ،وإىل حــق املؤلــف يف القيــام بكــل
أو أ مــن التصــرفات حسـ طبيعــة املصــنف مــن بينهــا :نســبة مصــنفه لنفســه ،ودفــع أ اعتــدا
على حق فيه ،والعرتا على كل حتريف أو تشويه أو تعديل أو تغيري ملصنفه ،إضافةا إىل حقـه
يف نشــر مصــنفه أو تســجيله أو عرضــه أو نقلــه أو ترمجتــه ،وحقــه يف اســتغالل مصــنفه مالي ـا بــأ
طريقـة مـن طـرق السـتغالل املشـروعة ،وقـد أشـارت املـادة ( )22مـن ذات النظـام إىل معاقبـة مــن
يعت ــد عل ــى حق ــوق املؤل ــف بغرام ــة مالي ــة ،أو ب ــإغالق املؤسس ــة أو املطبع ــة ال ــي اش ــرتكت يف
العتدا ملدة ل تتجاوز (شهرين)  ،باإلضافة إىل التأكيد على حق املؤلف املتضرر يف التعوي .
 -135وفيم ــا يتعل ــق باجلوان ـ الثقافي ــة ،يوج ــد يف من ــاطق اململك ــة كاف ــة ع ــدد م ــن اجلمعي ــات
الثقافي ــة والفني ــة ،كاجلمعي ــة العربي ــة الس ــعودية للثقاف ــة والفن ــون ال ــي أنش ــئت يف ع ــام 1975م،
ويسـ ــتفيد مـ ــن خـ ــدما ا املثقفـ ــون واملمثلـ ــون والفنـ ــانون ،ومجعيـ ــة ه ـ ـواة الطوابـ ــع الـ ــي أنشـ ــئت يف
عـ ــام 1979م ،ومجعيـ ــة الفنـ ــون التشـ ــكيلية الـ ــي أنشـ ــئت يف عـ ــام 1990م ،ومجعيـ ــة املسـ ــرحين
السعودين الي أنشئت عام 2002م ،ومجعية اخلط العرا الي أنشئت يف عام 2007م ،ومجعية
الكاريكاتري الي أنشئت عـام 2008م ،ومجعيـة التصـوير الضـوئي الـي أنشـئت يف عـام 2009م.
إضافةا إىل األندية األدبية املنتشرة يف مناطق اململكة البال عددها ( )16ناديا ،واملكتبـات العامـة
الــي بل ـ عــددها ( )84مكتبــة .كمــا تقــام يف اململكــة العديــد مــن األنشــطة الثقافيــة الــي تشــر
على تنفيذها وزارة الثقافة واإلعالم وعدد من اجلهات األخرى ومن هذه األنشطة:
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معــر الكتــاب الــدويل بالريــا  :ويقــام املعــر بشــكل ســنو وملــدة ( )10أيــام
ويستفيد منه كافة فئات اجملتمع؛



املهرجان الوطي للرتا والثقافة يف اجلنادرية :ويقام بشكل سنو ؛



اليوم العاملي للغة العربية :يقام بشكل سنو  ،ويستهد املهتمن باللغة العربية؛



اليوم العاملي للشعر :ويقام يف املكتبات العامة ويشارك فيه املهتمون بالشعر العرا؛



اليوم العاملي للمكتبات :وهو احتفال سنو يتم يف املكتبات العامة؛



اليوم العاملي حملو األمية :وفيه يتم تكرم عـدد مـن كبـار السـن الـذين حصـلوا علـى
شهادات حمو األمية؛



معر الكتاب السنو أيام احلج :لغر خدمة احلجاج؛



معــار الرســم :يقــام يف املكتبــات العامــة واملراكــز الثقافيــة ،ويشــارك فيــه طــالب
املدار واهلواة ،ومن لديه رغبة يف اخلدمة الجتماعية؛



اليوم العاملي للقصة :وهو معر سنو  ،يقام معه معر كتاب مصاح ؛



إضــافةا إىل الكثــري مــن األنشــطة والفعاليــات الــي تقيمهــا وزارة الثقافــة واإلعــالم يف
مركز امللك فهد الثقايف ،كالفعاليات والحتفـالت املسـرحية ،وأسـابيع ملعروضـات
ذو اإلعاقة بشكل جماي.

