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ت هي
 -١حت اارمل امليلك ااة العربي ااة الس ااعودية عل ااى تب ااين مب ااادئ اتفاقي ااة حق ااوق الطف اال ،واس ااتيفا
ملحوظات جلنة حقوق الطفل ،واهتيامها برصد التقدم احملقق يف قطاع الطفولاة ولاذلك قادم
تقريرها ااا األو إىل جلنا ااة حقا ااوق الطفا اال يف ( ١5تش ا ارين األو /أكتا ااوبر  ،)١998ومت مناقشا اات
يف الاادورة السادسااة والعش ارين يف ( ١9كااانون الثاااي/يناااير  ،)200١وقاادم تقريرهااا الثاااي يف
( ١2تش ارين الث اااي/ن ااوفيرب  ،)200٤ومت مناقش اات يف ال اادورة احلادي ااة واألربع ا يف ( 2٤ك ااانون
الثاي/يناير  .)2006ووفق ا لليادة  ٤٤من اتفاقية حقوق الطفل ،وبنا ا على توصية جلنة حقوق
املوحد اجلامع للتقريارين
الطفل ،تقدم حكومة امليلكة العربية السعودية إىل اللجنة تقريرها الدوري َّ
الثال ااا والراب ااع ،للف ااةة الواقع ااة م ااا ب ا ( ،)20١0-2005حي ااا يرص ااد التق اادم ال ااذي أحر ت ا
امليلكااة العربيااة السااعودية يف بااا التاادابري واإلو ارا ات املت ااذة ،وامل اوارد امل صصااة ،واألن يااة
والسياس ااات وال ااربامج واالسا اةاتيجيات املس ااتحدثة يف إنف اااا االتفاقي ااة ،فضا االا ع اان اإلواب ااة ع اان
امللحوظات اخلتامية اليت اعتيدهتا اللجنة بشأن التقرير الدوري الثاي للييلكة.

نهجية إع اد اللق
 -2وضع هذا التقرير وفقا لليبادئ التوويهية املتعلقة بشكل ومضيون التقاارير الدورياة الايت
يتع على الدو األطراف تقدميها طبقا للفقرة (١ىل) مان املاادة  ٤٤مان اتفاقياة حقاوق الطفال
اليت اعتيدهتا جلناة حقاوق الطفال يف دورهتاا اخلامساة واخليسا ( ١3أيلو /سابتيرب  ١ -تشارين
األو /أكتوبر .)CRC/C/58/Rev.2( )20١0
 -3بعااد مناقشااة تقرياار امليلكااة العربيااة السااعودية الثاااي مااع جلنااة حقااوق الطفاال يف كااانون الثاااي/
يناااير ( ،)CRC/C/SAU/CO/2( )2006قام ا اللجنااة الوطني ااة للطفولااة بت اادارت ومناقشااة توص اايات
جلنة حقوق الطفل وملحوظاهتا مع اجلهات اات العالقة ،وو ع عليها ماا تضاينت امللحوظاات
بغيااة متابعااة تنفيااذ التوصاايات وامللحوظااات الاايت صااها ااا ورد يف تقرياار اللجنااة الدوليااة ،وإشااعار
أمانااة اللجنااة الوطنيااة للطفولااة مبااا يااتم ماان إوارا ات حيااا الااك .وشاارع األمانااة العامااة للجنااة
الوطنية للطفولة مبتابعة إعداد تقرير امليلكة العربية السعودية الادوري الثالاا والراباع حاو التادابري
املت اذة إلنفااا االتفاقياة ،وشااكل لاذلك جلناة إشارافية ،وثااالا جلاان فنياة لليعلوماات واملتابعااة
والصياغة ضي ثل عن مجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية.
 -٤التزم ا ا اللجا ااان املكلفا ااة باعا ااداد التقريا اار باملبا ااادئ التوويهيا ااة العاما ااة املتعلقا ااة بشا ااكل
ومضيون التقارير الدورية اليت اعتيدهتا جلنة حقاوق الطفال .ويف سابيل الاك نفاذت بيوعاة مان
ورش العياال الاايت تضااين مااداوالت و اااورات يف باااالت متعااددة ،وهاادف إىل حشااد مشاااركة
مجيااع اجلهااات احلكوميااة واألهليااة ،ووساااول اإلعااالم ،وتاادريب الفريااق الااوطين إلعااداد التقرياار وفااق
املبادئ التوويهية ،ومناقشة امللحوظاات اخلتامياة للجناة الدولياة علاى تقريار امليلكاة الثااي ،بادأ
العيل ماع مجياع األطاراف املعنياة لرصاد ومراوعاة املساتجدات واإل اا ات يف قطااع الطفولاة وفاق
بنود االتفاقية وامللحوظات اخلتامية للجنة.
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 -5حرصا اللجنااة اإلشارافية واللجااان املنبثقااة منهااا علااى أن يكااون التقرياار الاادوري الثالااا
والرابع للييلكة استيرارا للحوار البنا مع اللجنة الدولية بشأن تنفيذ االتفاقياة كونا تقريار متابعاة
وتنفيذ وفق ا للفقرة  3من املادة  ٤٤من االتفاقية .وبنا ا على الك ،اساتبعدت املعلوماات املكاررة
اليت سبق للييلكة التفصيل فيها يف كل من التقريرين األو والثاي ،حيا يكتفى يف هذا التقرير
صاال فيهااا مساابقا ،باإلضااافة إىل املسااتجدات الاايت
مبجاارد اإلشااارة أو اإلحالااة إىل املعلومااات الاايت ف ا
حدث أثنا الفةة اليت يشيلها التقرير.
 -6ترك اازت منهجيا ااة إعا ااداد التقري اار علا ااى توسا اايع داوا اارة املش اااركة لتشا اايل مجيا ااع اجلها ااات
احلكومية واألهلية واخلربا والباحث يف با الطفولة ،وكان هلذا النهج قيية مضافة جتاو ت برد
إعااداد التقرياار لتتضااين توعيااة املدسسااات واألف اراد مببااادئ ومفاااهيم حقااوق الطفاال .ويف ساابيل
حتقيااق هااذا الاانهج الشاايو  ،تضااين خط اوات إعااداد التقرياار مرحلااة منهجيااة نوعيااة اات أ يااة
بالغة تعد خطوة أساسية يف إعداده واستكيال  ،حيا أرسال مساودة التقريار إىل مجياع اجلهاات
الوطنية احلكومية وغاري احلكومياة اات العالقاة ،وكاذلك عادد مان اخلاربا واملهنيا  ،وطلاب مانهم
تساطري مرويااهتم علاى مسااودة التقريار اا كاان لا األثار البا يف إثارا مضاايون التقريار مان وهااة،
وإث ااارة اهتي ااام وفض ااو ووع ااي ه ااذه اجله ااات مبب ااادئ اتفاقي ااة حق ااوق الطف اال ،وملحوظ ااات جلن ااة
حقوق الطفل من وهة أخرى.
 -7وعلى الرغم من اجلهود احلثيثة واملتابعاة املضانية يف تفعيال مشااركة مجياع اجلهاات املعنياة،
فان ا راادر التنوي ا إىل أن التقرياار ال يعكاامل كاال اجلهااود املبذولااة علااى أر الواقااع ن ارا للحيااز
احملادود للتقرياار بساابب طبيعتا ومااا يتطلبا ماان إراا  ،باإلضااافة إىل ضااعف توافااق قواعااد البيانااات
املتاحااة وتصاانيفاهتا مااع القضااايا أو الشاراول العيريااة ل طفااا علااى دااو متكاااف مااع بنااود اتفاقيااة
حقااوق الطفاال أو امللحوظااات اخلتاميااة للجنااة ،وضااعف توثيااق مجيااع النشاااطات والاربامج املووهااة
ل طف ااا  ،وص ااعوبة ت ااوفر بع ااا البيان ااات واملدشا ارات ال اايت توض اال م اادى التا ازام الدول ااة يف إنف اااا
التزاماهتا دو األطفا وفق اتفاقية حقوق الطفل ،وملحوظات اللجناة الدولياة علاى تقريار امليلكاة
الثاي .غري أن آليات الرصد واملعلومات ضع جلهاود تطويرياة مساتيرة اا ساييكن مان التغلاب
على التحديات يف هذا اجملا يف املستقبل املن ور.
 -8ون ارا لتعاادد التغياريات واتساااع املسااتجدات الاايت طارأت علااى قطاااع الطفولااة يف امليلكااة
من ااذ التقري اار الس ااابق ،واس ااتجابة لرغب ااة اللجن ااة يف ع اادم اإلطال ااة ،فق ااد تع ااذر تفص اايل البيان ااات
واملدشا ارات والوث اااوق التشا اريعية والدراس ااات اات الص االة ،ومتا ا اإلحال ااة إىل أه اام ه ااذه الوث اااوق
وامل اواد .ولك اان ينبغ ااي اإلش ااارة إىل أن الفه اام ال اادقيق حلج اام التغي اريات واتس اااع املس ااتجدات ال اايت
ط ارأت علااى قطاااع الطفولااة يف امليلكااة منااذ التقرياار السااابق يتطلااب الروااوع إىل تلااك النصااومل
والوثاوق والبيانات ،خاصة ما تضين التقريران األو والثاي للييلكة.
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علو ت ع ة
اإلج الع م للعز ز فح ة حقوق اإلنس ن،

ليه حقوق الطفل

()١

 -9تشهد امليلكاة العربياة الساعودية حركاة منت ياة ومضاطردة مان اإلصاالحات الداخلياة يف
خمتلف اجملاالت السياسية والقضااوية والتن ييياة واالوتياعياة واالقتصاادية ،وقاد انعكسا آثارهاا
انعكاس ا ا إرابي ا ا علااى حالااة االسااتقرار السياسااي ،واال دهااار االقتصااادي الااذي تشااهده الاابالد،
فض االا عاان حتقيااق األهااداف التنيويااة خااال ساانوات خطااة التنييااة األخاارية ،كيااا توضاال الااك
املدشرات الواردة يف اجلدو رقم (.)١
 -١0فقا ا ا ا ا ا ااد ووه ا ا ا ا ا ا ا خطتا ا ا ا ا ا ااا التنييا ا ا ا ا ا ااة الثامنا ا ا ا ا ا ااة ١٤30/١٤25ه ()2009/2005
والتاسا ا ااعة ١٤35/١٤30ه ( )20١5/20١0اهتيامهيا ا ااا إىل عا ا اادد ما ا اان القضا ا ااايا الا ا اايت منها ا ااا:
رفااع مس ااتوى املعيش ااة ،وحتس ا نوعي ااة احلي اااة ،والتوس ااع الكي ااي والن ااوعي يف اخل اادمات التعلييي ااة
والتدريبي ااة والص ااحية واالوتياعي ااة ،وحتقي ااق التنيي ااة املتوا ن ااة ب ا من اااطق امليلك ااة ،وتنيي ااة املا اوارد
البشارية .وأولتااا اهتياما ا خاصا ا بزيااادة مشاااركة املارأة ،وتعضاايد دور األساارة يف اجملتيااع عاارب تطااوير
قا اادرات امل ا ارأة السا ااعودية ،وإ الا ااة املعوقا ااات أما ااام توسا اايع مشا اااركتها يف النشا اااطات االقتصا ااادية،
واإلمناويااة .كيااا تضااين اخلطااة التشااغيلية للدولااة ضااين أهاادافها العامااة ،وسياساااهتا علااى هتيئااة
األطفااا الااذين ت اةاو أعيااارهم مااا ب ا ( )6-٤ساانوات لاللتحاااق بااالتعليم العااام ،وحت ااديا
الربامج والنشاطات املت صصة يف الطفولة املبكرة.
 -١١وتعكاامل األهااداف العامااة خلطااة التنييااة التاسااعة وتفاصاايلها القطاعيااة والتوويهااات السااامية
اإلس اراع يف تنفيااذ برابهااا ومشااروعاهتا االس اةاتيجية الاايت هتااتم اهتيام ا اكب اريا بقضااايا الثقافااة والشااباىل
والتنيية .ولقد رصدت اخلطاة داو ( )١ ٤٤٤.6بلياون ريااا للقطاعاات التنيوياة ،وهاو ماا يزياد بنحاو
( 67يف املاوااة) عيااا رصااد خااال خطااة التنييااة الثامنااة .واسااتأثر قطاااع تنييااة امل اوارد البشارية بالنصاايب
األكاارب حيااا بلغا النساابة ( 50.6يف املاوااة) ماان إمجااا امل صصااات املعتياادة .ووااا قطاااع التنييااة
االوتياعية والصحة يف املرتبة الثانية إا ح ي بنحو ( ١9يف املاوة) من إمجا تلك امل صصات.
حتسان ا مليوسا ا بسابب
 -١2وقد شهدت املستويات املعيشة ل طفا والشراول العيرية األخارى ن
التوسااعات الكييااة والنوعيااة يف اخلاادمات الصااحية والتعليييااة واالوتياعيااة .كيااا عكسا املدشارات
االقتصاادية واالوتياعيااة هاذه التطااورات ،حيااا ارتفاع متوسااة دخاال الفارد ماان دااو ( )8 056دوالرا
أمريكيا اا يف ع ااام ( )2000إىل د ااو ( )١٤ 809دوالرات يف ع ااام ( )2009وواك ااب ه ااذا الني ااو
يف الدخل حتسن ا اثالا يف مدشرات التنيية البشرية ،حيا تصنف امليلكة حاليا ا يف دليال التنيياة
البش ارية ض ااين الش اار ة العليااا لل اادو  .وم اان املتوقااع أن تش ااهد احلقب ااة التنيويااة القادم ااة تط ااورات
إرابية متسارعة يف هذا اجملا .
__________
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 -١3وت هاار اجلااداو رقاام ( )2و( )3و( )٤و( )5أن امليلكااة العربيااة السااعودية قااد جتاااو ت
السااقوف املعتياادة إل ااا العديااد ماان أهااداف األلفيااة قباال مواعياادها ،كيااا أ ااا يف طريقهااا إىل
حتقيق املتبقي منها قبل املوعد احملدد بعام (.)20١5
 -١٤ويشااكل موضااوع رعايااة األطفااا ومحااايتهم أحااد أكثاار املوضااوعات اهتيام اا ماان قيااادة
الدولا ااة ،وأف ا اراد اجملتيا ااع لكا ااو م ميثلا ااون حجا اار األسا ااات يف حتقيا ااق التنييا ااة الشا اااملة ل نسا ااان
السااعودي ،ومتكين ا ماان اإلسااهام الفعااا والبنااا يف عيليااة التنييااة بكاال أبعادهااا .لااذلك أول ا
الدولااة أ يااة قصااوى بكاال مااا يتعلااق برعايااة ومحايااة الطفولااة وفااق مبااادئ اتفاقيااة حقااوق الطفاال،
حيااا بااذل وهااودا حثيثااة يف بااا تطااوير التش اريعات والسياسااات وال اربامج الاايت تع ا بتحقيااق
مصاحل األطفا الفضلى ،وتعزيز قادرات األسارة علاى تقاد أفضال رعاياة ومحاياة ألطفااهلم ففاي
با التعليم ضي مرحلة رياا األطفاا إىل سالم التعلايم الرمساي ،كياا ع ايام التعلايم االبتاداوي
لضاايان التحاااق مجيااع األطفااا وفااق مااا يبين ا واادو رقاام ( )2الااذي يتضااين مدشارات حصااو
مجيع األطفا ب من البن والبنات على التعليم االبتداوي ،وكذلك العيل على إ الة الفوارق با
اجلنس يف التعليم االبتداوي واملتوسة والثانوي وفق ما يبين ودو رقم (.)3
 -١5ويف بااا صااحة الطفاال واألمومااة تعكاامل املدشارات الكييااة والنوعيااة إ ااا ات كباارية خااال
العقدين املاضي مثل :اخنفاا معاد وفياات األطفاا دون اخلامساة مان العيار وادو رقام (،)٤
وحتس الصحة اإل ابية الذي صاحب اخنفا وفيات األموماة وادو رقام ( ،)5واخنفاا معاد
مع اام األمارا املعديااة يف مقاباال ارتفاااع مسااتويات التغطيااة باللقاحااات واادو رقاام ( )6ااا أدى
إىل اسااتالم امليلكااة شااهادة خلوهااا ماان شاالل األطفااا ماان من يااة الصااحة العامليااة لاايعكمل الااك
مدى فاعلية اإلورا ات والرعاية الصحية األولية بالطفل واألم.
 -١6ويف بااا احلياي ااة االوتياعيااة ،دأب ا امليلك ااة العربيااة الس ااعودية وال ت ازا عل ااى تووي ا
عناي ااة ش اااملة ل طف ااا احمل ااروم واملعرضا ا للي اااطر ع اارب ،س ا ان األن ي ااة والتشا اريعات ،وتنفي ااذ
خط ااة وب ارامج الرعاي ااة املناس اابة ل ااذوي االحتياو ااات اخلاص ااة ،وال ااك عل ااى املس ااتوي احلك ااومي
واألهلااي .ويف بااا األماان البيئااي ،صاادرت الكثااري ماان األن يااة واللاواول والعديااد ماان االتفاقيااات
واملواثيق اليت تستهدف محاية بيئة الطفل ووقايت من امل اطر البيئية.
 -١7وعلااى الاارغم ماان هااذه اإل ااا ات ،فااان عااددا ماان التحااديات املسااتقبلية املتوقعااة تشااكل
هاوسا لدى الدولة يف كفالة ورعاية األطفا  ،وتشيل على سبيل املثا ال احلصار ،محاياة األطفاا
م اان االنعكاسا ااات السا االبية احملتيل ااة الناجتا ااة عا اان احلالا ااة السياس ااية املضا ااطربة يف الشا اارق األوسا ااة،
وخصوصا ا التهدياادات البيئياة احملتيلااة بساابب التسالل الناووي يف املنطقااة ،أو تلاك التهدياادات البيئيااة
عيوم ا ا ا يف با ااا التل ااوا البيئا ااي ،أو االنعكاس ااات السا االبية املتج ااددة يف وسا اااول اإلع ااالم العامليا ااة
كالقنوات الفضاوية واإلنةن ووساول التواصل االوتياعي.
 -١8كيا أن مجلة اإل ا ات الايت حتققا ال تازا دون مساتوى ا ماا وااللتزاماات الوطنياة،
وال تزا الدولة مستيرة يف جتوياد العناياة الصاحية األولياة ،ومواوهاة بعاا االعاتالالت الصاحية،
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مثال :الساينة ،واإلعاقاات الوراثيااة ،وجتوياد التعلايم العاام ،ورفااع معادالت االلتحااق مبرحلاة ريااا
األطفااا  ،وتط ااوير األن ي ااة والتش اريعات املرتبط ااة باحلياي ااة والرعايااة االوتياعي ااة ل طف ااا ال ااذين
يتعرضون لليشكالت ،ويعيشون ظروفا اوتياعية صعبة .وكذلك حتقيق الوقاية الشاملة ل طفاا
ماان امل اااطر والتهدياادات البيئيااة احلاضاارة ،مثاال :حاوادا الطاارق ،وسااالمة املكونااات واملاواد الاايت
تسااوق ل طفااا ماان داخاال امليلكااة ،وخاروهااا ،واالرتقااا مبسااتوى املضااام واملصااادر الثقافيااة
واإلعالمي ااة املووه ااة ل طف ااا  ،وتعزي ااز حقه اام يف احلص ااو عل ااى ف اارمل مالوي ااة للع ااب والةفيا ا
والنشاط الثقايف .كيا أن تعزيز دور مدسسات اجملتيع املادي املتيثال بالقطااع األهلاي والتطاوعي،
وتنييااة ماادهالت الكاوادر العاملااة يف باااالت الطفولااة ،ورفااع كفااا ة املاوارد املتاحااة ،متثاال حتااديات
مستقبلية دو تعزيز السبل الكفيلة بضيان ورعاية األطفا يف امليلكة.

أفالا -الل ا ي الع ة للنفي االتف قية

(ال دت ن  4ف 42فالفق ة  6د ال دة )44

(أ) الل ا ي اللش عية
 -١9ب ااذل امليلك ااة وه ااودا كب اارية يف االس ااتجابة لليلحوظ ااات اخلتامي ااة للجن ااة الدولي ااة بش ااأن
التقرياار الاادوري الثاااي ،كيااا شاارع يف ا اااا تاادابري إضااافية ال تقاال أ يااة عاان تلااك امللحوظااات.
ومتياازت احلقبااة السااابقة منااذ التقرياار الثاااي للييلكااة بتووا مزيااد ماان االهتيااام لتفعياال حقااوق مجيااع
األطفا  ،وخصوصا أكثرهم احتياوا وتبين قضاياهم األساسية ،كاحلد مان الفقار ،وأطفاا الشاوارع
وسا ان األن يااة
اان ي َّ
هربااون ماان خااار ،امليلكااة ،وتأهياال األطفااا املعااوق ودبهاام ،ووضااع الاربامج ،
حلياية األطفا املعرض للعنف واإل ا  ،وغري الك من اإل ا ات اليت سيتناوهلا التقرير.
 -20وجتاادر اإلشااارة إىل أن امليلكااة متاار مبرحلااة مهيااة يف تارخهااا املعاصاار ،حيااا يعااي اجملتيااع
السعودي نقلة نوعية وإصاالحا شاامالا يف مجياع بااالت التنيياة االوتياعياة والتعلييياة واحلقوقياة ،كياا
أن حقوق اإلنسان عيوما بدأت حت ى بقدر متزايد مان االهتياام األمار الاذي سايكون لا أثار إرااي
يف قضااايا الطفولااة يف امليلكااة هيااا يسااهم يف تغيااري حقيقااي بشااأن ن اارة اجملتيااع إىل قضااايا الطفولااة،
ويدساامل إلطااار تن ييااي وتشاريعي يااي األطفااا  ،ويضااين مصاااحلهم الفضاالى ماان من ااور حقااوقي.
وتارتبة هااذه النقلااة النوعيااة واإلصااال الشااامل تاادابري وااادة ،مثاال ن ااام محايااة الطفاال ،ون ااام احليايااة
من اإليذا ومشروع صندوق النفقة ،وغريها من التدابري اليت سيعر ل التقرير بشي من التفصيل.
 -2١وماان حيااا النتاااوج ،فا ااا تقاال عاان الطيوحااات ل ااروف ثقافيااة وتن يييااة .فعلااى ساابيل
املثااا يف بااا وا ،القاص ارات ،ق يتحقااق بعااد القضااا التااام علااى احتياااالت حاادوثها ،إالن أن
مااا رااري ماان وهااود تسااتهدف اصاارة املشااكلة ،مثاال :إطااالق محااالت التوعيااة ،وتثقيااف أوليااا
وس ا ان األن يااة ،واسااتحداا األدوات الاايت ساايأ ،اكرهااا الحقااا ،هاوااة إىل وق ا لكااي
األمااور، ،
تااد ،هارهااا .وراادر الن اار إىل سلساالة املعاجلااات هااذه كانعك ااات للتوو ا اإلراااي دااو الش ااعور
بووود املشكلة ،ومن  َّ،وضع املعاجلات املناسبة هلا.
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 -1اللق م ال ح ز خصوص االتف قي ت فالصكوك ال فلية
 -22س ااع امليلك ااة إىل تعزي ااز تفاعله ااا م ااع املن ي ااات اإلقلييي ااة والدولي ااة يف ب ااا العي اال
املشةك دو رعاية األطفا ومحايتهم عرب املصادقة علاى االتفاقياات والصاكوك الدولياة واإلقلييياة
اات الصلة ،تضين ا :،
انضاايام امليلكااة إىل اتفاقيااة حقااوق األش ا امل اوي اإلعاقااة ،واملعتياادة ماان
(أ )
اجليعي ااة العام ااة ل م اام املتح اادة يف ( 2٤ك ااانون األو /ديس اايرب  ،)2006وال اايت انض ااي إليه ااا
امليلكة يف آىل/أغسطمل من عام ()2008
(ىل) اسااتجابة للتوصااية الاواردة ضااين امللحوظااات والتوصاايات الصااادرة عقااب الن اار
يف التقرير الدوري الثاي للييلكة ،صادق امليلكة على الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق
الطف اال ،حي ااا ص اادر املرس ااوم امللك ااي رق اام (م )38/وبت اااريخ ١٤3١/7/١8ه ( 29حزي ا اران/
يوني ا  )20١0باملوافقااة علااى الربوتوكااو االختياااري التفاقيااة حقااوق الطفاال بشااأن بيااع األطفااا
واسااتغال األطفااا يف البغااا ويف املاواد اإلباحيااة ،واملرسااوم امللكااي (م )39/وبتاااريخ ١٤3١/7/١8ه
( 29حزي اران/يوني ا  )20١0باملوافقااة علااى انضاايام امليلكااة إىل الربوتوكااو االختياااري التفاقيااة
حقوق الطفل بشأن اشةاك األطفا يف املنا عات املسلحة
( )،موافقااة امليلكااة علااى امليثاااق العااري حلقااوق اإلنسااان الااذي وافااق علي ا بلاامل
وامعااة الاادو العربيااة علااى مسااتوى القيااة يف دورت ا ( )١6يف تااونمل بصاادور قارار بلاامل الااو را
رقم ( )93بتاريخ ١٤30/3/26ه ( 22آاار/مارت )2009
(د) موافق ااة امليلك ااة عل ااى انض اايام امليلك ااة إىل عه ااد حق ااوق الطف اال يف اإلس ااالم،
الصا ااادر عا اان من يا ااة امل ا ادمتر اإلسا ااالمي يف صا اانعا بصا اادور ق ا ارار بلا اامل الا ااو را رقا اام ()2١3
بتاريخ ١٤27/8/25ه ( ١8أيلو /سبتيرب )2006
الرب والبحار واجل ناو
(ه) املصادقة على بروتوكو مكافحة هتريب املهاورين عن طريق ن
املكيل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املن ياة عارب احلادود الوطنياة ،حياا صادر املرساوم
ن
امللكي رقم (م )56/وبتاريخ ١٤28/6/١١ه ( 26حزيران/يوني )2007
(و) املصااادقة علااى اتفاقيااة من يااة العياال الدوليااة رقاام ( )١38بشااأن احلااد األد
لسن االست دام لعام ( ،)١973مبووب املرسوم امللكي رقم (م )37/وتاريخ ١٤3٤/6/١8ه،
عليا ا بااأن ن ااام العياال الصااادر باملرسااوم امللكااي رقاام (م )5١/وتاااريخ ١٤26/8/23ه ( 27أيلااو /
ساابتيرب  )2005قااد حاادد احلااد األد لساان االساات دام يف امليلكااة ،حيااا نص ا الفقاارة ()١
ق يااتم اخلامساة عشاارة
مان املاادة الثانيااة والسات بعااد املئاة علااى أنا لال راو تشااغيل أي شا
من عيره ،وال يسيل ل بدخو أماكن العيل ،وللو ير أن يرفع هذه السن يف بعا الصناعات،
أو املناطق ،أو بالنسبة لبعا فئات األحداا بقرار من ل.
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 -2اللحفظ على االتف قية
 -23حتقيق ا ا لتوصااية اللجنااة الدوليااة بشااأن مراوعااة حتف ا امليلكااة العااام علااى اتفاقيااة حقااوق
الطفال ،والن اار يف سااحب أو تضاييق  ،فقااد شا اكل جلناة ماان عاادة وهاات اات عالقااة لتاادارت
توصااية اللجنااة الدوليااة .وبعااد مااداوالت و اااورات تركاازت علااى الن اار يف واادوى وضاارورة سااحب
أو تضييق التحف  ،ودراسة احتياالت تأثريه يف إنفاا االتفاقية ،ون ارا ل ياة البالغاة الايت توليهاا
امليلكة لتوافق قوانينها وأن يتها مع الشاريعة اإلساالمية ،فاان احلكوماة الساعودية تدكاد باددا أ اا
ال ترى ضرورة لرفاع الاتحف كونا ال يقلال مان شاأن االتفاقياة ،وال مان قادرة الدولاة علاى الوفاا
بالتزاماهتا جتاه حقوق الطفل على النحو املفصل يف هذا التقرير.
 -3اللق م ال ح ز لي ج اللش ع ت
 -2٤نااود اإلفااادة بااأن مشااروع اللجنااة الوطنيااة للطفولااة اخلااامل بتاادارت األن يااة والتشاريعات
الوطنية ومدى تطابقها ماع بناود االتفاقياة الدولياة حلقاوق الطفال يعاد مشاروع ا مساتيرا يساعى إىل
حتليل تلك األن ية والتشريعات بغية موا ، ،متها مع مبادئ وبنود االتفاقية .كياا جتادر اإلشاارة إىل
أن امليلكااة ا ن تشااهد مرحلااة تطااور نااوعي شااامل يف بااا القضااا والتشاريع علااى وو ا العيااوم
ومااا يتصاال من ا باألطفااا علااى وو ا اخلصااومل .وقااد قام ا امليلكااة بسلساالة ماان التعااديالت
واإلصالحات القضاوية والتشريعية ،نورد هنا ما يب سعي الدولاة ووهودهاا داو موا ، ،ماة أن يتهاا
الوطنية مع مبادئ وبنود االتفاقية اليت سيأ ،اكرها يف هذا التقرير ،والك على النحو ا :،
إطالق مشروع امللاك عبادال لتطاوير القضاا  ،وصادور ن اامي القضاا ودياوان
(أ )
امل اااق وآليتهيااا التنفيذيااة باملرسااوم امللكااي رقاام (م )78/وتاااريخ ١٤28/9/١9ه ( 30أيلااو /
س ا اابتيرب  .) 2007وق ا ااد اعتي ا ااد مبل ا ااي وق ا اادره س ا اابعة ملي ا ااارات ري ا ااا لتنفي ا ااذ مش ا ااروع التط ا ااوير.
ويسااتهدف املشااروع إعااادة هيكلااة مدسسااات القضااا لتااددي واوباهتااا بفعاليااة تكفاال احلقااوق
لليواطن واملقيي  ،والك عرب تطوير األدا يف و ارة العاد  ،ورفاع كفاا ة الكاوادر القضااوية مان
قضاة وكتاىل عد وإداري  ،وتوفري الوظاوف والتجهيازات الفنياة والتقنياة ،وتطاوير مبااي احملااكم.
ويتض ااين املش ااروع تط ااوير اهلياك اال التن ييي ااة جله ااا ي القض ااا والتوثي ااق ،وتعزي ااز وظ اااوف الع ااد
الوقاااوي ،ومركااز األهاااا القضاااوية ،ودراسااة اإلوارا ات والاان م اإلداريااة احلاليااة وتقوميهااا ،وإعااادة
هندستها ،وتعزيز متطلبات الثقافة العدلية لدى منسوي مرفق القضا والتوثيق ،وتأسيمل مكاتب
نساوية يف احملاكم الشرعية ،وغريها الستقبا النسا  ،وإ ا إورا ات شدو ن بيسر
(ىل) صاادور املرس ااوم امللك ااي رق اام (م )5١/وبت اااريخ ١٤26/8/23ه ( 27أيل ااو /
ق ي ااتم
س اابتيرب  )2005باملوافق ااة عل ااى ن ااام العي اال ال ااذي يتض ااين من ااع تش ااغيل أي شا ا
اخلامسة عشرة من عيره ،ومنع دخول أماكن العيل
( )،صاادور ق ارار بلاامل الااو را رقاام  ١39وبتاااريخ ١٤25/٤/26ه ،بااأن يكااون
التعليم إلزاميا ملن هم يف سن السادسة إىل اخلامسة عشرة ،وآليات التنفيذ لضيان تفعيل
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(د) ص اادور ن ااام اهليئ ااة العام ااة للوالي ااة عل ااى أما اوا القاصا ارين وم اان يف حكيه اام
باملرس ااوم امللك ااي اي ال اارقم م ١7/وبت اااريخ ١٤27/3/١3ه ( ١2نيس ااان/أبريل  )2006املب ااين
علااى ق ارار بل اامل ال ااو را اي ال اارقم  53وبت اااريخ ١٤27/3/١2ه ( ١١آاار/م ااارت .)2006
ويتكون هذا الن ام من ( )٤١مادة مقسية علاى تساعة فصاو  ،تساتهدف ضايان أماوا القصار
واحلياال الااذين ال و أو وصااي هلاام ،وإدارة أم اواهلم ،وكااذلك اإلشاراف علااى تصاارفات األوصاايا
والقيي واألوليا
(ه) صاادور ق ارار بلاامل الااو را رقاام ( )١69وبتاااريخ ١٤29/6/١9ه ( 23حزي اران/
يوني  )2008باملوافقة على الضوابة اجلديدة املن ية إليداع األحداا يف دور املالح ة االوتياعية
(و) صدور ن ام القضا باملرسوم امللكاي اي الارقم م 78/وبتااريخ ١٤28/9/١9ه
( ١تش ارين األو /أكتااوبر  )2007والااذي يتضااين ضاايان العدالااة للحاادا عاارب الاان يف الن ااام
علااى إنشااا دواواار لقضااايا األحااداا يف احملاااكم اجلزاويااة ،حي اا تتشااكل كاال داواارة ماان قااا فاارد
أو ثالثااة قضاااة ،وهااذا يعااد تطااورا مهي ا ا دااو حتقيااق ضاايانات احملاكيااة العادلااة واملالويااة للحاادا،
حيا كان امليلكة تعتيد قبل صدور هذا الن ام على ن ام القضا الفردي يف قضايا األحداا
( ) ص اادور قا ارار بل اامل ال ااو را رق اام  366وبت اااريخ ١٤29/١2/3ه ( 2ك ااانون
األو /ديساايرب  )2008متضااينا مجلااة ماان التعلييااات الاايت ماان شااأ ا ا اااا مااا يلاازم للح ا ند ماان
مشكلة العنف األسري
( ) ص ا اادور املرس ا ااوم امللك ا ااي رق ا اام م ٤0/وبت ا اااريخ ١٤30/7/2١ه ( ١٤مت ا ااو /
يوليا  ،)2009باملوافقااة علااى ن ااام مكافحااة واراوم االجتااار باألشا امل ،وموافقااة بلاامل الااو را
السااعودي يف شااهر روااب  ١٤30ه (متو /يولي ا  )2009علااى تشااكيل جلنااة ملكافحااة و اراوم
االجتار باألش امل
(ط) موافقة بلمل الشاورى علاى مشاروع ن اام محاياة الطفال باالقرار رقام 7٤/١٤5
وبتاريخ ١٤32/2/١3ه ( ١2آىل/أغسطمل  ،)20١١حيا رفاع مان اللجناة الوطنياة للطفولاة
كأحااد إواارا ات موا مااة األن يااة الوطنيااة مااع اتفاقيااة حقااوق الطفاال .ويعااد الن ااام مكسااب ا كب اريا
حلقوق الطفل ،ونقلاة نوعياة يف ن ارة اجملتياع إىل موضاوع محاياة األطفاا  .وتقاوم عادة وهاات يف
الوق احلاضر بتدارت آليات وإورا ات تنفيذ بنود الن ام .هاذا وجتادر اإلشاارة إىل املوافقاة علاى
ن ااام احلياي ااة م اان اإلي ااذا الص ااادر باملرس ااوم امللك ااي رق اام (م )52/وت اااريخ ١٤3٤/١١/١5ه،
والاذي يشايل الطفال واملارأة ،وسيساهم هاذا الن ااام (ماع ن اام محايااة الطفال) يف تأسايمل من ومااة
تشريعية شاملة يف محاية الطفل واملرأة من مجيع أشكا اإلسا ة إليهيا
(ي) تعديل ن ام اجلنساية مبوواب املرساوم امللكاي رقام م 5٤/وبتااريخ ١٤25/١0/29ه
( ١7متو /يولي  ،)200٤وصدور الالوحاة التنفيذياة املعدلاة لن اام اجلنساية .كياا صادر يف شاهر
كانون الثاي/يناير من عام ( )20١2التعديل على املادت  7و 2١بشاأن ضام اإلنااا وناوهلن
بقارار جتناايمل أبنااا السااعوديات املتزووااات ماان غااري السااعودي ليشاايل الن ااام الااذكور واإلناااا
على حد سوا
10

GE.15-07295

CRC/C/SAU/3-4

(ك) موافقة بلامل الشاورى بقاراره رقام ( )7١/١70وتااريخ ١٤3٤/١/25ه علاى
مشروع ن ام الوقاياة مان متال ماة العاو املنااعي املكتساب (اإلياد ) وحقاوق املصااب وواوبااهتم،
ومن ضين مواده بانية العال ،جليياع املصااب  ،واملصاابات ووضاع إوارا ات وسياساات تضاين
محايااة األطفااا ماان اإلصااابة بااالفريوت ،مثاال :فح ا مجيااع احلواماال ملنااع انتشااار املاار ماانهن
إىل اجلن
( ) ياادرت حالي ا ا يف بلاامل الااو را مشااروع ن ااام لرعايااة األحااداا باالش اةاك مااع
اجلهات اات العالقة.
(ب) االسل اتيجي ت فالخطط الوجنية
 -25باإلض ااافة إىل االس اةاتيجيات واخلط ااة الوطني ااة ال اايت تش اايل األطف ااا والكب ااار عيوما اا،
ص اادرت منا ااذ تقا ااد تقريا اار امليلك ااة الثا اااي حا ااو اتفاقيا ااة حق ااوق الطفا اال عا ااام ( )2005عا اادة
اسةاتيجيات وطنية اات عالقة مباشرة هقوق الطفل ،وهي كيا يلي:
االساةاتيجية الوطنياة للطفولاة :مت االنتهاا حاديث ا مان إعاداد هاذه االساةاتيجية
(أ )
والااك بتضااافر وهااود اللجنااة الوطنيااة للطفولااة ،وبرنااامج اخللاايج العااري للتنييااة (أوفنااد) ،وبعااد
مضااي اامل ساانوات ماان العياال املشااةك مااع بيوعااة ماان الشااركا تشاايل مجيااع اجلهااات املعنيااة
بالطفولااة احلكوميااة وغااري احلكوميااة باإلضااافة إىل األكااادميي واخل اربا الااذين يعيلااون ماان أواال
األطفااا ومعهاام ،ومااع أوليااا أمااورهم (أكثاار ماان سااة آالف طفاال ،وأربعااة آالف أساارة) ،وهااي
اساةاتيجية تشاايل مجيااع احتياوااات الطفاال والااك عاارب تطااوير بيوعااة منسااجية ماان التشاريعات
والسياسيات والربامج للسنوات العشر القادمة ،اليت تع بالنواحي اجلسيية واملعرفية واالوتياعياة
واالنفعالية للطفل السعودي ()www.ncc.gov.sa
(ىل) االساةاتيجية الوطنيااة ملكافحاة امل اادرات واملوافاق عليهااا مان قباال بلامل الااو را
بالقرار رقم ( )332وبتاريخ ١٤29/١١/١2ه ( 3١تشرين األو /أكتوبر )2009
( )،االسا اةاتيجية الوطني ااة للش ااباىل ال اايت مت االنته ااا م اان إع اادادها ،وه ااي يف ط ااور
االعتياااد .وتتضااين هااذه االس اةاتيجية عااددا ماان احملاااور الرويسااة الاايت تشااتيل علااى بيوعااة ماان
القضايا اات العالقاة بالشاباىل يف امليلكاة ،مثال :التعلايم والتادريب ،والعيال ،والصاحة ،والثقافاة
واإلعااالم ،واالتص ااالت وتقنيااة املعلومااات ،والااةويل واسااتثيار وق ا الف ارا ،،واملواطنااة الصاااحلة،
واملشاركة اجملتيعية ،واألسرة
(د) توويا االهتيااام إىل قضااايا الطفولااة ضااين أهااداف خطاايت التنييااة الثامنااة والتاسااعة،
والتووهااات التنيويااة بعياادة املاادى ،حيااا حااددت خطااة التنييااة التاسااعة ( )20١٤-20١0ع اددا
ماان األهااداف نااذكر منهااا علااى ساابيل املثااا مااا يلااي :إعطااا اهتيااام خااامل برعايااة أكثاار الفئااات
احتياو ا ا ،وخاص ااة الفق ارا  ،واألس اار احملتاو ااة ،وحص ااو مجي ااع األطف ااا عل ااى التعل اايم االبت ااداوي،
وإ الة الفوارق ب اجلنس يف االلتحاق باالتعليم ،واالساتيرار يف فايا معاد وفياات األطفاا
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دون اخلامس ااة م اان العي اار ،وتعي اايم إتاح ااة خ اادمات الص ااحة اإل ابي ااة ،و ف اايا مع ااد وفي ااات
األمهات أثنا الوالدة ،و فيا معدالت انتشار فريوت مر نق املناعة املكتسب لاإليد ل،
وتعيايم إتاحااة التعاا ماان فاريوت اإليااد للجيياع ،و فاايا معادالت انتشااار املالرياا ،واألمارا
الرويسة األخرى
(ه) كيا ردر التنوي إىل حتقياق امليلكاة نتااوج متييازة فيياا يتعلاق بتحقياق األهاداف
التنيوية ل لفية املعتيدة مان األمام املتحادة والايت تشايل القضاا علاى الفقار املادقع ،و فايا نسابة
الساكان الاذين يعاانون مان اجلاوع ،وضايان حصاو مجياع األطفاا مان البنا والبناات علاى التعلايم
االبتاداوي ،وإ الااة الفاوارق با اجلنسا يف التعلايم االبتااداوي واملتوسااة والثاانوي واجلااامعي ،و فاايا
وفيات األطفا دون اخلامسة من العير ،وتعييم إتاحة خدمات الصحة اإل ابية ،و فايا معاد
وفيااات األمهااات أثنااا الااوالدة ،و فاايا معاادالت انتشااار فااريوت ماار نق ا املناعااة املكتسااب
(اإليااد ) ،وتعياايم إتاحااة التعااا ماان هااذا الفااريوت جلييااع ماان تااا ،إىل الااك ،و فاايا معاادالت
انتشااار املالريااا واألم ارا الرويسااة األخاارى .ويتضاال الااك عاارب التقااارير اخليسااة الاايت كااان آخرهااا
التقري اار ال ااوطين اخل اااممل يف ع ااام ١٤3١ه ( )20١0حي ااا تض ااين متك اان امليلك ااة م اان حتقي ااق،
باال جت ااو بيوعااة واسااعة ماان األهااداف احملااددة قباال مواعياادها ،كيااا أ ااا ساااعية إىل حتقيااق بقيااة
األهداف قبل حلو املوعد الزمين احملدد هلا يف عام ١٤36ه (.)20١5
(ج) اللنسيق
 -26إشااارة إىل ملحوظااة جلنااة حقااوق الطفاال علااى التقرياار الاادوري الثاااي للييلكااة الاواردة يف
الفقرت ١١و  ١2بشأن التنسيق ما با السالطات املركزياة واإلقلييياة واحمللياة ،وتوصايتها بتطاوير
آليااات التنساايق احلاليااة علااى مجيااع املسااتويات اإلداريااة ،ودعيهااا باااملوارد البش ارية واملاليااة والفنيااة
املالوي ااة ،وكي ااا س اابق اإلش ااارة يف تقري ااري امليلك ااة الس ااابق  ،ي ااتم التنس اايق با ا مجي ااع األوه اازة
واملدسسااات اات العالقااة بالطفولااة عاارب أعلااى وهااا إداري يف الدولااة ،وهااو بلاامل الااو را الااذي
يقاار السياسااات واإلو ارا ات العامااة بشااأن األطفااا وش اراول اجملتيااع األخاارى .وتعااد ق ارارات هااذا
اجمللمل ملزمة ،وعادة ما تستدعي تكافل وتعاون قطاعاات متعاددة يف إنفااا قارارات هاذا اجمللامل.
ويواكب الك قيام اللجنة الوطنية للطفولاة مبتابعاة إنفااا هاذه القارارات والرفاع بشاأ ا .وتادرك الدولاة
أ يااة التنساايق الفعااا ب ا خمتلااف القطاعااات املتعااددة احلكوميااة واألهليااة العاملااة يف قطاااع الطفولااة
علااى النحااو املب ا يف توصاايات اللجنااة لااذلك ااى موضااوع التنساايق هااذا بنقاشااات مسااتيرة يف
االوتياعات الدورية ألعضا اللجنة الوطنية للطفولة ،ومتابعة دورية ومنت ية مع الاو را ووكالوهام،
وعادة ما تنبثق منها برامج مشةكة.
 -27ومتثاال اللجنااة الوطنيااة للطفولااة يف امليلكااة اجلهااة الرمسيااة املعنيااة بااالربة والتنساايق ب ا مجيااع
اجلهااات احلكوميااة واألهليااة ومدسسااات اجملتيااع املاادي اات العالقااة بالطفولااة .وعاارب عاادة آليااات،
تتااوىل اللجنااة مساادولية ال اربة والتنساايق مب تلااف أشااكال للجهااود الاايت تقاادمها اجلهااات احلكوميااة
واألهلية ل طفا  ،وكذلك تقد االستشارة من من ور الطفولة حو العديد من املشاريع والقارارات
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والعديااد ماان القضااايا الن اميااة والفنيااة لكاال الااو ارات .وعلااى الاارغم ماان هااذه اجلهااود فان ا ي اال
التنس اايق حتا ااديا تن ييي ا اا كب ا اريا ،س ااييا إاا أخا ااذنا يف احلس اابان التعا اادد الواس ااع للجها ااات املعنيا ااة
بالطفولة .كيا تدرك اللجنة الوطنية للطفولة أ ية هذا املنحاى التنسايقي ،وضارورة مواصالة العيال
يف جتويد ا ليات القاوية ،واستحداا آليات أخرى تراعي الدور احملوري لتفعيل شاراكة حقيقياة
وفاعلة ب مجيع قطاعات اجملتيع املتضينة القيادات ،واألسرة ،والشباىل ،واألطفا .
 -28ويساند اللجنة الوطنية للطفولة يف سعيها إىل إحكام الربة والتنسايق عادة وهاات منهاا
على سبيل املثا ال احلصر :برنامج األمان األسري الاذي أطلاق سلسالة مان الاربامج اات الطاابع
املشةك ،مثل :ورشة لاحليايةل السنوية اليت تشارك فيها مجيع اجلهاات احلكومياة واألهلياة ،وخاة
دة الطفل الذي يتضين بلسا إشرافيا يتكون من مل عشرة مدسسة حكومية وغري حكومية
يف امليلكة حيا سيأ ،تفصيل ح وصف آليات الرصد املستقلة.
 -29وقد أعيد تشكيل اللجنة الوطنياة للطفولاة ،ورفاع شاأ ا ،و ياادة مصاادرها املادياة والبشارية،
لتيكينها من تنسيق وهود مجيع القطاعات املعنية بالطفولة ،وتووي عناياة ومحاياة أفضال ل طفاا ،
حي ا ااا ص ا اادر قا ا ارار بل ا اامل ال ا ااو را رق ا اام ( )238بت ا اااريخ ١٤26/9/١٤ه ( ١7تشا ا ارين األو /
أكتااوبر  )2005باملوافقااة علااى تعااديل الوضااع التن ييااي القاااوم للجنااة الوطنيااة للطفولااة ورفااع شااأ ا،
و صي ميزانية مستقلة هلا ،ووظاوف معتيدة خاصة ها تتناسب مع املهيات املنوطاة هاا .ويارأت
تلااك اللجنااة و ياار الةبيااة والتعلاايم ،وتضاام يف عضااويتها وكااال الااو رات ،واملدسسااات احلكوميااة الاايت
تع ا ا ا بقض ا ا ااايا الطفول ا ا ااة ،وه ا ا ااي :و ارة الداخلي ا ا ااة ،وو ارة الص ا ا ااحة ،وو ارة الش ا ا اادون االوتياعي ا ا ااة،
وو ارة العااد  ،والرواسااة العامااة لرعايااة الشااباىل ،باإلضااافة إىل ثالثااة خ اربا يف بااا الطفولااة ينتيااون
إىل مدسسااات اجملتيااع املاادي ،وأكااادميي اان هلاام اهتيااام وخااربة يف هااذا اجملااا  .كيااا ياادت ماادخرا
قاادرات اللجنااة الوطنيااة للطفولااة بكاوادر مهنيااة مت صصااة يف باااالت الطفولااة املتعااددة كيااا ياادت
مصا ااادرها املاليا ااة بغيا ااة إحكا ااام ال ا اربة والتنسا اايق ،وإرا اااد ش ا اراكات ما ااع مجيا ااع اجلها ااات احلكوميا ااة
ومدسسات اجملتيع املدي ،واملن يات الدولية واإلقلييية ،والقطاع اخلامل.
 -30ومن أهم الربامج املنبثقة عن الربة والتنسيق مع اجلهاات احلكومياة واألهلياة ومدسساات
اجملتياع املاادي ،مااا قاما با اللجنااة الوطنياة للطفولااة أثنااا إعادادها االساةاتيجية الوطنيااة للطفولااة
باورا حتليل شامل لقطاع الطفولة شارك في مجيع اجلهات احلكومية واألهلية ونل الك :حتليل
توى أن ية ولواول وبرامج ومهام اجلهات املعنية بالطفولة ،والتقاارير والبياناات الرمسياة الساعودية
اات العالقااة بالطفولااة ،وحتلياال خطااة واس اةاتيجيات التنييااة االوتياعيااة واالقتصااادية للدول ااة،
وكذلك مواثيق وتقارير واسةاتيجيات الطفولة العربية واألونبية ،وعقد ولسات التحليل الرباعي،
والعص ااف ال ااذهين ،وورش العي اال ،واملق ااابالت م ااع وك ااال ال ااو ارات ،وم ااديري اإلدارات املعني ااة،
وتفعيال مشااركة أكثار مان ثالثا خباريا يف بااالت اات صالة بالطفولاة ،وكاذلك مشااركة الطفاال
وأسرت (األم واألىل) عرب مروياات وطيوحاات عاربوا عنهاا يف اساتيارة مشااركة األسارة الايت بلغا
سة آالف اساتيارة للطفال ،وأربعاة آالف ل سارة .وقاد انبثاق مان هاذا املشاروع الاوطين سلسالة
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من الربامج واملشاريع اليت سيأ ،تفصيلها يف ثنايا هذا التقرير .وهناك مثا أخر على ماا تقاوم با
اللجنة الوطنية للطفولة من برامج الربة والتنسيق مع وب اجلهات احلكومية واألهلية ومدسسات
اجملتيااع املاادي ،وهااو مشااروع دلياال اإلو ارا ات الوطنيااة الشااامل حلاااالت اإل ااا واإلسااا ة والاايت
تشارك في كافة اجلهات احلكومية وغري احلكومية اات العالقة (ان ر يف وصاف هاذا املشاروع يف
الفقرة رقم .)230
 -3١ومن الربامج اليت استحدث يف با جتويد التنسايق با اجلهاات احلكومياة واملدسساات
األهليااة الناشااطة يف قطاااع الطفولااة ،الربنااامج املشااةك ب ا اليونيساايف واللجنااة الوطنيااة للطفولااة،
واملدعوم من امليلكة مببلي ( )500ألف دوالر أمريكي سنويا منذ عام ( )2007وال يزا قاويا،
ويستهدف مجع اجلهات اات العالقة بأحد باالت الطفولاة ،والتنسايق ماا با مجياع الشاركا يف
اجملا نفس  ،وقد انبثق من هاذا املشاروع املشاةك سلسالة مان الاربامج تتضاين علاى سابيل املثاا :
برامج توعية أفاراد اجملتياع واملهنيا باتفاقياة حقاوق الطفال ،دراساة وصافية لوضاع رياا األطفاا
بامليلكة ،وبرنامج محاية الطفل من اإليذا يف املستشفيات ،ومشروع توعية األسرة واجملتيع بآثار
وخماااطر اإلسااا ة ل طفااا  ،وبرنااامج الصااحة النفسااية املدرسااية ،ومشااروع تنييااة القاادرات احلياتيااة
ل طفااا  ،ومشااروع الوقايااة ماان احل اوادا واإلصااابات ل طفااا  ،وبرنااامج تاادريب املعلي ا علااى
مهارات الكشف والتدخل املبكر حلاالت اإلسا ة واإل ا .
(د) آلي ت ال ص ال سلقلة
 -32نشري إىل ترحيب جلناة حقاوق الطفال يف امللحوظاات الصاادرة عان التقريار الادوري الثااي
للييلكة الواردة يف الفقرة  ١3بانشاا اجليعياة الوطنياة حلقاوق اإلنساان وإعطاوهاا صاالحيات يف
تساالم الشااكاوى املتعلقااة بانتهاكااات حقااوق اإلنسااان ،وتوصاايتها أن يكااون للجيعيااة آليااة رقابااة
مستقلة وفق مبادئ باريمل ،وتزويدها باملوارد البشرية واملالية املالوية ،وأن يكون من السهل على
األطفا الوصو إليها.
 -33جتاادر اإلفااادة بااأن اجليعيااة الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان وهااة رقابي اة تتيتااع باسااتقال مااا
وإداري ،وهي غري خاضاعة إلشاراف أو رقاباة أي وهاا حكاومي ،والاك مبوواب األمار الساامي
رقا ا اام /605م ىل وبتا ا اااريخ ١٤29/١/22ه ( 3١كا ا ااانون الثاي/ينا ا اااير  )2008الا ا ااذي يدكا ا ااد
اسااتقاللية عياال اجليعيااة ،وأن آليااة ارسااتها مهامهااا وحتديااد إورا اهتااا وتوقيتهااا أماار تسااتقل هااي
برمسا  .وضااين سااعي حكومااة امليلكااة علااى تطااوير آليااات الرصااد وتلقااي الشااكاوي ،ساوا أكااان
الا ااك يف األوها اازة احلكوميا ااة أم يف املدسسا ااات غا ااري احلكوميا ااة املسا ااتقلة علا ااى النحا ااو املب ا ا يف
توصاايات اللجنااة ،فقااد أ ال ا مجيااع املوانااع والعقبااات الاايت تقلاال ماان اسااتقاللية اجليعيااة الوطنيااة
حلقوق اإلنسان يف تعزيز ومراقبة تطبيق االتفاقية ،وكذلك االستالم والتحقيق يف معاجلاة شاكاوى
األفا اراد مب ااا يف ال ااك األطف ااا  .وحتض ااى اجليعي ااة بآلي ااات ووس اااول مس ااتقلة يف تلق ااي الش ااكاوى
الصااادرة عاان األطفااا وأوليااا األمااور بشااكل مباشاار دون تاادخل األوهاازة احلكوميااة ،كيااا حت ااى
اجليعية باحةام وتعاون اجلهات احلكومية يف با معاجلة هذه الشكاوى ،وإنصاف أصحاها.
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 -3٤وتتلقى اجليعية الوطنية حلقوق اإلنسان شاكاوى األطفاا ( ١8سانة فياا دون) ،ورصاد
البالغات اليت ترد إليها من أحد األقارىل ،أو اجلريان ،أو من املدرسة ،أو أحد األبوين كياا يبا
الااك اجلاادو رقاام ( ،)7فض االا عاان رصااد حاااالت انتهاااك حقااوق الطفاال عاارب وساااول اإلعااالم
امل تلفااة .وتت ااذ اجليعيااة اإلو ارا ات مباشاارة بالتنساايق مااع إدارة احليايااة االوتياعيااة ،وبرنااامج
األمان األسري ،وإمارات املناطق ملتابعاة احلالاة إىل حا اساتقرارها مباا يضاين عادم تكارار وقاوع
الااك االنتهاااك بااددا .كيااا تقااوم اجليعيااة بصاافة دوريااة بزيااارات ميدانيااة رقابيااة إىل أماااكن ووااود
األطفا كاملستشفيات ودور الرعاية االوتياعية للوقوف على كل ماا لا عالقاة بانتهااك حقاوق
هدال األطفا  ،ومن السعي إىل معاجلة الك.
 -35كيا أنشأ برنامج األماان األساري الاوطين خاة ادة الطفال (رقام هااتف اخلاة )١١6١١١
يف عام ١٤29ه ( )2008بالتعاون ماع  ١٤وهاة يف امليلكاة وهاو خاة هااتفي بااي وموحاد
وض ااع ملس اااندة ودع اام األطف ااا دون س اان الثامن ااة عش اارة .وق ااد انطل ااق اخل ااة يف (تش ارين الث اااي/
نااوفيرب  )20١0كيرحلااة جتريبيااة ،ويعياال  ١2ساااعة يومي اا ماان الساااعة التاسااعة صااباحا وح ا
الساعة التاسعة مسا ا .ويهدف اخلة إىل اساتقبا الشاكاوى املتعلقاة باألطفاا دون سان الثامناة
عشاارة ،ويقاادم املشااورة واإلحالااة للجهااات املعنيااة وللااذين يتعرضااون ألي نااوع ماان أن اواع اإلسااا ة
واإل ا ااا واالسا ااتغال س ا اوا يف املنا ااز أو املدرسا ااة أو احلا ااي أو األما اااكن العاما ااة أو املدسسا ااات
احلكومي ااة واألهلي ااة ،وم ااا يف حكيه ااا .وي ارتبة ب اااخلة مرك ااز اتص اااالت ح ااديا ومتط ااور يواك ااب
معا ااايري اجلا ااودة يف االتصا اااالت الدوليا ااة .ويقا اادم اخلا ااة املشا ااورة الفوريا ااة واملت صصا ااة ل طفا ااا ،
ومقادمي الرعايااة هلاام ،إضاافة إىل تلقااي مجيااع بالغاات العنااف واإليااذا الايت يتعاار هلااا األطفااا ،
وحتوي اال م ااا يل اازم إىل اجله ااات ال اايت حتت ااا ،إىل ت اادخل ف ااوري ومباش اار ،وك ااذلك املتابع ااة م ااع تل ااك
اجلهااات للتأكااد ماان بلااو ،اخلدمااة إىل الطفاال يف الوقا املناسااب .كيااا يقااوم بتلقااي االتصاااالت،
وتق ا ااد االستش ا ااارات املتعلق ا ااة باألطف ا ااا وامل ا اراهق اختصاص ا اايات م ا اادربات يف ب ا ااا اخلدم ا ااة
االوتياعيااة والنفسااية وماادهالت للتعاماال بسارية مااع االتصاااالت الاواردة إىل خااة مساااندة الطفاال
وفق املعايري املعتيادة مان قبال الشابكة الدولياة خلطاوط مسااندة الطفال ( .)CHIوقاد حصال خاة
مساندة الطفل على العضوية الكاملة ملن ية .Child Helpline International
 -36كيا أنشي مدخرا السجل الاوطين حلااالت إساا ة معاملاة األطفاا وإ ااهلم يف امليلكاة
العربي ااة الس ااعودية بالقط اااع الص ااحي .ويرو ااى الن اار يف وص ااف الس ااجل وبرابا ا يف الفق اارة رق اام
(/ 5١ىل) .وك طااوة يف ضاايان رصااد حاااالت العنااف (ومحايااة املعنَّف ا ) ،صاادر الق ارار الااو اري
بالزاميااة التبليااي ضااد حاااالت العنااف األسااري ،والعنااف ضااد الطفاال يف قارار رقاام ١0855٤/8٤
وبتاريخ ١٤28/١2/26ه ( 5كانون الثاي/يناير  )2008يف القطاع الصحي.
 -37ميثاال إنشااا هيئااة حقااوق اإلنسااان يف ( )200٤تأكياادا الهتيااام الدولااة هيايااة وتعزيااز
حقوق اإلنسان .وتشيل اختصاصات اهليئة رصد ارسات اجلهات احلكومية من من ور مباادئ
حقوق اإلنسان اليت كفلها الشرع اإلساالمي ،واالتفاقياات الدولياة ،مثال :اتفاقياة حقاوق الطفال.
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وك ااذلك تلق ااي الش ااكاوى واملقةح ااات وامللحوظ ااات يف ب ااا محاي ااة حق ااوق اإلنس ااان ودراس ااتها
وإحالتهااا إىل اجلهااات املعنيااة .وللهيئااة احلااق  -ماان خااال بلسااها  -مراوعااة األن يااة القاويااة
واقاةا تعااديلها وفقاا ل وارا ات الن اميااة .كيااا أن ألعضااا اهليئااة احلااق يف يااارة السااجون ودور
التوقيف يف أي وق دون إان من وهة االختصامل ،ورفع تقارير عنها إىل رويمل بلمل الو را ،
وك ااذلك مراقب ااة تنفي ااذ اجله ااات احلكومي ااة املعني ااة ل ن ي ااة واللا اواول الس ااارية فيي ااا يتعل ااق هق ااوق
اإلنسااان والكشااف عاان التجاااو ات امل الفااة ل ن يااة املعيااو هااا يف امليلكااة ،وتشااكل انتهاك اا
حلقااوق اإلنسااان ،وا اااا اإلو ارا ات الن اميااة الال مااة .وقااد ألزم ا الالوحااة التن يييااة األوهاازة
احلكوميااة تزويااد اهليئااة مبااا تطلبا ماان بيانااات أو معلومااات تتصاال بأعياهلااا والااك ألدا املهيااات
املنوطااة هااا وفااق مااا نا عليا ن ااام تأسيسااها .وتااو اهليئااة اهتياما ا خاصا ا بااأكثر الفئااات عرضااة
لالنتهاكات :كاألطفا  ،والنسا  ،واوي اإلعاقة ،حيا أسس فروعا خاصة هذه الفئات.

(ه) تخصيص ال وا د د ال يزانية

 -38سااجل جلنااة حقااوق الطفاال يف الفقاارة  ١5ماان ملحوظاهتااا علااى التقرياار الاادوري الثاااي
للييلكااة تقااديرها لالسااتثيار املهاام يف اخلاادمات االوتياعيااة والصااحية والتعلاايم ،وتسااا ل عاان
م اادى كفاي ااة املا اوارد امل صص ااة إلنف اااا املب ااادئ األخ اارى ال اايت تناولته ااا االتفاقي ااة ،مث اال :احلياي ااة
اخلاصة ،وتوصيتها برصد أقصى ما ميكن من املوارد لتطبيق إوارا ات احلياياة اخلاصاة ،وخصوصاا
فئة األطفا األكثر احتياوا ا ،وأن حتادد الدولاة مباالي ونسابة ماا صارف مان امليزانياة السانوية علاى
األفراد دون سن الثامنة عشرة من العير.
 -39يواو التحديد الدقيق ملا يصرف من امليزانية السانوية وفاق الشاراول العيرياة لليساتفيدين
ماان هااذه الاربامج بعااا الصااعوبات ،حيااا إن املاانهج املتبااع يف إعااداد ميزانيااة الدولااة يعتيااد علااى
البنود العامة اليت تشيل مجيع الفئات العيرية ،وليمل الربامج ا خلق صعوبة يف التحديد الدقيق
مل صصات اإلنفاق على برامج الطفولة وأكثر الشراول احتياوا .كيا تشةك فئات عيرية متباينة
يف االستفادة من امل صصات نفسها املووهة إىل الربامج واخلدمات الصاحية واالوتياعياة والتعلييياة
األمر الذي يضيف إىل صعوبة توثيق تلك امل صصات توثيق ا دقيق ا يعكمل احلجم احلقيقي لتلك
امل صصات املووهة إىل األطفا عيوما الذين يعدون أكثر احتياوا على وو اخلصومل .وعلى
أية حا  ،ستبحا امليلكة سبل توظيف الطرق املناسبة وامليكنة يف بيان كفاية املوارد امل صصة
إلنفاا مبادئ االتفاقية ،وحتديد ما يصرف من امليزانية السنوية على األفراد دون سن الثامنة عشرة
من العير .ونعر يف هذا التقرير منااا ،مان اخلطاوات املت اذة مان الدولاة يف ياادة امل صصاات
املاليااة الاايت تةكااز علااى أكثاار فئااات األطفااا احتياو اا ،لتغطيااة ب ارامج وإو ارا ات احليايااة اخلاصااة
باألطفا وخصوصا يف با الرعاية واحلياية االوتياعية.
 -٤0وتقديرا من الدولة يف معاجلة الفقار وماا يتبعا مان آثاار سالبية تادثر يف قادرة األسارة علاى تلبياة
حااق الطفاال يف احلياااة والنيااا والتعلاايم ،وتااوفري احلاوااات األساسااية ماان مأكاال وملاابمل ومااأوى ورعايااة
صااحية ،ومواصاالة الدراسااة ،واكتساااىل الق ارا ة والكتابااة ،فقااد ا ااذت امليلكااة اخلط اوات واإلو ارا ات
16

GE.15-07295

CRC/C/SAU/3-4

الفعال ااة يف استئص ااا الفق اار هيي ااع مس ااتويات  ،حي ااا أع اادت امليلك ااة االسا اةاتيجية الوطني ااة ل من ااا
االوتي ااعي ال اايت تتبناه ااا و ارة الش اادون االوتياعي ااة .وانسااجاما م ااع ه ااذه االس اةاتيجية ي ااتم ص ااي
ماوارد مالياة إضااافية ضا ية لتقااد بيوعاة واسااعة ومتنوعاة ماان خادمات الرعايااة والادعم االوتياااعي
واالقتصا ااادي للفق ا ارا والفئا ااات اوات االحتياوا ااات اخلاصا ااة عا اارب ب ا ارامج و ارة الشا اادون االوتياعيا ااة،
واجليعيات األهلية .ومن أهم اخلطوات اليت ا ذهتا الدولة لتحقيق الك ما يلي:
استحداا لبرنامج الدعم التكييليل لسد الفجوة ب الادخل الفعلاي (ل سار
(أ )
واألفاراد والفق ارا فق ارا ماادقع ا) وب ا خااة الفقاار ،والااك هسااب دراسااات خطااوط الفقاار املتحركااة
املعتيدة رمسيا يف امليلكة ،وهدود دعم يبلي ( )26٤مليون رياا سنويا
(ىل) دعاام الصااندوق اخلااريي االوتياااعي مببلااي ( )300مليااون ري ااا ساانويا للعياال
على احلد من الفقر
( )،يااادة امل صصااات املقدمااة ل يتااام واوي ال ااروف اخلاصااة وماان يف حكيهاام
مببلي ( )82مليون ريااا سانوي ا ،وتشايل إعاناات األسار احلاضانة ،واإلعاناات املدرساية ،ومكافاأة
اية احلضانة ،ومكافآت املقيي يف دور رعاية األيتام
(د) إقاماة برناامج باسام لاملسااعدات الطارواةل ل سار الواقعاة حتا خاة الفقار املادقع الاايت
تتع اار حل اااالت طارو ااة حرو ااة تتس اابب يف ي ااادة معاناهت ااا ،أو تعرض ااها ملش ااكالت ،مث اال :وف اااة املعي اال،
أو سجن  ،أو مرض  ،أو مر األبنا  ،أو حوادا احلريق يف املنز أو الكوارا الطبيعية ودوها
(ه)
رياا سنوي ا

يادة خمصصات اجليعيات اخلريية من ( )١00مليون رياا إىل ( )٤50مليون

صا ااي مبلا ااي ( )١0بالي ا ا ري ا ااا لربنا ااامج اإلسا ااكان التنيا ااوي يف منا اااطق
(و )
امليلكة للفقرا الذين ال ميلكون منا خاصة هم
ي ااادة اإلعان ااات امل صص ااة لليع ااوق  ،ومرض ااى الفش اال الكل ااوي ،والس اارطان،
()
وتكسر الدم ،وغريها من األمارا املعوقاة ،حياا متا يادهتاا يف عاام ١٤3١/30ه ()2009
إىل ( )2 85١مليون رياا بعد أن كان تبلي يف السابق ( )570مليون رياا
( ) ي ااادة احل ااد األعل ااى مل صص ااات معاش ااات الض اايان االوتي اااعي ل س اارة م اان
( )١6أل ااف ريا ااا إىل ( )58أل ااف ريا ااا يف الس اانة األم اار ال ااذي ن ااتج عنا ا ارتف اااع خمصص ااات
الضيان االوتياعي يف عام ١٤3١/١٤30ه ( )20١0/2009إىل مبلي ( )١3بليون رياا .
 -٤١كيااا تتااوىل الدولااة تقااد الرعايااة االوتياعيااة املباشاارة للفئااات احملتاوااة عاارب بيوعااة ماان
املدسسات املت صصة العاودة لو ارة الشدون االوتياعية واليت توفر اإلعانات التالية:
خدمات األش امل اوي اإلعاقة ،حيا بلي عدد املساتفيدين ()205 ٤٤5
(أ )
فردا وتتنوع هذه اإلعاقات ب اإلعاقات اجلسدية واحلساية والنفساية واملرضاية املركباة .وقاد بلغا
املبالي املعتيدة هلذه الفئات يف عام ١٤3١ه ( )2009ما بيوع بليونا رياا
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(ىل) خدمات رعاية األحداا ومالح تهم ،وبلي عادد املساتفيدين ( )١5 893فاردا
يف عام ١٤3١/١٤30ه ()20١0/2009
( )،خ اادمات دور احلض ااانة االوتياعي ااة ،ودور الةبي ااة االوتياعي ااة للبن ااات ،ودور
الةبيا ااة االوتياعيا ااة للبن ا ا  ،ومدسسا ااات رعايا ااة األطفا ااا املشا االول  ،ودور الرعايا ااة االوتياعيا ااة
لليس ا اان  ،حي ا ااا بل ا ااي بي ا ااوع املس ا ااتفيدين م ا اان ه ا ااذه اخل ا اادمات وال ا اربامج ( )2 056ف ا ااردا يف
عام ١٤3١/١٤30ه (.)20١0/2009
 -٤2كيا تتوىل الدولة أيضا تقد إعانات الضايان االوتيااعي عارب بيوعاة مان املدسساات
املت صص ا ااة وال ا اايت ت ا ااوفر إعان ا ااات الض ا اايان االوتي ا اااعي .وق ا ااد بل ا ااي بي ا ااوع م ا ااا أنف ا ااق خ ا ااال
عااام ١٤3١/١٤30ه ( )20١0/2009دااو ( )١5بليااون ري ااا علااى املعاشااات واملساااعدات
والربامج املساندة اليت يقدمها الضيان االوتياعي وهي:
املعاش ااات الض اايانية الش ااهرية وال اايت تص اارف ل يت ااام ،وم اان بل ااي س اان الش ااي وخة،
(أ)
والعااوزين عاان العيال ،واملارأة الايت ال عاواال هلاا ،واألساارة غاري املعولااة ،وبهاو األباوين ،حياا يصاارف
للفرد الواحد سنويا ( )١0 3٤0ريااالا ويزيد املعاش مبعد ( )3 ٤١0ريااالت لكل فرد إضايف
(ىل)
دخوهلم من فضة

برنااامج املساااعدات الضاايانية والااذي يهاادف إىل حتسا ال ااروف املعيشااية ملاان

( )،برنااامج احلقيبااة والاازي املدرسااي والااذي يقاادم ألبنااا املسااتفيدين الااذين مااا ال اوا
يواصالون تعلااييهم يف مراحال التعلاايم العااام وق يتجااو وا ساان ( )١8عاماا ملسااعدهتم علااى تااوفري
مستلزماهتم الدراسية
(د) برنااامج تسااديد وااز ماان ف اواتري الكهربااا  ،هيااا يساادد الضاايان االوتياااعي
وااز ا ماان فاااتورة الكهربااا حسااب عاادد أف اراد األساارة املشاايول باملعاااش ،ويصاارف شااهري ا قرابااة
( 20إىل  )30مليون رياا
(ه) برن ااامج الف اارش والتأثي ااا وال ااذي يه اادف إىل هتيئ ااة البيئ ااة املناس اابة لت ااوفري حي اااة
أفض اال ل س اارة واألطف ااا ع اارب حتس ا ظ ااروف مس اااكن املس ااتفيدين بالتع اااون م ااع اجله ااات اات
العالقة يف القطاع العام واخلامل مان أوال الشاراكة االوتياعياة وقاد أق نار برناامج شاامل يف عاام
( )20١0مببلي ( )١00مليون رياا
(و) برنااامج املساااعدات النقديااة ألواال الغااذا والااذي يهاادف إىل مساااعدة املسااتفيدين
صرف شهريا مبلغا وقدره ( )١00مليون رياا
يف توفري احتياواهتم من املواد الغذاوية ،ويْ ،
( ) برنامج الدعم التكييلي والاذي يهادف إ ساد الفجاوة با الادخل الفعلاي ل سار
واألفا اراد الفقا ارا فقا ارا م اادقعا وخ ااة الفق اار وص اارف حا ا ع ااام ١٤3١/١٤30ه ()20١0-2009
دو ( ) ١ 056مليون رياا .
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 -٤3ويف السااياق ااتا  ،نشااري إىل صاادور قارار بلاامل الااو را رقاام ( )237وبتاااريخ ١٤27/9/23ه
( ١5تشارين األو /أكتاوبر  )2006باملوافقااة علااى يااادة امل صصااات املقدمااة ل يتااام واوي ال ااروف
اخلاصااة ،وماان يف حكيهاام ،وتشاايل إعانااات األساار احلاضاانة ،واإلعانااات املدرسااية ،ومكافااآت ايااة
احلضانة ،وإعانات الزوا ،،ومكافآت املقيي يف دور رعاية األيتام .والك وفق ا :،
تع ند املكافآت الشهرية ل يتاام ،واوي ال اروف اخلاصاة ،ومان يف حكيهام
( أ)
(بن /بنات) ،واملقيي يف دور احلضانة ،ودور الةبية ،ودور رعاياة األيتاام ،ومدسساات الةبياة
النيواوي ااة ،لتك ااون وف ااق ا  ) 200( :،ريا ااا مل اان ه اام دون س اان الدراس ااة ،و( )500ريا ااا
لط ااالىل وطالب ااات املرحل ااة االبتداوي ااة ،و( ) 700ري ا ااا لط ااالىل وطالب ااات املرحل ااة املتوس ااطة،
وما يف حكيها من املعاهد ،و( ) 900رياا لطالىل وطالباات املرحلاة الثانوياة وماا يف حكيهاا
م اان املعاه ااد ،و( ) ١ 200ري ا ااا لط ااالىل وطالب ااات املرحل ااة اجلامعي ااة ،وم ااا يف حكيه ااا ما اان
املعاهد ،أو أعلى منها
(ىل) تع ند مكافآت األسر احلاضنة والبديلة لتكون ( )2 000رياا شهري ا ل سر
اليت حتتضن أيتاما دون سن الدراسة )3 000( ،رياا شهريا ل سر اليت حتتضان أيتاماا ملتحقا
باملدارت ،وتشيل اإلعانة املدرسية
()،
حضانة اليتيم

مكافاآت ايااة احلضااانة ،وتبلااي ( )20 000ريااا  ،حيااا تصاارف بعااد انتهااا

(د) تع ند مكافأة الزوا ،لليتيم لتكون ( )60 000رياا .
 -٤٤وماان التاادابري الاايت ا ااذهتا الدولااة يف تووي ا مزيااد ماان خمصصااات اإلنفاااق علااى ب ارامج
األطفاا األكثار احتياوا ا مااا تقاوم با مراكااز التنيياة االوتياعياة واللجاان التابعااة هلاا (كياا ساايأ،
تفصيل الحقاا) يف مجياع منااطق امليلكاة حياا يوضال اجلادو رقام ( )8املباالي املالياة امل صصاة
لربنامج الطفولة اليت تستهدف األطفا األكثر احتياو ا.
 -٤5كيا تقدام عدة و ارات ووهات حكومية أخارى غاري و ارة الشادون االوتياعياة إعاناات
خاص ا ا ااة تس ا ا ااتهدف األطف ا ا ااا األكث ا ا اار احتياو ا ا ااا .عل ا ا ااى س ا ا اابيل املث ا ا ااا  :تص ا ا اارف و ارة الةبي ا ا ااة
والتعل اايم خمصص ااات س اانوية كيكاف ااأة أو إعان ااة س اانوية لش اراول األطف ااا األكث اار احتياو ااا مث اال:
األطف ا ااا يف الق ا اارى الناوي ا ااة ،أو املغةبا ا ا  ،أو أبن ا ااا املعليا ا ا املت ا ااوف  ،أو األطف ا ااا املع ا ااوق ،
أو مكافااأة الت اار ،يف ماادارت ااو األميااة .وقااد بلااي بيااوع هااذه امل صصااات اإلضااافية هلاادال
األطفااا يف عااام ١٤33/١٤32ه ( )20١2/20١١أكثاار ماان ساابع مئااة وساات مليااون ري ااا
سعودي (  .)760 655 5١0ان ر ودو رقم (.)9

 -٤6وملن يااات اجملتيااع املاادي دور مهاام يف تااوفري املساااندة االوتياعيااة .فاجليعيااات اخلرييااة
األهلية تقوم بدور أسات وواسع يف تاوفري خادمات الرعاياة والادعم االوتيااعي للفقارا  ،والفئاات
اات االحتياو ااات اخلاص ااة .فق ااد بل ااي إمج ااا ع اادد اجليعي ااات اخلريي ااة ع ااام ١٤3١/١٤30ه
( )56٤( )20١0/2009مجعيااة .وتنتشاار اجليعيااات األهليااة يف مجيااع مناااطق امليلكااة وتغطااي
برابها ااا با اااالت واسا ااعة ومتنوعا ااة منها ااا :رعايا ااة األموما ااة والطفولا ااة ،ورعايا ااة املسا اان والعجا اازة،
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واوي االحتياوات اخلاصة ،مثل :األيتام ،واألشا امل اوي اإلعاقاة ،ومكافحاة األمياة ،وتأهيال
النس ااا حرفيا ا ا مبه اان ونش اااطات خمت ااارة .ور ااري يف املن اااطق ال اايت ال تص اال إليه ااا خ اادمات مراك ااز
التنييااة االوتياعيااة التابعااة للدولااة تشااكيل جلااان ليااة تتااوىل حتقيااق األهااداف االوتياعيااة احملليااة.
وتش ااري بيان ااات ع ااام ١٤3١/١٤30ه ( )20١0/2009إىل أن بي ااوع اللج ااان األهلي ااة بل ااي
( )357جلنة.
 -٤7تس ااعى امليلك ااة إىل حتقي ااق (االسا اةاتيجية الوطني ااة ل من ااا االوتي اااعي) ،ول ااذا أنش ااأت
مدخرا مدسسة لتكافلل اخلريية مبيزانية  500مليون رياا  .وينحصر عيل املدسسة يف رعاية اوي
احلاوااة ماان الطااالىل والطالبااات ،يف أكثاار ماان ثالث ا ألااف مدرسااة للبن ا والبنااات (احلكوميااة
واألهلية) يف أدا امليلكة ،وإعانتهم على التحصيل الدراسي ،والت فيف عانهم مان آثاار الفقار،
و اان تعااة أساارهم ظااروف ماديااة ،أو اوتياعيااة ،أو صااحية طاروااة .ويااتم حتديااد املسااتحق يف
لمدسس ااة تكاف االل ع اارب جلن ااة يف ك اال مدرس ااة برواس ااة امل اادير أو امل ااديرة وعض ااوية ثالث ااة م اان هيئ ااة
الت اادريمل ،واملرش ااد االوتي اااعي ومش اارف التوعيا اة والنش اااط .ولليدرس ااة االس ااتعانة مب اان تا اراه م اان
سكان احلي ملساعدهتا يف حتدياد اوي احلاواة مان الطاالىل والطالباات .كياا أن تقاد مدسساة
تكاف اال املس اااعدات املالي ااة والعيني ااة للطال ااب أو الطالب ااة ،ال ي اادثر أو يتع ااار م ااع اس ااتيرار أي ااة
مساعدات أخرى يتلقاها الطالب ،أو الطالبة أو أسرهم من أي وهة كان .
 -٤8اعتيااد مسااو رواايمل بلاامل األمنااا مبدسسااة تكافاال اخلرييااة تنفيااذ بارامج مت صصااة لتلبيااة
احتياواات املشاايول باربامج املدسساة ،والبااالي عااددهم  63ألااف طالاب وطالبااة ،والااك بتكلفااة
مالي ااة بلغا ا ( )53 002 320ري اااالا ،عل ااى أن تص اارف لت ااأم متطلب ااات (برن ااامج كس ااو،،
وبرنامج حقيبايت ،وبرناامج ووبايت) والاك بداياة مان العاام الدراساي ١٤33ه ( .)20١2وحت اى
مدسسة تكافل اخلريية بدعم كبري مان خاادم احلارم الشاريف  ،حياا خصا هلاا ميزانياة سانوية
ق اادرها ( ٤76 000 000أرب ااع مئ ااة وس ااتة وس اابعون ملي ااون ري ااا ) ل اادعم برابه ااا ومش ااروعاهتا.
وميكن الن ر إىل مهام وبرامج مدسسة تكافل على الرابة التا .takaful.moe.gov.sa :
 -٤9وجتاادر اإلشااارة إىل أن خطااة التنييااة التاسااعة ١٤36/١٤3235/3١ه ()20١٤/20١0
تضاين أهااداف ا اددة يف توويا مزياد ماان االهتياام باألطفااا األكثار احتياوااا وخاصاة يف بااا
الرعايااة االوتياعيااة ،وتااوفري شاابكات األمااان االوتياااعي .ونااورد هنااا بعااا هااذه األهااداف علااى
النحو التا :
مواص االة ص اارف اإلعان ااات للح اااالت احملتاو ااة إىل اإلعان ااة ،وه ااي :أس اار اوي
(أ )
االحتياوات اخلاصة ،واألطفا املشلول  ،واألسر احلاضنة والبديلة
(ىل) تااوفري حقيبااة مدرسااية و ي مدرسااي لكاال طالااب وطالبااة ماان أبنااا مسااتفيدي
الضيان االوتياعي لكل عام دراسي
( )،تسااتبد التااا العنايااة الش صااية لليقيي ا داخاال الفااروع اإليواويااة القاويااة،
وغااري القااادرين علااى خدمااة أنفسااهم ،واملعااوق  ،واألطفااا املشاالول  ،واملساان  ،وأطفااا دور
احلضانة االوتياعية
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(د) تسااتبد التااا التوسااع يف تااوفري مدسسااات الرعايااة االوتياعيااة يف مناااطق امليلكااة
احملتاوا ااة إىل مثا اال ها ااذه اخلا اادمات :إحا ااداا  ١٤دارا للتووي ا ا االوتيا اااعي ،و ١2مدسسا ااة لرعايا ااة
الفتي ااات ،و 6دور لليالح ااة االوتياعي ااة ،و 8ق اارى ل طف ااا األيت ااام ،و ٤دور للةبي ااة االوتياعي ااة
للبنا ا ا  ،و 7دور ض ا اايافة للبن ا ااات ،و 5دور للرعاي ا ااة االوتياعي ا ااة لليس ا اان  ،و 2١وح ا اادة للحياي ا ااة
االوتياعيااة (ماان العنااف األسااري) ،و ١0مراكااز للتأهياال الشااامل ،و ١5مكتباا للضاايان االوتياااعي،
و 6مراكز تنيية وديدة
(ه) مواصاالة صاارف إعانااات التنييااة احملليااة ،ودعيهااا لالسااتيرار يف تقااد النشاااطات
والربامج اخلاصة بالتنيية احمللية
(و )

تشجيع تأسيمل مجعيات تعاونية وديدة ،ودعيها

()

تشجيع تأسيمل مجعيات خريية أهلية وديدة ،ودعيها

( )

دعم تنفيذ الدراسات والبحوا يف باالت التنيية والرعاية االوتياعية.