(و) الح( ت خ ج ااأط الخ اا العااة
 -136ل تتضـمن أنظمـة اململكـة أيـة قيـود متييزيــة فيمـا يتعلـق بـدخول أمـاكن اخلـدمات العامــة،
مبا فيها مرافق النقل العام الي تعد مرافق عامة تتوىل تسـيريها مؤسسـات عامـة أو شـركات خاصـة
وفق قواعد حتكم هذه املرافق دون متييز بن املنتفعن .أما فيما يتعلق باملسارح فتقوم وزارة الثقافـة
واإلعالم بالتعاون مع اجلهات احلكومية وغري احلكومية بإقامـة املسـرحيات املتاحـة للجميـع فضـالا
عن أن هلا دورا كبريا يف تعزيز ومحاية احلق يف املساواة ومكافحة التمييز العنصر .

الما ()6
 -137نص ــت امل ــادة ( )47م ــن النظ ــام األساس ــي للحك ــم عل ــى أن "ح ــق التقاض ــي مكف ــول
بالتســاو للمـواطنن واملقيمــن يف اململكــة ويبــن النظــام اإلجـرا ات الالزمــة لــذلك" ،وقــد قامــت
اململكــة يف عــام 1428هـ ـ املوافــق 2007م بتطــوير مرفــق القضــا  ،حي ـ صــدر نظامــا القضــا
وديوان املظا (القضا اإلدار ) ،اللذان اشتمال على العديد من األحكام ،ومن أبرزها:
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التأكيد على مبدأ اسـتقالل القضـا وحياديتـه ،حيـ نصـت املـادة ( )1مـن نظـام
القضـا علــى أن" :القضــاة مسـتقلون ،ل ســلطان علــيهم يف قضـائهم لغــري أحكــام
الشريعة اإلسالمية واألنظمة املرعية ،وليس ألحد التدخل يف القضا "؛



تأس ــيس مب ــدأ التقاض ــي عل ــى ث ــال درج ــات ،حيـ ـ قض ــت امل ــادة ( )9م ــن نظ ــام
القض ــا ب ــأن تتك ــون احمل ــاكم مم ــا يل ــي -1 :احملكم ــة العلي ــا -2 ،حم ــاكم الس ــتئنا ،
 -3حمــاكم الدرجــة األوىل؛ والــي تتكــون مــن حمــاكم متخصصــة ،هــي :احملــاكم العامــة،
واحملاكم اجلزائية ،وحماكم األحوال الشخصية ،واحملاكم التجارية ،واحملاكم العمالية؛



تتكــون حمــاكم دي ـوان املظــا مــن ااي -1 :احملكمــة اإلداريــة العليــا -2 ،حمــاكم
الستئنا اإلدارية -3 ،احملاكم اإلدارية.