 -50وأخريا ،فاان اخلادمات الايت تقادمها الدولاة ،مثال :خادمات التعلايم ،والصاحة ،والرعاياة،
والتنييااة االوتياعيااة يااتم تأمينهااا يف مجيااع أروااا امليلكااة عاارب الااو ارات املعنيااة املرتبطااة تن ييي ا ا
بثالا عشرة منطقة إدارية ،ومبا يضين وصوهلا إىل مجيع الفئاات املساتهدفة ،واحملتاواة إليهاا ،ماع
توفر آليات الرقابة والتقو احلكومية واألهلية اليت عادة ما تبحا عن أوو اخللل والقصاور والايت
تعا ح اكتشافها .كيا تتوفر يف امليلكاة اجليعياات األهلياة املنتشارة يف مجياع أرواوهاا ،ومتلاك
قدرات مدسسية وتن ييية متطورة ،وتقوم بدور ووهري يف توفري الادعم والرعاياة للفئاات احملتاواة
يف اجملتيااع ،حيااا يتكاماال عياال هااذه اجليعيااات مااع املراكااز واملدسسااات املت صصااة الاايت تااديرها
الدول ااة .ونتيج ااة هل ااذه اجله ااود ،أوض ااح البيان ااات املتا اوافرة ل اادى االسا اةاتيجية الوطني ااة ل من ااا
االوتياعي ،أن نسبة األسر السعودية اليت تعي حت خة الفقر املدقع (فقر الغاذا ) بلغا يف
عام ١٤25ه ( )200٤دو ( ١.63يف املاوة) ،واخنفض يف عام ١٤29ه ( )2008إىل دو
( 0.8يف املاوة) ،باخنفا قدره ( 50يف املاوة).
(ف)

ع ال علو ت
 -5١باإلشااارة إىل ملحوظااة جلنااة حقااوق الطفاال ال اواردة يف الفقاارة  ١7ماان ملحوظاهتااا علااى
تقرير امليلكة الدوري الثاي بشأن قلة البيانات لبعا شراول األطفا اليت تغطيها بنود االتفاقية،
وتوصيتها بتقوياة ن اام مجاع البياناات ودعيا باالكوادر البشارية واإلمكاناات املالياة كأساات لتقاو
التقا اادم احلاصا اال يف حتقيا ااق حقا ااوق األطفا ااا حت ا ا سا اان  ١8عام ا اا وأن تفصا اال طبق ا اا للجا اانمل
واألطفا الذين تاوون إىل محاية خاصة ،ولليسااعدة يف وضاع السياساات ،وتطبياق االتفاقياة،
فييا يلح أخريا تنامي الوعي بأ ية قواعد البيانات وقيام بعا اجلهاات بانشاا قواعاد بياناات
مت صصة يف باالت ددة منها ما يلي:
(أ )
مبكتب الو ير
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(ىل) إنشا املرصد اإللكةوي يف و ارة الصحة :ويعد السجل الوطين حلاالت إسا ة
معامل األطفا وإ اهلم يف امليلكة العربية السعودية بالقطاع الصحي ،ويتم عرب الساجل إدخاا
البيانااات الدميوغرافيااة والتااداخالت التش يصااية والعالويااة واإلحاااالت ماان مراكااز محايااة الطفاال
الطرفياة مباشارة عارب اإلنةنا عناد رصاد حااالت إساا ة معاملاة وإ اا األطفاا وحتاديثها تباعاا.
وميكاان عاارب السااجل إصاادار إحصااا ات ساانوية متعااددة البيانااات تسااهم يف إعااداد ر يااة متكاملااة
لصااانعي اس اةاتيجيات محايااة الطفاال يف امليلكااة .ويتااوىل الاادعم الفااين للسااجل وتاادريب ماادخلي
البيانات واملسجل واملراقب فريق من مركز األهاا مبستشفى امللك فيصل الت صصي .ويصدر
املركااز بيانااات إحصاااوية متعااددة األغارا عاارب السااجل ساانوي ا .وميكاان الن اار إىل التقرياار الساانوي
لعامي  20١0و 20١١على الرابة ا nfsp.org.sa :،
( )،جتااري عاادة وهااات وطنيااة دراسااات هثيااة ومسااوح ا تسااتهدف حتلياال أوضاااع
الطفولة ،وتوفري مدشرات كيفية يف بعا باالت الطفولة ،وخاصةا يف املوضوعات املهياة أو الايت
تشاايل األطفااا األكثاار احتياوااا ،مثاال :دراسااة العنااف ضااد األطفااا يف املاادارت (دراسااة إيااذا
الطالىل والطالبات داخل املدرسة يف مراحل التعليم العام يف امليلكة العربية السعودية( ،حجي ،
وأشكال  ،وأسباب ) روب ١٤3١ه (حزيران/يونيا  ،)2009ووهاود اللجناة الوطنياة للطفولاة يف
إورا دراسات التش ي والتحليل لواقاع الطفولاة .كياا حتضار اللجناة الوطنياة للطفولاة بالتنسايق
مع اليونيسيف إلطالق دراسة هتدف إىل حتليل أوضاع الطفولة يف امليلكة يف هذا العام.
 -52وعلى الرغم من هذه اجلهود فان توافر البيانات واملعلومات حو الطفولة ال يزا هاوة
إىل تطااوير وخصوص اا املدش ارات الكيي ااة الدقيق ااة ،وتوثيااق ال اربامج واملشاااريع النوعي ااة املووه ااة إىل
شاراول األطفاا  ،وتوضال مادى التازام الدولاة يف إنفااا التزاماهتاا داو األطفاا وفاق اتفاقياة حقاوق
الطفاال وملحوظااات اللجنااة الدوليااة علااى تقرياار امليلكااة الثاااي .و ضااع ن اام املعلومااات وآليااات
الرصااد جلهااود تطويريااة مسااتيرة ااا سااييكن ماان ت اوافر بيانااات الطفولااة علااى دااو أكثاار دقااة يف
املستقبل املن ور.
(ز) تع يم فنش االتف قية
 -53أش ااارت جلن ااة حق ااوق الطف اال يف الفق اارة  ١9م اان ملحوظاهت ااا عل ااى التقري اار ال اادوري الث اااي
للييلكااة بالتقاادير جلهااود الدولااة يف نشاار االتفاقيااة ،مبااا يف الااك ب ارامج ونشاااطات اللجنااة الوطنيااة
للطفولااة ،وأوصا يف ساابيل دعاام تلااك اجلهااود بعاادد ماان التوصاايات .وبنااا ا علااى الااك فقااد سااع
اللجنة الوطنية للطفولة إىل ا اا مجلة من اخلطوات لتطوير برامج نشار مباادئ االتفاقياة وأحكامهاا
تطبيق اا ملادهت ااا الثاني ااة واألربع ا بالوس اااول الفعال ااة واملناس اابة .وتنف ااذ اللجن ااة ال ااك ع اارب التع اااون م ااع
الشااركا  ،مثاال :برنااامج األمااان األسااري ،ومكتبااة امللااك عباادالعزيز العامااة ،ومجعيااة حقااوق اإلنسااان،
وو ارة الةبيااة والتعلاايم واليونيساايف .وقااد أهاار هااذا الاانهج التشاااركي يف توساايع نشاار مبااادئ االتفاقيااة
وأحكامها على دو أكثر فاعلية واتسااعا ،ونلا الاربامج املشاةكة إنتاا ،مطبوعاات خمتلفاة بعضاها
نسا ااخ مبسا ااطة ما اان االتفاقيا ااة موو ا ا إىل ألطفا ااا  ،واألخا اارى أدلا ااة مووها ااة لليهني ا ا أو األسا اار،
وقد و ع على مجيع مدارت امليلكة ،واألسر ،ومراكز الطفولة ،ومراكز الرعاية الصحية األولية.
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 -5٤كيا تقوم عدة وهات حكومية هزمة من النشااطات يف باا توعياة أفاراد اجملتياع بقايم
ومبااادئ االتفاقيااة ،وتشاايل هااذه اجلهااات و ارة الثقافااة واإلعااالم والاايت تقاادم وهااودا منت يااة عاارب
تن يم الندوات واحلوارات اإلااعياة والتلفزيونياة .وقاد دشان الاو ارة خطتهاا لعاام ١٤30ه (،)2009
حيا نل محلة وطنية للتعريف هقاوق الطفال ،والاك بالتعااون ماع القطاعاات اات العالقاة،
وتنوع برامج احليلة لتشيل برامج إااعية وتلفا ية وحوارات وندوات ولقا ات مع بيوعة مان
ن
اخلربا وامل تص واملعني يف باالت عادة تتضاين علاى سابيل املثاا  :حقاوق األطفاا عيوماا،
وحقااوق األطفااا اوي االحتياوااات اخلاصااة ،ودبهاام يف اجملتيااع ،وثقافااة احل اوار واملشاااركة ،واملساااواة
ب اجلنس  ،والعنف واإلسا ة ل طفا  ،والرعاية الصحية للطفل ،واالكتشااف املبكار ل عاقاة.
كيااا تركااز هااذه الناادوات واحلاوارات علااى دور الوالاادين واملهنيا العااامل مااع األطفااا يف تفعياال
حقوق الطفل.
 -55وتوافقا ا ا م ااع امل ااادت  2و 23م اان اتفاقي ااة حق ااوق الطف اال ،وبالتع اااون م ااع بيوع ااة م اان
الشركا  ،عيدت اللجنة الوطنية للطفولة إىل توظيف طرق مبتكرة يف هذا اجملا نل ا :،
تكااوين لبيوع اة اإلعالمي ا أصاادقا الطفولااةل الاايت تضاام يف عضااويتها ()50
(أ )
ناشااطا إعالميااا ميثلااون خمتلااف الوساااول اإلعالميااة املساايوعة واملقاارو ة واملرويااة ،واملدسسااات املهنيااة
األكادمييااة يف اجملااا اإلعالمااي ،وعاادد ماان اإلعالمي ا ماان من يااات اجملتيااع املاادي .وقااد سااع
اللجنة الوطنية للطفولة إىل تأهيل وتدريب أعضا هذه اجمليوعة على نشار مباادئ وثقافاة حقاوق
األطفا عرب عدة نشاطات كان أحدها علاى سابيل املثاا  :تن ايم ورشاة عيال عاام  20١١ملادة
ثالثااة أيااام متواصاالة ،وهاادف إىل إكساااىل اإلعالميا خلفيااة معرفيااة حااو حقااوق الطفاال وقضاااياهم
امللحة ،ومتكينهم مان مهاارات تفعيال وسااول اإلعاالم حلياياة حقاوق الطفال ،ورعايتا  ،وتضاي
الاك يف الرساااول والاربامج اإلعالميااة لرفاع مسااتوى وعاي أفاراد اجملتياع واملساادول بقضاايا الطفولااة
ورع ااايتهم ومحاي ااة حق ااوقهم ،وحاض اار يف الورش ااة خنب ااة م اان اخلا اربا م اان ت ااونمل ،ولبن ااان ،ومص اار،
واليين ،وامليلكة العربية السعودية
(ىل) إعا ااداد الا اادليل املروعا ااي خلطبا ااا اجليعا ااة للتعريا ااف بقضا ااايا الطفولا ااة ،والا ااك
بالتعاااون ب ا اللجنااة الوطنيااة للطفولااة ،وو ارة الشاادون اإلسااالمية واألوقاااف والاادعوة واإلرشاااد
السااتثيار التااأثري اإلراااي خلطبااة اجليعااة يف توعيااة أفاراد اجملتيااع هقااوق الطفاال .ويتضااين الاادليل
موضوعا يف با حقوق وقضايا الطفولة مان من اور اتفاقياة حقاوق الطفال ،ويهادف إىل
عشرين
ا
تااوفري إطااار مروعااي خلطبااا اجليعااة لالسااتفادة منا يف إعااداد خطااب اجليعااة .هااذا وسااوف يطبااع
هذا الدليل يوع على نطاق واسع حا االنتها من إعداده
( )،تن اايم سلس الة ماان النشاااطات الطالبيااة الرياضااية والثقافيااة واملساارحية والكشاافية يف
امل اادارت للتعري ااف باتفاقي ااة حق ااوق الطف اال ع اارب ه ااذه النش اااطات .عل ااى س اابيل املث ااا  :أخرو ا جلن ااة
النشاط الطالي بو ارة الةبية والتعليم مسرحية تستهدف األطفا أنفسهم ،وتوعيتهم هقوقهم
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(د) إنتا ،بيوعة قصصية ل طفا  ،تستهدف توعية األطفا مبا هلم من حقاوق،
وفاق االطااار الن ااري العااام التفاقيااة حقااوق الطفاال .وأتااى هااذا املشااروع ماان مبااادرة اللجنااة الوطنيااة
للطفولااة ،وبالتعاااون مااع اليونيساايف ،وو ارة الثقافااة واإلعااالم ،وقااد طبع ا ( )١7 000لوحااة،
و( )650 000كتاىل ،وتو يعها على املكتبات العامة ،ومكتبات املدارت
(ه) تن اايم مهرو ااان الطفول ااة الس اانوي م اان و ارة الثقاف ااة واإلع ااالم ،يش اايل توعي ااة
املشااارك باتفاقيااة حقااوق الطفاال ،وقااد ن اام يف األربااع الساانوات املاضااية بشااكل مناات م .وعااادة
مااا يشاايل ناادوات و اضارات للتعريااف باالتفاقيااة ،وكااذلك تو يااع النشارات واملطويااات التعريفيااة
على وار املعر  ،وتقد املناشة اليت تعتيد على منل الطفل احلرية الكاملة يف اختياار النشااط
الذي يرغب في
(و) تشااكيل جلنااة الطفولااة يف و ارة الثقافااة واإلعااالم ،والاايت تشاايل خاربا وناشااط
يف با الطفولة ،وتستهدف مساندة الو ارة يف عيلها دو تعزيز الوعي بالطفولة ،وتن يم وجتويد
النشاطات الثقافية واإلعالمية املووهة إىل الطفل
( ) قي ااام برن ااامج األم ااان األس ااري ،ومجعي ااة حق ااوق اإلنس ااان بتن اايم محل ااة غص ااون
الرمحة بالتعاون مع اللجنة الوطنياة للطفولاة ،وو ارة الةبياة والتعلايم هادف تثقياف اجملتياع بأضارار
العنف األسري ،والعنف ضد األطفا .
 -56وللجيعيااة الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان وهااود متعااددة يف توعيااة األف اراد هقااوق الطفاال عاارب
ما أصدرت من كتيبات (اتفاقية حقوق الطفل يف اإلسالم) ،وإصدار بلة حقوقي الايت حتيال شاعار
(اعاارف حقوقااك ولو ااا) ،وتع ا بتثقيااف الطفاال هقوق ا عاارب الرساام ،والتلااوين ،والصااور التعبرييااة،
واجلياال التثقيفيااة ،باإلضااافة إىل ملصااقات جلااذىل انتباااه الطفاال وإكساااب معرفااة هقوقا إضااافة إىل
ما تقوم ب اجليعياة مان دورات وبارامج توعوياة ل طفاا وأولياا أماورهم يف املادارت وإقاماة الادورات
وورش العيل لنشر ثقافة حقوق الطفل.
(ح) اللع فن ع ال جل ع ال ني
 -57عااربت جلنااة حقااوق الطفاال يف الفقاارة  2١ماان ملحوظاهتااا علااى التقرياار الاادوري الثاااي عاان
إدراكهااا ووااود العاادد املتزايااد ماان مدسسااات اجملتيااع املاادي والناشااطة يف اجملااا اخلااريي ،ورغبتهااا يف
اس ااتيرار ي ااادة الع اادد ،وك ااذلك تقوي ااة احل اوار م ااا ب ا الدول ااة العض ااو واجملتي ااع امل اادي ،وخاص ااة م ااع
املن ياات غاري احلكوميااة الايت تعيال يف مساااول حقاوق الطفاال ،وتساهيل إرااد إطااار عيال إلنشااا
من يااات غااري حكوميااة تاادعم تعزيااز ،وتنفيااذ حقااوق الطفاال .وانسااجاما مااع توصااية اللجنااة الدوليااة،
ا ذت الدولة خطاوات واادة يف سابيل تشاجيع إنشاا املدسساات غاري احلكومياة يف مجياع اجملااالت
اات العالقااة هقااوق الطفاال ،ويشاايل الااك باااالت غااري خاصااة باألهااداف اخلرييااة ،وكااذلك تقويااة
العالقة والشراكة التنيوية مع تلك املدسسات .ونذكر على سبيل املثا املبادرات والتدابري ا تية:
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طورت الدولة أدوات وفتل باالت متعددة يف باا احلاوار ماع من ياات اجملتياع
(أ)
املدي والتعاون معها .ويتضل الك عارب الن ار يف الاربامج املشاةكة با اجلهاات احلكومياة مان وهاة
وب اجليعيات األهلية من وهة أخرى .فعلى سبيل املثا  :كان وال يازا جلهاود اجليعياات األهلياة
الفضال يف إطااالق بيوعااة ماان الاربامج اإلصااالحية والتشاريعية يف بااا الطفاال ،مثاال :ن ااام احليايااة
من اإليذا والذي صدر باملرسوم امللكي رقم (م )52/وتاريخ ١٤3٤/١١/١5ه ،وكذلك مشاروع
صااندوق النفقااة للحااد ماان الطااالق وآثاااره والااذي شااارك يف إعااداده اامل ماان من يااات اجملتيااع
املدي وهي :مدسسة امللك خالد اخلريية ،ومدسسة األمري سلطان بن عبد العزياز آ ساعود اخلريياة،
ومجعيااة مااودة اخلرييااة للحااد ماان الطااالق وآثاااره ،ومجعيااة النهضااة النساااوية اخلرييااة ،وبرنااامج األمااان
األس ااري ال ااوطين .ور اادر التنوي ا إىل أن ه ااذا املش ااروع يت اادارت حالي ااا ب ا وه ااات ع اادة يف الدول ااة
(و ارة الشدون االوتياعية ،وو ارة املالية ،ومدسسة النقد ساما)
(ىل) ص اادور قا ارار بل اامل ال ااو را رق اام ( )٤5بت اااريخ ١٤32/2/27ه ( ١ش ااباط/
فرباياار  )20١١بشااأن تكليااف و ارة الشاادون االوتياعيااة مهااام مساااندة مراكااز ضاايافة األطفااا
األهليااة الاايت تقاادم خاادمات الرعايااة والةفي ا ل طفااا  ،ومراكااز البحااوا والدراسااات االوتياعيااة
األهليااة ،واإلش اراف عليهااا ااا يشاايل تس ااهيل إصاادار الةاخااي الال مااة هلااا ،واالسااتفادة م اان
وساول الدعم والتيويل القاوية ،والتنسيق مع اجلهات اات العالقة
( )،تتض ا ا ااين خط ا ا ااة التنيي ا ا ااة التاس ا ا ااعة ١٤36/35/١٤32/3١ه ()20١٤/20١0
أهااداف ا ااددة يف بااا تشااجيع تأساايمل اجليعيااات التعاونيااة واجليعيااات اخلرييااة األهليااة اجلدياادة،
ودعيها
(د) تقاادم و ارة الشاادون االوتياعيااة دعي ا ا مالي ا ا س ا ي ا وساانوي ا ملدسسااات اجملتيااع
املدي ،وكذلك تشجيع وتسهيل ماا يقدما رواا األعياا والقطااع اخلاامل مان من اور املسادولية
االوتياعية ،باإلضافة إىل ماا تقاوم با وهاات أخارى (حكومياة وأهلياة) مان مسااندة فنياة ومالياة
عرب دورات متالحقة ،تستهدف االرتقا بكفا ة هذه اجليعيات ،وبنا قدراهتا يف با الطفولة،
باإلضافة إىل اإلشراف على ( )232روضة أطفا يلتحق ها دو ( )١6ألف طفل
(ه) حتاارمل اللجنااة الوطنيااة للطفولااة علااى تأساايمل واسااتيرار عالقااة شاراكة قويااة مااع
املدسسات األهلية ،حيا تشارك تلك اجلهات يف تنفيذ ومتويال أكثار الاربامج الايت تشارف عليهاا
اللجنااة ،ونااذكر علااى ساابيل املثااا ال احلصاار :برنااامج السااالمة الش صااية حيااا تتعاااون ثااالا
مدسسات أهلية يف إعداد وتنفيذ هذا الربنامج ،وبرنامج تادريب املعليا علاى مهاارات الكشاف
والتدخل املبكر حلاالت اإلسا ة واإل ا  ،حياا تشاارك أرباع مدسساات أهلياة يف إعاداد وتنفياذ
هذا الربنامج
(و) وقد نتج عن تلك اجلهود واخلطوات اإلصالحية ياادة مضاطردة يف عادد وناوع
املدسسات األهلية ،حيا تشري البيانات املتوافرة إىل أن عادد اجليعياات األهلياة يف امليلكاة يزياد
عاان ( )67١مجعيااة ،ويبلااي عاادد اجليعيااات العاملااة منهااا يف بااا الطفولااة أو الاايت يكااون أحااد
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نشاااطاهتا يتعلااق بالطفولااة أكثاار ماان ( )500مجعيااة .كيااا يلح ا تطااور يف نااوع هااذه اجليعيااات
وطبيعة خدمات اليت تقدمها ل طفا وأسرهم واليت نل باالت دفاعية وتنيوية ون امية .على
ساابيل املثااا  :يف عااامي ( )20١١-20١0أسس ا ثااالا مجعيااات خرييااة هااي :مجعيااة العنايااة
بالطفولااة ،ومجعيااة أبنا نااا اخلرييااة ،ومجعيااة مااودة ،ح ا الن اار يف مهااام هااذه املدسسااات اجلدياادة
والاربامج الاايت أطلقتهااا ،يتب ا أن نشاااطاهتا تشاايل باااالت واسااعة ماان العياال الاادفاعي والتنيااوي
والبحثي يف با الطفولة.
(ط) اللع فن ال فلي
 -58سجل جلناة حقاوق الطفال يف ملحوظاهتاا الاواردة يف الفقارت  23و 2٤مان امللحوظاات
اخلتامية للجنة على تقرير امليلكة الثاي تقديرها لتعاون امليلكة دولي ا والدعم الاذي تقدما رواباة
اجملتيع املدي يف امليلكة لرعاية نشاطات األطفاا يف بعاا الادو اإلساالمية .وأوصا اللجناة
مبواصاالة الدولااة العضااو لنشاااطاهتا يف بااا التعاااون الاادو  ،و يااادة مساااعدهتا التنيويااة الرمسيااة إىل
( 7يف املاوااة) ماان الناااتج احمللااي اإلمجااا  ،والااك حسااب توصااية األماام املتحاادة ،وأن تأخااذ يف
احلسبان بوو خامل الةكيز على حقوق األطفا ورعايتهم يف اخلار ،بانساجام ماع رو االتفاقياة.
وبنااا علااى الااك ،تعااد امليلكااة العربيااة السااعودية دولااة مادااة ،وشاريكا رويساا يف التنييااة الدوليااة،
ومتثاال املساااعدات واملعونااات اخلارويااة وانب اا أساساايا ماان سياسااتها اخلارويااة ،باال تعااد امليلكااة
واحدة من أكرب الدو املادة يف العاق .وقد حرصا امليلكاة علاى مواصالة تقاد الادعم واملسااندة
لكثري من الدو اإلسالمية وغري اإلسالمية ،كياا ا اذت امليلكاة الكثاري مان اخلطاوات ،واملسااعي
لتطااوير ب ارامج التعاااون الاادو  ،و يااادة مقاادراهتا املاليااة ،والااك علااى دااو يتجاااو توصااية اللجنااة
الدولية املذكور مسبقا ،أو توصية األمم املتحدة.
 -59ويتض اال ال ااك ع اارب ال اازخم الكب ااري يف املس اااعدات اإلمناوي ااة ال اايت تق اادمها امليلك ااة دعيا اا
لل اادو النامي ااة حي ااا جت اااو إمج ااا املس اااعدات ال اايت ق اادمتها امليلك ااة إىل ال اادو النامي ااة خ ااال
الفا ااةة ١٤3١/١393ه ( )2009/١973مبلا ااي ( )99.75مليا ااار دوالر أمريكا ااي ،وها ااو ما ااا
يتجاااو النساابة املسااتهدفة للعااون اإلمناااوي ماان األماام املتحاادة ماان الناااتج احمللااي اإلمجااا للاادو
املادة البالغة ( 0.7يف املاوة) من الناتج احمللي اإلمجا .
 -60وتقدم امليلكة مساعداهتا عرب آليات خمتلفاة ،منهاا :القارو امليسارة ،واملانل ،ومسااعدات
اإلغاثة ،باإلضافة إىل اإلعفا ات من الديون املستحقة ،حيا تنا ل امليلكة عياا يتجااو ()6
بالي دوالر من ديو ا املستحقة على الدو الفقرية.
 -6١كيا تقدم امليلكة العربية السعودية مساعداهتا للدو النامية عرب القنوات ا تية:
الصااندوق السااعودي للتنييااة :يعااد الصااندوق هيئااة مسااتقلة تتيتااع بوضااع مااا
(أ )
مس ااتقل ،وبا ارأت م ااا يبل ااي ( )3١بلي ااون ريا ااا س ااعودي ،م ااا يع اااد د ااو ( )8.3بلي ااون دوالر
أمريكي .وميثل القنااة الرويساة للتعااون الادو املووا داو التنيياة االقتصاادية واالوتياعياة ،ويقادم
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الصندوق إساهامات يف شاكل قارو ميسارة دون أي اعتباار لليوقاع اجلغارايف ،ويركاز يف عيلياات
متويلا علااى مشااروعات التنييااة اات األولوياة ،ويعطااي أولويااة خاصااة للادو الفقاارية .وناال تعاااون
الصااندوق مساااعدات غااري مسااةدة وغااري مقياادة ،وقروض اا إمناويااة ميساارة ،حيااا اسااتفادت منهااا
( )95دولة من الدو النامية يف آسيا ،وأفريقيا ومناطق أخرى من العاق
(ىل) مدسساات التنيياة اإلقلييياة والدولياة :تساهم امليلكاة العربياة الساعودية يف العدياد
من مدسسات التنيية العربية واإلقلييية والدولية فامليلكة ،على سبيل املثا  ،عضو مدسامل لكال
ماان البنااك الاادو ل نشااا والتعيااري ،وصااندوق النقااد الاادو  .كيااا تعااد امليلكااة أكاارب مسااهم يف
رأت ما البنك اإلسالمي للتنيية ( 26.56يف املاوة) ،الذي بلي حجم عيليات التيويال املةاكياة
املوافااق عليهااا ماان البنااك ح ا تاااريخ ١٤30ه ( ،)2009دااو ( )63.9بليااون دوالر .كيااا تعااد
امليلكااة مسااهي ا رويس ا ا يف صااندوق األوبااك للتنييااة الدوليااة ،الااذي يعطااي أولويااة خاصااة ملساااعدة
الدو الفقرية ،حيا قاام مناذ إنشااو وحا اياة عاام ١٤3١/30ه ( )2009بتقاد ()١ 26٤
قرض ا اا قييتها ااا ( )8 703مالي ا ا دوالر ملسا اااعدة ( )١25دولا ااة ،منها ااا ( )5١دولا ااة يف أفريقيا ااا،
و( )٤2دولة يف آسيا ،و( )28دولة يف أمريكا الالتينية ومنطقة الكارييب ،و( )٤دو يف أوروبا
( )،القطاعات احلكومية :تقدم امليلكة أيضا املساعدات عرب بعاا اجلهاات احلكومياة
املت صصااة ،مثاال :املس اااعدات الطبيااة املقدم ااة ماان و ارة الص ااحة ،واملساااعدات الغذاوي ااة املقدمااة م اان
و ارة الزراعة
(د) هيئة اهلال األمحر السعودي :تسهم هيئة اهلال األمحر السعودي مع اجلهات
احلكوميااة امل تصااة يف إيصااا مساااعدات الط اوارئ واملساااعدات اإلنسااانية للاادو الاايت تتعاار
لكوارا وأ مات
(ه) النشاطات اخلريية املن ية :وتشيل املسااعدات الايت ياتم مجعهاا وتقادميها حتا
ددة .ويأ ،الك استجابة ل روف وأحداا
إشراف احلكومة ،عرب جلان يتم تشكيلها ألغرا
اددة ،مثال :الكاوارا الطبيعيااة ،واأل ماات اإلنساانية الناجتاة عاان نزاعاات مسالحة ،أو باعااات.
وتتييز هذه املساعدات بكو ا هبات طاروة غري مسةدة ومرتبطة باحلدا.
 -62كيااا حتاارمل امليلكااة علااى تقااد املساااعدات اإلنسااانية لكاال ماان تاوهااا حااو العاااق،
حيا تأ ،امليلكة من ب أواول الدو املادة ملساعدات اإلغاثة على النحو ا :،
أعل ا اان خا ا ااادم احل ا اارم الش ا ا اريف يف كليت ا ا ا الا ا اايت ألقاه ا ااا يف قيا ا ااة الكوي ا ا ا
(أ )
ع ااام ١٤30ه ( )2009ع اان تق ااد مبل ااي بلي ااون دوالر أمريك ااي إلع ااادة إعي ااار قط اااع غ اازة،
ويف العام نفس قدم امليلكة إغاثة عاولة لليتأثرين باحلروىل ،والزال  ،والفيضانات ،والثلو،،
واجلفا اااف يف كا اال ما اان (باكسا ااتان ،وبا اانغالدي  ،وفيتنا ااام ،والفلب ا ا  ،وبوركينا ااا فاسا ااو ،والنيجا اار،
وإندونيسيا ،وسري النكا) مببلي إمجا قدره ( )١١.٤مليون دوالر أمريكي
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(ىل) تربع ا ا امليلكا ااة لربنا ااامج الغا ااذا العا اااملي يف عا ااام ١٤29ه ( )2008مببلا ااي
( )500مليون دوالر استجابة للندا العاول املساتث مان الربناامج للتصادي للفجاوة احملرواة يف
متويال برابا يف أعقاااىل االرتفااع احلااد الااذي شاهدت أساعار األغذيااة والوقاود ،وجتادر اإلشااارة إىل
أن امليلكة ص سنوي ا ( )٤آالف طن من التيور للربنامج لتو يعها على الدو احملتاوة
( )،أعلن ا امليلكااة يف م ادمتر املاااد الااذي عقااد يف لناادن بتاااريخ ١٤27/١0/2٤ه
( ١5تشارين الثاااي/نوفيرب  ،)2006عاان تقااد مبلااي ( )١ 000مليااون دوالر للاايين عاان طريااق
الصندوق السعودي للتنيية ،كيا قدم مساعدات مالية إضافية لليين لدعم وهودها يف إ الة
األلغام األرضية من اف ة عدن
(د) قدم امليلكة منحة مببلي ( )500مليون دوالر إلعاادة إعياار لبناان ،ووديعاة
مببلي ( )١ 000مليون دوالر يف عام ١٤27ه ()2006
(ه) أعلنا امليلكااة يف عااام ١٤2٤ه ( )2003اسااتعدادها لتقااد ( )١ 000مليااون
دوالر إلعااادة إعيااار العاراق منهااا ( )500مليااون دوالر لتيوياال مشاااريع تنيويااة عاان طريااق الصااندوق
السعودي للتنيية ،و( )500مليون دوالر لربنامج متويل وضيان الصادرات للعراق ،باإلضافة إىل
املساااعدات اإلنسااانية الاايت قاادمتها امليلكااة يف شااكل م اواد غذاويااة وإماادادات طبيااة ،فض االا عاان
املستشفى امليداي الذي أنشأت يف بغداد .عالوة علاى الاك قاما بانشاا ( )١0طاات لتنقياة
املياه ،ونقل مرضى عراقي ووا لتلقي العال ،املت ص يف امليلكة.
 -63وتقاادم امليلكااة مساااعدات يف بااا التنييااة االقتصااادية واالوتياعيااة علااى دااو ثناااوي،
أو مساعدات متعددة األطراف ،تشيل فييا تشيل مساعدات مووهة إىل قطاع الطفولة ،وكاان
أحدها على سبيل املثا دعام إنشاا مركاز طاوارئ األطفاا ومركاز احلاروق يف مستشافى كينياا الاوطين.
ويتم تقد هذه املساعدات على النحو ا :،
املس ا اااعدات الثناوي ا ااة لع ا ااام ١٤3١/30ه ( :)2009وقنا ااع الص ا ااندوق الس ا ااعودي
(أ)
للتنيياة خاال العاام ١٤3١/30ه ( )2009علااى ( )2١اتفاقياة قارو ثناويااة ماع ( )١9دولاة ناميااة
( ١١يف أفريقيااا ،و 6يف آساايا ،و 2يف مناااطق خمتلفااة) بلغ ا قييتهااا اإلمجاليااة ( )١ 98٤.5مليااون
ري ااا سااعودي ،نل ا اإلسااهام يف متوياال ( )2١مشااروع ا إمناوي ا ا .وقااد اسااتير الصااندوق يف اهتيام ا
بقطاااع البنيااة االوتياعيااة ،بتيويل ا خليسااة مشااروعات ،مببلااي إمجااا قاادره ( )293.25مليااون ري ااا
سعودي ،أي :بنسبة ( ١٤.78يف املاوة) من إمجا التيويل للعام ١٤3١/30ه ()2009
(ىل) املساعدات املتعاددة األطاراف :أساهي امليلكاة يف متويال ( )١3مشاروعا إمناوياا
يف ( )١2دولة نامية مبشاركة ول آخرين ،وبلي دو ( )١ ١35.25مليون رياا
( )،وقد بلي عدد اتفاقيات القرو امليسارة مناذ بداياة نشااط الصاندوق الساعودي
للتنيي ااة يف ع ااام ١395/9٤ه ( )١975وح ا ا اي ااة ع ااام ١٤3١/30ه ()٤5١( ،)2009
اتفاقية خصص لتيويل ( )٤5١مشروع إمناوي وبرنامج اقتصادي بلي حجم متويلها ()30.86
بليون رياا سعودي .وقد استفادت من الك ( )75دولة نامية يف مناطق خمتلفة من العاق
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(د) ورااري التعاااون با من يااة اليونيساايف حالياا مااع الصااندوق السااعودي للتنييااة
لصاحل أطفا باكستان.
 -6٤باإلضااافة إىل مااا مت تفصاايل أعاااله ،جتاادر اإلشااارة إىل دعاام امليلكااة للين يااات اإلنسااانية
واإلمناوية التابعة ل مم املتحدة ،حيا إ اا علاى سابيل املثاا مان كاربى الادو املاداة للياوارد العاماة
واخلاص ااة ملن ي ااة اليونيس اايف إا تس ااهم امليلك ااة س اانويا مبيزاني ااة ص ااندوق األم اام املتح اادة للطفول ااة
(اليونيس اايف) مببل ااي ( )١ 000 000ملي ااون دوالر أمريك ااي من ااذ ع ااام ( ،)١976فضا االا ع اان أن
امليلكااة وبشااكل مسااتير تقاادم دعي اا ل اربامج ومشاااريع اليونيساايف علااى نطاااق عاااملي .وهااذه أمثلااة
إلسهامات امليلكة الس ية يف هذا اجملا :
تقااديرا ماان امليلكااة للاادور اإلنساااي الااذي تضااطلع ب ا مفوضااية األماام املتحاادة
(أ )
لشدون الالوئ  ،فقد اعتادت أن تقادم هلاا إساهام ا سانوي ا لادعم نشااطها ،كياا تربعا لفاوادهتا
بشكل غري معهود خال املدمتر األو واملدمترات املوالية مببالي مالية كبرية ،وبكييات ضا ية مان
احلبوىل اليت خصص ملساعدة الالوئ يف إفريقيا ،وخاصة الالوئ يف الصوما
(ىل) وبالنساابة لالوئ ا الفلسااطيني علااى وو ا اخلصااومل فقااد ساابق للييلكااة أن
أسهي يف إنشا وكالة األمم املتحدة إلغاثة الالوئ الفلسطيني وتشغيلهم يف الشارق األد
(األونروا) اليت أنشأهتا األمم املتحدة عقب احتال إسراويل لفلسط  .وتقديرا من امليلكة للدور
الااذي أدت ا هااذه الوكالااة يف حااق أكثاار ماان مليااون ماان الالوئ ا الفلسااطيني فقااد دأب ا علااى
اإلسهام سنويا يف ميزانيتها ،كيا أ ا تدخل مرارا لتغطية العجز الذي أصبح تعاي من
( )،ويف اإلطااار اإلنساااي نفسا دعيا امليلكااة اجلهااود الاايت تبااذهلا اللجنااة الدوليااة
للصااليب األمحاار وهاللا  ،حيااا دأبا علااى دعاام ميزانيتهااا الساانوية ،كيااا قاادم هلااا مساااعدات
استثناوية بلغ حوا  80مليون دوالر
(د) ويف بااا حقااوق اإلنسااان ،تضااين مااذكرة التعاااون الاايت وقعتهااا هيئااة حقااوق
اإلنسان يف امليلكة مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان عام ( )20١2على الكثاري مان الاربامج
الاايت تنفااذها املفوضااية يف باااالت حقااوق اإلنسااان وبالتنساايق با اهليئااة واجلهااات احلكوميااة اات
العالقة يف امليلكة وخاروها.
 -65كي ااا جت اادر اإلش ااارة إىل مب ااادرات القط اااع األهل ااي املتع ااددة يف امليلك ااة ال اايت تع ا بتق ااد
مساعدات دولية عادة ما تستهدف األسر الفقرية يف الدو املنكوبة ،مثل :تربع الشاعب الساعودي
ع اارب من ي ااات ومجعي ااات خريي ااة مب ااا يص اال إىل أكث اار م اان مئ ااة ملي ااون دوالر ووها ا إىل ض ااحايا
اإلعصار الذي تضررت من عدة دو يف ونوىل آسيا .كيا تكون شراكات قوية با اليونيسايف
وعاادة وهااات معنيااة بالطفولااة يف امليلكااة العربيااة السااعودية ال ايت أسااهي طيلااة الساانوات العدياادة
باسهامات كبرية لصااحل ماوارد اليونيسايف العاملياة بشاكل مباشار وغاري مباشار ،فهاي تشاارك بشاكل
متزايااد يف تنييااة م اوارد اليونيساايف امل صصااة لل اربامج والتاادخل يف األ مااات ،وعلااى رأسااها اللجنااة
السعودية ل غاثة يف فلسط  ،وباكستان ،وأفغانستان برواساة مساو و يار الداخلياة عارب توقياع العدياد
من اتفاقيات التعاون اهلادفة إىل تقد العون ل طفا املتضررين ،والنسا املتضررات.
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 -66كيااا جتاادر اإلشااارة إىل تأساايمل برنااامج اخللاايج العااري للتنييااة (أوفنااد) ،حيااا قام ا
امليلك ااة إىل وان ااب البل اادان اخلليجي ااة األخ اارى ابت اادا ا م اان س اانة ١٤0١ه ( )١98١بتأس اايمل
(أوفند) ملدا رة املن يات اإلنسانية واإلمناوية التابعة ل مم املتحدة ،وقد قدم امليلكة مبفردهاا
دااو ( 78يف املاوااة) ماان م اوارد هااذا الربنااامج .ويهاادف إىل دعاام وهااود التنييااة البش ارية متضااينة
اربة الفقر ،والنهاو باالتعليم والصاحة ودعام البنياات األساساية ،وتادريب العاامل  ،ماع إياال
عنايااة أكاارب للفئااات األكثاار احتياو اا يف الاادو الناميااة ،وخاصااة النسااا واألطفااا  .وقااد أسااهم
(أوفنااد) ،منااذ تأسيس ا  ،يف إنشااا أو دعاام ومتوياال  ١ 26٤مشااروعا يف  ١32دولااة ،دون متييااز
بسبب اللون ،أو اجلنمل ،أو العقيدة ،أو االنتيا السياسي ،وبادر بتأسيمل عدد من املشروعات
الكااربى الاايت اسااتفاد منهااا أطفااا وأساار املنطقااة العربيااة ،مثاال :اجلامعااة العربيااة املفتوحااة ،والشاابكة
العربية للين يات األهلية ،ومركز املرأة العربية للبحوا والتدريب ،ومشروع صحة األسرة العربية،
وبنوك الفقرا  ،واجمللمل العري للطفولة والتنيية ،ومشاريع تنيياة وتطاوير الطفولاة املبكارة يف الادو
العربية .كيا استفادت من (أوفند) العديد من املن يات األخارى مثال :من ياة الصاحة العاملياة،
ومن يااة األغذيااة والزراعااة ومن يااة العياال الدوليااة ،وبرنااامج البيئااة ،واليونسااكو ،وصااندوق األماام
املتحدة للنشاطات السكانية.
 -67كيااا تقااوم امليلكااة بتقااد العااون واملساااعدة لليبااادرات الدوليااة الاايت عااادة مااا تسااتهدف
األطفا يف باالت متعددة ،مثل :دعم امليلكة لربنامج احلاوار يف من ياة اليونساكو مببلاي وقادره
سااة مالي ا دوالر وتأساايمل ومتوياال برنااامج رساال السااالم مببلااي وقاادره  37مليااون دوالر ملاادة
عشر سنوات ،وتربع امليلكة مببلي  20مليون دوالر لليونسكو حلساىل الطوارئ.
 -68أخريا ،جتدر اإلشارة إىل أن امليلكة ووفق ما نصا عليا أهاداف خطاة التنيياة التاساعة
( )20١٤-20١0يف باااالت التعاااون الاادو والتنييااة ،ستواصاال هااذا الاانهج التعاااوي يف تقااد
العااون واملساااعدة لكاال ماان تااا ،إليهااا حااو العاااق ضااين اإلمكانيااات املتاحااة ،ويف إطااار القاايم
والةاا اإلنساي للييلكة.

ث ني ا -تع ف الطفل
(ال دة )1
 -69سااجل جلنااة حقااوق الطفاال يف ملحوظاهتااا ال اواردة يف الفق ارت  25و 26علااى التقرياار
الاادوري الثاااي لليلكااة موا مااة تعريااف الطفاال مااع مقتضاايات املااادة األوىل ماان االتفاقيااة ،وأشااارت
عل ااى ال اارغم م اان ال ااك إىل املرون ااة املتاح ااة للقاض ااي يف حتدي ااد س اان الرش ااد ،وأوصا ا إىل ا اااا
اإلو ارا ات التش اريعية املانع ااة ألي اسااتثنا  ،وك ااذلك التوصااية بتحديااد الس اان األد للاازوا ،وفق اا
لليستوى املقبو دوليا ل بنا والبنات.
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 -70وعرب الن ر يف األن ياة املعتيادة يف امليلكاة ،يتضال أن تعرياف الطفال يف هاذه األن ياة
ينسجم مع مقتضيات املادة األوىل من االتفاقية ،فقد عرفا ن اام محاياة الطفال بأنا لكال إنساان
ق يتجاااو الثامنااة عشاارةل ،وكااذلك يف ن ااام مكافحااة و اراوم االجتااار باألش ا امل .كيااا ع اارف
احلاادا يف األن يااة اجلزاويااة املبينااة يف الوحااة اإليق ااف ،والوحااة دور األحااداا بأن ا  :كاال إنسااان
ق يبلااي الثامنااة عشاارة ماان العياار ،مااع رفااع ساان احلاادا ماان حيااا األهليااة والصاافة الن اميااة إىل
عشرين عاما عند تطبيق إورا ات التأديب ملست دمي املواد امل درة ،والك وفق ضوابة ددة.
وكذلك تعريف الطفل يف قرار إنشا اإلدارة العامة للحياية االوتياعية اليت مت تأسيسها يف و ارة
الش اادون االوتياعي ااة ،بكو ااا إدارة مت صص ااة ترع ااى الطف اال وف ااق الس اان ال ااذي حددتا ا اللا اواول
االوتياعية العاملية.
 -7١كيااا يتع ا تووي ا االنتباااه إىل أن املرونااة املتاحااة للقاضااي يف اسااتثنا التحديااد العااام يف
الدولااة لساان الرشااد بثيانيااة عشاارة عام ا ا ليس ا مطلقااة ،يف ظاال الضاايانات القضاااوية الاايت تلاازم
القاض ااي ببي ااان منط ااق وحيثي ااات االس ااتثنا  ،و ض ااع ملراوع ااة ورمب ااا إلغ ااا الس ااتثنا القاض ااي ع اارب
األدوات واإلوا ارا ات القض اااوية املعي ااو ه ااا يف الدول ااة حي ااا إن أحك ااام القاض ااي تراو ااع عل ااى
دروت من التقاضي من قبل كية االستئناف واحملكية العليا.
 -72أما فييا يتعلق بسن الزوا ،،فلم حتدد األن ية سنا معينا للزوا ،،ولكنهاا تساتلزم موافقاة
جلنااة استشااارية يف حالااة الاازوا ،ملاان يقاال عياارهم عاان الثامنااة عشاارة قباال إصاادار صااك الاازوا.،
وتتااألف ه ااذه اللجن ااة م اان بيوع ااة م اان امل تص ا يف اجمل ااال النفس ااي والص ااحي ،وتق ااوم ب اااورا
فح شامل لكل حالة ،مع إورا مقابلة مغلقاة ماع البنا الايت يقال عيرهاا عان  ١8سانة دون
ووااود الوالاادين .عااالوة علااى كااون األن يااة تشااةط موافقااة الزووااة بصاارف الن اار عاان عيرهااا.
وبا ااالن ر إىل الواقا ااع العيلا ااي ،يتشا اادد ما ااأاونو األنكحا ااة كث ا اريا يف إق ا ارار وا ،ما اان يقا اال عيا اارهن
عن ١8سنة ،فضالا عن توافر ضيانات ملنع أي جتاو ات كيا هاو احلاا يف تادخل اهليئاة الوطنياة
صار اا يعكامل ودياة الدولاة يف التعامال ماع هاذه
حلقوق اإلنسان يف منع إمتام حاالت وا ،الق َّ
ال اااهرة .وعلااى أيااة حااا  ،تن اار هيئااة كبااار العليااا حالي اا إىل دراسااة يف هااذا الشااأن ،كيااا تقااوم
األوه اازة التش اريعية يف الوق ا احل ااا هه ااود حثيث ااة متهي اادا لتحدي ااد الس اان األد ل اازوا ،ل بن ااا
والبنااات علااى الساوا  ،وعلااى دااو مينااع ا ثااار الساالبية احملتيلااة ماان الاازوا ،املبكاار .كيااا تقااوم عاادة
وهااات حكوميااة وأهليااة بتن اايم ال اربامج التوعويااة والتثقيفيااة للولاادين بشااأن خماااطر الاازوا ،املبكاار،
واليت متهد الطريق لعيل األوهزة التشريعية يف حتديد السن األد للزوا .،وقد قام و ارة العد
ماادخرا باشاةاط تاادوين ساان طااريف عقااد النكااا يف وثاااوق الاازوا ،األماار الااذي سيسااهم الحقا ا يف
التعاارف علااى شااكل وماادى انتشااار الاازوا ،املبكاار يف امليلكااة ،وميهااد الطريااق ال اااا إو ارا ات
تشريعية مستيدة من املعرفة الدقيقة هلذه ال اهرة.
 -73كيااا تبااذ هيئااة حقااوق اإلنسااان واجليعيااة الوطنيااة حلقااوق اإلنسااان وهااودا متكااررة يف
ساابيل احلااد ماان وا ،القاص ارات حيااا سااع اجليعيااة ال اااا عاادة إو ارا ات مصاااحبة لتوعيااة
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األفاراد با ثااار الساالبية الاايت تنااتج عاان هااذا الاازوا ،ماان األضارار النفسااية ،واالوتياعيااة ،واألسارية،
واالقتصادية .كيا طالب اجليعية بوضاع ضاوابة متناع مثال هاذه الزراات ،والتعيايم علاى ماأاوي
األنكحة بعدم إبرام أي عقاد وا ،فتااة قاصارة إال بااان مان احملكياة الايت يقاع فيهاا نطاقهاا عيال
املأاون مبا يضين احملاف ة على حقوق الطفل ،وتسعى اجليعية إىل منع است دام األوليا للوالياة
است دام ا تعسفي ا ،وتعيل أيض ا من أول إراد قواعد أو ضوابة متنع وا ،القاصرات.

ث لث ا -ال ب دئ الع ة
(ال واد  2ف 3ف 6ف)12
(أ) ع م الل ييز (ال دة )2
 -7٤إشااارة إىل مالح ااة جلنااة حقااوق الطفاال علااى التقرياار الاادوري الثاااي لليلكااة ال اواردة يف
الفق اارة  27و 28و 29حي ااا املب اادأ الع ااام بع اادم التييي ااز يف الق ااانون احملل ااي ،وتوص اايتها مبراوع ااة
الق اوان احملليااة والاان م اإلداريااة واألع اراف االوتياعيااة اات العالقااة هاادف ضاايان متتااع مجيااع
األطفااا باااحلقوق املوضااحة يف االتفاقيااة ،مباان فاايهم األطفااا اإلناااا ،واألطفااا املولااودين خااار،
نطااق الزووياة ،واألطفاا مان غاري اجلنساية الساعودية لاملهااورينل ،واألطفاا املتساول  ،وطلبا
اللجنة إدخا معلومات ددة يف التقرير الادوري الثالاا والراباع حياا اإلوارا ات والاربامج اات
الصلة .فقد ا ذت امليلكة اإلورا ات والربامج اات الصلة بتأم االحةام ،واإلعيا الكاامل
ملب اادأ ع اادم التييي ااز ،وإع ااالن ديرب ااان ،وبرن ااامج العي اال ال ااذي مت تبني ا يف امل ادمتر الع اااملي ملكافح ااة
العنصرية ،والتيييز العنصري وكره األوانب ،وعدم التسامل الاذي عقاد عاام ( ،)200١والتعلياق
العام رقم  ١على املادة  ،29الفقرة  ،١من االتفاقية.
 -75أمااا فئااة اإلنااا ماان األطفااا  ،فتشااةك عاادة وهااات حكوميااة وأهليااة يف مكافحااة التيييااز
ضد الفتيات على املساتويات الثقافياة والتوعوياة ،أو املساتويات التن ييياة واإلوراوياة .فعلاى املساتوى
التثقيفااي ،تقااوم عاادة وهااات هزمااة ماان محااالت التثقيااف العامااة يف بااا توعيااة أف اراد اجملتيااع بقاايم
املساااواة ،وتك اافد الفاارمل ب ا مجيااع األطفااا  ،مااع الةكيااز علااى تصااحيل الصااور النيطيااة القاويااة،
وبيااان متاثاال حقااوق اإلناااا مااع الااذكور ،وتشاايل إحاادى هااذه اجلهااات و ارة الثقافااة واإلعااالم والاايت
تقدم وهودا منت ية ودورية عرب تن يم الاربامج واحلاوارات اإلااعياة والتلفزيونياة يف باا املسااواة با
اجلنس  .كيا تشيل هذه الربامج واحلوارات الةكيز علاى دور الوالادين يف تنشائة األطفاا علاى قايم
املسااواة وعادم التييياز .ومتثال هاذه الاربامج واجلهاود التثقيفياة وسايلة فاعلاة ومهياة يف تعزياز التغاري يف
الن ارات والتقاليااد االوتياعيااة والثقافيااة األبويااة القاويااة جتاااه البنااات ،ويف مناهضااة أشااكا التيييااز
على دو مساند إلصدار تشريعات تلزم اجلييع باملساواة ومتنع التيييز.
 -76ويعااد حتقيااق تكااافد الفاارمل التعليييااة ب ا البنااات والبن ا أحااد أهاام احملاااور الاايت تعكاامل
اجلهاود التشاريعية والتن ييياة املبذولاة يف حتقياق املسااواة با مجياع األطفاا  ،حياا أتاى نا قاارار
إلزام التعليم عام ١٤25ه ( )200٤شامالا للجييع دون متييز ب األطفاا الاذكور أو اإلنااا.
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وتقااوم و ارة الةبيااة والتعلاايم ههااود ض ا ية يف تطبيااق هااذا الق ارار تطبيق اا شااامالا وكااامالا وتوساايع
وجتويااد التعلاايم للجييااع دون متييااز ،كيااا ساايتم توضاايح وتفصاايل الحق ا ا يف هااذا التقرياار ،حيااا
ارتفع ا وتاااور التحاااق البنااات مبراحاال التعلاايم امل تلفااة بشااكل متصاااعد ح ا بلااي معااد النيااو
الساانوي املتوسااة إلمجااا قيااد البنااات يف مجيااع مراحاال التعلاايم دااو ( 6.١7يف املاوااة) للفااةة با
عااامي (١٤30-١395ه) ( ،)2009-١975يف ح ا بلااي للبن ا ( ٤.١٤يف املاوااة) للياادة
نفسها .ومن أمكن سد الفجوة يف مدشرات القيد للجنس يف مراحل التعلايم العاام واجلاامعي
عام ١٤30ه (.)2009
 -77وجتادر اإلشاارة إىل أن معاادالت مناو القيااد الصاايف للبنا والبناات يف مراحاال التعلايم هااو
التعبري األنسب يف قيات أوضاع االلتحاق يف الن ام التعلييي ،ومادى اساتيعاىل الفئاة العيرياة يف
املدسس ااات التعلييي ااة ،حي ااا يلحا ا أنا ا م ااا با ا الس اانوات  ١٤22و١٤30ه ( 200١و)2009
ارتفع معدالت القيد الصاايف للبنا يف املرحلاة االبتداوياة مان ( 8٤يف املاواة) إىل ( 96.3يف املاواة)،
يف حا ارتفعا النساابة املنااظرة للبنااات مان ( 82يف املاواة) إىل ( 9٤.3يف املاوااة) .ويشاري الااك
إىل النتاوج اإلرابية لسياساات امليلكاة يف باا حتقياق املسااواة با البنا والبناات يف الن اام التعليياي
م اان وه ااة ،وإىل التط ااور احلاص اال أصا االا يف اس ااتيعاىل املدسس ااات التعلييي ااة للفئ ااات العيري ااة املوا ي ااة
لليراحاال التعليييااة للبن ا والبنااات ماان وهااة أخاارى .ويوضاال اجلاادو رقاام ( )3تقل ا الف اوارق ب ا
اجلنسا يف التعلاايم االبتااداوي واملتوسااة والثااانوي يف مجيااع املراحاال ،وكااذلك نساابة اإلناااا إىل الااذكور
ن يليون بالقرا ة والكتابة من أفراد الفئة العيرية من  2٤>5عام ا.
 -78هذا اإل ا احملر يف متكا اإلنااا مان االساتفادة مان الفارمل التعلييياة املتاحاة كاان لا
ما يوا ي يف التقدم بتيكا املارأة صاحيا ،حياا ارتفاع متوساة العيار املتوقاع ل نااا عناد املايالد
ليبلي ( )7٤.7عام ا مقابل دو ( )72.5عام ا للذكور والك يف عام ١٤30ه (.)2009

 -79وتبااذ و ارة الشاادون االوتياعيااة وو ارة الةبيااة والتعلاايم وهااودا منت يااة يف التعاارف علااى
ال ااروف االقتصااادية واالوتياعيااة الاايت تواوا بعااا الفئااات ماان اوي الاادخل املاان فا الاايت قااد
حتو دون التحاق أبناوهم مبراحل التعليم أو هتدد مدى استفادهتم من التعليم املتا هلم ،والعيل
علااى معاجلتهااا عاارب عاادة بارامج وخمصصااات ماليااة مت التفصاايل فيهااا سااابقا (يروااى الن اار يف وااز
صااي امل اوارد ماان امليزانيااة ،ماان فقاارة رقاام  ٤0إىل  .)٤6مااع العلاام أن التعلاايم يف امليلكااة يااتم
توفريه بانا للجييع يف املراحل كافة.
 -80ويتع الن ار إىل مدسساة تكافال (الاواردة يف الفقارت رقام  ٤7و ٤8مان هاذا التقريار)،
وما تقوم ب ل طفاا األكثار احتياوا ا كأحاد أبار التادابري الايت ا اذهتا الدولاة يف مواوهاة املواناع،
أو الصااعوبات الاايت ميكاان التاادخل يف معاجلتهااا ،و فيااف حاادهتا علااى دااو مينااع حاادوا التيييااز
يف متتع مجيع األطفا هقهم يف التعليم .وباإلضافة إىل ما تقوم ب مدسسة تكافل ،شرع و ارة
الةبيااة والتعلاايم يف توساايع برابهااا الاايت تسااتهدف األطفااا األكثاار احتياو اا واألطفااا يف املناااطق
الناوية ،وتوفري خدمات مساندة هلدال ألطفا  ،مثل :النقل املدرسي الاذي يضاين التحااق مجياع
األطفا باملدرسة ،وحتفيز أوليا األمور إلحلاق أطفاهلم يف املدرسة واستيرارهم فيهاا عارب هباات
مالية سنوية ض ية تعطى للطالىل وللطالبات كيا يوضل الك اجلدو رقم (.)9
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 -8١وبالنسبة ملالح ة اللجنة الدولياة بشاأن األطفاا املولاودين خاار ،نطااق الزووياة ،حت اى
هذه الشر ة من األطفا بالضيانات واالمتيا ات املتوفرة لغاريهم مان عياوم األطفاا يف امليلكاة
حيااا تلاازم أن يااة الدولااة مجيااع اجلهااات بتقااد مجيااع اخلاادمات والتسااهيالت الاايت متكاانهم ماان
ارس ااة حق ااوقهم االقتص ااادية واالوتياعي ااة والص ااحية والتعلييي ااة وغريه ااا م اان احلق ااوق ،كي ااا ااق
هلاام احلصااو علااى اجلنسااية السااعودية دون اسااتثنا ات أو قيااود تن يييااة ،كيااا نا ن ااام اجلنسااية
السااعودية علااى أن ا ليكااون سااعوديا ماان ولااد داخاال امليلكااة العربيااة السااعودية أو خاروهااا ألىل
سعودي ،أو ألم سعودية ،وأىل بهو اجلنسية ،أو ال ونساية لا  ،أو ولاد داخال امليلكاة ألباوين
به اول  ،ويعااد اللقااية مولااودا فيهااا مااا ق يثب ا العكااملل .باال إن الدولااة وضااع امل صصااات
املالية الض ية واملدسسات الرعاوية املتعددة لت فيف ا ثار السلبية الناجتة عن عدم توافر األسرة
الطبيعيااة احلاضاانة هلاادال األطفااا وملساااندة هااذه الشاار ة وتنشاائتهم علااى دااو يسااهم يف تعااويا
الفاقد األسري ويعز تكافد فرصهم يف احليااة الكرمياة ،حياا تقاوم مدسساات الدولاة واجليعياات
اخلريية بتقد الرعاية املناسابة ل طفاا بهاو الوالادين واوي ال اروف اخلاصاة ان ال تتاوفر هلام
الرعايااة السااليية يف األساارة أو اجملتيااع الطبيعااي عاارب شاابكة ماان املرافااق واملدسسااات الرعاويااة (مثاال
دور الةبي ااة االوتياعي ااة ،ومدسس ااات الةبي ااة النيواوي ااة ،ودور رعاي ااة األيت ااام ،وبرن ااامج الرعاي ااة
البديلة ،ودور املالح ة االوتياعية ،ودور الرعاية املدقتة ،ودور الضايافة لاذوي ال اروف اخلاصاة)
اليت سيتم تفصيلها الحق ا يف هذا التقرير( .يروى الن ر يف الفقرات  ١22إىل .)١37
 -82وبالنسبة ل طفا املتسول  ،فريوى الن ر يف ما سيتم تفصايل يف هاذا التقريار يف الفقارات
رقم ( 303إىل .)306
 -83وبالنسبة مللحوظة اللجنة الدولية بشأن األطفا من غري اجلنسية السعودية ،يروى الن ر
إىل مضاايون اإلوابااة عاان تسااا الت اللجنااة بشااأن األطفااا الالوئ ا وأطفااا العيااا ماان غااري
السعودي (املادة  ،)22وحق الطفال يف البقاا ماع والديا وأسارت (املاادة  ،)9ومجاع نال األسارة
(املادة .)١0
(ب)

صلحة الطفل الفضلى (ال دة )3
 -8٤تس ااا ل جلن ااة حق ااوق الطف اال يف الفقا ارت  30و 3١م اان تقريره ااا الص ااادر عق ااب الن اار
يف التقرير الدوري الثاي للييلكة حو املبدأ العام اخلاامل مبصالحة الطفال الفضالى ،ومادى إدراوا
يف األن ي ااة وامليارس ااات املتعلق ااة باألطف ااا  ،وأوصا ا بادخالا ا يف مجي ااع التشا اريعات وامليارس ااات
اخلاصااة باألطفااا مثاال ق ارارات احلضااانة والرعايااة البديلااة .وبنااا علااى الااك ،فقااد ا ااذت امليلكااة
خطوات وادة يف تأم االحةام واإلعيا الكامل لليبدأ العام اخلامل مبصلحة الطفل الفضالى يف
مجيا ااع اإلو ا ارا ات الا اايت تتعلا ااق باألطفا ااا الا اايت تقا ااوم ها ااا مدسسا ااات الرعايا ااة االوتياعيا ااة العاما ااة
أو اخلاص ااة ،ومجي ااع اإلو ا ارا ات والق ا ارارات الص ااادرة ع اان الس االطات اإلداري ااة واحمل اااكم ال اايت تتعل ااق
باألطفا يف إطار معاجلة املساول اخلاصة بااألحوا الش صاية (مثال :احلضاانة ،والوالياة ،والنفقاة).
ونورد يف هذا اجملا على سبيل املثا املستجدات التالية:
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قام ا اللجنااة الوطنيااة للطفولااة بتن اايم ورش عياال ومحااالت تثقيفيااة مووهااة إىل
(أ)
مت ذي القرار وأفراد اجملتيع حو ورية مفهوم املصلحة الفضلى للطفل وأ ية مراعااة هاذا املفهاوم
يف كل ما يت ذ من إورا ات حيا الطفل .كيا قام اللجناة الوطنياة للطفولاة بتن ايم ورشاة عيال
يف  3أيااام متتاليااة شااارك فيهااا  50ماان اإلعالمي ا حيااا أ يااة حتاارى املصاالحة الفضاالى للطفاال يف
التحقيقات والربامج اإلعالمية اليت يتم تقدميها يف منافذ اإلعالم املسيوع واملروي واملقرو
(ىل) ويعتيااد مشااروع ن ااام محايااة الطفاال والااذي وافااق علي ا بلاامل الشااورى بااالقرار
رقاام  7٤/١٤5وبتاااريخ ١٤32/2/١3ه ( ١8كااانون الثاي/يناااير  ،)20١١علااى بيوعااة ماان
املبادئ املستلهية من اتفاقية حقاوق الطفال ،وخاصاة املصالحة الفضالى للطفال ،حياا نال الن اام
بنودا مت إضافتها وفق اإلطار العام هلذا املفهوم .فعلى سابيل املثاا يشايل الن اام بنادا أساسايا يف
الزام التبليي انسجام ا مع تقد مصلحة الطفل على مصاحل أو اعتبارات الكبار
( )،كي ااا يعتي ااد احلا اوار الق اااوم با ا و ارة الع ااد وو ارة الش اادون االوتياعي ااة ،وو ارة
املاليااة ،ومدسسااة النقااد ساااما حيااا مشااروع صااندوق النفقااة علااى اعتبااار مصاالحة الطفاال الفضاالى
على أي اعتبار أخر .وبالرغم من أن تأم نفقة الطفل يف حالة الطالق من األىل ياتم اساتقطاعها
بشااكل مباشاار وإوباااري بصاارف الن اار عاان مااربرات الطااالق وظروف ا  ،إال أن الن ااام املقااة يرتكااز
يف مفهوما العااام علااى تااوفري صااندوق قااادر علااى ضاايان وانت ااام حصااو الطفاال علااى هااذه النفقااة،
يف ح استيرار الصندوق مبتابعة األىل ،هيا يكاون الصاندوق (ولايمل النساا وأطفااهلن) خصاي ا
ملن يتأخر عن دفع النفقة (يروى الن ر يف الفقرة رقم  ١75إىل .)١76
(ج) الحق لي الحي ة فالبق ء فالن ء (ال دة )6
 -85تسا ل جلنة حقوق الطفل يف الفقرت رقم  32و 33من تقريرها الصادر عقب الن ر
يف التقرير الدوري الثاي للييلكة حاو توقياع عقوباة القتال علاى األطفاا الاذين يرتكباون ورمياة،
وماادى احلريااة املتاحااة للقضاااة يف تقاادير بلااو ،ساان الرشااد ح ا ين اارون يف القضااايا اجلناويااة الاايت
تشيل أطفاالا ،وأوص ه ار عقوباة القتال علاى مجياع األشا امل الرتكااهم ورمياة قبال بلاوغهم
ساان  ١8عام اا .كيااا تسااا ل يف الفق ارت رقاام  3٤و 35ماان تقريرهااا اخلتااامي ،حااو اناادالع
احلريااق يف املدرسااة املتوسااطة للبنااات يف مكااة عااام ( ،)2002وتوصاايتها با اااا مجيااع اإلو ارا ات
الضرورية لضيان أن تكون مجيع املباي املدرسية واملدسسات األخرى آمنة ل طفا .
 -86وبن ااا علي ا  ،تكف اال األن ي ااة املعي ااو ه ااا يف امليلك ااة العربي ااة الس ااعودية احل ااق يف احلي اااة
والبقاا والنيااو علااى أرضااها جلييااع األطفااا دون متيياز ،مااع توويا عنايااة خاصااة ل طفااا األكثاار
احتياو ا بغا الن ر عن اجلنمل أو اللون أو العرق أو املعتقاد ،مثال :األطفاا األيتاام ،واملعاوق ،
واألطفا بهو األبوين ،واألطفا الذين يولدون خار ،نطاق الزووية ،واألطفا الذين رماون
ماان رعايااة الوالاادين أو أحااد ا أو األقااارىل بساابب الوفاااة ،أو االنفصااا ب ا الاازوو  ،أو ملاار
األم ،أو ألي سابب آخار .وياتم توويا هاذه العناياة عارب التشاريعات والان م واملدسساات اإليواويااة
واألسر البديلة الايت مت وصافها يف تقريار امليلكاة الثااي ،والايت تشارف عليهاا و ارة العيال والشادون
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االوتياعيااة ومشاااركة عاادة وهااات أهليااة وحكوميااة عاارب مدسساااهتا امل تلفااة املنتشاارة يف مناااطق
امليلكااة حيااا يلقااى األطفااا رعايااة اوتياعيااة ،وصااحية ،وتعليييااة ،وتربويااة ،ونفسااية ،ومهني اة،
إضااافة إىل تااوفري وااو األساارة البديلااة بااايواوهم وإطعااامهم وكسااوهتم وفييااا قااق رفاااهيتهم ،مبااا يف
الااك صاارف املكافااآت الشااهرية هلاام ،ومتكياانهم ماان ارسااة هواياااهتم وتعلاام بعااا املهاان املفياادة
ليكون ا اوا أعضا ااا فا اااعل يف اجملتيا ااع .وما اان أها اام ها ااذه ال ا اربامج علا ااى سا اابيل املثا ااا دور الةبيا ااة
االوتياعي ااة ،ومدسس ااات الةبي ااة النيواوي ااة ،ودور رعاي ااة األيت ااام ،ودور املالح ااة االوتياعي ااة،
ودور الرعايا ااة املدقتا ااة ،ودور الضا اايافة لا ااذوي ال ا ااروف اخلاصا ااة ،وب ا ارامج تأهيا اال املعا ااوق مهني ا ا ا
واوتياعياا وصااحيا ،وب ارامج رعايااة األطفااا املشاالول  ،والرعايااة النهاريااة ،وبرنااامج األساار البديلااة
وفق ن اام الكفالاة ،وبارامج اجليعياات اخلريياة الايت حتقاق مشااركة اجملتياع يف رعاياة األطفاا ساوا
أكانوا من العادي أم غري العادي عرب اجليعيات اخلريية ومراكز اخلدمة والتنيية االوتياعية اليت
بل ااي ع ااددها  67١مجعي ااة خريي ااة بامليلك ااة (يرو ااى الن اار يف فقا ارات  ١22إىل  .)١37ور اادر
التنوي يف هذا التقريار إىل قياام الدولاة ههاود حثيثاة يف باا ياادة عادد هاذه املدسساات والاربامج
وتوساايع انتشااارها والرفااع ماان كفااا ة كوادرهااا وخمصصاااهتا املاليااة يف الساانوات األخاارية علااى دااو مت
تفصيلها سابق ا يف هذا التقرير.
 -87وبالنسبة إىل عقوبة القتل ،فان امليلكاة ا اذت خطاوات واادة يف هاذا اجملاا عارب ن اام
األحداا الذي سيتم تفصيل الحق ا ،مع الةكيز علاى التادابري القضااوية والاربامج اخلاصاة يف هاذا
اجمل ااا  ،وتعي اال هيئ ااة التحقي ااق واالدع ااا الع ااام عل ااى متابع ااة وتقص ااي ظ ااروف األح ااداا ومراع اااة
احلقااوق اإلنسااانية يف تطبيااق اإلوارا ات العقابيااة امل تلفااة ،حيااا ال رااو معاقبااة األحااداا بااأي
ن ااام سااوى األن يااة اخلاصااة هاام واملطبقااة علاايهم .ون ارا لتشاااب وتقاااطع ملحوظااات وتوصاايات
اللجنااة الدوليااة املااذكورة هنااا مااع تلااك الاايت مت معاجلتهااا يف صاادد ملحوظااات وتوصاايات اللجنااة
حيااا املراوعااة الدوريااة إليااداع الطفاال يف املدسسااات (امل اادة  ،)25وتقاطعهااا كااذلك مااع تناااو
ملحوظات وتوصيات جلنة حقوق الطفل بشأن ن ام عدالاة األحاداا (املاواد  37و 39و،)٤0
فريوى الن ر يف فقرات رقم ( ١6١إىل  ،)١67وفقرات رقم ( 3١6إىل .)322
 -88وبش اأن تسااا اللجنااة الدوليااة يف الفقاارة رقاام  3٤حيااا اناادالع احلريااق يف املدرسااة يف
مكة عام ( ،)2002نود اإلفادة بأن امليلكة ا ذت إورا ات وادة وسريعة على دو يساتجيب
لتوصية اللجناة الدولياة يف وقاياة مجياع األطفاا مان مثال هاذه احلاوادا املدملاة ،وضايان أن تكاون
مجيع املباي املدرسية واملدسسات األخرى آمنة ل طفا عرب توظيف اإلورا ات والتدابري ا تية:
ك طا ااوة وا ااادة يف احملاف ا ااة علا ااى أما اان وسا ااالمة األطفا ااا  ،مت حا ااديثا إنشا ااا
(أ )
اإلدارة العامااة ل ماان والسااالمة املدرسااية يف وهااا الااو ارة بق ارار مسااو الااو ير رقاام 33955837
بتاااريخ ١٤33/6/2ه ( 25نيسااان/أبريل  ،)20١2كيااا أنشاائ مبووااب الق ارار إدارات ل ماان
والسااالمة يف كاال إدارة تربي اة وتعلاايم .و اات اإلدارة ببنااا وتنفيااذ اخلطااة الساانوية واالس اةاتيجية
ل ماان والسااالمة املدرسااية واإلشاراف علااى عيليااات اإلخااال  ،ومتااارين اإلطفااا واإلنقاااا الدوريااة،
وتطااوير ومتابعااة تطبيااق الل اواول والتعلييااات الاايت حتاادد شااروط وقواعااد األماان والسااالمة الواوااب
توافرها يف املدارت مبا يضين توفري بيئة آمنة هلم
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(ىل) وشرع هذه اإلدارة املستحدثة يف تطوير معايري بيئياة لضايان األمان والساالمة
يف املدرسا ااة ،ووضا ااع أدوات كيا ااة لقيا ااات ها ااذه املعا ااايري مبا ااا ال يقا اال عا اان م ا ارت كا اال عا ااام،
كي ااا ح ااددت إو ارا ات التعام اال م ااع أي خم اااطر موو ااودة يف املدرس ااة .وتنف ااذ اإلدارة حاليا اا با ارامج
تاادريب لكاال ماان العااامل والطااالىل يف تنفيااذ إو ارا ات األماان والسااالمة يف املدرسااة ،وفعاليااات
لنشر الوعي والتثقيف ب األطفا يف باالت األمن والسالمة
( )،وضين مشروع و ارة الةبياة يف تطاوير البيئاة املدرساية وضايان ساالمتها ،سا رت
ال ااو ارة و اال طاقاهت ااا املالي ااة والبشا ارية د ااو إنش ااا وتش ااييد مب ااان مدرس ااية تتواف ااق م ااع مع ااايري األم اان
والسالمة (يروى الن ر يف الفقرة رقم )2٤5
صي وحدة دراسية يف مواد الدراسات االوتياعية والوطنياة جليياع الصافوف
(د)
الدراس ااية ع اان (الس ااالمة) وتش ااتيل تعريف اا ع اان إو ارا ات الس ااالمة وأس اااليب التص اارف يف ح اااالت
اخلطر الشاوعة ،مثل( :السايو /احلراوق) ،وعاادة ماا يساتع املعلياون برواا الادفاع املادي يف إوارا
دروت تطبيقية عن السالمة ،كيا ياتم وبشاكل مساتير بالتعااون ماع هيئاة اهلاال األمحار الساعودي،
وو ارة الص ا ااحة عل ا ااى تق ا ااد ب ا ارامج تدريبي ا ااة للط ا ااالىل والطالب ا ااات واملعليا ا ا واملعلي ا اات يف ب ا ااا
اإلسعافات األولية
(ه) ويف اإلطااار نفس ا  ،وبعااد دراسااة مستفيضااة للتأكااد ماان إمكانيااة تطبيااق برنااامج
السالمة من احلراوق داخل املادارت ،أطلقا أرامكاو الساعودية بالتعااون ماع و ارة الةبياة والتعلايم يف
يااوم ( ١2آاار/مااارت  )20١2املرحلااة األوىل ماان محلااة الوقايااة ماان احلريااق يف املاادارت حتا عناوان
(مع ا ا ملاادارت خاليااة ماان احلريااق) ،وهتاادف إىل محايااة وتثقيااف الطااالىل علااى مسااتوى امليلكااة ماان
أخطااار احلريااق يف املاادارت ،واحلااد ماان حدوثا  ،وأفضاال الطاارق وامليارسااات للتعاماال مااع احلريااق يف
حااا نشااوب  ،وسااتغطي احليلااة دااو ( )2 200مدرسااة علااى مسااتوى امليلكااة يااتم خالهلااا التاادريب
على عيليات اإلخاال يف حااالت احلرياق ،وتقاد ماواد تثقيفياة لليعليا والطلباة علاى حاد ساوا .
وتتض ااين احليل ااة برنابا ا ا حتا ا مس اايى (درىل امل اادرىل) ،وه ااو يعا ا بتأهي اال املعليا ا واملعلي ااات،
باإلضااافة إىل بيوعااة كباارية ماان املتطااوع ملواصاالة احليلااة لكااي تشاايل بقيااة ماادارت امليلكااة الاايت
ق تدر ،يف املرحلة األوىل .وياذكر أن احليلاة يف مرحلتهاا األوىل أعطا األولوياة لليادارت يف قطااع
تعل اايم البن ااات حي ااا اس ااتفاد منه ااا ( )29 677طالب ااة و( )79٤معلي ااة و( )١١ ١١١و أم اار،
و( )8١مدرس ااة ابتداوي ااة ومتوسا ااطة وثانوي ااة .ويف قط اااع البن ا ا  ،مت ت اادريب ( ١٤7أل ااف) طالا ااب
و( )١٤ 500معلاام يف ( )600مدرس ااة .ومااا ا العي اال متواص االا يف احليل ااة لتحقيااق أه اادافها،
واستهداف باقي املدارت يف امليلكة
(و) كيا مت بالتنسيق ب و ارة الةبية والتعليم مع املديرية العامة للدفاع املدي مبناسابة
اليوم العاملي للدفاع املدي يف ( ١آاار/مارت  )2006حت شعار (الدفاع املدي واملدرسة) إطالق
محلة واسعة للتوعية والتثقيف عن إورا ات واحتياطات السالمة يف املادارت ،نلا مجياع مادارت
امليلكااة (بنا وبنااات) حيااا شااارك فااروع الاادفاع املاادي يف ماادن امليلكااة بالتنساايق مااع اإلدارة
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العامة للنشاط الطالي يف تن يم العديد من الفعاليات واملعار واحملاضرات .كياا قاما مديرياة
الدفاع املدي باصدار سلسلة تثقيفية تستهدف األطفا بعنوان لالطفل املنقذل حياا أصادر مان
السلسة ( )5أعداد مت تو يعها على مجيع املكتبات املدرسية ،كيا أصدرت سلسلة أفالم بالرسوم
املتحركااة (الكرتااون) تسااتهدف األطفااا دون ساان ( )١2ساانة بعن اوان لمنقااذل ،ومت تو يعهااا علااى
املدارت ،ويف إطار نفمل احليالت التثقيفية والتوعوياة مت إعاالن شاعار لالادفاع املادي ودور األسارةل
للعااام ( ،)20١١حيااا مت بالتنساايق مااع الاادفاع املاادي تدش ا محلااة شاااملة نل ا توعيااة أوليااا
األمور بدورهم يف السالمة
( ) كيا ا ااا با ا ااادرت و ارة الةبيا ا ااة والتعلا ا اايم إىل إطا ا ااالق خدما ا ااة (و ا ا اوا املدرسا ا ااة)
وهااي خدمااة تتك نفاال الااو ارة هييااع تكاليفهااا املاديااة ماان حيااا دفااع رسااوم االش اةاك يف اخلدمااة،
ودفااع تكاااليف االتص اااالت والرساااول ،وتصاارف لك اال مدرسااة ميزانيااة خاص ااة لتغطيااة تك اااليف
اخلدمة اليت هتدف إىل استثيار تقنية االتصاالت احلديثة يف تعزيز التواصل مع أولياا األماور عناد
احلاالت الطاروة عارب خدماة الرسااول القصارية  ،SMSوالاك بت صاي خاة واوا لكال مدرساة
(بن /بنااات) لتسااهيل التواصاال معهاام يف الكثااري ماان احلاااالت الاايت تسااتدعي التواصاال املباشاار،
وم اان با ا تل ااك احل اااالت التواص اال معه اام يف ح اااالت اخلط اار احملتي اال (الس اايو /مووات الغب ااار
الشديد/التقلبات اجلوية/أي حاالت طاروة أخرى).
(د) احل ام آ اء الطفل (ال دة )12
 -89أشادت جلنة حقوق الطفل يف ملحوظاهتا الصادرة عقب الن ر يف التقرير الدوري الثااي
ههاود امليلكاة يف احاةام حاق الطفال بااأن تسايع آرا ه ،ومباا يشاايل باالمل األطفاا والنشاااطات
الةفيهيااة وبشااكل خااامل يف الاادعاوى القضاااوية ،وأشااارت مااع الااك يف الفقاارت  36و 37ماان
تقريرهااا إىل أن الن ارات التقليديااة جتاااه األطفااا يف اجملتيااع وعلااى األخ ا جتاااه البنااات حتااد ماان
ارسااة احلااق يف التعبااري عاان ا را وأخااذها باحلساابان خصوص اا داخاال العاولااة ،ويف املاادارت ويف
وساااول اإلعااالم ،وأوص ا اللجنااة مبواصاالة الدولااة العضااو تعزيااز حقااوق األطفااا يف التعبااري عاان
آراوهاام كاملااة يف مجيااع الشاادون الاايت تاادثر فاايهم ،و يااادة التوعيااة والاربامج التثقيفيااة ،هاادف إعااالم
األطفا وغريهم مبن فيهم ا با واحملةفون يف املهن القانونية هق األطفا يف التعبري عان آراوهام،
وعن ا ليات والفرمل األخرى املووودة من أول هذه الغاية.
 -90وتتجل ااى مش اااركة األطف ااا الس ااعودي واملقيي ا يف الس ااعودية يف أوو ا متع ااددة منه ااا:
املشاااركة يف وضااع السياسااات وال اربامج مثاال مشاااركتهم يف إعااداد االس اةاتيجية الوطنيااة للطفولااة،
واملشاركة اإلعالمية يف توعية اجملتيع بقضايا وأولويات الطفولة مثل مشاركتهم يف الربامج اإلااعية
والتلفزيونية املووهاة إىل شاراول الكباار حاو قضاية العناف واإلساا ة للطفال ،واملشااركة التأسيساية
للب التن ييية لليدسساات املعنياة بالطفولاة مثال بيوعاة شاباىل برناامج األماان األساري وأطفاا
الربمل ااان الس ااعودي ،ومجعي ااة كي اال ال اايت مت تأسيس ااها ع ااام ( )20١2ع اارب بيوع ااة م اان اليافع ااات،
واهلادفة إىل توعية مجيع األطفا مب ااطر الساينة وأ ياة وفواواد التغذياة الصاحية ،هاذا فضاالا عان
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البا التن يييااة الداويااة الاايت تااوفر بيئااة مسااتدامة ومالويااة لتفعياال حااق الطفاال يف املشاااركة ،مثاال:
مجعيات األطفا  ،وأندية العلوم ،وبيوت الشباىل ،وبي الطالب ،واملدارت ،واملعاهاد ،والناوادي
الرياضية ،والثقافية ،واألدبية ،واجليعيات ،واإلااعة والصحافة داخل املدرسة وخاروها.
 -9١باإلضافة إىل الك ،واستيرارا ل ورا ات والتدابري املت اذة يف امليلكاة والايت مت تفصايلها
يف تقرياار امليلكااة السااابق وأشااادت هااا اللجنااة الدوليااة يف بااا تعزيااز االحاةام واإلعيااا الكاماال
حلااق الطفاال يف احاةام آراوا اخلاصااة يف مجيااع الشاادون الاايت تاادثر فاايهم ،واسااتجابة لتوصااية اللجنااة
حيااا الن ارات التقليديااة جتاااه األطفااا يف اجملتيااع ،قام ا عاادة وهااات حكوميااة وأهليااة بتنفيااذ
بيوعة من الربامج واملشااريع ماع بيوعاة مان الشاركا مان اجلهاات اات العالقاة يف امليلكاة داو
حتقيق هذا املقصد ،ومبا يشيل العاولاة ،واملادارت ،واإلعاالم ،واهليئاات اإلدارياة ،واجملتياع عيوماا.
ونورد هنا بعضا من تلك الربامج واملشاريع على النحو التا :
إورا دراسة استطالعية يف عاام ( )2008شاارك فيهاا أكثار مان ساة آالف
(أ )
طفل ضين مشاروع اللجناة الوطنياة للطفولاة يف إعاداد االساةاتيجية الوطنياة للطفولاة .وأتا هاذه
الدراسااة إميان اا بقاادرة الطفاال علااى املشاااركة الفاعلااة واملباشاارة ،وضاارورة أن تعكاامل االس اةاتيجية
طيوحاات واحتياواات ومروياات الطفال مان مجيااع اجلهاات املعنياة ،أو الايت راب أن تكاون معنيااة
بالطف اال الس ااعودي .ل ااذلك ،مت إع ااداد أداة مش اااركة الطف اال ال اايت تس ااتهدف تفاعلا ا الي ااومي م ااع
وه ااات خمتلف ااة (املدرس ااة  -الش ااارع  -البيا ا  -احلديق ااة  -التلفزي ااون  ...إخل) .وتق اادم فرص ااة
للطفاال يف تسااطري حكي ا اخلااامل وجتربت ا املعيشااة .وقااد حاارمل فريااق العياال علااى وعاال الطفاال
لسيد املوقفل ،وأن كاي جتربتا  ،وينقال حكيا اخلاامل ،ولايمل ماا يفاة با أن يقاو  ،أو ماا
يتوقع من الكبار أن يقول  .ويعين الك :قبو إوابة الطفل كياا هاي وتاوفري مطلاق احلرياة للطفال
يف اك اار املش اااركة ال اايت يري اادها وف ااق رأي وكلي ااات الطفا ال نفسا ا دون نق ااد أو طئ ااة أو تع ااديل
للطف اال .وق ااد مت جتري ااب ه ااذه األداة عل ااى  200طف اال ،و 200و أم اار يف من اااطق خمتلف ااة يف
امليلكة ،ومن تعديلها وجتويدها ،وتبعها جتريب آخر يف إحدى مدارت مدينة الريا  .وقد مت
تطبي ااق األداة يف  ١3إدارة تعلييي ااة ش ااارك فيه ااا أكث اار م اان س ااة آالف طف اال يف مجي ااع من اااطق
امليلكااة ،مت حتلياال وتبويااب هااذه املشاااركات وحتويلهااا إىل ماادخالت يف تش ا ي الواقااع ،ويف
صياغة الر ياة واالساةاتيجيات املساتقبلية ،ويف وضاع الاربامج والسياساات .هاذا وقاد نلا نتااوج
هذا التحليل نوع من املدخالت اليت مت توظيفها يف منت االسةاتيجية و ا كالتا :
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العب ااارات :مج اال م اان الطف اال نفس ا اات دالل ااة متيي اازة ،أو مهي ااة يف تص ااوير الواق ااع
الااذي يعيش ا  ،وتفاعل ا اليااومي مااع اجلهااات اات العالقااة ،أو غااري الااك ااا يثاارى
مفهومنا يف تشا ي الواقاع ،أو يف صاياغة الر ياة واالساةاتيجيات املساتقبلية .وهاي
مجل مت استقطاعها من مشاركات الطفل

''2

السياسااات والاربامج :وهااي سياسااات وبارامج مقةحااة ماان الطفاال ،وقااد مت اساات را،
وحتدي ااد األكث اار إحلاحا اا منه ااا وف ااق تس ااجيل تكراره ااا ع اارب بطاق ااات التكا ارار يف أداة
التحليل
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(ىل) إطا ااالق مبا ااادرة شا ااباىل األما ااان ما اان برنا ااامج األما ااان األسا ااري :وها ااي إحا اادى
مباادرات مشاروع األمااان األساري الاايت تساتهدف الشاباىل ماان سان  ١7-١2ساانة مان اجلنسا ،
حي ااا ي ااتم ت ااأهيلهم مبن وم ااة م اان ال اربامج التدريبي ااة ال اايت مت نك اانهم م اان املش اااركة يف قي ااادة ال اربامج
التثقيفيااة والتوعويااة ،مثاال دورة مهااارات االتصااا واحلاوار ،ودورة مهااارات التفكااري املنطقااي ،ودورة
مهااارات حاال املشااكالت ،ودورة مهااارات إ ااا املهااام ،ودورة مهااارات القيااادة ،ودورة مهااارات
تكوين العالقات .وقد أقام جلنة شاباىل األماان يف برناامج األماان األساري الاوطين يف منتصاف
عااام ( ،)20١2ورشااة عياال بعن اوان لفاان التواصاال الفعااا ل هاادف إىل إكساااىل املتاادرب مهااارة
التواصل والقدرة على بنا عالقات اوتياعية إرابية تفاعلية مع اجملتيع احملية
( )،ومبناس اابة الي ااوم الع اااملي للح ااد م اان اإلس ااا ة والعن ااف ض ااد األطف ااا واملا اراهق
والااذي يوافااق  ١١/١9ماان كاال عااام ،أطلااق برنااامج األمااان األسااري الااوطين محلااة مكافحااة التنياار
(العن ااف ب ا األق اران) ،وال ااك م اان الف ااةة  5إىل ١٤32/١2/23ه املواف ااق ( ١إىل  ١9تش ارين
الثاااي/نوفيرب  ،)20١١وشااارك يف تنفيااذ هااذه احليلااة التثقيفيااة بيوعااة ماان أعضااا جلنااة شااباىل
األمااان .وهتاادف تلااك احليلااة إىل مساااعدة األطفااا وامل اراهق علااى فهاام ونبااذ التنياار امليااارت
بياانهم هيي ااع أش ااكال  ،وال ااك ع اارب تنفي ااذ ورش عياال ونش اااطات تفاعلي ااة تق ااام يف بيوع ااة م اان
املدارت املتوسطة والثانوية مبدينة الريا  ،باإلضافة إىل تفعيل دور املواقع االوتياعياة اإللكةونياة
اات االنتشااار الواسااع يف أوساااط الشااباىل وامل اراهق  .وختي ا احليلااة بفعاليااات تقااام يف مركااز
امليلك ااة التج اااري و لك ااة املا ارأة يف الري ااا  ،هض ااور ع اادد م اان الش ص اايات العام ااة ،والفن ااان
املديدين ،والداعي
(د) اس ااتحداا ب ا ارامج إبداعي ااة تس ااتهدف تنيي ااة ق اادرات األطف ااا وت ااوفري ف اارمل
ملشاااركتهم وإباادا ال ارأي مثاال برنااامج اللجنااة الوطنيااة للطفولااة عااام ( )20١١يف إنشااا منتاادى
األطفا  ،واليافع بالتعاون مع اجمللمل العري للطفولة ،وو ارة الةبية والتعليم يف سبيل إتاحة بنياة
مدسسية داوية ل طفا للتعبري عن آراوهم حو القضايا الايت صاهم ،وكاذلك برناامج أفالطاون
الذي أطلق معهد إمنا املدن يف الشرق األوسة يف مبادرت حلياية األطفا عام ()20١2
(ه) تعاااون اللجنااة الوطنيااة للطفولااة مااع مكتبااة امللااك عبااد العزيااز العامااة يف اطااالق
مشروع تأليف بيوعة قصصية مووه إىل األطفا تشيل توعياة األطفاا هقهام يف التعباري عان
آراوهاام كاملااة يف مجيااع املساااول الاايت تاادثر فاايهم ،وحقهاام يف احلصااو علااى املعلومااات واألدوات
املعينة هلم يف سبيل ارسة هذا احلق
(و) تن يم لقا عا املستوى من برنامج األمان األساري عاام ( )2009با أربعاة
و را (و ارة الةبية والتعليم ،وو ارة الثقافة واإلعاالم ،وو ارة الشادون االوتياعياة ،وو ارة الصاحة)،
وبيوعة منت بة من أطفا امليلكة ورى في مناقشات وماداوالت با األطفاا والاو را األربعاة
حيا ومهم ومروياهتم
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( ) تن يم برامج ونشاطات دورية منت ية يف و ارة الةبية والتعليم تستهدف إشراك
األطفااا وتااوفري منافااذ تربويااة وإعالميااة مسااتيرة يف نقاال مرويااات ومطالبااات األطفااا لليساادول
واجلهات اات العالقة باخلدمات واالحتياوات املقدمة لشر ة األطفا
( ) تن يم برامج إااعية وتلفزيونية من قبل و ارة الثقافاة واإلعاالم تساتهدف نشار
الاوعي لادى األطفاا  ،وغااريهم ،مبان فايهم ا بااا واملهنيا العاامل مااع األطفاا هاق األطفااا
يف التعبااري عاان آراوهاام وتااوفري املعلومااات تصااومل ا ليااات والفاارمل األخاارى املتاحااة ماان أواال
هذه الغاية
(ط) تأساايمل برملااان الطفولااة ماان مبااادرة أهليااة ترعاهااا صااحيفة احلياااة ،تشااتيل علااى
إتاح ااة ف اارمل ثري ااة ومتك ااررة يف تعزي ااز مش اااركة األطف ااا يف الفعالي ااات واملناس اابات الوطني ااة م اان
املهروانااات وامل ادمترات واملعااار الدوريااة ،باإلضااافة إىل إخ ارا ،ب ارامج تثقيفيااة وتوعويااة ماان قباال
أطفا الربملان انفسهم وتستهدف تثقيف أفراد اجملتيع واملسدول مببادئ وقيم حقوق الطفل.