وجت ــدر اإلش ــارة إىل أن ــه ل يف ــر رس ــوم نظ ــري اللج ــو إىل القض ــا  ،وذل ــك لتس ــهيل إجـ ـرا ات
التقاضــي وتيســريه جلميــع امل ـواطنن واملقيمــن علــى حــد س ـوا  ،ممــا يعــد ضــمانة حلقــوق اإلنســان
وإشاعة العدل ،كما أن إجرا ات رفع الدعوى ل تشرت رفعها بواسطة حمامي أو وكيل.
 -138وفيمــا يتعلــق بــإجرا ات دعــوى التعــوي  ،فيكفــل النظــام يف اململكــة التعــوي ملــن حلقــه
ضـرر  -ولوارثـه مـن بعـده  -مطالبـة الدولـة بـالتعوي باعتبارهـا مسـؤولة عـن تصـرفات موظفيهــا،
كما أن له أو من ينوب عنه ،ولوارثه مـن بعـده ،حـق رفـع الـدعوى اجلزائيـة يف مجيـع القضـايا الـي
يتعلق هبا حق خاص ،ومباشرة هذه الدعوى أمام احملكمة املختصة ،وعلى احملكمة يف هذه احلالة
تبلي ـ امل ــدعي الع ــام باحلض ــور ،وفقـ ـ ا للم ــادة ( )16م ــن نظ ــام اإلج ـرا ات اجلزائي ــة .كم ــا نص ــت
املــادة ( )147مــن ذات النظــام علــى أن "مل ـن حلقــه ضــرر مــن اجلرميــة  -ولوارثــه مــن بعــده  -أن
يطال ـ حبقــه اخلــاص أمــام احملكمــة املنظــورة أمامهــا الــدعوى اجلزائيــة العامــة يف أ حــال كانــت
عليهــا الــدعوى ،حــى لــو يقبــل طلبــه أثنــا التحقيــق" وختــتص احملــاكم اإلداريــة بنظــر دعــاوى
التعــوي املرفوعــة علــى اجلهــات احلكوميــة ،حيـ قضــت الفقــرة (ج) مــن املــادة ( )13مــن نظــام
ديوان املظا باختصاص احملاكم اإلدارية بالنظر يف دعاوى التعوي الي يقدمها ذوو الشـأن عـن
قرارات أو أعمال جهة اإلدارة .وقد أصدر ديوان املظا أحكاما بـالتعوي ضـد مـوظفن رمسيـن
استنادا للمرسوم امللكي رقم ( )43لعـام 1377ه ـ املوافـق 1958م والـذ يـنص يف مادتـه (،)3
علـ ــى أنـ ــهُ" :يكـ ــم علـ ــى مـ ــن تثبـ ــت إدانتـ ــه بـ ــالتعوي املناس ـ ـ ملـ ــن أصـ ــابه ضـ ــرر" .كمـ ــا أن
املـادة ( )207مــن نظــام اإلجـرا ات اجلزائيــة قضــت بــأن "كـل حكــم صــادر بعــدم اإلدانــة  -بنــا
على طل إعادة النظر  -جي أن يتضمن تعويضـا معنويـا وماديـا للمحكـوم عليـه ملـا أصـابه مـن
ضرر إذا طل ذلك".
 -139أص ــدرت اللج ــان البتدائي ــة والس ــتئنافية املختص ــة ب ــالنظر يف خمالف ــات أحك ــام نظ ــام
املطبوعات والنشر ( )76قـرار بتعويضـات ماليـة بلغـت (مليـون وتسـعمائة ومخسـن ألـف ريــال) أ مـا
يعادل ( 520ألف دولر أمريكي) خـالل الفـرتة 1435ه ـ 1437 -ه ـ املوافـق (2014م 2016 -م)
لصاح أشخاص طبيعين واعتبارين ،مشلت قضايا إثارة نعرات وإسا ة مسعة.
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 -140وخت ــتص هيئ ــة حق ــوق اإلنس ــان وفقـ ـ ا للفق ــرة ( )7م ــن امل ــادة ( )5م ــن تنظيمه ــا بتلق ــي
الشكاوى المتعلقة حق ق اإلنساق والتحق( اط صرحت ا ،واتخراذ اإل رراءا النظاايرة رت
ش ر ررتن ا .كم ـ ــا تض ـ ــمنت الفق ـ ــرة (ج) م ـ ــن امل ـ ــادة ( )11عل ـ ــى أن م ـ ــن اختص ـ ــاص س ام تلق ر ررت
الشكاوى ،النظر ت الشكاوى المق اة اط اا را والمؤنسرا والمنظمرا و يرهرا ،رت
اسائل حق ق اإلنساق ،والتحق( ارط صرحت ا ،وذلر تم ير ا إلحالت را سلرى اإل ام المعنيرة
ررت ال يئررة .كمـا تقــوم اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنسـان  -كإحــدى مؤسســات اجملتمــع املــدي -
بتلقــى الشــكاوى ومتابعتهــا مــع اجلهــات املختصــة ،والتحقــق مــن دعــاوى املخالفــات والتجــاوزات
املتعلقة حبقوق النسان ،وفق ا لنظامها األسا .