ا ع ا -الح ت فالحقوق ال نية
(ال واد  7ف 8ف د  13إلى  17فالفق ة (أ) د ال دة )37
(أ) االسم فالجنسية فالهو ة (ال دت ن  7ف)8
 -92أشارت جلنة حقوق الطفل يف الفقرة رقم  38من تقريرها حاو تقريار امليلكاة الثااي إىل
مسألة التيييز ضد األطفا علاى أساات اجلنساية ،وأوصا مبراوعاة التشاريعات اخلاصاة باجلنساية
هدف ضيان نقل اجلنسية ل طفا عرب االنتساىل ل م أو ل ىل دون متييز.
 -93وتوافقا مع ما ورد يف الفقارة  2مان املاادة  7مان االتفاقياة ،فاان تشاريعات امليلكاة واضاحة
ودا يف ضيان حق الطفل يف اجلنسية الساعودية ،والاك بعاد تعاديل ن اام اجلنساية مبوواب املرساوم
امللكي رقم م 5٤/وتااريخ ١٤25/١0/29ه وصادور الالوحاة التنفيذياة املعدلاة لن اام اجلنساية حياا
نص املادة السابعة من ن ام اجلنسية السعودية على أن يكون سعودي ا من ولاد داخال امليلكاة العربياة
السعودية أو خاروهاا ألىل ساعودي ،أو ألم ساعودية وأىل بهاو اجلنساية ،أو ال ونساية لا  ،أو ولاد
داخل امليلكة ألبوين بهول  ،ويعد اللقية مولودا فيها ما ق يثب العكمل.

 -9٤وشااهدت الالوحااة التنفيذيااة لن ااام اجلنسااية العربيااة السااعودية يف شااهر كااانون الثاي/يناااير
من عام ( )20١2تعديالت وديدة اشتيل على تعديل املادة الساابعة مان الالوحاة الايت تتعلاق
باملادة الثامنة من ن ام اجلنسية السعودية اخلاصة باملولودين يف امليلكاة ألىل أونايب وأم ساعودية،
إىل وانااب تعااديل الفقاارة السادسااة ماان املااادة ال  2١ماان الالوحااة التنفيذيااة املتعلقااة باملااادة ال ١6
لليرأة األونبية املتزووة من سعودي .وقد مت ضم اإلناا ونوهلن بقرار جتنايمل أبناا الساعوديات
املتزوو ااات م اان غ ااري الس ااعودي ليش اايل الن ااام ال ااذكور واإلن اااا عل ااى ح ااد س اوا  ،وال ااك وف ااق
التعديل الذي شهده هذا الن ام ،وقد مت البد يف تنفياذ القارار فاور صادور املوافقاة عليا  ،وإباال،
فروع األحوا املدنية مبناطق امليلكة للعيل بالتعديالت اجلديدة.
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 -95وعا َّاد ن ااام اجلنسااية أن الطفاال بهااو األبااوين يعااد سااعودي اجلنسااية هكاام املولااد علااى
األر السعودية ،ومن َّ ل ماا للساعودي مان احلقاوق واالمتياا ات ،حياا يساجل الطفال مناذ
والدت ا أو العثااور علي ا وتساات ر ،ل ا شااهادة تبليااي والدة ،ويااتم منح ا امس اا رباعي اا يراعااى في ا أن
يكون من األمسا الشاوعة يف البيئة احمليطة ،ويدون يف الشهادة تاريخ ميالده واسم األم إن كان
معروفااة ،أو يوضااع اسام لا م إن كانا بهولااة ،وبعااد الااك يااتم اساات را ،شااهادة ماايالد ،وواوا
سفر وبطاقة أحوا ش صية عند بلو ،سن  ١5سنة كأي مواطن آخر.
 -96كي ااا تس ااهل الدول ااة مجي ااع اإلوا ارا ات ،وتق اادم ال اادعم لض اايان تس ااجيل املوالي ااد ف ااورا،
وبصرف الن ر عن مكان والدهتم ،أو ونسهم ،أو ونساية والاديهم ،أو وظاروف والدهتام والاك
جلييااع املواليااد يف امليلكااة ،وعاان مجيااع املواليااد السااعودي يف اخلااار ،وفااق ن ا املااادة ( )32ماان
ن ام األحوا املدنية ،كيا ال تقاوم أوهازة الدولاة بتحصايل رساوم علاى عيلياة التساجيل تشاجيع ا
علااى تسااجيل الااوالدة .وتاان األن يااة أيض ا ا علااى اش اةاطات ااددة يف اختيااار األمسااا  ،تشاايل
على عدم ووا تسجيل أمسا ال تتفق مع كرامة اإلنسان ،أو األمسا غاري املساتحبة .وتقار األحاوا
املدينااة منااذ ساانوات غرامااة علااى و األماار املتااأخر يف اساات را ،شااهادة ماايالد ملولااوده اجلديااد بعااد
األشااهر السااتة األوىل ،إال أن ا ون ارا لاابعا حاااالت التااأخر يف اساات را ،الوثاااوق الثبوتيااة ،فقااررت
مضاعفة الغرامة هسب عدد سنوات التأخر هدف احلد من هذه احلاالت.
(ب) ح ة الفك فالو ان فال د (ال دة )14
 -97أشارت جلنة حقوق الطفل يف ملحوظاهتا الصادرة عقب الن ر يف التقريار الادوري الثااي
للييلك ااة إىل ح ااق الطف اال يف االعتق اااد والوو اادان وال اادين ،واىل اخلط اااىل ال ااديين واملدرس ااي إ ا
األقليات الدينية ،وأوص اللجنة يف الفقرة رقم  ٤١من تقريرها اخلتامي بتشجيع التسامل الديين
واحلوار يف اجملتيع.
 -98ويتع التوضايل هناا أن اجملتياع الساعودي بتياع متجاانمل يف دينا ولغتا  ،وتان املاادة
األوىل من الن ام األساسي للحكم على أن (امليلكاة العربياة الساعودية دولاة عربياة إساالمية اات
سيادة تامة ،دينها اإلسالم ودستورها كتااىل ال تعااىل وسانة رساول صالى ال عليا وسالم ولغتهاا
هي اللغة العربية) .وعلى الرغم من الك ،نود التأكياد علاى أن أن ياة الدولاة حتاةم حاق املقييا
ماان غااري املساالي يف معتقااداهتم الدينيااة وال تتاادخل يف معتقااداهتم وشااعاورهم الدينيااة يف حاادود
امليارسة الش صية اليت ال الف حقوق كافة أفراد اجملتيع السعودي الاذي يادين باإلساالم ديناا
ومعتقدا .وفق هذا االطار العام ،حترمل الدولة واألسر السعودية على تنشائة أطفاهلاا علاى عقيادة
الوطن ،مع توفري احلرية الكاملة ل سر املقيية يف السعودية من غري املسلي على تنشئة أطفاهلم
وفق معتقداهتم وديانتهم.
 -99وتقوم أوهزة الدولة ههود حثيثة يف تشجيع التسامل الديين واحلوار يف اجملتيع على دو
ينسااجم مااع مبااادئ اتفاقيااة حقااوق الطفاال .وميثاال مركااز امللااك عبااد العزيااز للح اوار الااوطين أحااد
أدوات اإلصال والتطوير اليت تشهدها امليلكة ،كهيئة وطنية مستقلة ،هتدف إىل تعزيز ،وتطاوير
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قنوات التواصل ،واحلوار الفكري ب أفراد اجملتيع ،وفئات  ،ومدسساات  ،وإىل ترسايخ ،ونشار ثقافاة
احلا اوار وقييا ا  ،مث اال :الوس ااطية ،واالعت اادا  ،والتس ااامل ،والتع اااي م ااع ا خ اار مب ااا ق ااق الع ااد
واملساااواة وحريااة التعبااري يف اجملتيااع .ويقااوم بااذلك عاارب إشاراك خمتلااف الفئااات والتووهااات الفكريااة
واملذهبية عرب آليات احلاوار ووسااول ومفاهييا  .وقاد ا اذ املركاز خطاوات واادة ومكثفاة يف باا
تنفيذ عدد من اللقا ات والربامج التدريبية ،ومتكن من تادريب داو  3 000مادرىل علاى خمتلاف
برامج املركز التدريبية (قيادات التادريب ،واملادرىل املعتياد ،واملستشاار للحاوار األساري ،ومهاارات
االتصا يف احلوار ،واحلوار األسري ،واحلوار الةبوي) ،وتادريب أكثار مان ملياون ماواطن ومواطناة
علاى هاذه الاربامج ،وناذكر بعضا ا مان تلاك الاربامج التدريبياة ولقاا ات وبارامج احلاوار واإلصاادارات
التثقيفية يف ملحق هاذا التقريار ،كياا يرواى ياارة املوقاع اإللكاةوي لليركاز بلغاتا األرباع ملزياد مان
التفاصيل.www.kacnd.org :
(ج) الح ة د اللع

فغي ذلك د ض فب العقو ت الجس ة فالق سية فغي اإلنس نية فال هينة

 -١00سااجل جلنااة حقااوق الطفاال يف امللحوظااات الصااادرة عقااب الن اار يف التقرياار الاادوري
الثاااي للييلكااة يف الفقاارة رقاام  ٤2عليهااا مبااا تقااوم ب ا الدولااة إ ا محايااة األطفااا واليااافع ماان
التعااذيب والعقوبااات اجلساادية واملهينااة وتسااا ل عاان عقاااىل األش ا امل الااذين يرتكبااون و اراوم
وهاام دون ساان  ١8عام اا ،أو العقوبااات خااار ،الن ااام القضاااوي .ومنع اا للتك ارار ،ون ارا لتشاااب
وتقاااطع ملحوظااات وتوصاايات اللجنااة الدوليااة املااذكورة هنااا مااع تلااك الاايت مت معاجلتهااا يف صاادد
ملحوظااات وتوصاايات اللجنااة حيااا املراوعااة الدوريااة إليااداع الطفاال يف املدسسااات (املااادة )25
فقارات رقاام ( ١6١إىل  ،)١67وتقاطعهااا كااذلك مااع تناااو ملحوظااات وتوصاايات جلنااة حقااوق
الطفاال بشااأن ن ااام عدالااة األحااداا (امل اواد  37و 39و ،)٤0فق ارات رقاام ( 3١6إىل ،)322
وتقاطعه ااا ك ااذلك م ااع تن اااو ملحوظ ااات وتوص اايات جلن ااة حق ااوق الطف اال بش ااأن إس ااا ة املعامل ااة
واالستغال (املادة  9واملادة  )39فقرات رقم ( ١38إىل  ،)١60فريوى الن ر يف ما مت تفصيل
يف هذه الفقرات.
(د) حق الطفل لي ح ة حي ته الخ صة
 -١0١ا ذت السعودية خطوات مهية وواضحة يف با موا ماة تشاريعاهتا ماع حاق الطفال يف
محاي ااة حياتا ا اخلاص ااة ،حي ااا متن ااع األن ي ااة املعي ااو ه ااا يف الدول ااة أي مس ااات بش اارف الطف اال
ومسعت  ،مع تووي عناية خاصة إىل وضع األطفا يف حالة تناا ع ماع الن اام واألطفاا املتعرضا
ل صابة الفعلية أو املفةضة بوبا اإليد أو غريهم من األطفا يف أوضاع خاصة ،وتوويا عناياة
خاص ااة أيضا ا ا لسا ارية املعلوم ااات اخلاص ااة ه اام ،وك ااذلك ص اادور قواع ااد الس ااالمة اخلاص ااة بتن اايم
مسااابقات ركااوىل اهلجاان الاايت مت تفص ايلها يف تقرياار امليلكااة الثاااي .وباإلضااافة إىل أوو ا احليايااة
حلياة الطفل اخلاصة اليت مت تفصيلها يف ثناياا هاذا التقريار ،ومنعاا للتكارار ،يرواى الرواوع إىل تقرياري
امليلكاة األو والثاااي يف هاذا اجملااا لتضاينهيا بياناا كافياا يف مادى اعتنااا الدولاة هااق الطفاال يف
محاية حيات اخلاصة.
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خ س ا -البيئة اوس ة فال ع ة الب لة
(ال ررواد  5ف ررد  9إلررى  11فالفق تر ن  1ف 2ررد ال ر دة  18فال ررواد ررد 19
إلى  21ف 25فالفق ة  4د ال دة  27فال دة )39
(أ) تو يه الوال د (ال دت ن  5ف)18
 -١02تبااذ امليلكااة العربيااة السااعودية يف ساابيل ضاايان وتعزيااز احلقااوق املبينااة يف هااذه االتفاقيااة
العديااد ماان اجلهااود لتقااد املساااعدة املالويااة للوالاادين ،أو غااريهم ماان األشا امل املساادول ن اميا ا
عاان الطفاال ،أو عنااد اقتضااا أعضااا األساارة املوسااعة أو اجلياعااة حساابيا ياان عليا العاارف احمللااي،
واح اةام مس اادولياهتم وحق ااوقهم وواوب اااهتم ،ع اارب القي ااام ب اااورا ات وب ارامج توعي ااة مقدم ااة للوال اادين،
وأفاراد األساارة حا يااوفروا بطريقااة تتفااق مااع قاادرات الطفاال املتطااورة التوويا واإلرشاااد املالويا عنااد
ارسة الطفل احلقوق املعةف ها يف هذه االتفاقية ،حيا تدكد األن ية أن الوالدين هام املسادول
عاان تربيا الطفاال يف حااا تاوافر القاادرة والكفااا ة لااديهم للتقااو والتوويا والةبيااة والتنشاائة الصاااحلة،
وهليا األولوية يف رعاية وتربي أطفاهلم يف مجيع اجملاالت ،ويلتزمون بالةبية والنفقة .كيا تبذ الدولاة
قصاارى وهادها لضايان تفعياال مبادأ املسادولية املشااةكة لكاال الوالادين عان تربيااة الطفال ومناوه .وقااد
وضا اال الن ا ااام األساسا ااي للحكا اام يف املا ااادت ( 9و )١0أن األسا اارة ما اان أها اام مقوما ااات اجملتيا ااع
ن
السااعودي ،وهااي ناواة اجملتيااع ،كيااا حتاارمل الدولااة علااى توثيااق أواصاار األساارة ،ورعايااة مجيااع أفرادهااا
وتااوفري ال ااروف املناساابة لتنييااة تلكاااهتم وقاادراهتم .ويروااى الروااوع لتقريااري امليلكااة األو والثاااي
يف هذا اجملا لتضينهيا نصوصا من الن ام األساسي للحكم يف اات املوضوع.
 -١03فييا يتعلق مبالح ة اللجناة حياا األطفاا النااجت عان وا ،املسايار ،ناود أن نشاري يف هاذا
السياق إىل أن وا ،املسيار بطبيعتا هاو وا ،شارعي شاأن يف الاك شاأن غاريه مان الزراات ،وينقسام
إىل ناوع  ،الناوع األو موثاق رمسياا بعقاد رمسااي ويفضال أطاراف الازوا ،عاادم اإلفصاا عنا  ،أماا النااوع
الثاااي فهااو وا ،شاارعي مكتياال األركااان الشاارعية ،إال أنا ق يااتم توثيقا بعقااد رمسااي عاان طريااق مااأاون
رمسااي معتيااد ماان اجلهااات امل تصااة ،ويف حالااة (افةاض اا) إ اااىل طفاال ماان وا ،املساايار غااري املوثااق،
ف اان أن يااة توثيااق األطفااا املولااودين املتبعااة يف امليلكااة تشااةط عقااد وا ،موثااق رمسي ا ا ،األماار الااذي
يتطلااب توثيااق الاازوا ،يف حالااة عاادم توثيق ا  .وبالتااا فااان األطفااا الناااجت عاان وا ،املساايار بكااال
نوعيا  ،يااتم تسااجيلهم وتاوثيقهم رمسيا ا ،ويتيتااع هادال األطفااا هييااع احلقااوق املكفولااة هلاام شااأ م يف
الك شأن غريهم من األطفا  .وعلى أية حا  ،فاان احلاديا عان أطفاا وا ،املسايار ال يعادو كونا
نشرات صحفية افةاضية ليس مبنية على أدلة إمبرييقية ،وال نعتقد بووود مثل هذه احلاالت.
 -1اونظ ة فالقوانيد
 -١0٤يف سبيل تووي الوالدين وتأم االستقرار ل سرة سن الدولة األن ية الداعياة ،لتاوفري
ضاايانات تيسااري ساابل متاسااك األساارة وترابطهااا علااى دااو مت تفصاايل يف تقريااري امليلكااة األو
والثاي ،واستيرت يف سن األن ية اليت تتعلق مبسدوليات الوالدين ،وتشغيل املارأة يف ن اام العيال
واليت تدكد على االهتيام باألم والطفل باعتبار ا الركيزة األساسية يف األسرة.
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 -١05وتتواص اال وه ااود و ارة الع ااد ملعاجل ااة املش ااكالت املعاص اارة ل س اارة الس ااعودية ع اارب إنش ااا
ا ا اااكم أسا ا ا ارية ،تنفي ا ا ااذا لليرس ا ا ااوم امللك ا ا ااي رق ا ا اام م 78/بت ا ا اااريخ ١٤28/9/١9ه ( 30أيل ا ا ااو /
ساابتيرب  )2007القاضااي باملوافق ااة علااى ن ااامي القضااا ودي اوان امل اااق ،وآليتهي ااا التنفيذيااة بغي ااة
إعادة هيكلة مدسسات القضا  ،حيا ن الن ام على تأسيمل ااكم (األحاوا الش صاية) الايت
سيكون من اختصاصاها الن ار يف قضاايا األسارة بشاكل عاام واملارأة بشاكل خاامل ،مان مشاكالت
تتعل ااق بالنفق ااة ،ورعاي ااة األبن ااا  ،واهلجا اران ،أو االنفص ااا  .وح ااددت احمل اااكم األسا ارية اختصاص ااها
باصاادار بيوعااة ماان األحكااام الشاارعية الاايت تاان م عالقااات األفاراد فييااا بياانهم ماان حيااا النسااب،
واملصاهرة ،واحلقوق ،والواوباات الايت تنشاأ عان هاذه العالقاة يف مجياع مراحلهاا ،وهاي باذلك تساعى
لتجويااد تش اريعات رابطااة الاازوا ،ومااا ينشااأ عنهااا ماان مصاااهرة ،ووالدة ،وواليااة ،وحضااانة ،وحقااوق
متبادلااة ماان ادااال تةتااب علي ا حقااوق يف النفقااة ،واحلضااانة كاااملهر ،وماادخر الصااداق ،والطااالق،
واخللااع ،والةماال ،وفااا النزاعااات األس ارية ،والسااعي يف معاجلتهااا وقاوي اا لضاايان إعطااا احلقااوق،
والقيام بالواوبات لكل طرف يف األسرة .وين ر فيهاا إىل مصالحة األبناا وووباا مان حياا الوالياة،
واحلضااانة ،والزيااارة ،وسااكن احملضااون  ،وصااالحية الااو الحتضااا م ،وصااو م ،وصااون حقااوقهم،
كيا تن ر يف قضايا العنف األسري ،وهي تتألف من ثالثة أقسام :مكتب تسوية النزاعاات ،وقسام
القضااا الااذي خاات بااالن ر يف قضااايا الاايت يتقاادم أصااحاها بطلااب الن اار فيهااا والقضااايا الاايت ي اتم
التصاحل عليها يف مكاتب تسوية النزاعات األسرية والقضايا اليت تتم إحالتها مان وهاات حكومياة،
وثالثا ا ا املكات ااب التنفيذي ااة ملتابع ااة األحك ااام وهل ااذه املكات ااب ح ااق التواص اال م ااع اجله ااات ال اايت تق اادم
مساعدات كالضيان االوتياعي وغريه وتكون هذه املكاتب هي املرواع لليساتفيد الاذي صادر لا
حكاام ،وق ينفااذ ،أو نفااذ بشااكل غااري كاماال باادال ماان أن العااودة إىل القاضااي ماان وديااد .ومتتلااك
ه ااذه املكات ااب ا لي ااات املناس اابة إلعط ااا ك اال اي ح ااق حقا ا يف اجلوان ااب املالي ااة ع اان طري ااق ف ااتل
احلسابات أو االستقطاع ا مان دخال الاو للياوىل عليا احملضاون ،أو حاق املطلقاة واألطفاا يف
النفقة ،أو العو  ،أو اإلرا ،أو التعويا ،أو تنفيذ الوصية.
 -2اللوعية فاللثقيف فالل
 -١06تقااوم امليلكااة ثلااة يف عاادة وهااات ههااود مسااتيرة يف رفااع الااوعي لاادى الوالاادين دااو
مساادولياهتم جتاااه أوالد ااا وللضااغة علااى مت ااذي الق ارار ال اااا مواقااف جتاااه القضااايا الاايت متاامل
حقوق الطفل على دو يتطابق مع اتفاقية حقوق الطفال ،لاذلك شاهدت الدولاة محاالت تثقيفياة
وإعالمي ااة تس ااتهدف توعي ااة الوال اادين ح ااو حق ااوق الطف اال ،وتعلييا ا ه ااذه احلق ااوق ،م ااع األخ ااذ
باحلسبان الثقافة ،والتقاليد احمللية اليت تراعي حقوق الوالدين ،واألسرة يف ارسة التوعية واإلرشاد
املالويا للطفاال ،ويااتم الااك عاارب أوهاازة الدولااة وخصوصا ا القناوات التلفزيونيااة واإلااعيااة وكااذلك
مدسس ااات التعل اايم ،مث اال :م ااادة الةبي ااة األسا ارية يف التعل اايم الع ااام ،ومق ااررات مش اااهة يف التعل اايم
اجلااامعي تسااتهدف التوعيااة والتثقيااف األسااري .هااذا فضاالا عيااا تقدما هيئااة حقااوق اإلنسااان يف
طااور تنفيااذ اخلطاة الوطنيااة لنشاار ثقافااة حقااوق اإلنسااان خااال الفااةة مااا با ()20١٤-20١0
بالتعاون مع مجيع اجلهات الرمسية واألهلية يف امليلكة.
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 -١07وتقوم و ارة الشادون االوتياعياة بتقاد العدياد مان الاربامج والنشااطات يف باا التنيياة
األس ارية وخصوص اا ل ساار الاايت تسااتووب أوضاااعها وظروفهااا ال ادعم واملساااندة بساابب ظروفهااا
الصااحية واالوتياعيااة ،وعياال دراسااات وهااوا حااو األساارة ونشاارها ،وتثقيااف املتقاادم للاازوا،
ماان اجلنسا بأساامل تكااوين األساارة ومواوهااة اخلالفااات األسارية والعياال علااى معاجلااة مشااكالت
الط ااالق واإلس ااهام يف احل ااد منه ااا .وهت اادف ه ااذه الا اربامج إىل التوعي ااة ب اادور األس اارة امل اادثر جت اااه
أطفاهلم ،مثل :مراحل التطور يف منو الطفل ،واحتياوات النفسية والصحية والةبوية واالوتياعية
لتنيي ا ش صاايت وتطااوير قدرات ا وكيفي ا تعاماال الوالاادين مااع هااذه االحتياوااات .وقااد بلااي عاادد
بارامج التنييااة األسارية يف عااام ( )30١( )20١2برنااامج وعاادد املسااتفيدين منهااا ()2٤6 529
ومن أ ها ‘١‘ :مراكز التنيياة األسارية ‘2‘ ،االستشاارات األسارية ‘3‘ ،الراوادة األسارية،
‘ ‘٤اإلصاال األسااري ‘5‘ ،تنييااة املهااارات األسارية ‘6‘ ،دورات التنييااة األسارية .وقااد قاادم
تلااك الاربامج عاان طريااق شاابكة ماان مراكااز التنييااة األسارية واملرافااق األخاارى التابعااة لااو ارة الشاادون
االوتياعية ،واجليعيات اخلريية املنتشرة يف امليلكة.
 -١08ويف سياق تووي االهتيام والةكيز على أكثر الفئات احتياوا ،نشري للجهود اليت تبذهلا
مراكز اخلدمة االوتياعية يف احلضر ،واليت تقدم بالتعاون ماع مراكاز التنيياة االوتياعياة خادمات
تعلييي ااة وتثقيفي ااة وخ اادمات عل ااى املس ااتوى االوتي اااعي والص ااحي والةفيه ااي واإلي اواوي ل طف ااا
والفئات األخرى ،ومنها على سبيل املثا ( :نادي براعم التنيية ،ومسر الطفل ،ومكتبة الطفل،
والتوعيااة البيئيااة ل طفااا  ،وبرنااامج صااعوبات التكينااف وصااعوبات الااتعلنم وتشاات االنتباااه وفاارط
احلركا ااة ،والتوعيا ااة بأض ا ارار التلا ااوا الغا ااذاوي ،وبنا ااا ش صا ااية الطفا اال ،ونا ااور البصا اارية ل طفا ااا
القصاار ،وا ثااار الساالبية لل الفااات الزوويااة
املكفااوف  ،وخارطااة منااو الطفاال ،والتوعيااة بآثااار وا ،ن
أمااام األبنااا  ،وا ثااار الساالبية للعنااف األسااري ،واهلاادي النبااوي يف تربيااة األطفااا  ،والكشااف عاان
التح اارش واالعت اادا اجلنس ااي عل ااى األطف ااا ) ،وبل ااي ع ااددها ح ا ا ع ااام ١٤29ه ( )7مراك ااز،
تضاام ( )٤00مجعيااة خرييااة حكوميااة ،و( )88مدسسااة خرييااة أهليااة ،و( )١60مجعيااة تعاوني ااة
أهلية ،و( )2٤5روضة أطفا أهلية ،ومجيعها تتلقى الدعم احلكومي.
 -١09أسهي مدسسات اجملتيع املدي اات الصلة هقوق الطفل بدور فاعال يف توعياة وإرشااد
الوال اادين مبه ااارات الةبي ااة الس االيية والتأكي ااد عل ااى جتن ااب الس االوكيات اخلاطئ ااة يف العيلي ااة الةبوي ااة،
والتعاارف علااى املشااكالت امل تلفااة الاايت تواو ا أطفاااهلم وتقااد احللااو عاارب ب ارامج خاصااة بااذلك،
كيا يوود العديد من اجليعيات اخلريية اليت تساتهدف مسااندة األسارة واملارأة علاى ووا اخلصاومل
يف رعاية وتنشئة األطفا حيا متكنها من احلصو على قرو مالية ميسرة وبسيطة.
 -١١0على سبيل املثاا  ،باادرت مجعياة التوعياة والتأهيال االوتيااعي (واعاي) بتصاييم مشاروع
(رخصااة قيااادة األساارة) وهااو مشااروع تااأهيلي للشااباىل والشااابات املقبل ا علااى الاازوا ،يف مجيااع
مناطق امليلكة العربية السعودية ،هدف توعية املقبلا علاى الازوا ،وإكسااهم املعاارف واملهاارات
الال م ااة للحي اااة الزووي ااة الس ااعيدة ،والتعري ااف بأحك ااام وقواع ااد ومه ااارات قي ااادة األس اارة وإقام ااة
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عالقااات أسارية تاادعم حتقيااق الاةابة األسااري ،هيااا تقاادم هلاام مساااعدة ماديااة مشااروطة هضااور
دورة تدريبية حو بعا القضايا اخلاصة باألسرة ،ويتم بالتنسيق مع عادد مان اجلهاات احلكومياة
املعنية .ويعيل املشروع على تأهيل قاعدة عريضة ومتييازة مان املادرب للتنفياذ ،حياا يساتهدف
هتيئ ااة ( )١00م اادرىل ،عل ااى مس ااتوى من اااطق امليلك ااة ،وتنفي ااذ ( )30دورة تدريبي ااة س اانوي ا عل ااى
مساتوى امليلكاة لتأهيال ( )١ 500شااىل وفتااة سانوي ا ،وتقاد بارامج تعريفياة عان املشاروع عارب
وساااول اإلعااالم ،ويسااتفيد منهااا مااا ال يقاال عاان مليااون أساارة يف السااعودية عاارب امل اواد اإلعالميااة
املطبوعة واملروية واملسيوعة املرافقة لليشروع (.)http://www.wa3i.org.sa
 -١١١ويقوم مركز امللك عبد العزيز للحاوار الاوطين بادور فعاا يف إشااعة ثقافاة احلاوار األساري
يف اجملتياع ،وإبارا أ يتا بصاافت قنااة للتواصاال با أفاراد األساارة .وياتم نشاار ثقافااة احلاوار األسااري
عرب إقامة برامج تدريبية تكساب أفاراد األسارة مهاارات ،وقايم احلاوار مثال برناامج حاوار ا باا ماع
األبناا  ،وبرناامج حاوار األبناا ماع ا بااا  .وياتم إقامااة شاراكة ماع املدسسااات امل تصاة باألساارة يف
هااذا اجلانااب ماان اجلهااات الرمسيااة واخلرييااة ومراكااز البحااا العليااي املت صصااة يف شاادون األساارة،
باإلض ااافة إىل املهتيا ا م اان األك ااادميي واملعنيا ا ه ااذا الش ااأن ،وق ااد ب اادأ املرك ااز بتق ااد الربن ااامج
التدرييب للحوار األسري يف الريا منذ عام (.)2009
 -١١2كيااا سااعى املركااز يف الساانوات اخلياامل املاضااية إىل تكثيااف نشاااط التثقيفااي يف تااأليف
ونش اار العدي ااد م اان الكت ااب واألدل ااة املروعي ااة والدراس ااات االس ااتطالعية ،وتض ااين  ،عل ااى س اابيل
املثااا  :املدلفااات التاليااة :احلاوار آدابا ومنطلقاتا وتربيااة األبنااا عليا  ،دور احلاوار الةبااوي يف وقايااة
الش ااباىل م اان اإلره اااىل الفك ااري ،الةبي ااة ب اااحلوار ،دور األس اارة الس ااعودية يف تنيي ااة احلا اوار ل اادى
األبنااا  ،مكانااة احل اوار ومعوقات ا يف تنشاائة األبنااا يف األساارة السااعودية .ويقااوم املركااز كااذلك يف
تأليف ونشر سلسلة رساول يف احلوار ،وهاي عباارة عان كتيباات صاغرية ماا با  70-٤0صافحة
تسااتهدف األساارة وأفراده ااا علااى وو ا اخلص ااومل وصاادر منهااا  ١٤كتيب ا ا وكااان منهااا :مه ااارات
التواصل مع األوالد ،حوار ا با مع األبنا  ،فاعلية احلوار مع األبنا .
(ب) لصل الطفل عد الوال د ف ع ش ل اوس ة (ال دت ن  9ف)10
 -١١3تن ر اجلهات اات العالقة يف امليلكة العربية السعودية يف الطلبات اليت يقدمها الطفل،
أو والدي  ،أو أحاد ا بالادخو إىل الدولاة ،أو مغادرهتاا بقصاد مجاع نال األسارة ،بطريقاة إرابياة
وسريعة ،كيا حتةم حق الطفل الذي يقيم والداه يف دولت خمتلفت يف االحتفاظ بصورة منت ية
بعالقااات ش صااية واتصاااالت مباشاارة بوالدي ا كليهيااا .وتبع اا لااذلك تواكااب تش اريعات امليلكااة
و ارساهتا يف هذا اجملا مع اتفاقية حقوق الطفل.
 -١١٤وتدكااد امليلكااة العربيااة السااعودية أن األن يااة املعيولااة هااا تقاار هااذه احلقااوق للسااعودي ،
ولغري السعودي املقيي بصورة شارعية ون امياة ،حياا يارخ هلام اصاطحاىل أطفااهلم ليقيياوا
معهم ،وإن كان بعيدا أو يف اخلار ،يرخ ل يارهتم .كياا مت تبساية اإلوارا ات املتبعاة حلضاور
أسر العامل تشجيعا ودعيا جليع نل األسرة .حيا ال يوود ن ام مينع أفراد األسرة من حرياة
GE.15-07295

47

CRC/C/SAU/3-4

املغااادرة ،أو العااودة إىل الاابالد ماان أواال مجااع ناال األساارة ووفااق اسااتيفا اإلوارا ات املطلوبااة باال
إن أن ية العيل تضين صرف تذاكر ألوالد غري السعودي العامل يف امليلكاة املقييا بصاورة
شاارعية ون اميااة ،وعياال إو ارا ات تسااهل التحاااق األطفااا بأساارهم .أمااا العيااا اوي الاادخل
املن فا و ن ال يتيكنوا من اصطحاىل أسرهم ن را الرتفاع كلفة املعيشة عليهم ،فيتم مانحهم
إوا ة مدفوعة الثين ليزوروا أسرهم.
(ج) نقل اوجف إلى الخ ج فع م عودتهم صو ة غي ش فعة (ال دة )11
 -١١5تت ذ امليلكة إورا ات وتادابري ن امياة صاارمة ملكافحاة نقال األطفاا إىل اخلاار ،،وعادم
عااودهتم بصااورة غااري مشااروعة ،حيااا مت عقااد اتفاقيااات ثناويااة لتحقيااق الااك مثاال :تلااك الاايت مت
التوصاال إليهااا مااع الاايين الشااقيق بشااأن هتريااب األطفااا  ،واالنضاايام إىل اتفاقيااات قاويا كيصااادقة
امليلكااة علااى الربوتوك اول االختياااري التفاقيااة حقااوق الطفاال ،واملصااادقة علااى بروتوكااو مكافحااة
املكيل التفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمياة املن ياة
اجلو ن
هتريب املهاورين عن طريق ن
الرب والبحر و ن
عرب احلدود الوطنية ،فضالا عن التشريعات والتدابري الوطنية اليت سيأ ،تفصيلها الحقا.
 -١١6وواادير بالااذكر أن مشااكلة هتريااب األطفااا تاارب يف املناااطق اجلنوبيااة ماان الاابالد الواقعااة
على الشرية احلدودي مع اجليهورياة العربياة اليينياة ،حياا ياتم عاادة هتاريبهم إىل داخال امليلكاة
العربيااة السااعودية بغاار ارسااة أعيااا غااري مشااروعة كالتسااو  ،وتقااوم أوهاازة الدولااة ههااود حثيثااة
للبحااا عاانهم ورعااايتهم وق نلهاام بعاااوالهتم يف بلاادا م ،والااك بالتعاااون مااع اجلهااات األمنيااة يف
تل ااك ال اادو  .كي ااا مت العي اال عل ااى اعتي اااد التشا اريعات املناس اابة وتنفي ااذ مجل ااة م اان الا اربامج الوقاوي ااة
والتدابري اإلوراوية اليت مت تفصيلها يف معر تناو املادة ( 32االساتغال االقتصاادي) واملاادة 3٤
(االس ااتغال اجلنس ااي واالجت ااار) ،ويرو ااى الن اار يف ال ااك اجل ااز م اان التقري اار منعا اا للتكا ارار (فق اارة
رقم  299إىل رقم .)3١5
(د) الطفل ال ح فم د ال ع ة اوس ة فاللبني (ال دت ن  20ف)21
 -١١7تضين امليلكة العربية السعودية محاية ورعاية أسرية بديلة للطفال احملاروم مان بيئتا العاولياة،
حيااا قام ا الدولااة ثل ا بااو ارة الشاادون االوتياعيااة بوضااع السياسااات العامااة لرعايااة األطف ااا
األيتام ،ومن يف حكيهم والفئاات االوتياعياة اات ال اروف اخلاصاة مان بهاو األباوين ،وناوهلم
بالرعاية والةبية واإلصال عرب الدور واملدسسات اإليواوية ،أو متابعة رعاايتهم داخال األسار الكافلاة
أو الصديقة .وتقوم الو ارة بتقد أوو الرعاية والتأهيال واخلادمات ل سار واألفاراد عان طرياق شابكة
من املرافق اليت بلغ ح عام ١٤3١/30ه ( )١6( )2009دارا لرعاية األيتام اكورا وإناث ا.

 -١١8كيااا تقااوم و ارة الشاادون االوتياعيااة باادعم نشاااط اجليعيااات اخلرييااة الاايت تسااتهدف هااذه
الش اار ة م اان األطف ااا ع اان طري ااق تق ااد املس اااعدات الفني ااة واملالي ااة والعيني ااة هل ااا .واس ااتفاد م اان ه ااذه
اخلاادمات األيت ااام .وبلغ ا قيي ااة إعانااات الرعاي ااة املنزلي ااة املق ندم ااة ل ساار احلاض اانة والبديل ااة ال اايت ترع ااى
األطفاا األيتاام ماان اوي ال اروف اخلاصااة داو ( )200مليااون ريااا اسااتفاد منهاا ( )6 ١00حالااة.
نأمااا بيااوع اإلعانااات املق ندمااة إىل اجليعيااات اخلرييااة فقااد ارتفع ا قييتهااا ماان ( )٤مالي ا ري ااا يف
عام ١396/95ه ( )١975إىل دو ( )328.7مليون رياا يف عام ١٤3١/30ه (.)2009
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 -١١9واستجابة مللحوظة اللجنة الدولية وتساا الهتا حياا ن اام الكفالاة وواودة اخلادمات ،لضايان
مدى متتع األطفا الكامل هييع احلقوق الايت نصا عليهاا االتفاقياة ،وخصوصاا املاادت  20و،2١
نق ا اادم عرضا ا اا ألب ا اار اخل ا اادمات ال ا اايت تق ا اادمها و ارة الش ا اادون االوتياعي ا ااة ع ا اان طري ا ااق اإلدارة العام ا ااة
لرعاي ااة األيت ااام وال اايت تتض ااين إدارتا ا فنيتا ا مت صص اات ااا :إدارة الرعاي ااة اإليواوي ااة ،وإدارة ش اادون
كفالة األيتام ،والك عرب الربامج والنشاطات اليت تشيل ما يرد اكره يف الفقرات التالية.
 -1إدا ة ال ع ة اإل وائية
 -١20تعيل على هتيئة االستقرار األسري ل طفا املشايول بالرعاياة اإليواوياة داخال دور احلضاانة
ودور الةبية االوتياعية ومدسسات الةبية النيواوية ،على النحو املب يف الفقرات التالية.

دور احلضانة االوتياعية
 -١2١وهااي أوىل مراحاال الرعايااة وهتاادف إىل تقااد الرعايااة الشاااملة ل طفااا الصااغار ماان ساان
امليالد وح سن السادسة من األيتام ،ومن اوي ال روف اخلاصة بهو األبوين ،ومن حااالت
التفكااك األس ااري ،أو وف اااة م اان ل ا ح ااق حض ااانة الطف اال ،أو إص ااابت مب اار عقل ااي ،أو عص اايب،
أو وساايي مسااتع م  ،وماان يف حكيهاام اان ال تتااوفر هلاام الرعايااة املالويااة يف األساارة أو اجملتيااع
الطبيعااي .وتووااد أربااع دور للحضااانة االوتياعيااة يف (الريااا  ،والاارت ،والاادمام ،ووااده) تقااوم
بتوفري الرعاية الصحية واالوتياعية والنفسية ل طفا الذكور واإلناا ،إضافة إىل اإليوا الكامل
مبا يعو الطفل قدر اإلمكان عن غياىل األسرة الطبيعية .وتوضل اجلداو رقم (،)١١( ،)١0
( )١3( ،)١2تو يااع احلاااالت باادور احلضااانة االوتياعيااة حسااب اجلاانمل والعاادد وساابب اإليااداع
وماادة اإلقامااة خااال العااام املااا ١٤3١/١٤30ه ( .)20١0-2009كيااا تقاادم هااذه الاادور
أووا ا رعاي ااة ش اااملة يف ب ااا الا اربامج والنش اااطات الداخلي ااة لتنيي ااة الطف اال ،وإكس اااب امله ااارات
االوتياعيااة والثقافيااة داخاال الاادار ،أو دمااج األطفااا باااجملتيع اخلاااروي حت ا إش اراف اجلهااا ين
اإلداري والفين بالدار.

دور الةبية االوتياعية
 -١22وهت اادف ه ااذه ال اادور إىل إيا اوا األطف ااا األيت ااام وبه ااو األب ااوين وم اان يف حكيه اام م اان
اجلنس وهتيئة املناخ املناسب لتكون مبنزلاة عاوال مادمتن باديل عان األسارة الطبيعياة ،وتقاد الرعاياة
املتكاملة هلدال األطفا عن طرياق دور الةبياة االوتياعياة للبنا  ،ودور الةبياة االوتياعياة للبناات.
وتستقبل الدار األيتام ومن يف حكيهم مان الاذكور واإلنااا مان اوي ال اروف اخلاصاة و ان يتاو
أحااد والديا أو كال ااا ،أو الااذين عجااز أحااد والااديهم أو كال ااا عاان رعااايتهم بساابب فقااد األهليااة
أو عادم القاادرة علااى تنشاائتهم التنشاائة االوتياعيااة السااليية عاان طريااق أساارهم الطبيعيااة .وقااد هيئا
الدور إليواوهم ،ورعايتهم ،وتربيتهم ،هيا تكون أقرىل ما ميكن إىل بي األسرة الطبيعي ،وحتتضن
الاادور األطفااا يف ساان السادسااة ويسااتير الااذكور حا الثانيااة عشاارة ماان العياار ،وماان تسااتقبلهم
مدسس ااات الةبي ااة النيواوي ااة بع ااد ه ااذه الس اان ،يف ح ا تبق ااى اإلن اااا يف دور الةبي ااة االوتياعي ااة
للبنات إىل أن يتم متكينهن من املهارات احلياتية وليصبحن قادرات على هتيئة حياة أسرية كرمية.
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 -١23ويصاارف لكاال طالااب وطالبااة باادور الةبيااة االوتياعيااة مكافااأة حسااب املراحاال الدراسااية،
فالطالااب والطالبااة يف املرحلااة االبتداويااة تكااون مكافااأهتم ( )500ري ااا شااهريا ،وطااالىل وطالبااات
املرحل ااة املتوس ااطة يف دور الةبي ااة أو املدسس ااة النيواوي ااة تك ااون مكاف ااأهتم ( )700ري ا ااا ش ااهري ا.
أما طالىل وطالبات املرحلاة الثانوياة يف دور الةبياة أو املدسساة النيواوياة تكاون مكافاأهتم ()900
رياا شهري ا .أما طالىل املرحلة اجلامعية تكون مكافأهتم ( )١ 200رياا شهري ا .وقد مت ح ا ن
إنشااا ( )١2دارا للةبيااة االوتياعيااة مو عااة علااى مناااطق امليلكااة .وتوضاال اجلااداو رقاام (،)١٤
( )١7( ،)١6( ،)١5تو يااع احلاااالت باادور الةبيااة االوتياعيااة حسااب اجلاانمل ،والعاادد ،وساابب
اإليداع ،والفئات العيرية خال العام املا ١٤3١/١٤30ه (.)20١0-2009

مدسسات الةبية النيواوية
 -١2٤ومتثاال املرحلااة التاليااة لرعايااة األيتااام الااذكور الااذين يت روااون يف دور الةبيااة االوتياعيااة بعااد
حص ا اوهلم علا ااى الشا ااهادة االبتداوي ا ااة ،وهتا اادف ها ااذه املدسسا ااات (يف الري ا ااا ووا اادة) ما اان إي ا اواوهم
واحتضا م إىل توفري فرمل الرعاية والتعلايم املتوساة والثاانوي ،وتقاد النشااطات االوتياعياة والثقافياة
والرياضية وشغل أوقات الفارا ،باهلواياات املفيادة ،وتن ايم أوقاات اساتذكار الادروت وغاري الاك .ويقاوم
القسم االوتياعي باملدسسة باإلشراف على مجيع النشاطات والربامج داخل املدسسة وخاروها.
 -١25ها ااذا ويتيتا ااع طا ااالىل دور الةبيا ااة االوتياعيا ااة ما اان األيتا ااام وما اان يف حكيها اام ما اان اوي
ال روف اخلاصة باعانة الزوا ،املقررة لفتيات دور الةبية .وقد صدر قرار بلامل الاو را رقام ()237
بزيادة امل صصات املقدمة ل يتاام ونلا إعاناة الازوا ،لتصال إىل مبلاي ( )60 000ريااا واعتياد
الصرف من تاريخ ١٤28/١/١ه ( ١9كانون الثاي/يناير .)2007
 -2ال ع ة الب لة
 -١26برنامج الرعاية البديلة يستهدف األطفا اوي ال روف اخلاصة مثل الذين ال عاوال هلام
أو الذين حرموا من رعاية الوالادين ،أو ألي سابب مشااب  .وياتم رعاياة هادال األطفاا عارب أحاد
األسلوب ا تي :
(أ )

إيداعهم إحدى الدور االوتياعية املناسبة واملذكورة أعاله.

(ىل) تس االييهم إلح اادى األس اار ال اايت تب اادي رغب ااة يف القي ااام برع ااايتهم ض ااين أفا اراد
األسرة ،وتقسم هذه األسر إىل:
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‘‘١

أس اار حاض اانة اات برعاي ااة األطف ااا ال ااذين ال عاو اال هل اام ،وي اال الطف اال يف
رعايتها دون أول دد

‘‘2

أس اار بديل ااة و اات برعاي ااة بقي ااة احل اااالت ،وتص اارف هل ااذه األس اار إعان ااات بواق ااع
( ١ 000ريا ااا ) ش ااهري ا ل طف ااا دون س اان السادس ااة )١ 200( ،ريا ااا ش ااهري ا
ل طفااا فااوق ساان السادسااة ،كيااا يصاارف مبلااي ( )2 ٤00ريااا ل طفااا فااوق
سن السادسة الذين يلتحقون باملدارت كل عام دراسي وعند انتها إقامة األطفاا
لدى األسر احلاضنة يصرف ( 5 000رياا ) كيساندة مقابل رعاية الطفل
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دور الرعاية املدقتة
 -١27يتااوىل هااذا الربنااامج رعايااة أطفااا السااجينات يف سااجن النسااا  ،ون ازيالت رعايااة الفتيااات
حيا تدوي هذه الدار أطفا السجينات مب تلف ونساياهتم إىل حا خارو ،أمهااهتم .وتقادم هلام
رعايااة متكاملااة تشاايل اإلقامااة ،واإلعاشااة ،والكسااا الكاماال مااع تو يااع األطفااا داخاال األساار مبااا
يناسااب م اراحلهم العيريااة وفئاااهتم ،ويااتم البحااا عاان أقااارىل ميكاانهم اسااتالم الطفاال ورعايت ا  ،ويف
حااا تع ا نذر الااك يااتم إيداع ا مدقتااا يف دور الرعايااة املدقتااة ألبنااا الن ازيالت وفااق إو ارا ات القب او
والتسااجيل املعتياادة .وتوضاال اجلااداو رقاام ( )22( ،)2١( ،)20( ،)١9( ،)١8تو يااع احلاااالت
املستفيدة من أقسام الرعاية املدقتة حسب اجلنمل ،واجلنسية ،ومادة اإلقاماة ،وسابب اإلياداع ،ومادد
بقا املطوي قيدهم وسبب طي القيد خال العام املا ١٤3١/١٤30ه (.)20١0/2009

دور الضيافة (لذوي ال روف اخلاصة)
 -١28هتاادف تلااك الاادور إىل تقااد الرعايااة اإليواويااة املدقتااة لااذوي ال ااروف اخلاصااة ،إىل حا
وا ما يواوهون من صعوبات والعيل على تأهيلهم وإعدادهم للتكيف اوتياعياا ونفسايا علاى
أن يااتم حتااويلهم إىل أحااد الفااروع االوتياعيااة املناساابة هلاام أو تساالييهم لااذويهم بعااد اسااتقرارهم
وحتساان أوضاااعهم االوتياعيااة .وحتتااوي الاادار علااى ( )١2أساارة ،كاال واحااده هلااا وحاادة سااكنية
مستقلة ،وال يتجاو عدد األطفا فيها عن ( )6أطفا تةاو أعيارهم ما ب سنت ح ١2
سنة للذكور وح الزوا ،ل ناا ،أما أقل من الك فيكونون مع والدهتم .واألسرة الواحدة تضام
مرحلااة الطفولااة املبكاارة ،ومرحلااة الطفولااة املتااأخرة ومرحلااة املراهقااة ،وتلعااب بعااا االختصاصاايات
االوتياعيات يف كل أسرة أدوار لاألم البديلة واخلالة البديلة واألخ الكربىل ولكل منهن مهام
وظيفية معينة ،وهام يشاكلون حلقاة مةابطاة يكيلاون بعضاهم الابعا مباا خادم مصالحة األطفاا
وتشارف علايهم االختصاصااية االوتياعياة والنفسااية .وهتاتم الادار باضاافا واو أسااري ااكي وااو
األسرة الطبيعية وروابط االوتياعية.
 -١29ويتيحا ااور دور االختصاصا اايات النفسا اايات واالوتياعيا ااات حا ااو التعا اااون ما ااع لاألمل
البديلااة ومساااندهتا يف تنييااة الااروابة والعالقااات األس ارية ب ا األطفااا  ،وكااذلك تنييااة ش صااية
الطفال بشااكل فااردي وتعريفا تادرري ا بواقعا االوتياااعي ودعاام شاعوره بذاتا وتقبلا هلااذا الوضااع.
ولالختصاصااية االوتياعيااة والنفسااية أيض ا ا دور مااع الفتيااات األكاارب ساان ا عاارب تااأهيلهن للحي اااة
املس ااتقبلية كزوو ااات وأمه ااات وم ااا يتطل ااب ال ااك م اان خا اربات ومه ااارات يف كيفي ااة التعام اال م ااع
ا خارين ،وتوثيااق روابطهااا بأخواهتااا يف األساارة .كيااا تقااوم الختصاصااية بالتنساايق لتنفيااذ بارامج،
ونشاطات ترفيهية ،وثقافية داخلية ،وخاروية هادفة ،وخمططة.
 -١30كي ااا مت إنش ااا قس اام الض اايافة مبدسس ااات رعاي ااة األطف ااا املش االول الس ااتقبا بع ااا
الفتيااات اان مت خاارووهن ماان دور الةبيااة ،أو املقيي ااات لاادى أساار بديلااة لصااعوبة تك اايفهن يف
بعااا املراحاال العيريااة ،أو وفاااة األم احلاضاانة ،أو اان يعااان ماان بعااا املشااكالت ،كيااا يااتم
اسااتقبا حاااالت التفكااك األسااري واحلاااالت الاايت يااتم حتويلهااا ماان مدسسااة رعايااة الفتيااات اان
GE.15-07295

51

CRC/C/SAU/3-4

انته ا أحكااامهن باملدسسااة .وتبعااا لااذلك يااتم استضااافتهن وإعااادة تكياايفهن وتااأهيلهن النفسااي
وفااق خطااة وب ارامج لكاال حالااة علااى حااده .وبلااي عاادد احلاااالت املسااتفيدة ماان هااذه اخلاادمات
خال العام ١٤3١/١٤30ه ( )73( ،)20١0-2009حالة.

كفالة األيتام
 -١3١متثل األسرة الطبيعية اخليار األو كو ا احلاضن املالوم لرعاياة الطفال اليتايم ،أو الطفلاة
اليتييااة ،يف حا يااتم الن اار يف إحلاااق الطفاال اليتاايم بأحااد الفااروع اإليواويااة علااى أنا آخاار احللااو
العيليااة وآخاار مرحلااة ماان مراحاال رعايااة اليتاايم عناادما يثب ا البحااا االوتياااعي عاادم تااوفر اجل او
األسري لادى أحاد أقاارهم أو أي أسارة كافلاة .ومان أوال حتقياق هاذا املقصاد ،تقاوم إدارة شادون
كفالة األيتام بو ارة الشدون االوتياعية باإلشراف على توفري بديل على النحو ا :،
برنااامج األس اار الكافل ااة :يرتكااز برن ااامج األس اار الكافل ااة علااى قي ااام أس اارة بديل ااة
(أ )
برعايااة طفاال يتاايم ماان األيتااام رعايااة كاملااة وداويااة حتقااق لا األمااان النفسااي ،واإلشااباع العاااطفي،
الك أن اجلو األسري الذي توفره ل طفا قد ال يتوفر هلم يف دور احلضانة االوتياعية
(ىل) برنااامج األساارة الصااديقة :يهاادف الربنااامج إىل تعااويا األطفااا األيتااام الااذين
ق تسنل الفرصة الحتضا م بأن يسليوا ل سار الراغباة يف رعاايتهم رعاياة وزوياة وفاق ن اام تقاوم
مبووبا إحادى األساار الطبيعياة يف اجملتياع باالرتباااط بواحاد أو أكثار ماان األطفاا األيتاام املقييا
يف إحدى الدور االوتياعية اإليواوية التابعة لوكالة الرعاية والتنيية االوتياعية هادف استضاافت
لديها خال فةة ددة ،مثل :فاةة اإلواا ات (األعيااد ،أو اياة األسابوع ،أو اإلواا ة الصايفية)
يعاد الطفل بعد انتها اإلوا ة ،أو الفةة احملددة إىل الدار ،أو املدسسة اليت يقيم فيها.
 -١32ويتم اختياار األسار الكافلاة واألسار الصاديقة مان و ارة الشادون االوتياعياة وفاق تاوافر معاايري
التنشاائة االوتياعيااة املرغااوىل فيهااا ،مااع اسااتيرار إشاراف ومتابعااة الااو ارة لتلااك األساار .كيااا يااتم صاارف
إعانة مالية ل سر الكافلة مببلي ( )2 000ريااا شاهري ا عان كال طفال دون سان السادساة مان العيار،
و( )3 000ري ااا شااهريا للطفاال فااوق السادسااة ماان العياار ،ويف ايااة ماادة الكفالااة تصاارف ل ساارة
الكافل ااة ( )20 000ريا ااا ع اان ك اال طف اال أو طفل ااة انتها ا ف ااةة كفالته ااا وال ااك وف ااق قا ارار بل اامل
الا ا ا ااو را رقا ا ا اام ( )237بتا ا ا اااريخ ١٤27/9/23ه ( ١5تش ا ا ا ارين األو  /أكت ا ا ا اوبر  ،)2006بشا ا ا ااأن
ي ااادة امل صص ااات املقدم ااة ل يتا اام ،وم اان ض ااينها اإلعان ااة الش ااهرية ل س اار الكافل ااة ومكاف ااأة اي ااة
الكفالااة .وراادر التنويا إىل أن هناااك املئااات ماان األساار الاايت تتااوىل احتضااان األطفااا ماان هااذه الفئااات
دون قبو تلك اإلعانات .ويتضين اجلداو رقم ( )23عادد املساتفيدين مان إعاناات األسار احلاضانة
والبديلة ومكافاة اية حضانة وإعانات الزوا ،واملبالي املصروفة للعام ١٤3١ه (.)20١0

دور األيتام
 -١33تقااوم عاادد ماان اجليعيااات اخلرييااة برعايااة وإي اوا عاادد ماان األيتااام لماان بهااو األبااوين
أو بهااو األىلل باشاراف و ارة الشاادون االوتياعيااة ،مااع تقااد إعانااة شااهرية لقااا هااذه الرعايااة
حسااب الالوحااة الصااادرة بشااأن األطفااا احملتاااو للرعايااة ،حيااا متكااا الفتاااة فيهااا ماان ساان
السادسة ح تبلي سن الزوا.،
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 -١3٤وواادير بالااذكر أن و ارة الشاادون االوتياعيااة مااددت خدمااة رعايااة األيتااام ح ا ساان 28
عام اا باادالا ماان  ١8عام اا ،والااك عاان طريااق خاادمات املدسسااة اخلرييااة لرعايااة األيتااام التابعااة لااو ارة
الشدون االوتياعية .ومتثل الو ارة الو الشرعي البديل للفتيات اليتييات ،ومن يف حكيهن ،وتقدم
خاادمات تشاايل مساااعدهتن علااى الاازوا ،بعااد بلااوغهن الساانة التاسااعة عشاار ،ويااتم الااك عاارب تعبئااة
االستيارات اخلاصة بالزوا ،اليت تشتيل على قسي األو  :خامل باملتقدم للزوا ،،وتشيل مجيع
البيانااات واملسااتندات الصااحية واالوتياعيااة ،وتااتم مقابلااة طالااب الاازوا ،ماان قباال خمتص ا لتحااري
كفا ت وقدرت علاى الازوا ،،والقسام الثااي يشايل بياناات الفتااة ،ووهاة رعايتهاا ومساتندات أخارى
عاان رغبااة الفتاااة يف دخااو احلياااة الزوويااة ،وقبااو املتقاادم هلااا .وتسااتقبل إدارة شاادون كفالااة األيتااام
طلبات الراغب يف الزوا ،من الفتيات اليتييات امللحقات بالدور واملدسسات االوتياعية.
 -١35كيااا قام ا و ارة الشاادون االوتياعيااة بتشااكيل جلنااة باساام جلنااة (إصااال اات الب ا )
ومهيتهااا ساارعة معاجلااة املشااكالت الاايت حتاادا للفتيااات الااال ،ترعاااهن الااو ارة ،وإراااد احللااو
املناسبة قبل تطور املشكلة و اولة التوفيق با الازوو  .ووادير بالاذكر أن الربناامج بادأ خدماتا
بتقد هذه اإلعانة من أو السنة املالياة ١396/١395ه ( ،)١976-١975حياا تادرو
اإلعانة املنصرفة لكل فتاة من ( 5 000رياا ) إىل ( ١0 000رياا ) يف عام ١398ه (،)١978
إىل ( 20 000ري ا ااا ) يف ع ا ااام  ١٤0١ه ( ،)١98١وق ا ااد بل ا ااي الع ا اادد الةاكي ا ااي للفتي ا ااات
املسااتفيدات خااال الفااةة ١٤22/١٤02ه ( ١ 070( )200١-١982فتاااة) ،وبلااي بيااوع
اإلعانات اليت صرف هلن خال الفةة نفسها ( ١2 230 000رياا ).
 -١36وتقااوم اجليعيااة اخلرييااة لرعايااة األيتااام مبنطقااة الريااا (إنسااان) بتقااد كافااة أووا الرعايااة
املادية واملعنوية والنفسية والصحية والةبوية ل يتاام واألرامال اللاذين يتجااو عاددهم ()٤0 000
أربع ألف يتيم ويتيية وأرملة داخل منطقة الرياا عارب ( )١2فرعا ا للجيعياة .وللجيعياة حاليا ا
( )١2فرعا ا يف منطقااة الريااا وترعااى أكثاار ماان ( )٤0 000أربعا ألااف يتاايم ،ويتييااة ،وأرملااة
تنفق علايهم سانويا أكثار مان ( )200 000 000مئايت ملياون ريااا  .كياا تقاوم مجعياة (إنساان)
ههود متعددة يف با التعريف هقوق وقضايا األيتام يف اجملتيع ،ويف إورا البحوا والدراسات
العلييااة يف بااا األيتااام مثاال إنشااا (كرسااي إنسااان للبحااا العليااي يف دراسااات األيتااام) هامعااة
امللك سعود ،وتن يم املادمتر الساعودي األو لرعاياة األيتاام عاام ( ،)20١١وتادريب وتأهيال األيتاام
حي ااا أس ااهي اجليعي ااة يف تأهي اال وتوظي ااف أكث اار م اان ( )١ 600ش اااىل وفت اااة خ ااال اخلي اامل
سنوات املاضية.
 -١37وقا ا ا ااد أصا ا ا اادر بلا ا ا اامل الا ا ا ااو را ق ا ا ا اراره رقا ا ا اام  ١62وبتا ا ا اااريخ ١٤27/7/6ه ( ١آىل/
أغسااطمل  )2006باملوافقااة علااى مشااروع ن ااام الضاايان االوتياااعي ومشااروع الوحت ا التنفيذيااة
املقة إحالل ل الن ام املعيو ب حاليا .على أن تقوم و ارة الشدون االوتياعية مبراوعاة هاذا
الن ام بصفة دورية يف كل سبع سانوات علاى األكثار .ويشايل الن اام اجلدياد عاولاة املساتفيد مان
املعاااش ،واملساااعدة الضاايانية ،إىل وانااب إضااافة امل ارأة غااري السااعودية املتزووااة ماان سااعودي ماان
املعاش امل ص ل  ،إاا ثب اساتحقاق  ،وإاا تاويف نلا ووتا غاري الساعودية بوصافها أرملاة،
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إضافة إىل نول فئات أخرى ،كاألرملة السعودية من و ،أونيب ،واملعوق واألرامل الاال ،تعلان
األيتاام .وأواا الن ااام اساتيرار الصاارف ملان جتاااو عياره  ١8عاماا مان أبنااا املساتفيدين وبناااهتم،
إاا كااانوا يواصاالون تعلااييهم ،وق يلتحااق أحااد ماانهم بعياال ،ح ا بلوغ ا السادسااة والعش ارين ماان
العياار ،أو رو ا  ،أيهيااا أقاارىل ،أمااا البنااات فيسااتير الصاارف هل ان ح ا واوهاان أو التحاااقهن
بوظيفة ،إىل وانب نو الن ام ل سرة اليت يقيم عاولها إقامة داوية ،يف أي من املراكز اإليواوياة
أو العالوية أو اخلريية ،ويتيل الن ام استيرار الصرف ل سرة .وقد مت رفع سقف استحقاق الفرد
الواحااد (املسااتفيد) ،وف ااق األماار امللك ااي الكاار  ،إىل ( )9 ٤00ري ااا  ،وي ازاد مبق اادار ()3 ١00
ري ااا لكاال فاارد إضااايف ،ح ا هانيااة أف اراد ،وهااد أعلااى قاادره ( )3١ ١00ري ااا  ،وماان صاادر
ق ارار بلاامل الااو را رقاام  ١١بتاااريخ ١٤29/١/١9ه ( 28كااانون الثاي/يناااير  ،)2008بزيااادة
خمصصات الضيان االوتيااعي بواقاع  ١0يف املاواة حياا أصابل احلاد األعلاى  3٤ 2١0ريااا .
ويوضاال اجلاادو رقاام ( )2٤إمجااا عاادد املسااتفيدين ماان الضاايان االوتياااعي ومبااالي احلاااالت
ن
القاوية لفئة املعاشات وعدد احلاالت مو عة حسب املناطق للعام املا ١٤3١ه (.)20١0
(ه) إس ءة ال ع لة فاالسلغال  ،فاللأهيل الب ني فالنفسري فإعر دة االنر ج اال ل ر عي للطفرل
(ال دت ن  9ف)39
 -1البحث فاللقصي حي العنف اوس  ،فالعنف ال و ه لألجف
تقصاي حااالت
 -١38على الرغم من كو ا ظاهرة اوتياعية مستةة ،فان امليلكة حترمل علاى ن
العنف األسري ،والعنف املوو ضد األطفا  ،ورصادها عان طرياق إنشاا أوهازة وطنياة مساتدامة
تتااو رصااد هااذه ال اااهرة كيااا مت تفصاايلها يف آليااات الرصااد املسااتقلة يف هااذا التقرياار (فقارات رقاام 32
إىل  )37وخاصة مع توفري وساول اإلبال ،،وضيان السرية.
 -١39ويااأ ،يف اإلطااار نفس ا مااا تقااوم ب ا عاادة وهااات حكوميااة وأهليااة ،مثاال :و ارة الةبيااة
والتعل اايم ،وو ارة التعل اايم الع ااا ( ثل ااة باجلامع ااات الس ااعودية) وبرن ااامج األم ااان األس ااري ال ااوطين،
وغريهااا ماان املدسسااات األهليااة ماان إوارا الدراسااات امليدانيااة الشاااملة يف بيئااات متباينااة هاادف
التع اارف عل ااى م اادى انتش ااار ظ اااهرة اإلس ااا ة املووه ااة ض ااد األطف ااا وفه اام األش ااكا املتع ااددة
ل سااا ة ،نااذكر منهااا علااى ساابيل املثااا  :دراسااة لالعنااف األسااري ب ا املواوهااة والتسااةل الاايت مت
إورا ه ااا ع ااام ( ) 2008م اان لمرك ااز ر ي ااةل للدراس ااات االوتياعي ااة وه ااي دراس ااة عليي ااة ميداني ااة
اعتياادت علااى ماانهج املساال االوتياااعي لل اااهرة ،وماانهج دراسااة احلالااة ،وشااارك فيهااا ( )50خباريا
يف خمتلف مناطق امليلكاة ،ونلا الدراساة ( )١ 900أسارة مان خمتلاف منااطق امليلكاة .واهتيا
بأشكا العنف األسري ،وأسباب  ،والعوامل املددية إلي  ،وضحايا العنف ،وا ثار الناجتة عن .
 -١٤0كيااا قام ا و ارة الةبيااة والتعلاايم باااورا دراسااة شاااملة بعن اوان لإيااذا الطااالىل والطالبااات
داخل املدرسة يف مراحل التعلايم العاام يف امليلكاة العربياة الساعودية حجيا  ،وأشاكال  ،وأساباب عاام
()2009ل ،وهاادف إىل التعاارف علااى األبعاااد الكييااة والكيفيااة ل اااهرة إيااذا الطااالىل والطالبااات
مبادارت امليلكااة العربياة السااعودية بقصاد التوصاال إىل ر يااة لمللياات واملواوهااات الال ماة للحااد ماان
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هذه ال اهرة ومعاجلة آثارهاا علاى املساتويات الفردياة واجملتيعياة .وهاي دراساة واساعة النطااق ،حياا
بل ا ااي حج ا اام العين ا ااة ( )9 77١م ا اان القي ا ااادات الةبوي ا ااة ،وم ا ااديري وم ا ااديرات امل ا اادارت ،واملعليا ا ا
واملعليات ،واملرشدين الطالبي واملرشدات وأولياا األماور ،والطاالىل والطالباات أنفساهم باإلضاافة
إىل دراسة ( )55حالة من الطالىل املتعرضا ل ياذا داخال املادارت ،كياا تضاين هاذه الدراساة
الشااملة بيوعااة مان :الدراسااات السايكومةية ودراسااات احلالاة ،واجمليوعااات البدرياة .ولقااد كشااف
الدراسااة عاان صااورة مفصاالة ملاادى وأشااكا اإلسااا ة واإل ااا الاايت يتعاار هلااا الطالااب ،واقةح ا
الدراسة كذلك برنابا وطنيا متكاامالا للحاد مان إياذا الطاالىل والطالباات مبادارت امليلكاة ،ونال
القيادات الةبوية ،وماديري وماديرات املادارت ،واملعليا واملعلياات ،واملرشادين الطالبيا واملرشادات،
وأوليا األمور ،والطالىل والطالبات أنفسهم.
 -١٤١كيااا يق ااوم برنااامج األم ااان األسااري ال ااوطين ب اااورا العديااد م اان الدراسااات املس ااحية بغي ااة
الكشف عن مدى انتشار ظاهرة اإلسا ة املووهة ضد األطفاا وفهام األشاكا املتعاددة ل ساا ة،
ونذكر على سبيل املثا الدراسات ا تية:
دراسة مدى انتشار العناف ضاد األطفاا واملاراهق يف امليلكاة العربياة الساعودية
(أ)
باساات دام أداة البحااا ( )ICAST-CHالاايت شااارك فيهااا ١7 000طالااب وطالبااة ماان خمتلااق مناااطق
امليلكااة ،وتااتم ا ن عيليااات حتلياال البيانااات .وراادر التنوي ا إىل أن القييااة احلقيقااة هلااذه الدراسااة
تكين يف مساعدتنا على حتديد حجم وأنواع التعر إلسا ة املعاملة يف مرحلة الطفولة يف امليلكاة
العربية السعودية
(ىل) دراسة خربات الطفولة السيئة ،وعالقتها بااألمرا املزمناة الايت تصايب الباالغ
يف امليلكااة العربيااة السااعودية ( .)ACEوتقاايمل هااذه الدراسااة التااأثريات طويلااة املاادى الناجتااة ماان
العنااف وسااو العالقااات داخاال األساارة أثنااا الطفولااة يف اإلصااابة مبجيوعااة ماان األمارا الصااحية
املزمناة يف املراحاال العيريااة بعااد الطفولااة ،وقااد مت االنتهااا ماان الدراسااة األوليااة ،وتقااد نتاوجهااا يف
عدة مدمترات لية ودولية.
 -١٤2كيااا مت ماادخرا إنشااا السااجل الااوطين حلاااالت إسااا ة معاملااة وإ ااا األطفااا بالقطاااع
الصااحي وهااو سااجل إلكااةوي مركاازي يتااوىل إصاادار بيانااات إحصاااوية متعااددة األغ ارا ساانوي ا
تسهم يف إعاداد ر ياة متكاملاة لصاانعي اساةاتيجيات محاياة الطفال يف امليلكاة .ويرواى الن ار يف
وصف السجل وبراب يف الفقرة رقم (/5ىل).
 -١٤3وعاارب نتاااوج هااذه الدراسااات الاايت كشااف يف بيلهااا عاان ماادى وأشااكا العنااف األسااري
واإلسا ة املوو ضد األطفا  ،تزايد االهتيام بقضاية إياذا األطفاا وإساا ة معااملتهم يف السانوات
األخاارية بشااكل ملحااوظ ال سااييا مااع تزايااد االهتيااام هقااوق األطفااا علااى املسااتوي احمللااي .وأدى
الك إىل حتارك الدولاة ومدسساات اجملتياع املادي يف ا ااا سلسالة مان التادابري التشاريعية يف مواوهاة
هااذه ال اااهرة وإن كااان ال ي ازا هناااك متسااع لعياال املزيااد .وتشاايل هااذه التاادابري مااا ياارد بيان ا يف
الفقرات التالية.
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 -2الل ا ي اللش عية فاللنظي ية للح ّ د العنف اوس  ،فالعنف ال و ه ض اوجف
 -١٤٤وفااق م اا كشااف عن ا الدراسااات السااابقة ،وحرص ا ا علااى موا مااة األن يااة الوطنيااة م ااع
اتفاقية حقوق الطفل ،ا ذت امليلكة التدابري التشاريعية واإلدارياة واالوتياعياة والتدريبياة املالوياة
حليايااة الطفاال ماان مجيااع أشااكا العنااف أو اإل ااا أو االسااتغال  ،وتشاايل هااذه التاادابري مااا ياارد
بيان يف الفقرات التالية.
 -١٤5صا اادور ق ا ارار بلا اامل ال ا ااو را رقا اام  366وبتا اااريخ ١٤29/١2/3ه ( ١ك ا ااانون األو /
ديساايرب  )2008متضااينا مجلااة ماان الق ارارات الاايت ماان شااأ ا ا اااا مااا يلاازم للح ا ند ماان مشااكلة
العنف األسري ،ومنها:
اإلسراع يف افتتا وحدات للحياياة االوتياعياة يف املنااطق واحملاف اات بالتنسايق
(أ)
مع اجلهات اات العالقة .ودعيها بالكوادر الوظيفية املناسبة واملدهلة
(ىل) دعم اجليعيات اخلريية يف افتتا وحدات محاية اوتياعياة يف املنااطق واحملاف اات
اليت ليمل ها وحدات
( )،إعااداد اخلطااة اإلعالميااة التوعويااة الاايت تركااز علااى ال اربامج الوقاويااة الال مااة عاارب
مدسسات إعالمية مت صصة ،باالشةاك مع اجلهات اات العالقة
(د) تن ايم دورات تدريبياة وورش عيال لالختصاصاي واالختصاصايات والعاامل ،
والع ااامالت يف ب ااا معاجل ااة ح اااالت العن ااف األس ااري ،باإلض ااافة إىل إقام ااة دورات وورش عي اال
للفئااات املقبلااة علااى الاازوا ،،مبشاااركة اجلهااات اات العالقااة .واالسااتفادة ماان خ اربات اجليعيااات
اخلريية ومدسسات اجملتيع املدي
(ه) االسااتفادة ماان وهااود و ارة الةبيااة والتعلاايم يف رصااد مشااكلة العنااف وتاصااة العنااف
املدرسي ،وقيام الو ارة بتضي مناهجها الدراسية مفاهيم واضحة حتا على التسامل ونبذ العنف
(و) إعداد اسةاتيجية وطنية شاملة للتعامل مع مشاكلة العناف األساري علاى مجياع
املستويات ،وتقدير امليزانية الال مة هلا ،والرفع عن الك هسب اإلورا ات الن امية.
 -١٤6قام اللجنة الوطنية للطفولة بدعم اجلهات امل تلفة العاملة يف هذا اجملا  ،كياا قاما
باعداد ورفع لن ام محاية الطفلل إىل اجلهات التشريعية إلقراره .ويساتند الن اام علاى بناود اتفاقياة
حقوق الطفل ،ويعد مكسب ا كباريا حلقاوق الطفال ،ونقلاة نوعياة يف ن ارة اجملتياع إىل مشاروع ن اام
محاية األطفا من العنف والذي صدر قرار بلمل الشاورى باملوافقاة عليا باالقرار رقام 7٤/١٤5
وبتاريخ ١٤32/2/١3ه ( ١2آىل/أغسطمل  .)20١١وتقوم اللجنة الوطنياة للطفولاة ماع عادة
وهات يف الوق احلاضر بتدارت آليات وإورا ات تنفيذ بنود الن ام.
 -١٤7كيا قام اللجناة الوطنياة للطفولاة بالتعااون ماع عادة وهاات يف إعاداد وتنفياذ سلسالة
ماان ال اربامج الوقاويااة والتثقيفيااة والتدريبيااة يف بااا محايااة الطف ال ماان اإلسااا ة .وتااأ ،هااذه ال اربامج
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ضااين مشااروع مشااةك ب ا اللجنااة الوطنيااة للطفولااة ،ومن يااة اليونيساايف ،حيااا تقااوم الدولااة
بدعي مببلي  500ألف دوالر .ونذكر على سبيل املثا الربامج ا تية:
(أ )

برنامج نشر وتوعية العامل باتفاقية حقوق الطفل (اللجنة الوطنية للطفولة)

(ىل)

برنامج محاية الطفل من اإليذا يف املستشفيات (و ارة الصحة)

()،

مشروع توعية األسرة مب اطر اإلسا ة ل طفا (و ارة الشدون االوتياعية)

(د) مشروع حتس وتعزيز مستوى الاوعي العاام هقاوق الطفال عارب وسااول اإلعاالم
(و ارة الثقافة واإلعالم)
(ه) برناامج توعياة األسارة واجملتياع بآثاار وخمااطر اإلساا ة ل طفاا (اجليعياة العربياة
السعودية للثقافة والفنون).
 -١٤8ويف ه ااذا اإلط ااار وك ط ااوة عيلي ااة يف تفعي اال لن ااام محاي ااة الطف االل ،تق ااوم اللجن ااة الوطني ااة
للطفولااة بالتعاااون مااع مجيااع اجلهااات احلكوميااة واألهليااة اات العالقااة ومن يااة اليونيساايف بالتحض اري
إلطااالق مشااروع اإلو ارا ات الوطنيااة الشااامل حلاااالت اإل ااا واإلسااا ة ،والااذي يهاادف إىل إعااداد
دلي اال ش ااامل ل و ا ارا ات الداخليا ااة يف ك اال وه ااة م اان اجلها ااات املعني ااة ه اااالت اإلس ااا ة واإل ا ااا ،
واإلوا ارا ات البيني ااة با ا تل ااك اجله ااات يف ح اااالت األطف ااا املعرضا ا ل س ااا ة يف امليلك ااة العربي ااة
السعودية ،لتحقيق التكامال يف أدا املدسساات ،وتقاد اخلادمات الوقاوياة واألمنياة والن امياة والتأهيلياة
والصحية املناسبة للطفل حسب حالت واحتياو  .وتتضين األهداف التفصيلية هلذا املشروع ا :،
دراس ا ااة وحتلي ا اال إو ا ا ارا ات و ارس ا ااات ك ا اال مدسس ا ااة عل ا ااى ح ا اادة وعالقته ا ااا
(أ )
باملدسسات األخرى
(ىل) حتديد مسدوليات وصالحيات كل وهة بدقة ،والك استنادا للن م والتشاريعات
املقرة يف امليلكة العربية السعودية
( )،حصر احتياوات ومتطلبات األطفا املسا إليهم من اخلدمات الوقاوية واألمنية
والن امية والتأهيلية والصحية وفق إطار حقوقي ،وعلى دو شامل ملا مت إقراره يف الدراساات العليياة
و اثل للنياا ،الدولية
(د) توثيق وحتليل وجتويد اإلورا ات الداخلية اات العالقة هاالت األطفا املساا
إليهم يف كل مدسسة مفصلة حسب املهام واالختصامل واالحتيا،
(ه) توثيااق وحتلياال وجتويااد اإلوارا ات البينيااة اات العالقااة هاااالت األطفااا املسااا
إليهم فييا ب املدسسات وفق املهام واالختصامل واالحتيا،
(و) حصر وحتليل األن ياة والقارارات امللكياة والو ارياة اات العالقاة بتنااو حااالت
األطفااا املسااا إلاايهم ،واملعيااو هااا يف امليلكااة مااع حتديااد مساادوليات وصااالحيات كاال وهااة
بدقة ،وحتويلها إىل مدخالت يف جتويد اإلورا ات الداخلية و/أو البينية املذكورة أعاله
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( ) تش ا ا ي الثغ ا ارات التن يييا ااة والن ا اواق التش ا اريعية يف األن يا ااة القاويا ااة ،واق ا اةا
تع ااديلها أو اس ااتحداا أن ي ااة ودي اادة وف ااق معطي ااات وم اادخالت البن ااود الس ااابقة ،م ااع األخ ااذ يف
احلسبان مشروع ن ام محاية الطفل ،وكذلك ن ام احلياية من اإلياذا  .إعاداد ووضاع دليال اإلوارا ات
الوطنية الشامل حلاالت اإل ا واإلسا ة ،متضين ا اإلورا ات الداخلية والبينياة املاذكورة أعااله ،والاك
اسااتنادا لل اان م والتش اريعات املقاارة يف امليلك ااة العربي ااة السااعودية ،م ااع األخ ااذ يف احلساابان ن ااام محاي ااة
الطفل ،وكذلك ن ام احلياية من اإليذا  ،واملةقب إقرار ا من قبل املقام السامي
( ) وضاع دليال إوارا ات مروعاي شاامل لليدسساات الايت تقادم خادماهتا إىل األطفااا
املسا إليهم ،وإىل األطفا وأسرهم.
 -١٤9املوافق ا ااة عل ا ااى ن ا ااام احلياي ا ااة م ا اان اإلي ا ااذا الص ا ااادر باملرس ا ااوم امللك ا ااي رق ا اام (م)52/
وتاااريخ ١٤3٤/١١/١5ه ،وهااو ن ااام شااامل للتعاماال مااع العنااف واإليااذا األسااري بغيااة تااوفري
احلياية الن امية لليرأة والطفل مان اإلياذا يف امليلكاة العربياة الساعودية .ولقاد قاام الفرياق با اا ه
باالس ااتعانة ت اربات ض االيعة يف ه ااذا الش ااأن ااا سيس ااهم (م ااع ن ااام محاي ااة الطف اال) يف تأس اايمل
من ومة تشريعية شاملة يف محاية الطفل واملرأة من مجيع أشكا اإلسا ة.
 -١50وعل ااى املسا ااتوى التن ييا ااي واإلداري ،أنشا ااأت و ارة الشا اادن االوتياعيا ااة اإلدارة العاما ااة
للحيايااة االوتياعيااة يف عااام ( ،)2005كااادارة مت صصااة يف تقااد احليايااة للطفاال وامل ارأة ماان
اإلي ااذا  ،وتش اايل مهامه ااا متابع ااة السياس ااات واإلوا ارا ات الوطني ااة للح ااد م اان مش ااكلة العن ااف
األسري ،ونشار الاوعي با أفاراد اجملتياع ،وإنشاا الساجل الاوطين لرصاد حااالت العناف واإلياذا
ضااد املارأة والطفاال ،ووضااع الساابل الوقاويااة والعالويااة بالتعاااون مااع اجلهااات اات العالقااة .وترعااى
هذه اإلدارة الطفل وفق السن الذي حددت اتفاقياة حقاوق الطفال ( )١8سانة فياا دون ،ولليارأة
أي اا كااان عيرهااا .وتتضااين آليااة العياال يف اإلدارة التاادخل الس اريع يف حاااالت اإليااذا والتنساايق
الفااوري مااع اجلهااات اات العالقااة (احلكوميااة واألهلي ااة) مثاال إمااارات املناااطق واحملاااكم الش اارعية
وأقسام الشرطة.
 -١5١وتتضااين خاادمات ه ااذه اإلدارة تقااد االستشااارات االوتياعي ااة ،والنفسااية ،والةبوي ااة،
والقضا اااوية ،عا اان طريا ااق وحا اادة اإلرشا اااد االوتيا اااعي التابعا ااة هلا ااذه اإلدارة علا ااى اهلا اااتف اجملا اااي
رقاام  800١2٤5005وعيلهااا ماان الساااعة  9-6مسااا مجيااع أيااام األساابوع عاادا يااوم اجليعااة.
ويتبع هذه اإلدارة مركز تلقي البالغات جلييع حاالت اإلياذا والعناف املووا داو املارأة والطفال،
وإرش ااادهم د ااو أق اارىل وه ااة لتلق ااي املس اااعدة الال م ااة يف أي منطق ااة م اان من اااطق امليلك ااة ع اارب
االتصا على الرقم اجملااي ( )١9١9والاذي يعيال مان السااعة ( )8صاباح ا حا السااعة ()١0
مسااا مجيااع أيااام األساابوع ،أو اإلبااال ،عاان طريااق موقااع اإلدارة العامااة للحيايااة االوتياعيااة علااى
شبكة اإلنةن على الرابة التا .www.hemayah.org :
 -١52كيااا مت إنشااا جلااان للحيايااة االوتياعيااة يف املناااطق واحملاف ااات ،وتعياال مباشاارة مااع
احلاالت املتعرضة للعنف ،وبلي عددها ( )١7جلناة ،وتتضاين كال جلناة مان فرياق عيال مان مجياع
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اجلهات اات العالقة :إمارة املنطقة ،وشرطة املنطقة ،وو ارة الصحة ،وو ارة الةبية والتعليم ،وهيئة
األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،وو ارة العد  ،وهيئة التحقياق واالدعاا العاام ،وإدارة مكافحاة
امل اادرات ،ومستشاافى األماال (الصااحة النفسااية) .وتقااوم اجلااان بتلقااي البالغااات ماان األطفااا والنسااا
والفئات املستضعفة ،والتحاري عان صاحتها ووضاع اخلطاة العالوياة املناسابة هلاا ،والتنسايق ماع اإلدارة
العامااة للحيايااة االوتياعيااة لتااوفري اإلي اوا واملكااان ا ماان للحالااة إاا اسااتدعى األماار الااك ،وتق ااد
التأهيل االوتياعي والنفسي.
 -١53كيااا تقااوم دار احليايااة بنشاااطات تثقيفيااة تضااين إصاادار دلياال العااامل يف بااا احليايااة
االوتياعي ااة ،وسلس االة مطبوع ااات احلياي ااة االوتياعي ااة رق اام ( ،)١.2ونش اارة تعريفي ااة ع اان مرك ااز تلق ااي
البالغااات ( ،)١9١9وإقامااة ورش عياال للتوعيااة بآثااار العنااف األسااري ،وإطااالق محلااة للتوعيااة بآثااار
العنااف األسااري بالتعاااون مااع البنااك الفرنسااي ،حيااا مت تغطيتهااا هييااع الوساااول اإلعالنيااة واإلعالميااة
(تلفا  ،وصحف ،وبالت ،ومواقع إلكةونية) خال أربعا يوما ا يف آخار عاام ١٤30ه (،)2009
وإنش ا ااا موق ا ااع احلياي ا ااة عل ا ااى الا ا ارابة الت ا ااا  .www.hemayah.org :ه ا ااذا وق ا ااد قاما ا ا و ارة الش ا اادن
االوتياعية بتوقيع مذكرة تعاون مع مدينة امللاك عبادالعزيز للعلاوم والتقنياة لتنفياذ االساةاتيجية الوطنياة
للتصدي مل اهر العنف األسري.