الما ( )7والتعلي( الختاات ()13
( ) التر ية والتعليم

()19

 -141ت اجاج التر ية على حق ق اإلنساق ،مت تشكيل اللجنة الوطنيـة للرتبيـة علـى حقـوق
اإلنســان مبشــاركة ( )10جهــات حكوميــة ،كمــا مت اعتمــاد اخلطــة الوطنيــة للرتبيــة علــى حقــوق
اإلنس ــان ،وتعميمه ــا باإلض ــافة إىل دلي ــل اسرتش ــاد للرتبي ــة عل ــى حق ــوق اإلنس ــان عل ــى مجي ــع
املؤسسات واملدار واجلامعـات ،ومت إصـدار دليـل مصـفوفة حقـوق اإلنسـان يف املنـاهج الدراسـية
مع إجرا دراسات مسـحية تشخيصـية لواقـع حقـوق اإلنسـان يف املنـاهج الدراسـية ،ووضـع بـرامج
تدريبية للمعنين بالرتبية على حقوق اإلنسان مع ختصـيص مـواد دراسـية مسـتقلة حلقـوق اإلنسـان
مبؤسســات التعلــيم العــايل ،كمــا مت إدراج مــادة القــانون الــدويل اإلنســاي ضــمن مقــررات ب ـرامج
الدراسات العليا ،وقد مت اعتماد عدد من املباد للرتبية على حقوق اإلنسان منها :


تعزيــز الرتبيــة علــى حقــوق اإلنســان مــن خــالل األنشــطة غــري الصــفية ،والنشــاطات
اإلعالمية؛



أن تكون املقررات الدراسية مضامن مستخلصة مـن مبـاد حقـوق اإلنسـان مثـل
(املساواة ،العدل ،التسامح)؛



تضمن املقررات الدراسية "مفاهيم عامة" يف تدريس حقوق اإلنسان.

 -142مت تنفيذ املرحلة الثانية من رنرااج نشرر ثقا رة حقر ق اإلنسراق الصـادر بـاألمر السـامي
رق ــم / 8628م ب وت ــاريخ  13أكت ــوبر 2009م ،ال ــذ تش ــرتك يف تنفي ــذه ع ــدد م ــن اجله ــات
احلكومية من خالل قيام كل جهة بإعداد خطة خاصة هبا ترتكز على عدد مـن املبـاد  ،أمههـا:
أن تســهم يف تنفيــذ التزامــات اململكــة مبوج ـ التفاقيــات الــي صــادقت عليهــا ،وأن تكــون ذات
عالقة مبشكالت اجملتمع يف انتهاك حقوق اإلنسان أو املمارسـات اخلاطئـة ،وأن يـتم الرتكيـز فيهـا
__________