برنامج األمان األسري الوطين
عي ا ااا تق ا ااوم ب ا ا هيئ ا ااة حق ا ااوق اإلنس ا ااان واإلدارة العام ا ااة للحياي ا ااة االوتياعي ا ااة،
 -١5٤فض ا االا َّ
ومجعي ااة حق ااوق اإلنسا ااان يف تلق ااي البالغا ااات حل اااالت العن ااف وحتويلها ااا إىل اجله ااات امل تصا ااة
ومتابعتهااا ح ا النهايااة ،فقااد مت تأساايمل برنااامج األمااان األسااري الااوطين مبدينااة امللااك عباادالعزيز
الطبيااة بالشادون الصااحية للحاارت الااوطين بنااا ا علااى األماار السااامي رقاام /١١٤7١م .ىل الصااادر
بتاريخ ١٤26/١0/١6ه ( ١8تشرين الثاي/نوفيرب  )2005كربنامج وطاين حلياياة األسارة مان
العن ااف ،ومرك ااز التيي ااز يف ش اادون العن ااف األس ااري وتق ااد ال اادعم للنس ااا املعنف ااات ،واألطف ااا
املعننف  .ويتوىل الربنامج إورا دراسات خمتلفة يف هذا الصدد ويقوم بادور فاعال يف باا الادفاع
عن حقوق الطفل لواملرأةل وبالتدريب املستير يف باا التعامال ماع حااالت العناف واإلياذا الايت
تق ااع عل ااى األطف ااا  ،حي ااا يق اادم الربن ااامج سلس االة م اان ال اادورات التدريبي ااة األساس ااية واملتقدم ااة
لليهني املتعامل مع قضايا العنف األساري وإياذا األطفاا  ،مساتهدفا قطاعاات متعاددة تضام
األطبااا واختصاصااي الصااحة النفسااية ،وروااا األماان ،واحملقق ا والقضاااة ،واختصاصااي اخلدمااة
االوتياعية .وقد بلي عدد املهني الذين مت تادريبهم مناذ ( )2007أكثار مان  2 000مهاين يف
الربامج التدريبية ا تية:
(أ )
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دورة اإلورا ات اجلزاوية يف قضايا إيذا األطفا

(ىل)
العنف األسري

دورة االختصاص ا ا االوتي اااعي لليه ااارات األساس ااية للتعام اال م ااع قض ااايا

()،
وإ ا األطفا

دورة متع ااددة الت صص ااات لليهني ا ا املتع ااامل م ااع ح اااالت إس ااا ة معامل ااة
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(د)
وإ ا األطفا

ال اادورة املتقدم ااة ل طب ااا ح ااو مه ااارات التعام اال م ااع ح اااالت إس ااا ة معامل ااة

(ه)
ضد الطفل

دورة مت صصة ل مني يف اإلوارا ات القانونياة والتقاضاي يف حااالت العناف

(و )

دورة الوقاية من العنف ضد الطفل لصانعي القرار.

 -١55كيا يقوم برنامج األمان األسري الوطين بدور رويمل فييا يتعلاق بنشار الاوعي و ياادة ثقافاة
اجملتيااع هاااالت العنااف ،وكيفيااة التعاماال معهااا ،وبنااا شاراكات مهنيااة مااع املت صصا واملدسسااات
احلكومي ا ااة واألهلي ا ااة ،واملن ي ا ااات الدولي ا ااة ،باإلض ا ااافة إىل إقام ا ااة املنت ا ااديات الدوري ا ااة واملا ا ادمترات يف
اات اجملاا مثال املادمتر العاري اإلقلييااي الثالاا حليايااة الطفال الااذي عقاد يف الريااا خاال الفااةة
ماان  7-٤ربيااع األو ١٤30ه ( ٤-١آاار/مااارت  .)2009وياان م الربنااامج لقااا اخل اربا حااو
العنف األسري على داو سانوي ياتم فيا مشااركة مجياع اجلهاات احلكومياة واألهلياة لتسالية الضاو
علااى املسااتجدات والتحااديات الراهنااة يف بااا العنااف األسااري وساابل معاجلتهااا ضااين إطااار وطااين
مشااةك .وعااادة م ااا ختااتم ه ااذا اللقااا مبجيوع ااة ماان التوص اايات اات الطااابع العيل ااي ،والاايت يق ااوم
الربنامج مبتابعة تنفيذها .ومن برامج التوعية الدورية اليت يقدمها الربنامج ا :،
(أ )

برنامج توعية األمهات مبتال مة الرضيع املهزو

(ىل)

برنامج توعية األطفا واألها بالسالمة اجلنسية ،والوقاية من التحرش اجلنسي

()،

برنامج التوعية هقوق الطفل وغريه من الربامج.

 -١56وقااد قام ا و ارة الصااحة بانشااا  ٤١مرك ازا حليايااة الطفاال يف مجيااع القطاعااات الصااحية يف
الدول ا ااة ،ودعيه ا ااا مبيزاني ا ااة مس ا ااتقلة وإنش ا ااا جلن ا ااة صا ا احية وطني ا ااة بقا ا ارار و اري رق ا اام 8٤/١8053
وتاااريخ ١٤29/2/30ه ( 9آاار/مااارت  .)2008ويعياال يف كاال مركااز فريااق متعاادد الت صصااات.
ويشرف على عيل املراكز بلمل اخلدمات الصحية ،وهو أعلاى بلامل صاحي يضام مجياع القطاعاات
الص ااحية بامليلك ااة .ه ااذا فض االا ع اان ص اادور ق ارار و ي اار الص ااحة بالزامي ااة التبلي ااي ض ااد ح اااالت العن ااف
األس ااري والعن ااف ض ااد الطف اال يف قا ارار رق اام  ١0855٤/8٤وت اااريخ ١٤28/١2/26ه ( 5ك ااانون
الثاي/يناااير  )2008يف القطاااع الصااحي والااذي أسااهم يف ارتفاااع عاادد حاااالت العنااف املسااجلة يف
السجل الوطين (ان ر فقرة رقم /5١ىل).
 -١57وتش اايل أن ي ااة و ارة الةبي ااة والتعل اايم نصوصا ا ا واض ااحة يف من ااع الض اارىل ،وس ااو معامل ااة
األطفااا يف مجيااع مراحاال التعلاايم العااام ،وبصاارف الن اار عاان ساالوك الطااالىل ،وكااذلك إو ارا ات
تشريعية حيا العقوبات املةتبة علاى ارساة املعليا ألي ناوع مان أشاكا الضارىل ،وساو معاملاة
األطفااا  .كيااا تقااوم الااو ارة باصاادار تعيييااات دوريااة تااذكر مبنااع الضاارىل وسااو معاملااة األطفااا
وبالعقوبااات املصاايية لااردع املعليا عاان ارتكاااىل مثاال هااذه األفعااا  .كيااا تقااوم أوهاازة الدولااة ثلااة
بااو ارة الثقافااة واإلعااالم ،وو ارة الةبيااة والتعلاايم ،وكااذلك مدسسااات اجملتيااع املاادي هيااالت تثقيفيااة
وتوعوية دورية تستهدف نشر الوعي بأمناط التنشئة الساليية واألسااليب الةبوياة اإلرابياة يف معاجلاة
وتصحيل املشكالت السلوكية ،مع إيضا التأثريات السلبية للعقوبات اجلسدية على األطفا .
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 -١58كيااا أصاادرت و ارة الةبيااة والتعلاايم الوحااة الساالوك واملواظبااة للطالااب :وهااي الوحااة تعياال
على تقو سلوك الطالب بصورة مستيرة .وتساتهدف إرااد مروعياة ضاابطة حتادد القواعاد واملعاايري
واإلوا ارا ات الواو ااب ا ااه ااا لتحقي ااق بيئ ااة تربوي ااة آمن ااة وخالي ااة م اان العن ااف والتهدي ااد للط ااالىل
والطالب ااات عل ااى د ااو يتياش ااى م ااع كرام ااة الطف اال اإلنس ااانية ،ويتواف ااق م ااع اتفاقي ااة حق ااوق الطف اال.
وطالبا ا ال ااو ارة م ااديري ومعلي ااي امل اادارت بامليلك ااة بتعري ااف اجملتي ااع املدرس ااي (طالبا ا ا ومعليا ا )
بالالوحااة ،وبضاارورة االلتازام مبااا ورد فيهااا ،للحيلولااة دون فااتل باااىل االوتهااادات ماان وانااب أعضااا
هيئااة التاادريمل الق اةا أي أساااليب عقابيااة تتصااادم مااع األن يااة املعيااو هااا بااالو ارة ،مااع ضاارورة
توثياق حااالت العنااف داخال أو خااار ،املدرساة ،وتنفياذ التوصاايات الايت أقرهتااا اللجاان االختصاصااية
بالو ارة يف هذا الشأن ،باإلضافة إىل االستفادة من بالمل ا با للتعريف بالعنف.
 -١59وقد قام و ارة الةبية والتعليم بتطوير عيل اإلرشاد الطالي باملدرسة ،حيا اعتيدت
يف ع ااام ( )20١١ض ااين أولوي ااات اخل اادمات اإلرش ااادية خط ااة ودي اادة (خط ااة العي اال التنفيذي ااة
للعيل اإلرشادي املدرسي) هتدف إىل احلد من إيذا األطفاا  ،وعاال ،التاأخر الدراساي وتعاديل
السلوك .وتقوم اخلطة على تكاوين فرياق عيال إرشاادي يف املدرساة ،وتفعيال أدوار مجياع العاامل
يف با اإلرشاد الطالي يف املدرسة ثلة بتحديد األدوار اليت يقوم ها مدير املدرسة ،أو الوكيل،
أو املعلم يف اإلرشاد الطالي وخاصةا املرشد الطالي ودوره يف اجلانب الوقاوي للطفل ،وتوفري بيئة
تعلييية آمنة وصاحية ،ومباا قاق مفهاوم العيلياة اإلرشاادية التكاملياة با منساوي العيال الةباوي
يف البيئااة املدرسااية .وماان ا ليااات املت ااذة لتفعياال العياال اإلرشااادي باملدسسااة الةبويااة (برنااامج
احلااد ماان إيااذا األطفااا ومحااايتهم) ،ويهاادف إىل تبصااري اجملتيااع الةبااوي مب اااطر اإليااذا بأنواعا
البدي واملعناوي والنفساي الايت ميكان أن يتعار هلاا الطالاب ،واألسااليب املالوياة للحاد مان ساو
معامل ااة األطف ااا وإ اااهلم ،وتعريا ااف املعلي ا ا  ،واملعلي ااات وأوليا ااا أم ااور الط ااالىل ،والطالبا ااات
بأساليب التعامل مع الطفل ومحايتهم من اإليذا مب تلف أنواع .
 -١60أخريا تقوم و ارة الةبية والتعليم اليت حتتضان أكثار مان ساة ماليا طفال يف مدارساها،
وبالتعاون مع عدد مان اجلهاات الوطنياة يف إعاداد وتنفياذ سلسالة مان الاربامج واملشااريع التشاريعية
واإلدارية واالوتياعية والتثقيفياة يف باا محاياة ووقاياة الطفال مان مجياع أشاكا اإلساا ة البدنياة،
أو العقلي ااة ،أو اإل ااا داخ اال املدرس ااة ،أو تل ااك ال اايت حت اادا يف من ااز الطف اال ،وم اان ب ا ه ااذه
الربامج ما يلي:
املشاااركة مااع اللجنااة الوطنيااة للطفولااة يف التحضااري إلطااالق املرحلااة الثانيااة ماان
(أ )
برن ااامج ت اادريب املعلي ا عل ااى مه ااارات الكش ااف والت اادخل املبك اار ،وال ااذي يه اادف إىل ت اادريب
منسوي مدارت و ارة الةبية والتعليم على مهارات االكتشاف والتدخل املبكرين حلاالت اإلسا ة
كاااورا اح اةا ي ووقاااوي ،وواارت إنااذار مبكاار قباال تفاااقم حاااالت اإلسااا ة الاايت عااادة مااا يااتم
اكتشافها يف وق متأخر ،وقد انته اللجنة الوطنية للطفولة من إعاداد حقيباة تدريبياة متكاملاة
مت إعاادادها ماان خ اربا اوي كفااا ة ومهنيااة عاليااة ،وكااذلك تاادريب  56ماادرب ا ماان مجيااع مناااطق
امليلك ااة (١3منطق ااة تعلييي ااة) يف دورة مكثف ااة عل ااى م اادى  6أي ااام ترك ااز عل ااى اجل ااانب امله اااري،
والتطبيقي ليتولوا تدريب منسوي املدارت االبتداوية على تلك املهارات
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(ىل) تن يم محلة غصون الرمحة بالتعاون ب مجعية حقوق اإلنسان ،وبرنامج األماان
األسااري ،وعاادد ماان مدسس ااات اجملتيااع املاادي ،والقطاعااات احلكومي ااة ،ومنهااا :اللجنااة الوطني ااة
للطفولة هدف تثقيف اجملتيع بأضرار العنف األسري والعنف ضد األطفا
( )،برنااامج الرفااق باألطف ااا الااذي يه اادف إىل تعريااف الطفلااة مبوق ااف اإلسااالم م اان
العنف ،والتوعية هقها يف احلياية من مجيع أشاكا العناف اجلسادي واللف اي والنفساي ،وإكسااها
مهارات التعامل مع ال روف احلروة
(د) برنامج احلياية الش صية ،وهو برنامج يهدف إىل توعية طفل ريا
بأنواع األاى الذي ميكن أن يتعر ل  ،وتنيية مهارات املعرفية والسلوكية حلياية نفس .

األطفاا

(ف) ال ا عة ال ف ة إل اع الطفل لي ال ؤسس ت (ال دة )25
 -١6١يف إطار حرمل امليلكة العربية السعودية على إوارا املراوعاة الدورياة حلااالت إياداع األطفاا
يف املدسس ااات االوتياعي ااة وف ااق م ااا ت اان علي ا ا امل ااادة ( )25لتض ااين ح ااق الطف اال ال ااذي تودع ا ا
الس االطات امل تص ااة ألغا ارا الرعاي ااة ،أو احلياي ااة ،أو ع ااال ،ص ااحت البدني ااة ،أو العقلي ااة يف مراوع ااة
دوري ااة للع ااال ،املق اادم ل ا  ،وجليي ااع ال ااروف األخ اارى اات الص االة بايداع ا  ،وباإلض ااافة إىل م ااا س اايتم
تفصاايل أثنااا تناااو ن ااام عدالااة األحااداا ،قام ا الدولااة با اااا بيوعااة ماان التاادابري ال اوارد بيا ااا يف
الفقرات التالية.
 -١62صا ا اادر ق ا ا ارار بلا ا اامل الا ا ااو را رقا ا اام ( )١69وبتا ا اااريخ ١٤29/6/١9ه ( 23حزي ا ا اران/
يوني  ،)2008باملوافقاة علاى الضاوابة املن ياة إلياداع األحاداا يف دور املالح اة االوتياعياة.
وتةكااز هااذه الض اوابة الاايت مت تفصاايلها يف الفقاارة رقاام ( )320علااى املعاجلااة ،والتأهياال ،وإعااادة
دبهام يف اجملتيااع علاى دااو يساتلهم التووهااات العاماة يف اتفاقيااة حقاوق الطفاال .كياا تقااوم عاادة
وهاات حكومياة بتادارت ن اام رعاياة األحاداا بغياة جتوياده ومعاجلاة وواناب القصاور يف الن اام
املعي ااو ب ا األن ،كي ااا يتض ااين املش ااروع إنش ااا اااكم ل ح ااداا .وق ااد قام ا اللجن ااة الوطني ااة
بالطفولااة بدراسااة ومراوعااة مسااودة هااذا الن ااام املقااة  ،وإو ارا التعااديالت املناساابة وفااق اتفاقيااة
حق ااوق الطف اال ،وملحوظ ااات اللجن ااة الدولي ااة عل ااى تقري اار امليلك ااة الث اااي ،وتزوي ااد ه ااذه اجله ااات
باالتفاقية وملحوظات اللجنة الدولية اات العالقة باألحداا ألخذها يف احلسبان أثناا صاياغة
املسودة النهاوية هلذا الن ام.
 -١63ص ا اادر قا ا ارار بل ا اامل الش ا ااورى رق ا اام  6١/76وبت ا اااريخ ١٤25/١2/27ه ( 6ش ا ااباط/
فربايار  )2005بتعااديل املااادة األوىل ماان الوحااة دور املالح ااة االوتياعيااة ،لرفااع ساان القبااو إىل
اثناايت عش اارة ساانة ب اادالا م اان ساابع س اانوات ،والاايت ص اادرت بق ارار بلاامل ال ااو را اي ال اارقم 6١١
وبتاااريخ ١395/5/١3ه ( 23أيار/مااايو  ،)١975لتصاابل كيااا يف الاان ا  :،لهتاادف دور
املالح ة االوتياعياة إىل رعاياة األحاداا الاذين ال تقال أعياارهم عان اثنايت عشارة سانة وال تزياد
على هاي عشرة سانة ،عادا ماا يقارره القاضاي أو ماا تاراه وهاة التحقياق مان املصالحة يف الاتحف
على األحداا يف دور املالح ة االوتياعيةل .كيا يدكد القرار على لإورا دراسة من قبل وهاة
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مت صصااة عاان ونااو األحااداا ،وتقااو اإلو ارا ات املتبع اة بشااأ م ،وكااذلك ال اربامج وووانااب
الرعايااة الاايت تقاادم هلاام يف املدسسااات والاادور امل صصااة لرعااايتهم ،ووضااع خطااة شاااملة تتناااو
اجلوانااب الوقاويااة والعالويااة ،وتشااتيل علااى حتديااد بارامج الرعايااة واإلصااال وإعااادة االناادما ،يف
اجملتيا ااع ،وآليا ااات تنفي ا ااذها ،ودور اجلها ااات اات العالقا ااة يف التعام ا اال ما ااع األحا ااداا املعرض ا ا
لالدراف واجلاد من الذكور واإلناال.
 -١6٤ويف السااياق نفسا يااأ ،قارار بلاامل الشااورى  ٤9/67وبتاااريخ ١٤26/١١/2ه ( 3كااانون
األو /ديسيرب  ،)2005كيا سيأ ،تفصيل الحقا يف (الفقارة  )306بشاأن األحاداا بهاو اهلوياة
املودع بدور املالح ة االوتياعية.
 -١65مت املوافقاة علاى إوارا بعاا التعاديالت املتعلقاة بقضاايا األحاداا ،وكيفياة التعامال معهاا،
بااالقرار رقاام  57/8٤وت اااريخ ١٤27/١١/20ه ( ١0كااانون األو /ديساايرب  ،)2006املتض ا ناين
املوافقااة علااى مش ااروع اإلو ارا ات املتعلق ااة بقضااايا األح ااداا والفتيااات ،عن ااد احلاوااة إليق ااافهم يف
مناطق ليمل فيها دور لليالح ة االوتياعية ،أو مدسسات لرعاية الفتيات ،ومان أهام ماا ورد فيا :
لإاا وو القاضي أثنا احملاكية بايقاف احلدا أو الفتاة ،فيجب على روايمل وهاة الضابة اجلنااوي
ترحيل احلدا أو الفتاة فورا إىل دار املالح اة االوتياعياة ،أو مدسساة رعاياة الفتياات ،إاا ر ي أن
املصاالحة تقتضااي الااك ،ويف مجيااع احلاااالت الاايت تسااتدعي ترحياال احلاادا أو الفتاااة ،رااب أن يااتم
الةحياال بصااحبة و أماار احلاادا أو الفتاااة (أو بصااحبة مرافقااة أمنيااة إن أمكاان) ،وبصااحبة مناادوىل
من هيئة األمر باملعروف والنهي عن املنكر ،ويكون الةحيل بالطاورة إن وود مطار قريبل.
 -١66وقاد تضاافرت وهااود و ارة الشادون االوتياعياة وو ارة الداخليااة يف تطاوير بارامج األحااداا
بالرعاية القضاوية والةبوية والتقوميية عرب ا :،
تغيري أهداف رعاية األحداا يف نزاع مع الن ام أو املعرض لاذلك ،مان معااقبتهم
(أ)
و اسبتهم ،إىل إصالحهم ،وتقو سلوكهم ،ومعاجلة الصعوبات والعقبات اليت يواوهو ا
(ىل) تعااديل اساام الاادور الاايت ترعااى األحااداا يف نازاع مااع الن ااام أو املعرضا للنازاع
مااع الن ااام ماان اجلنس ا إىل (دور املالح ااة االوتياعي ااة ،ودور التووي ا االوتي اااعي إض ااافة إىل
مدسسات رعاية الفتيات)
( )،أنشاائ إدارة رعايااة األحااداا ،لتشاارف علااى تلااك الاادور ،وتعياال ماان أواال
حتقي ااق أس اامل التوويا ا واإلص ااال والتق ااو والتأهي اال االوتي اااعي ل ح ااداا يف نا ازاع م ااع الن ااام
أو املعرض للنزاع مع الن ام من اجلنس
(د) فصاال األحااداا عاان الكبااار يف دور خاصااة ،ن ارا لملثااار الساالبية احملتيلااة ماان
إيداعهم يف السجون ورا اختالطهم بسجنا يكربو م سن ا ،وبعضهم من أصحاىل السوابق.
(ه)
ونفسية مالوية
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(و) دراس ااة أس ااباىل مش ااكالت األح ااداا اجل اااد  ،وإر اااد احلل ااو املناس اابة هل ااا،
وتركيز الدور يف خططهاا علاى اجلاناب العالواي عارب الاربامج اهلادفاة والنشااطات املووهاة املتنوعاة
ملقابلااة احتياواااهتم ،وتفهاام مشااكالهتم ،ودراسااة سااو تاوافقهم ،وتشا ي مشااكالهتم الساالوكية
بغية تقد العون واملساندة والرعاية هلم وتعديل بعا املفااهيم اخلاطئاة ،ومتكيانهم مان العاودة إىل
اجملتيع متوافق اوتياعي ا ،ونفسي ا ،ونافع ألنفسهم ،وأسرهم ،وبتيع .

دور التووي االوتياعي

 -١67تع هذه املدسسات بتحقيق أسمل الةبية واإلصاال والتأهيال لفئاات األحاداا الاذين
يواوه ااون ص ااعوبات م ااع الن ااام ،أو أس اارهم ،أو املش ااردين نتيج ااة ألوض اااع أس اارهم اان تا اةاو
أعيارهم ب سبع سنوات وال تتجاو هاي عشرة سانة ،وياتم عاز هادال األحاداا عان العوامال
النشااطة الاايت قااد تكااون سااببا رويس اا يف خلااق النزاعااات والصااعوبات .وتعتيااد هااذه الاادور علااى
بيوعااة ماان التاادابري وال اربامج الوقاويااة والعالويااة وتااوفري املناااخ والبيئااة املناساابة ل حااداا هاادف
وتووي ا ساالوكهم وتااأهيلهم للتكيااف مااع اجملتيااع ،فض االا عاان تااوفري التعلاايم االبتااداوي واملتوسااة
مبدارت الدار .وللحصو على خدمات تلاك الادور يتقادم و أمار احلادا بطلاب إحلاقا بالادار
وفق اإلوارا ات الن امياة ومساوغات القباو والايت تشايل دراساة اوتياعياة ونفساية وطبياة شااملة
يتقاارر علااى ضااووها مناساابة إحلاااق احلاادا بالاادار أو تقااد حلااو بديلااة هيااا يكااون اإلحلاااق
بالدار آخر احللو املقةحة .وقد مت إنشاا دور التوويا االوتيااعي يف (الرياا  ،واملديناة املناورة،
والاادمام ،وبريااده ،والطاااوف) .وتتضااين اجلااداو رقاام ( 25إىل  )3١عاادد املسااتفيدين ماان دور
التووي االوتياعي حسب سبب اإليداع ،وفئات العير ،ومدة اإلقامة ،وسبب طاي قياد احلالاة،
واحلالة التعلييية خال العام ١٤3١/١٤30ه (.)20١0/2009

دور املالح ة االوتياعية
 -١68دور املالح ة هي مدسسات حكومية ات بتقاد التوويا واإلرشااد والعناياة الصاحية
والةبوية ل حداا الذين يرتكبون أفعاالا يعاقب عليها الن ام ،أو الذين تجزون رهان التحقياق،
أو احملاكيااة اان ال تقاال أعيااارهم عاان اثناايت عشاارة ساانة وال تتجاااو هاااي عشاارة ساانة اان يااتم
القبا عليهم مان قبال السالطات األمنياة الرتكااهم خمالفاات تساتووب تاأهيلهم وإعاادة احلقاوق
ألصحاها .ولكن ن را حلداثة سنهم يتم الن ر إليهم كأحداا يف نزاع مع الن ام بسابب ظاروف
بيئية ،أو اوتياعية ،أو نفسية معينة و تاوون إىل املساعدة والعال ،،وي ل احلدا بالادار املادة
الايت يقررهااا القاضااي والاايت يراهااا كافيااة لعالوا علاى ضااو مااا يساافر عنا البحااا االوتياااعي ماان
نتاااوج ،وتكثااف اجلهااود خااال ماادة بقااا احلاادا بالاادار لتقوميا  ،وعالوا  ،وإعادتا تأهيلا عاارب
برامج تعلييية للدارس منهم مبراحل التعليم االبتداوي ،واملتوسة ،والثانوي ،ويقاوم باذلك وهاا
تعلييي تربوي من قبل و ارة الةبية والتعلايم .كياا تتاا الفرصاة لغاري الدارسا مانهم بااالخنراط يف
برامج تأهيلية مهنية تساعد على تنيية هوايااهتم وشاغل أوقاات فاراغهم وإكسااهم بعاا اخلاربات
املهنيااة اليدويااة والفنيااة هااذا باإلضااافة إىل مااا تقدما الاادار ماان بارامج اوتياعيااة ،وفنيااة ،ورياضااية.
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وفااق هااذا املن ااور ،أنشااأت و ارة الشاادون االوتياعيااة ( )١٤دارا لليالح ااة االوتياعيااة يف عاادد
ماان م اادن امليلكااة ،وتتض ااين اجلااداو رق اام ( 32إىل  )37عاادد املس ااتفيدين ماان دور املالح ااة
االوتياعية حسب سبب اإليداع ،وفئات العير ،ومدة اإلقامة ،وسابب طاي قياد احلالاة ،واحلالاة
التعلييية خال العام ١٤3١/١٤30ه (.)20١0/2009

مدسسات رعاية الفتيات
 -١69رعايااة الفتيااات هااي مدسسااات تسااتهدف تقااد التقااو االوتياااعي والرعايااة الصااحية
والةبوية والتعلييية والتدريبية للفتيات الال ،يصادر هقهان أمار بااحلبمل ،أو ياتم احتجاا هن رهان
التحقيق أو احملاكية ،ان تقال أعياارهن عان ثالثا سانة ،ماع فصال مان هان دون سان اخلامساة
عشاارة يف قساام خااامل هاان داخاال املدسسااة .ومتثاال هااذه املدسسااات البي ا االوتياااعي ا م اان
والعاول هلن ،وها حاالهتن ،وتفهم مشكالهتن ،والتعرف عن قرىل على أساباىل تلاك املشاكالت
الاايت أدت إىل اضااطراىل أح اواهلن ،وعااال ،تلااك املسااببات ،وإعااادة تااأهيلهن وتاادريبهن علااى دااو
مشاااب لاادور املالح ااة للبنا  .كيااا جتاارى مجيااع إوارا ات التحقيااق واحملاكيااة داخاال املدسسااة ويف
ظااروف اوتياعيااة ،ونفسااية مالويااة ،مااع مواصاالة التعلاايم االبتااداوي ،واملتوسااة ،والثااانوي حت ا
إشاراف و ارة الةبياة والتعلايم ،وتقاد بارامج التوويا االوتيااعي والنفساي والنشااطات الفنياة الايت
تش ااغل أوق ااات فا اراغهن وتس اااعدهن عل ااى الت اادريب عل ااى مه اان أو ح اارف مناس اابة تفي اادهن بع ااد
خرووهن من مدسسة الرعاية .وتوود حالي ا أربع مدسسات لرعاية الفتيات يف كل مان (الرياا ،
ومكة املكرمة ،واإلحسا  ،وأها) .وتتضين اجلداو رقم ( 38إىل  )٤6عدد املستفيدين حسب
سبب اإليداع ،والفئات العيرياة ،ومادة اإلقاماة ،وسابب طاي قياد احلالاة ،واحلالاة التعلييياة خاال
العام ١٤3١/١٤30ه (.)20١0/2009
(ز) تحصيل نفقة الطفل (ال دة  ،27الفق ة )4
 -١70تت ااذ امليلكااة العربيااة السااعودية العديااد ماان التاادابري واإلوارا ات الن اميااة لضاايان حااق
األطفااا يف حتصاايل النفقااة املقا ندرة لتااأم حياااة كرميااة هلاام ،وفااق ن ااام املرافعااات الشاارعية الصااادر
باملرسااوم امللكااي رقاام (م )١/وتاااريخ ١٤35/١/22ه ،ون ااام احلجااز والتنفيااذ وماان الااك املااادة
(/٤/١١أ) ،وك ااذلك امل ااادة ( ،)7٤وامل ااادة ( ،)78وامل ااادة ( )92م اان الن ااام اات ا  ،س اوا ك ااانوا
داخ اال امليلك ااة أو خاروه ااا ،وم اان اإلوا ارا ات املعي ااو ه ااا لض اايان ح ااق األطف ااا يف ال ااداخل
واخلار ،ما يرد بيان يف الفقرات التالية.
 -١7١يف إطااار اإلصااالحات الاايت يشااهدها الن ااام القضاااوي يف امليلكااة ،صاادر املرسااوم امللكااي
رقاام م 78/بتاااريخ ١٤28/9/١9ه ( 30أيلو /ساابتيرب  )2007القاضااي باملوافقااة عل اى ن ااامي
القضااا ودي اوان امل اااق وآليتهيااا التنفيذيااة بغيااة إعااادة هيكلااة مدسسااات القضااا لتااددي واوباهتااا
بفعاليااة تكفاال احلقااوق للي اواطن واملقيي ا  ،واملتضااين تأساايمل اااكم (األح اوا الش صااية) الاايت
سيكون من اختصاصها الن ر يف قضايا األسرة وحتديدا قضايا النفقة ورعاية األبنا .
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 -١72ويف سياق سعي امليلكة العربية السعودية لضيان حق األطفا يف النفقة ،ولتأم حياة
كرميااة هلاام ،جتااري و ارة العااد حالياا مشااروع تطااوير تويااات صااكوك الطااالق متضااينا إوارا ات
مقةحة من شأ ا الرفع من ضايان حصاو الطفال علاى حاق النفقاة ،ناذكر هناا فقاة اإلوارا ات
املقةحة اات العالقة بتحصيل نفقة الطفل كا :،
أن يكون هناك نوعان من الصكوك صك ،أو إلثبات واقعة الطاالق ،وصاك
(أ)
اوي شامل بعد انتها قضية منا عة الطالق وإصدار احلكم ين فيا علاى اكار األحكاام اخلاصاة
باحلضانة والوالية والنفقة والر ية والسكن واحلقوق املشةكة
(ىل) أن يشتيل صك الطالق على مقدار النفقة ،ومدهتا لكل من املطلقة ،واألبنا
(مبا يف الك األونة) وطرق حتصيلها
( )،أن يش ااتيل ص ااك الط ااالق عل ااى نا ا واض اال خ ااامل بتس ااوية أوض اااع األبن ااا
فييا يتعلق بأوراقهم الثبوتياة( ،وإىل واناب صاك الطاالق ،يسالم كال طارف بطاقاة اهلوياة الوطنياة
اخلاصة ب بعد حتديا معلوماهتاا هاذف الطارف ا خار وإضاافة األبناا  ،كياا يسالم األىل ساجل
األسرة (دفة العاولة) بعد حتديا معلومات  ،وتسلم األم احلاضنة نس ة أصلية من سجل األسارة
مع إعطاوها صالحية است را ،الوثاوق الال مة ألبناوها
(د)

أن يشتيل صك الطالق على حتديد السكن وبداول

(ه)