( )19تغطي هذه املعلومات جان من تعليق اللجنة اخلتامي (.)12
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مباشرة على مضامن حقوق اإلنسان ومعايريها ،..ويأي ذلك متهيدا إلعداد خطة وطنيـة شـاملة
يتم وفقها نشر ثقافة حقوق اإلنسان على أوسع نطاق.
 -143عق ــدت هيئ ــة حق ــوق اإلنس ــان العدي ــد م ــن الن ــدوات وورش العم ــل منه ــا :ورش ــة عم ــل
للقضــاة ،وأعضــا هيئــة التحقيــق والدعــا العــام (النيابــة العامــة) ،واحملــامن يف عــام 2011م ،يف
خمتلــف مــدن اململكــة ،ونــدوات عــن الجتــار باألشــخاص يف عــام 2011م2012 ،م  ،وورشــة
عمـل متخصصـة عـن التفاقيـات الدوليـة حلقـوق اإلنسـان يف عـام 2010م ،ونشـرت العديـد مــن
املواد اإلعالمية التوعوية يف مواضيع :املرأة ،والطفل ،والعـامالت املنزليـات ،باإلضـافة إىل إصـدار:
كتيب ــات ،ومطوي ــات إرش ــادية ،واملش ــاركة يف املع ــار الدوري ــة :كمع ــر الكت ــاب ،ومهرج ــان
اجلنادري ــة ال ــوطي للـ ـرتا والثقاف ــة ،ومواكب ــة األي ــام العاملي ــة بالنش ــاطات اهلادف ــة :ك ــاليوم الع ــاملي
حلقوق اإلنسان ،واليوم العاملي للمرأة وغريها.
 -144مت إبـرام مـذكرة تفـاهم للتعــاون الفـي بـن اململكـة ممثلــة هبيئـة حقـوق اإلنسـان ،واملفوضــية
السامية حلقوق اإلنسان يف عام 2012م ،تضمنت أهـداف ا مهمـة منهـا :تعزيـز قـدرات املختصـن
يف اململكــة يف جمــال القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان ،وخباصــة فيمــا يتعلــق بْليــات األمــم املتحــدة
وعمــل املنظمـات الدوليــة املختصــة ،وإعــداد وتطــوير وتنفيــذ بـرامج تدريبيــة متخصصــة يف جمــالت
حقــوق اإلنســان داخــل اململكــة وخارجهــا ،وإعــداد أدلــة اسرتشــادية للعــاملن يف اجلهــات املتعلقــة
حبقــوق اإلنســان ،وعقــد النــدوات والــدورات التخصصــية يف جمــال حقــوق اإلنســان .كمــا مت إبـرام
مــذكرة تفــاهم بــن اململكــة ممثلــة بــوزارة اخلارجيــة واألمــم املتحــدة يف 2013م ،بشــأن تــوفري خـءا
مع ــاونن يف جم ــال حق ــوق اإلنس ــان ،وذل ــك لتعزي ــز بن ــا ق ــدرات املختص ــن يف اململك ــة يف جم ــال
القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان ،وخباصـة مـا يتعلـق بْليـات األمـم املتحـدة يف إطـار برنـامج األمـم
املتحدة للموظفن الناشئن ،ومت عقد العديد من الندوات والدورات وورش العمل تناولت العديـد
من املواضيع منها:
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جتارب الدول الناجحـة يف جمـال مكافحـة الجتـار باألشـخاص يف مـار 2014م
الفئة املستهدفة املوظفون احلكوميون؛



عمل االيات الدولية حلمايـة حقـوق اإلنسـان يف مـار 2014م الفئـة املسـتهدفة
املوظفون احلكوميون ،واحملامون ،وممثلو مؤسسات اجملتمع املدي؛



اتفاقي ــة القض ــا عل ــى مجي ــع أش ــكال التميي ــز ض ــد املـ ـرأة يف م ــار  2014الفئ ــة
املستهدفة املوظفون احلكوميون ،واللجنة احلكومية املعنية بإعداد هذا التقرير؛



تـ ـ ــدري املـ ـ ــدربن يف جمـ ـ ــال حقـ ـ ــوق اإلنسـ ـ ــان ( )1يف ديسـ ـ ــمء 2014م الفئـ ـ ــة
املستهدفة املوظفون احلكوميون ،وممثلو مؤسسات اجملتمع املدي؛



تدري املدربن يف جمـال حقـوق اإلنسـان ( )2يف فءايـر 2015م الفئـة املسـتهدفة
املوظفون احلكوميون ،وممثلو مؤسسات اجملتمع املدي؛
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آلي ــات وط ــرق توثي ــق ومراقب ــة أوض ــا حق ــوق اإلنس ــان يف يوني ــو 2015م الفئ ــة
املستهدفة باحثو وباحثات هيئة حقوق اإلنسان؛



دور اجملتم ــع امل ــدي يف رص ــد وتوثيـ ــق ح ــالت حق ــوق اإلنس ــان يف السـ ــعودية يف
أغسطس 2015م الفئة املستهدفة مؤسسات اجملتمع املدي؛



ورشة عمل تدريبيـة علـى إعـداد التقـارير الدوريـة اخلاصـة بالتفاقيـة الدوليـة للقضـا
علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصــر يف سـبتمء 2015م الفئـة املسـتهدفة أعضــا
اللجنة الدائمة إلعداد التقارير؛



تقري ــر خبص ــوص الن ــدوة التعريفي ــة لتفاقي ــة حق ــوق الطف ــل يف أكت ـ ـوبر 2015م الفئ ــة
املستهدفة املوظفون احلكوميون ،وممثلو مؤسسات اجملتمع املدي ،وطالب وطالبات؛



حنو رؤية وطنية لتعليم حقوق النسـان يف اململكـة العربيـة السـعودية يف ديسـمء 2015م
الفئة املستهدفة موظفون حكوميون.

 -145تســتثمر اهليئــة العامــة للرياضــة إقبــال الشــباب الــذين ميثلــون الشــرُية الكــءى مــن تركيبــة
اجملتمع السعود  ،يف توعيتهم وتثقيفهم حبقوق اإلنسان من خالل األندية واألنشطة والفعاليـات
الرياضية؛ حي تقوم يف املباريات والسـباقات وغريهـا مـن األنشـطة بنشـر آيـات قرآنيـة وأحاديـ
شريفة وعبـارات ورسـائل توعويـة ـد إىل محايـة وتعزيـز حقـوق اإلنسـان عـء شاشـات املالعـ
والالفتات وغريها.
(ب) الثقا ة واإلعالم

()20

 -146انطالق ـا مــن الــدور الــذ تلعبــه وســائل اإلعــالم يف تشــكيل ال ـرأ العــام وتوجهاتــه وغــريه،
ُيرص اإلعالم السعود على ترسيخ القيم املستمدة من الشريعة اإلسـالمية وتعزيـز املسـاواة وحماربـة
مجيع أشكال التمييز العنصر  ،إعمالا ملـا نـص عليـه النظـام األساسـي للحكـم وغريهـا مـن األنظمـة
ذات الص ــلة .حيـ ـ نص ــت امل ــادة ( )39مـ ـن النظ ــام األساس ــي للحك ــم عل ــى أن "تلت ــزم وس ــائل
اإلعــالم والنشــر ومجيــع وســائل التعبــري بالكلمــة الطيبــة ،وبأنظمــة الدولــة ،وتســهم يف تثقيــف األمــة
ودعــم وحــد و ا ،وُيظــر مــا يــؤد إىل الفتنــة ،أو النقســام ،أو ميــس بــأمن الدولــة وعالقا ــا العامــة،
أو يســي إىل كرامــة اإلنســان وحقوقــه ،وتبــن األنظمــة كيفيــة ذلــك" ،كمــا نصــت املــادة ( )12مــن
النظام على أن "تعزيز الوحدة الوطنيـة واجـ ومتنـع الدولـة كـل مـا يـؤد للفرقـة والفتنـة والنقسـام"،
ويهــد اإلعــالم إىل تعزيــز التفــاهم والتســامح والصــداقة بــن أف ـراد اجملتمــع ،ونشــر مبــاد حقــوق
اإلنســان ،وتعزيــز ثقافــة احل ـوار ،والتأكيــد علــى مفهــوم احلمايــة والتصــد أل شــكل مــن أشــكال
التحيـزات الــي قــد تفضــي إىل التمييــز العنصــر  ،وقــد نصــت املــادة ( )27مــن السياســة اإلعالميــة،
وكذلك الفقرة ( )4من املادة ( )9من نظام املطبوعات والنشر على هذه املباد .
__________

( )20تغطي هذه املعلومات جان من تعليق اللجنة اخلتامي (.)12
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 -147تشــر وزارة الثقافــة واإلعــالم علــى ( )16نادي ـ ا أدبي ـ ا ،و( )84مكتبــة عامــة منتشــرة يف
مجيــع أحنــا اململكــة ،باإلضــافة إىل ( )7مجعيــات ثقافيــة وفنيــة ســامهت مجيعهــا يف رفــع مســتوى
الوعي الثقايف اجملتمعي والتفاهم والتسامح .وفيما يتعلق باجلهود الي بذلت يف هـذا اإلطـار ،فقـد
مت تنظـيم عــدد مــن الفعاليـات الثقافيــة بلغــت ( )167فعاليـة خــالل الفــرتة مـن عــام 1431ه ـ إىل
عـام 1435ه ـ املوافـق (2010م 2014 -م) .ويتـيح نظـام املطبوعـات والنشـر  -املشـار إليـه يف
اجلز األول من التقرير  -لغـري السـعودين وفـق ضـوابط حمـددة توزيـع الصـحف واجملـالت األجنبيـة
وطباعتها داخل اململكة ،وتوز داخل اململكة ( )29صحيفة ،و( )575جملة بعدة لغات أجنبية.
 -148مــن أهــم الوظــائف الــي يقــوم هبــا اإلعــالم الســعود نشــر ثقافــة حقــوق اإلنســان وفق ـا
للمعايري الدولية حلقوق اإلنسان ،حي أعدت وسـائل اإلعـالم املختلفـة محـالت إعالميـة ـد
إىل التعريف باتفاقيات حقوق اإلنسان ،كما قامت بب برامج وندوات شارك فيها جمموعـة مـن
اخل ـ ـءا واملتخصصـ ــن يف جم ــال حقـ ــوق اإلنسـ ــان .كم ــا تزخـ ــر الصـ ــحف بالعدي ــد مـ ــن التقـ ــارير
والتحقيقات الصحفية واملقالت الي تتناول قضايا حقوق اإلنسان.
 -149خيضـ ــع مجيـ ــع العـ ــاملن يف وسـ ــائل اإلعـ ــالم للتأهيـ ــل املهـ ــي والتـ ــدري العـ ــايل إعمـ ــالا
ملا نصـت عليـه املـادة ( )28مـن السياسـة اإلعالميـة للمملكـة ،والفقـرة ( )2مـن املـادة ( )2نظـام
املؤسســات الصــحفية ،والفقــرة ( )10مــن املــادة ( )5مــن تنظــيم هيئــة اإلذاعــة والتلفزيــون وغريهــا.
كمــا تقــوم مؤسســات حقــوق اإلنســان احلكوميــة وغــري احلكوميــة ومنهــا هيئــة حقــوق اإلنســان،
واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان بعقد الندوات والـدورات التدريبيـة الـي ـد إىل رفـع القـدرات
الوطنية يف جمال حقوق اإلنسان للعاملن يف جمال اإلعالم.
 -150كما مت ب العديد من الءامج التلفازيـة واإلذاعيـة ذات العالقـة حبقـوق اإلنسـان ،ومنهـا
على سبيل الـذكر ،برنـامج حمـاور اسـرتاتيجية ،والعائـدون إىل احلـق ،وجسـور ،ومهـزة وصـل ،واخلـط
الســاخن ،حي ـ ــد هــذه ال ـءامج إىل تعزيــز الــوعي حبقــوق اإلنســان مبــا فيهــا املســاواة وعــدم
التمييــز ،وحــل بعـ القضــايا اإلنســانية .كمــا تتــوىل الـءامج الرياضــية باعتبارهــا تســتقط شــرُية
الشــباب الــي متثــل الس ـواد األعظــم مــن اجملتمــع الســعود إشــاعة ثقافــة التســامح والتعــاي ونبــذ
العنصرية فميع أشكاهلا.
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