أن يدون يف صك الطالق مصري األمالك وااللتزامات املشةكة

(و) أن يشتيل صك الطالق على عدد األوالد ،أو األونة ،باإلضافة إىل املعلوماات
الش صية ووهة العيل ،ورقم اهلوية.
 -١73كيا تدرت و ارة العد حالي ا بالتعاون مع اجلهات احلكومياة ،ومدسساات اجملتياع املادي،
إنشااا وحاادات ربااة آ إلكااةوي ب ا األوهاازة احلكوميااة وغااري احلكوميااة ههااا القضااا يف مجيااع
اكم (األحوا الش صية) حت إشراف قاضي التنفيذ لتحقياق بيوعاة مان األهاداف ناذكر هناا
فقة ما ل عالقة بتحصيل نفقة الطفل كا :،
تس اريع احلصااو علااى املعلومااات والبيانااات الضاارورية لبنااا احلكاام القضاااوي،
(أ )
ومساااعدة القضاااة يف حتديااد مقاادار النفقااة ،وحتديااد الطاارف األصاالل للحضااانة ،والواليااة ،وغريهااا
من املعلومات الال مة
(ىل) اختصااار ماان التقاضااي ،وتفعياال إو ارا ات التبليااي والتنفيااذ يف قضااايا األح اوا
الش صية وعلى األخ قضايا الطالق واهلجر وتبعاهتا (مثل حتصيل نفقة الطفل)
( )،التعاون مع قسم (أو داورة) احلجز والتنفيذ يف احملكياة ل ساهام يف تنفياذ األحكاام
اليت يصدرها القاضي يف حق امليااطل أو امليتنعا عان تنفياذ األحكاام القضااوية الايت يقررهاا القضاا
(مثل :حتصيل نفقة الطفل)
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(د) تأساايمل قاعاادة معلومااات وبيانااات عاان قضااايا األح اوا الش صااية وخصوص ا ا
قضايا الطالق وتبعات (مثل :حتصيل نفقة الطفل) عن طريق ربة احملكية بو ارة العد
(ه) اعتيا اااد امل اطبا ااات اإللكةونيا ااة ووسا اااول االتصا ااا احلديثا ااة لتس ا اريع عيليا ااات
احلصو على املعلومة ،وتسريع تنفياذ األحكاام القضااوية (الايت ال حتتيال التاأخري ،أو املياطلاة مثال:
حتصيل نفقة الطفل).
 -١7٤أخ اريا ،وانسااجاما مااع مباادئ مصاالحة الطفاال الفضاالى ،تعياال و ارة العااد حالي اا علااى
إنشااا صااندوق يتكفاال بتقااد النفقااة ملسااتحقيها يف حالااة استعصااا احلصااو عليهااا مباشاارة ماان
املادين املسادو ماليا ا عان الطفال .وبااالرغم مان أن تاأم نفقااة الطفال يف حالاة الطااالق
الشا
ماان األىل يااتم اسااتقطاعها بشااكل مباشاار وإوباااري بصاارف الن اار عاان مااربرات الطااالق وظروفا ،
إال أن املشااروع يرتكااز يف مفهوم ا العااام علااى تااوفري صااندوق قااادر علااى ضاايان وانت ااام حصااو
الطفل على هذه النفقة ،خصوصا يف احلاالت االستثناوية عند امتناع ،أو تأخر الزو ،،أو املطلاق
عاان الوفااا بالتزاماتا املاليااة حيااا الزووااة أو املطلقااة وأبناوهيااا ااا يصااعب فيهااا اسااتقطاع النفقااة
على دو فوري ومباشر لصاحل األطفاا  .هناا ،يقاوم الصاندوق بصارف النفقاة لليحكاوم هلاا علاى
دااو مناات م وبصاارف الن اار عاان رغبااة أو قاادرة الاازو ،،يف حا اسااتيرار الصااندوق مبتابعااة احملكااوم
علي  ،هيا يكون الصندوق (وليمل النسا وأطفاهلن) خصيا ملن يتأخر عن دفع النفقة.
 -١75كيا يتضين املشروع وضع منهج دقيق يف تقادير حجام النفقاة يأخاذ باحلسابان ظاروف
األساارة االقتصااادية ،واالوتياعيااة ،وكااذلك خضااوع إىل املراوعااة والتقااو عنااد حاادوا تغ اريات
على وضع الزو ،االقتصادي ،أو التغريات اليت تطرأ على األسرة كير أحد األبنا مثالا.
 -١76وقاد أعلان معاا و يار العاد ورواايمل اجمللامل األعلاى للقضاا  ،يف ختاام ملتقاى (القضااايا
األسرية يف احملاكم الشرعية) الاذي ن يتا و ارة العاد بالتعااون ماع اجليعياة الساعودية للدراساات
االوتياعي ا ا ااة يف مدين ا ا ااة الري ا ا ااا خ ا ا ااال الف ا ا ااةة م ا ا اان ١٤33/5/١7-١5ه ( 9-7نيس ا ا ااان/
أبريل  ،)20١0عن قرىل استكيا دراسة الشروط الن امية لصاندوق النفقاة علاى املطلقاات مان
ث ااالا وه ااات حكومي ااة (و ارة الش ادون االوتياعي ااة ،وو ارة املالي ااة ،ومدسس ااة النق ااد س اااما) وأن
العياال وااا مر حالي ا ا السااتطالع مااا لاادى تلااك اجلهااات حااو آليااة عياال الصااندوق يف حااا بااد
تطبيق ا ا  ،وم اان ال ااك إي ااداع النفق ااة يف حس اااىل املس ااتفيدات البنك ااي مباش اارة دون ال ااذهاىل إىل
احملكيااة .وواادير بالااذكر أن مشااروع (صااندوق النفقااة) تدعيا اامل ماان أكاارب من يااات اجملتيااع
املدي يف امليلكة العربية السعودية ،ويهدف لتقد حلاو وآلياات وإوارا ات مان شاأ ا اإلساهام
بشكل كبري وفعا يف حتصيل النفقاة لليطلقاة واألبناا  ،كياا ساييكن املطلقاة وأبناوهاا مان التيتاع
بكثري من حقوقهم اليت أقرها هلم الشرع.
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س دس ا -الصحة فال ل ه
(ال دة  6فالفق ة  3د ال دة  18فال واد  23ف 24ف 26فالفقر ات 3-1
د ال دة )27
 -١77تااو امليلكااة العربيااة السااعودية اهتيام اا كب اريا بصااحة األطفااا علااى دااو مت تفصاايل يف
التقري ارين األو والثاااي ،وعلااى دااو أشااادت جلنااة حقااوق الطفاال يف ملحوظاهتااا الصااادرة عقااب
الن اار يف التقرياار الاادوري الثاااي للييلكااة باااإلورا ات املت ااذة لتحسا احلالااة الصااحية ل طفااا
مب ااا يف ال ااك تب ااين ن ااام الص ااحة وإورا اتا ا التنفيذي ااة ،و ص ااي املا اوارد اجلي اادة مليزاني ااة القط اااع
الصااحي ،وبالتقاادم الااذي حتقااق يف امليلكااة مبحااو ومنااع األمارا املعديااة وكساار حاااوز الصااي
حاو فااريوت وماار نقا املناعااة املكتسااب .ويااورد هااذا اجلااز ماان التقرياار التاادابري والسياسااات
والربامج املستحدثة أو املعتيدة أو املزماع اعتيادهاا يف امليلكاة واملتعلقاة بالقضاايا والنقااط الفرعياة
الوارد بيا ا يف الفقرات التالية.
(أ) البق ء فالن ء (الفق ة  2د ال دة )6
 -١78تكفا اال امليلكا ااة العربيا ااة السا ااعودية بقا ااا األطفا ااا ومنا ااوهم دون متييا ااز ،حيا ااا حا ااددت
االسةاتيجية الصحية لو ارة الصحة ( )2020-20١0املنهج الاذي تقادم با اخلادمات الصاحية
هييااع مسااتوياهتا .ويتضااين اهلاادف االس اةاتيجي األو اعتياااد ماانهج الرعايااة الصااحية املتكاملااة
والشاملة مع االهتيام باجلانب البحثي والتعلييي ،وتعزياز الرعاياة الصاحية األولياة .كياا تضاين
اخلطااة االساةاتيجية للصااحة الوطنيااة واملعتياادة ماان املقااام السااامي يف ١٤30ه (املوافااق )2008
وملاادة عشارين ساانة رعايااة الطفولااة ،ورعايااة األمومااة متضااينة الوقايااة والعااال ،مل تلااف مراحاال منااو
وتطااور الطفاال ماان بدايااة املرحلااة اجلنينيااة إىل اكتيااا منااوه ونضااج  .ويااذكر هااذا التقرياار فييااا يلااي
أهم االسةاتيجيات اليت مت اعتيادها مدخرا ويف إطار اخلطة االسةاتيجية الصحية الوطنية.
 -١79مت اعتيا اااد اس ا اةاتيجية الرعايا ااة الصا ااحية األوليا ااة ( ،)2020-20١0وتضا ااين اهلا اادف
االسةاتيجي األو حتس صحة الطفل ،وحتس صحة األم ،والصحة اإل ابية ،وحتسا صاحة
األش امل اوي اإلعاقة.
 -١80اعتيدت االسةاتيجية الوطنية للصحة اإل ابية من و ير الصحة بامليلكة العربياة الساعودية
عااام ( ،)20١١والاايت تضااين تاادخالت صااحية تسااتهدف األف اراد يف ساان املراهقااة بااالةكيز علااى
التثقيااف اإل اااي ،والتغاريات الفساايولووية الاايت تطارأ علااى اجلنسا يف هااذا العياار واألمارا املنتقلااة
عاان طريااق امليارسااات اجلنسااية اخلاطئااة .ومت ،يف هااذا اإلطااار خااال الفااةة ماان ١٤32/5/26ه
ح ١٤32/7/7ه ( 30نيسان/أبريل  20١0ح  9حزيران/يوني  ،)20١0إقاماة أرباع دورات
تعريفية مبناطق امليلكاة يف وادة ،والادمام ،والباحاة ،وتباوك ملادة ثالثاة أياام ،ومت تادريب ماواة طبياب
من أطبا الرعاية الصحية األولية واإل ابية.
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 -١8١مت اعتياااد االس اةاتيجية الوطنيااة لليااافع والشااباىل عااام ( )20١١وهااى هتااتم باألطفااا
ابتاادا ا ماان عشاار ساانوات إىل ايااة مرحلااة الشااباىل  2٤ساانة .ومت يف هااذا اإلطااار ،إعااداد األدلااة
االسةشادية يف با مرحلة اليفوع والشباىل والتعريف بالتطورات والتغريات اجلنسية ،والوقاية من
التدخ واإلدمان ،والتأهيل النفسي والبدي .ويف هذا اجملا  ،قام و ارة الصحة باعداد وتن يم
املادمتر اخلليجااي لصااحة الياافع والشااباىل ( )20١2مبدينااة وادة يف الفااةة ماان ( ١0-8نيسااان/
أبريل  ،)20١2حت عناوان لتعزياز الشاراكة اجملتيعياة لصاحة الياافع والشاباىلل .وهادف املادمتر
إىل تعزياز الشاراكة اجملتيعياة لصااحة الياافع والشااباىل وتسالية الضااو علاى املشااكالت وامل اااطر
الصااحية واالوتياعيااة والنفسااية والساالوكية الاايت تواو ا اليااافع والشااباىل وكيفيااة التعاماال معهااا.
كيااا مت تشااكيل جلنااة تنفيذيااة لصااحة اليااافع والشااباىل يف عااام ( )20١١بااو ارة الصااحة تشاايل
كل اإلدارات املعنية بصحة املراهق بالو ارة وهتدف إىل تنفيذ ومتابعة وتقو النشاطات اخلاصاة
بصحة املراهق .
 -١82مت اعتيااد االساةاتيجية الوطنيااة للطفولاة املتضااينة يف أهادافها خفااا معادالت الوفيااات
ل طفا دون اخلامسة والرضع وعند الوالدة ،واحلفاظ على مستويات عالية مان التغطياة بالتحصا
ع اان طري ااق لقاح ااات األطف ااا يف برن ااامج التحصا ا املوس ااع ،وال ااك ه اادف احلف اااظ عل ااى خل ااو
امليلك ااة م اان ش االل األطف ااا وإ ال ااة أم ا ارا احلص اابة ،واحلص اابة األملاني ااة ،والنك اااف ،ومكافح ااة
األمارا األخاارى ،وتشااجيع الرضاااعة الطبيعيااة الكاملااة حا ايااة الشااهر السااادت وتقلياال نساابة
اضااطرابات نق ا اليااود وفيتااام ( )Aوفقاار الاادم ،وحتس ا اخلاادمات الصااحية األساسااية جلييااع
األطفاا  ،وتقااد املسااعدة ل طفااا املصااب بااأمرا نفساية ،وتااوفري الرعاياة الصااحية والتأهيليااة
ل طفااا اوي اإلعاقااة ،وتطااوير ودعاام الوحاادات الصااحية املدرسااية ،والتوسااع يف تطبيااق برنااامج
الفح املبكر لليواليد ،والتوسع يف تطبيق برنامج الفح املبكار قبال الازوا ،،وتقليال معادالت
ح اادوا اع ااتالالت الس اايع والص اام والوقاي ااة م اان اإلعاق ااة الس اايعية جليي ااع املوالي ااد ،والوقاي ااة م اان
اعتال البصر والعيى لدى األطفا .
 -١83اعتيا ا اادت االس ا ا اةاتيجية الوطنيا ا ااة للصا ا ااحة والبيئا ا ااة بق ا ا ارار بلا ا اامل الا ا ااو را رقا ا اام 292
وتاااريخ ١٤29/9/22ه ( ١أيلو /ساابتيرب  ،)20١0وتتضااين الوقايااة واحلااد ماان خماااطر تلااوا
البيئة ومكافحتها بالعديد من الاربامج والنشااطات الايت تانعكمل علاى صاحة الطفال وبقاوا ومناوه.
وقد اشتيل االسةاتيجية على اثين عشار عنصارا منهاا :واودة اهلاوا  ،الساالمة الغذاوياة ،التلاوا
اإلشاعاعي ،التلااوا الضوضااوي ،وتنييااة املاوارد الطبيعياة املتجااددة واحملاف ااة عليهاا .كيااا تضااين
هااذه االساةاتيجية آليااة للتنفيااذ ميكاان مبووبهااا تفعياال السياسااات ووضااعها موضااع التنفيااذ لضاايان
الفاودة املرووة من هذه االسةاتيجية.
 -١8٤وتنتهج و ارة الةبية والتعليم اساةاتيجية التثقياف التناسالي يف املادارت كيادخل للتثقياف
اجلنسااي ،والةبيااة اجلنسااية حيااا يااتم إدرا ،دراسااة اجلهااا التناساالي ،ووظاوف ا للااذكر واألنثااى يف
املناهج الدراسية لطالىل املرحلة املتوسطة ،والثانوية وبيان كيفياة ااف تهم علاى أنفساهم يف هاذه
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املرحلااة احلروااة ماان انتشااار األمارا السااارية املنتقلااة عاان طريااق اجلهااا التناساالي عاارب امليارسااات
الضااارة والغااري شاارعية .كيااا هتااتم االساةاتيجية الوطنيااة للصااحة اإل ابيااة هااذا اجلانااب وتركااز علااى
الثقافة اجلنسية للشباىل والشابات املقبل على الزوا ،عرب رسااول توعوياة ومقاابالت بيانهم وبا
القاوي على تقد خدمات الصحة اإل ابية يف املراكز الصحية.

تطور مجيع مدشرات احلالة الصحية
 -١85أثاارت ال اربامج واملبااادرات الصااحية يف امليلكااة خااال العقااد املاضااي تااأثريا إرابي اا علااى
ادما يعكسا تطاور مجياع
خمتلف اجلوانب الصحية حيا شهدت اخلدمات الصحية يف امليلكة تق ا
مدش ارات احلالااة الصااحية وماان بينهااا مدش ارات رعايااة الطفولااة .علااى ساابيل املثااا  :تب ا اجلااداو
رقاام ( ٤7إىل  )5١تاادي انتشااار حاااالت اإلصااابة باإلسااها واملالريااا والبلهارساايا والاادرن الروااوي
لفئااة األطفااا يف عااام ( .)20١0كيااا حتساان معااد وفيااات األطفااا دون اخلامسااة لكاال ألااف
ما اان  ٤3عا ااام ( )١990إىل  2١حالا ااة با اااأللف عا ااام ( ،)2008إىل  ١9.5حالا ااة با اااأللف
عااام ( .)20١0ان اار معاادالت وفيااات األطفااا دون اخلامسااة ووفيااات األطفااا دون اخلامسااة
حسااب اإلصااابة يف واادو رقاام ( .)٤يف حا حتساان معااد وفيااات األطفااا الرضااع لكاال ألااف
م ا اان  3٤ع ا ااام ( )١990إىل  ١8ع ا ااام ( ١6.9 ،)2008يف ع ا ااام ( .)20١0ه ا ااذا ويرو ا ااع
اخنفااا معاادالت وفيااات األطفااا إىل تطبيااق العديااد ماان ال اربامج مثاال برنااامج الفح ا املبكاار
ل طفا حديثي الوالدة ،والربنامج املوسع للتطعييات ،وبرنامج الرعاية املتكاملة للطفال املاريا،
وبرامج األمومة ا منة ،والرضاعة الطبيعية ،وبرنامج االكتشاف املبكر ل عاقة.
 -١86و ا ال شك في أن امليلكة قد أ زت تقدم ا كبريا يف اإلصحا البيئي وتاصاة يف باا
مياااه الشاارىل والصاارف الصااحي والااذى أنعكاامل إرابي ا ا علااى صااحة األطفااا  .كيااا صاادر ن ااام
الن ام العام للبيئة باملرسوم امللكي رقم م 3٤/وتاريخ ١٤22/7/28ه ،الذي تضين العديد من
أوو ا احلياي ااة البيئي ااة ،منش اائا وه ااة مت صص ااة للعناي ااة بالبيئ ااة ومحايته ااا و ي االا اجله ااات العام ااة
والش ااركات ،واملدسس ااات ،واألف ا اراد التزام ااات واض ااحة د ااو البيئ ااة للوف ااا ه ااا ل ااذلك اخنفض ا ا
معدالت النزالت املعوية والوفيات نتيجة اجلفاف وأمارا ساو التغذياة ل طفاا أقال مان عاام
بشكل ملحوظ يف امليلكة منذ عام ( .)200١كذلك كاان جلهاود الدولاة لليحاف اة علاى اهلاوا
داخل املدن بعيدا عن امللوثات اليت تتسابب يف كثاري مان العادوى التنفساية احلاادة ع ايم األثار يف
اخنفااا نسااب اإلصااابة بالتنفسااات احلااادة ل طفااا أقاال ماان اامل ساانوات ،فض االا عاان الاادور
الذى يقوم ب اإلصحا البيئي يف اخنفا نسب تفشي املالرياا والبلهارسايا با األطفاا  .ويبا
اجل اادو رق اام ( )52نش اااطات ص ااحة البيئ ااة خ ااال ع ااام ١٤32ه ( )20١١ال اايت أس ااهي يف
اخنفا معدالت انتشار اإلصابة ببعا األمرا السارية يف امليلكة.
(ب) اوجف ذفف اإلع قة (ال دة )23
 -١87أشادت جلنة حقوق الطفل يف ملحوظاهتا الصادرة عقب الن ر يف التقرير الدوري الثااي
للييلكااة باااجلهود ال ايت تبااذهلا الدولااة لضاايان أن يكااون لاادى األطفااا املصاااب باعاقااات فرص اا
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أفضاال يف اجملتيااع عاارب دبهاام مااع أقارا م يف املاادارت ويف املناساابات الثقافيااة والرياضااية ،وأشااارت
أيضاا إىل التيييااز الااذي قااد يواو ا األطفااا املعااوق يف حياااهتم اليوميااة وتسااا ل حااو توظيااف
منهجية قاوية على أن هدال األطفا هم أصحاىل حقوق وحتديدا يف با الربامج والسياسات
الوطنية اخلاصة باألطفا املصاب باعاقات.
 -١88وانطالق اا ماان مقتضاايات كاال ماان املااادة  23ماان اتفاقيااة حقااوق الطفاال واملااادة  2٤ماان
االتفاقيا ا ااة الدوليا ا ااة حلقا ا ااوق األش ا ا ا امل اوي اإلعاقا ا ااة الصا ا ااادرة باملرسا ا ااوم امللكا ا ااي رقا ا اام م28/
وت اااريخ ١٤29/5/22ه ،املعتي اادة م اان اجليعي ااة العام ااة ل م اام املتح اادة يف  2٤ك ااانون األو /
ديساايرب  )2006والاايت انضااي إليهااا امليلكااة يف (آىل/أغسااطمل  ،)2008واسااتجابة لتوصااية
جلن ااة حق ااوق الطف اال ب ااأن تأخ ااذ الدول ااة يف حس اابا ا القواع ااد القياس ااية ل م اام املتح اادة اخلاص ااة
باملساااواة يف الفاارمل ل ش ا امل املصاااب باعاقااات والاانهج ال ارويمل الااذي تب ا علي ا احلقااوق يف
مجيااع السياسااات وال اربامج الوطنيااة اخلاصااة باألطفااا املعااوق  ،وتوصااية اللجنااة كااذلك إىل ا اااا
اإلو ا ارا ات الض اارورية ملن ااع التييي ااز ال ا اواقعي ض ااد األطف ااا املع ااوق ودبه اام يف اجملتي ااع وتعزي ااز
اسااتقالليتهم .بن اا علااى الااك وإضااافة إىل مااا مت تفصاايل يف الفقاارة رقاام ( ،)275ا ااذت الدولااة
مجل ااة م اان الت اادابري والسياس ااات وال ا اربامج تعزي ا ازا حلق ااوق األطف ااا اوي اإلعاق ااة تتعل ااق بتحقي ااق
األهداف املبينة يف الفقرات التالية.
 -1تأ يد حق اوجفر ذف اإلع قرة لري الل لرع حير ة  ،رة ،لري فر ف تكفرل لهرم ،ر ا لهم
فتعزز اعل دهم على النفس فتيس ش ،لهم الفعلية لي ال جل ع
 -١89تو امليلكة اهتيام اكبريا برعاياة وتعلايم وتأهيال وتادريب األطفاا اوي اإلعاقاة وتقادم و ارة
الشاادون االوتياعيااة العديااد ماان ب ارامج التأهياال وتااوفري األوهاازة التعويضااية مل تلااف أن اواع اإلعاقااات
(يروى الن ر يف الفقارات رقام  ٤١و ٤6و .)275وقاد شاهدت السانوات األخارية تناامي دور القطااع
األهلااي يف املناصاارة والاادفاع عاان حقااوق األشا امل اوي اإلعاقااة خصوصاا األطفااا  ،والاايت أسااهي
عل ا ااى س ا اابيل املث ا ااا يف اعتي ا اااد املش ا ااروع ال ا ااوطين للتعام ا اال م ا ااع األطف ا ااا اوي اض ا ااطرابات تش ا اات
االنتب اااه وف اارط احلرك ااة) الص ااادر بقا ارار بل اامل ال ااو را رق اام ( )٤وت اااريخ ١٤30/١/8ه ( ١5ك ااانون
الثاي/ينا اااير  )2009واملنشا ااور هريا اادة أم القا اارى يف العا اادد رقا اام ( )٤238وبتا اااريخ ١٤30/2/٤ه
( 3١كانون الثاي/يناير .)2009
 -١90كي ااا ق ااام القط اااع األهل ااي اخل ااريي بتأس اايمل اجليعي ااة اخلريي ااة ل طف ااا املع ااوق  ،حي ااا
تشيل م لة اخلدمات التابعاة للجيعياة ساتة مراكاز هاي :مركاز امللاك فهاد بالرياا  ،وتبلاي طاقتا
االسااتيعابية اليوميااة أكثاار ماان  ٤00طفاال ،ومركااز امللااك عبااد ال هاادة وتبلااي طاقت ا االسااتيعابية
اليوميااة  300طفاال ،ومركااز األمااري ساالطان باملدينااة املنااورة بطاقااة يوميااة تبلااي  200طفاال ومركااز
األمااري سااليان باان عبااد العزيااز هاواال بطاقااة يوميااة تبلااي ١50طفاال إضااافة إىل مركااز مكااة املكرمااة
الااذى تبلااي طاقت ا االسااتيعابية اليوميااة ١50طفاال ،ومركااز اجلااوف الااذى تبلااي طاقت ا االسااتيعابية
اليومية  ١00طفل.
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 -١9١كيااا يووااد لاادى اجليعيااة مشااروعات حتا التأساايمل تشاايل مركااز منطقااة عسااري ساايقام
علااى مساااحة ١0 000م 2وبطاقااة اسااتيعابية يوميااة تبلااي ح اواىل  2 000طفاال ،ومركااز ونااوىل
الريا دو  ١00طفل ومشروع مركز الباحة ومركز الرت.
 -١92وعلى مستوى الوقاية من اإلعاقة تقوم و ارة الصحة بدراسة تطبياق آلياة الربناامج الاوطين
للوقاية مان اعاتال السايع والصايم ومكافحتا بناا علاى قارار و يار الصاحة رقام 26/20/١٤092١
املاادرخ يف ١٤25/8/29ه ( ١٤تش ارين األو /أكتااوبر  )200٤لوضااع خطااة لتنفيااذ الربن ااامج
وإنشا مراكز مت صصاة يف بعاا املستشافيات الرويساية هلاذا الغار ماع تاأم الكاوادر البشارية
الال مة.
 -١93كيااا تقااوم و ارة الصااحة بتنفيااذ برنااامج الكش اف عاان أم ارا التيثياال الغااذاوي الوراثيااة،
وحاالت نق إفرا الغادة الدرقياة يف حاديثي الاوالدة يف مجياع منااطق و اف اات امليلكاة .وكاان
هلااذا الربنااامج أثااره يف الكشااف املبكاار و فاايا معاادالت اإلعاقااة ب ا األطفااا حااديثي الااوالدة.
وياتم التصاادي ألمارا التيثياال الغاذاوي الوراثيااة الايت ياتم الكشاف عنهااا مبكارا ،عاارب تاوفري أغذيااة
خاصااة وألبااان مناساابة ،وكااذلك عاارب تقااد خاادمات التاادخل املبكاار لتأهياال األطفااا دون ساان
الرابعة والك يف العديد من املراكز املت صصة اليت أقامتها اجليعيات األهلية.
 -١9٤وألن الزوا ،حدا مهم ،ويتطلب وقاياة الطارف والذرياة مان األمارا الوراثياة واملعدياة،
قام و ارة الصحة باستحداا مصطلل الزوا ،الصاحي الاذى هاو حالاة مان التوافاق واالنساجام
ب الزوو مان الناواحي الوراثياة .ويشايل مفهاوم الازوا ،الصاحي إوارا الفحا الطايب اإللزاماي
لليقبل على الازوا ،ملعرفاة وواود اإلصاابة لصافة بعاا أمارا الادم الوراثياة (فقار الادم املنجلاي،
والثالساايييا) وبعااا األم ارا املعديااة (االلتهاااىل الكباادي الفريوسااي ىل/، ،نق ا املناعااة املكتسااب
لاإليد ل) والك بغر إعطا املشورة الطبية حو احتيالية انتقا تلك األمرا للطرف األخر
يف الزوا ،أو إىل األبنا يف املستقبل وإعطا اخليارات والبداول أمام املقبل علاى الازوا ،مان أوال
مساااعدهتيا علااى الت طااية ألساارة سااليية صااحي ا ،وجتنااب املشااكالت االوتياعيااة والنفسااية ،والتقلياال
ماان األعبااا املاليااة الناجتااة عاان عااال ،املصاااب علااى األساارة واجملتيااع وتقلياال الضااغة علااى املدسسااات
الصااحية وبنااوك الاادم .ويعااد برنااامج الاازوا ،الصااحي برناب اا توعوي اا وقاوي اا يااتم إل ازام املقبل ا علااى
الزوا ،على إورا الفح قبل الزوا ،،مع ترك القرار هليا .ويتم الةكياز يف الربناامج علاى فحا
املقبلا علااى الاازوا ،ماان سااة أمارا هااي :ماار الاادم ثالسايييا  -ماار الاادم املنجلااي - HIV -
الته اااىل كب اادي ىل  -الته اااىل كب اادي  .،وبل ااي ع اادد املراك ااز ال اايت تق اادم خدم ااة الفحا ا قب اال
ال اازوا ١30 ،مركا ازا عل ااى مس ااتوى امليلك ااة يف حا ا بل ااي ع اادد امل تا اربات ال اايت تق ااوم ب ااالفح
لليقبل علاى الازوا ،عادد ( )9١خمتاربا .وبلاي متوساة عادد املفحوصا سانويا مان املقبلا علاى
الزوا ،منذ البد في .250 000
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 -2تأ يد حق اوجف ذف اإلع قة لي الل

فاللأهيل ال هني

 -١95تقااوم و ارة الصااحة بتقااد خاادمات التأهياال ل طفااا اوي اإلعاقااة عاارب مراكااز التأهياال
الطاايب الاايت تشاارف عليهااا الااو ارة باإلضااافة إىل مراكااز التأهياال الطاايب التابعااة للجهااات احلكوميااة
األخرى ،ويوضل ودو ( )53احلاالت اليت ترددت على مراكز التأهيل الطيب باو ارة الصاحة يف
ع ااام ( ،)20١0فيي ااا يوض اال و اادو ( )5٤احل اااالت ال اايت ت اارددت عل ااى مراك ااز التأهي اال الط اايب
باجلهات احلكومية األخرى يف عام (.)20١0
 -١96كي ااا تق ااوم ع اادة وه ااات حكومي ااة ،وأهلي ااة بتق ااد مب ااادرات يف ب ااا ت اادريب ،وتأهي اال
األطفااا اوي اإلعاقااة ومتكياانهم ماان ارسااة حياااهتم بصااورة طبيعيااة ،مثاال مااا يقااوم ب ا مركااز رعايااة
وتأهيل األطفا املعوق بالريا بأدا دور فاعل دو تأهيال األطفاا املعاوق صاحي ا ،واوتياعيا ا،
ومتكياانهم ماان ارس ااة نشاااطهم احلي ااوي بصااورة طبيعيااة .ويوض اال اجلاادو رق اام ( )55عياار وع اادد
األطفا الذين مت رعايتهم باملركز خال عام ( )20١0وعدد اجللسات العالوية لكل طفل.
 -١97كيا ااا جتا اادر اإلشا ااارة إىل اخلا اادمات اجلديا اادة الا اايت تقا اادمها و ارة الشا اادون االوتياعيا ااة
لليعوق عرب منل سيارات ألكثر من أربعة أالف معوق بهزة بأحدا األوهزة تساعدهم علاى
تلبيااة احتياواااهتم اليوميااة كيرحلااة أوىل يتبعهااا نااو بقيااة املعااوق هااذه اخلدمااة وماان ضااين هااذه
احلاالت األطفا املعوق .
(ج) الصحة فالخ ت الصحية
 -١98أشادت جلنة حقوق الطفل يف ملحوظاهتا الصادرة عقب الن ر يف التقرير الدوري الثااي
للييلكة باإلورا ات املت ذة يف با الصحة واخلدمات الصحية ل طفا  .وأشارت اللجناة ماع
الك إىل قلقها من تأثري عناصر يف منة احلياة على صحة األطفا مبا يف الاك الساينة ،ومعادالت
سو التغذية مقارناة باملساتويات العاملياة ملقياات التغذياة العاماة للفارد .وأوصا اللجناة باأن حتسان
الدولااة العضااو ماان وضااع التغذيااة للرضااع ،واألطفااا مااع االهتيااام اخلااامل باألطفااا يف املناااطق
الريفيااة ويف الوق ا نفس ا مواصاالة وتقويااة برابهااا اخلاصااة ملعاجلااة قضااايا بدانااة األطفااا وتشااجيع
األطفا وآباوهم على اعتياد منة حياة صحية ،وأوص اللجنة كذلك باالساتيرار يف باذ اجلهاود
اليت تقدمها الدولة ملنع فريوت ومر نق املناعة املكتسب.
 -١99وبنا على ما سبق ،وإضافة إىل االسةاتيجيات والتدابري الوطنياة املتنوعاة واملبيناة ساابق ا،
ا ا ااذت الدولا ااة مجلا ااة ما اان التا اادابري والسياسا ااات وال ا اربامج املتعلقا ااة بتحقيا ااق األها ااداف املبينا ااة يف
الفقرات التالية.
 -1ز دة أع اد فانلش ال ا،ز الصحية
 -200ادت كثاف ا ااة مراف ا ااق الرعاي ا ااة الص ا ااحية األولي ا ااة خ ا ااال الس ا اانوات املاض ا ااية ،فق ا ااد تط ا ااورت
أع ا ا ااداد املراك ا ا ااز الص ا ا ااحية ،ومت اس ا ا ااتحداا إنش ا ا ااا مراك ا ا ااز ص ا ا ااحية حس ا ا ااب حاو ا ا ااة التجيع ا ا ااات
الس ااكانية ،ف ااا داد ع اادد املراك ااز الصا ااحية القاوي ااة خ ااال الف ااةة ما اان ١٤23ه١٤3١-ه (2002
ح  )20١2وارتفع عددها من  ١ ١١9مركزا صحيا عاام ١٤0٤ه إىل  2 086مركاز صاحي
األسرة واملستشفيات.
عام ١٤3١/١٤30ه .وواري التوسع املستير يف َّ
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 -2تولي ال ع ة ال لنقلة ل ن جق الن ئية فصعبة الوصو فال ن جق قليلة ع د السك ن
 -20١انس ااجام ا م ااع مقتض اايات اتفاقي ااة حق ااوق الطف اال وخصوصا ا ا حتقي ااق املس اااوة با ا مجي ااع
األطفااا بصاارف الن ار عاان اإلمكانااات املاليااة ألساارهم ،وتركي ازا علااى األطفااا األكثاار احتياو ا ا،
رااري حالي اا اإلعااداد لتطبيااق برنااامج موس ااع خلاادمات الرعايااة الصااحية األوليااة املتنقلااة مب تل ااف
مناطق امليلكاة لتغطياة االحتياواات الصاحية األساساية للساكان يف املنااطق الناوياة والايت يصاعب
الوصو إليها ،واملناطق قليلة السكان واليت تبعد أكثر من  30كام عان أقارىل خدماة صاحية هلاا،
أو تساتغرق أكثار ماان  30دقيقاة يف الوصااو لل دماة الصاحية ،حيااا ياتم جتهيااز سايارات حتياال
عيادات متنقلة ها طبيب و رضة وساوق ومستلزمات طبية أساسية للكشاف ،إضاافة إىل األدوياة
األساسية الضرورية لياتم تقاد خادمات الرعاياة الصاحية األولياة اخلاصاة بالطفولاة ،مثال :متابعاة
وتطور النيو ل طفا والتطعيياات والتثقياف الصاحي ل مهاات حاو صاحة األطفاا وتغاذيتهم
التغذية السليية.
 -3ز دة تولي

الق ال ع ة الصحية اوفلية

 -202حترمل الدولة علاى اتبااع اج الرعاياة الصاحية األولياة طبقاا لتوصايات من ياة الصاحة العاملياة
يف أربعة عناصر هي ‘١‘ :تقد اخلدمات ‘2‘ ،التغطية الشاملة ‘3‘ ،القياادة ‘٤‘ ،السياساة العاماة.
وتتضااين خاادمات الرعايااة الصااحية األوليااة اإلصااحا األساسااي للبيئااة ،وتااوفري اإلمااداد مبياااه
الشارىل النقيااة حيااا تقااوم املراكااز الصااحية مبراقباة امليا اه التابعااة لليدينااة ،أو القريااة بالتعاااون مااع
و ارة الشدون البلدية والقروية ،وقد مت تغطية امليلكة باملياه النقية ،أو الصاحلة للشرىل بنسابة 85
يف املاوة ،أما الصرف الصحي فحوا  78يف املاوة من سكان امليلكة يسات دمون احلياماات
احلديثة.
 -4الب ن ج ال وسع لللطعي ت
 -203ارتفعا ا ا نس ا اابة متوس ا ااة األطف ا ااا احملص ا اان إىل  98يف املاو ا ااة ع ا اارب الربن ا ااامج املوس ا ااع
للتطعييااات ،إا يعتاارب التطعاايم حق ا ا لكاال طفاال وواوب ا ا علااى األساارة واجملتيااع .ويااتم تطعاايم كاال
طف اال ب ااالطعوم اإلوباري ااة خ ااال الع ااام األو م اان عي ااره ض ااد األم ارا املس ااتهدفة ب ااالتطعيم م ااع
اجلرعات املنشطة خال العام الثااي مان عياره حساب وادو ماين وحا مرحلاة دخاو املدرساة
طبق اا للربن ااامج ال ااوطين املوس ااع للتحص ااينات بامليلك ااة العربي ااة الس ااعودية ،وال ااذي م ااا ا يواص اال
انطالقت ا ا القويا ااة ،وق ا ااد لا ااوح اخنف ا ااا يف معا اادالت اإلصا ااابة يف بع ا ااا األم ا ارا املس ا ااتهدفة
بالتحص نتيجة ملا حتقاق مان تغطياة عالياة تفاوق التساع باملاواة مناذ بداياة هاذا العقاد .ومروعا ا
إىل النجا ااا الا ااذي حقق ا ا الربنا ااامج املوسا ااع للتطعييا ااات ا ااا أدى إىل خفا ااا نسا ااب اإلصا ااابة
ب اااألمرا املس ااتهدفة واستئص ااا م اار ش االل األطف ااا اويا اا م اان امليلك ااة .ويعك اامل اجل اادو
رقم ( )56نسبة التغطية والتحص ونوع اللقاحات يف امليلكة.
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ك لحة أ اض اإلسه
 -20٤ع اارب با ارامج مكافح ااة أما ارا اإلس ااها ل طف ااا أمك اان تتب ااع ح اااالت اإلس ااها عن ااد
األطفااا يف وق ا مبكاار ،وتااأ ،النتاااوج لتبشاار بتحقيااق اهلاادف املااأمو وادسااار حاااالت الوفاااة
بسبب هذه ال اهرة:
 9١.6يف املاوة من حاالت اإلسها مت تسجيلها با األطفاا الساعودي 8.٤ ،
(أ)
يف املاوة من احلاالت مت تسجيلها ب األطفا غري السعودي
(ىل)  53.2يف املاوة من حااالت اإلصاابة باإلساها ساجل با األطفاا الاذكور
مقابل  ٤6.8يف املاوة ل ناا
( )،مع م حااالت اإلصاابة باإلساها قاد حتسان نتيجاة لتعااطي العاال ،مبحلاو
اإلروا الفيوي مبراكز الرعاية الصاحية ،وبلغا نسابتهم  88.١يف املاواة مان بيال عادد حااالت
اإلصابة
(د)  ٤.٤يف املاو ااة فق ااة م اان بي اال ع اادد ح اااالت اإلص ااابة باإلس ااها مت تنا اوميهم
باملستشفيات لتلقي العال ،حت الرعاية املركزة.
 -205ويب ودو رقم ( )٤7حاالت اإلسها لدى األطفا حسب املنطقة ونتيجة العال،
لعااام ( )20١0حيااا يشااري اجلاادو إىل أن  3.95يف املاوااة فقااة ماان بياال عاادد احلاااالت مت
تناوميهم باملستشافيات لتلقاى العااال ،وأن مع ام حااالت اإلصاابة باإلسااها قاد حتسان نتيجااة
لتعاااطى العااال ،مبحلااو اإلروا الفيااوي مبراكااز الرعايااة الصااحية األوليااة وق اد بلااي معااد اهلااالك
النااوعي ( )Case Fatality Rateبساابب اإلصااابة باإلسااها  28.١حالااة وفاااة لكاال ١00 000
حالة إصابة باإلسها .

 -6الجواز الصحي لألم فالطفل
 -206مت اس ااتحداا وتطبي ااق خ اادمات اجل اوا الص ااحي ل ا م والطف اال طبق ا ا لتح ااديا برن ااامج
رعايااة األمومااة والطفولااة وإدراوا ضااين اخلاادمات الصااحية بااو ارة الصااحة بكافااة املراكااز الصااحية
ومستشاافيات امليلكااة ،لتتكاماال خاادمات رعايااة الطفولااة واألمومااة بالشااكل الااذي يضااين رعايااة
صااحية شاااملة ومتكاملااة لا م والطفاال .إا حت ااى رعايااة األمومااة والطفولااة باهتيااام يصااب ضااين
اااور تااوفري خاادمات الرعايااة الصااحية األساسااية ل مهااات قباال ،وأثنااا احلياال ،وبعااد الااوالدة،
ورعاية الطفولة وقاويا وعالويا مان كافاة الناواحي اجلسادية والنفساية واالوتياعياة .هاذا باإلضاافة
إىل التغذي ااة الس االيية ،والرض اااعة الطبيعي ااة ،وال ااوعي الص ااحي ،والتغ ااذوي خ ااال خمتل ااف مراح اال
احليل ،والطفل حديا الوالدة ح السنوات اخليمل األوىل من عيره.
 -207وقد مت عقد ( )٤دورات تدريبية مركزية ملنسقي برامج األمومة والطفولاة بامليلكاة يف كال
من الرعاية الصحية األولية يف املستشفيات للتدريب على كيفية است دام اجلوا الصاحي ،حياا
مت تدريب  ١60طبيب ا ،قام املنساقون للربناامج بتادريب األطباا وامليرضا يف منااطقهم حياا
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بلي عدد املتادرب علاى مساتوى املنااطق بامليلكاة ماا يقاارىل  750متادرب ا .كياا بلاي عادد نساخ
اجلا اوا الص ااحي ال ااذى مت تو يعا ا عل ااى املن اااطق بامليلك ااة ( 20منطق ااة)  500 000وف ااق ع اادد
األطفا املتوقع والداهتم يف العام نفس .
 -7تحسيد سلوى اللغ ة فال ض عة
 -208تبااذ الدولااة وهااودا حثيثااة لتفعياال اإلعااالم الصااحي لتعزيااز التغذيااة الطبيعيااة للطفاال يف
األشاهر الساتة األوىل .وتعياال الدولاة علااى تعزياز الرضااعة الطبيعيااة كأفضال طريقااة لتاأم االحتياوااات
الغذاويااة للطفاال واملساااعدة يف منااوه السااليم .وماان خطاوات تعزيااز الرضاااعة الطبيعيااة إطااالق مبااادرة
املستشاافيات لصااديقة األطفااا ل بالتعاااون مااع اليونيساايف ،وكااذلك املراكااز الصااحية صااديقة الطفاال.
ومت تطبي ااق ن ااام ت ااداو ب ااداول حلي ااب األم ،واملق اارر م اان املق ااام الس ااامي باملرس ااوم امللك ااي رق اام م٤9/
وتاريخ ١٤25/9/2١ه ( ٤تشرين الثاي/نوفيرب .)200٤
 -8تطو نظم ال اقبة الو ئية لأل اض ال ع ة
 -209تستير وهاود و ارة الصاحة عاما ا بعاد عاام يف تطاوير ن ام املراقباة الوباوياة ل مارا املعدياة
بامليلكة ،واالرتقا بأعيا السيطرة واملكافحة وصوالا الستئصااهلا والقضاا عليهاا .ونتيجاة للجهاود
املتواصلة عرب السنوات املاضية د أن وباوياة العدياد مان األمارا املعدياة قاد ادسارت يف السانوات
األخرية .أما بالنسابة ل مارا الايت تضاا معاد حادوثها فهاي حتا املالح اة املساتيرة لوحادات
املراقبااة الوباويااة املنتشاارة علااى امتااداد مناااطق امليلكااة والقطاعااات الصااحية امل تلفااة .ويب ا واادو
رق اام ( )57التغطي ااة التحص ااينية ع ااام  20١0م ومع ااد ح اادوا األما ارا املس ااتهدفة بالتحص ا ا
لعام ( )20١0مقارنة بأعوام (.)2009 ،2008 ،2007
-9

ض نقص ال ن عة ال كلس (اإل ز)
 -2١0أشادت جلنة حقوق الطفل يف ملحوظاهتا الصادرة عقب الن ر يف التقرير الدوري الثااي
لليلكة باإلورا ات املت ذة والتقدم الذي حتقق يف با و ومنع األمرا املعدية وكسر حاوز
الصي حو فريوت ومر نق املناعة املكتسب ،وأوص اللجنة باساتيرار امليلكاة يف باذ
وهودها ملنع فريوت ومر نق املناعة املكتسب.
 -2١١ونب ا هنااا اس ااتيرار وهااود امليلكااة يف ب ااا الوقايااة واحليايااة والع ااال ،ماان ماار نق ا
املناعااة املكتسااب (اإليااد ) ،وتاصااة لاادى األطفااا  .وتعااد امليلكااة يف هااذا اجملااا ماان الاادو اات
الوباويااة املن فضااة مبعااد إصااابة أقاال ماان واحااد لكاال ألااف ماان البااالغ  ،حيااا بلااي عاادد احلاااالت
املكتشفة للعام ( ٤39 )20١0سعودي ا و 682غري سعودي ،بينيا بلي العادد الةاكياي للحااالت
املكتش اافة من ااذ الع ااام ( )١98٤وح ا ا اي ااة الع ااام ( ٤ ٤58 )20١0س ااعوديا و ١١ 876غ ااري
سعودي ،وميثل األطفا أقل من  ١5سنة  3يف املاوة من احلاالت املكتشفة.
 -2١2وتقوم املدسسات الصحية والتعلييية يف القطاعي احلكومي واألهلاي بتنفياذ العدياد مان
ال اربامج اخلاصااة بالتوعيااة الصااحية حااو طاارق انتقااا العاادوى والةبيااة حااو حتس ا الساالوكيات
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املرتبطاة بارتفااع خمااطر العادوى عارب تنفياذ بارامج توعياة لعياوم أفاراد اجملتياع ،وخصوصاا الشاباىل،
وتشيل الندوات ،والربامج التدريبية للكوادر اإلعالمية ،وطباعاة وتو ياع الكتيباات ،والكاسايتات،
واملطوي ااان وتنفي ااذ با ارامج إااعي ااة وتلفزيوني ااة متع ااددة .وتق ااوم و ارة الص ااحة بتق ااد با ارامج مش ااورة
وتأهياال ل طفااا امليتيا بساابب اإليااد وملاان يعولااو م ،كيااا تقاادم هلاام مساااعدات ماليااة وعينيااة
بالتعاون مع و ارة الشدون االوتياعية على دو مت تفصيل سابق ا يف هذا التقريار ،وعارب من ياات
تطوعية خاصة باإليد  .وملنع التيييز يتم تنفيذ برامج توعوية وبرامج الدعم النفساي واالوتيااعي
فضالا عن أن األن ية القاوية ال متيز هدال األطفا عن غريهم.
 -2١3يقوم بلمل الشاورى بتادارت ن اام احلاد مان مار نقا املناعاة املكتساب (اإلياد ) ومان
ضين بنوده بانية العال ،جلييع املصاب  ،ووضاع إوارا ات وسياساات تضاين محاياة األطفاا مان
اإلصابة بالفريوت ،مثل :فح مجيع احلوامل ملنع انتشار املر من األم احلامل إىل اجلن .
 -2١٤وبالنساابة إىل انتشااار السااينة عنااد األطفااا  ،تشااري إحاادى الدراسااات يف امليلكااة بااأن
نسبة انتشار السينة عند األطفا بسن املدرسة (مدشر كتلة اجلسم  )BMI>30تصل إىل  28يف
املاوااة وتعااد ماان النسااب املرتفعااة عامليا ا .لااذلك ،تعااد االساةاتيجية الوطنيااة للغااذا والنشاااط الباادي
من الربامج املووهة ملكافحة انتشار البدانة عند األطفا يف امليلكة وتةكز على رفع الوعى حو
أ ية اتباع منة حياة صحى عرب الغذا املتوا ن و ارسة الرياضة والنشاط البدي ،وتوعية األطفا
يف املدارت إضافة إىل اويهم ،ويكون الك عرب التنسيق والتعاون ب و ارة الصحة ،وو ارة الةبية
(الصحة املدرسية) ،وو ارة األعالم ،وغريها من اجلهات املعنية األخرى .وسان تشاريعات خاصاة،
مثل :منع بيع املأكوالت غري الصحية يف املدارت أو الةويج هلا.
(د) صحة الي لعيد فن وهم
 -2١5أشادت جلنة حقاوق الطفال يف امللحوظاات والتوصايات الصاادرة عقاب الن ار يف التقريار
الدوري الثاي للييلكة ههود الدولة العضو يف ضيان منو األبنا والبناات يف سان الدراساة وحا
اية املراهقة عرب تزويدهم باخلدمات الصحية يف املدارت ،وبالووبات املغذية وبالثقافاة الصاحية،
ووااددت اللجنااة مااع الااك تسااا هلا بشااأن ت اوافر املعلومااات فييااا يتعلااق بصااحة امل اراهق ومبااا يف
الك الصحة اجلنسية والصحة النفسية .وأوص وفق التعليق العاام رقام  ٤حاو صاحة املاراهق
ومنوهم ببذ اجلهود يف تعزيز صحة املراهق وصغار السن.
 -2١6وبنا علاى ماا أظهرتا دراساة لل طاة الوطنياة للياراهق يف امليلكاة ( )20١١فاان عادد
املاراهق ماان الااذكور الااذين يتعاااطون امل اادرات بلااي  8.٤يف املاوااة ول ناااا  7يف املاوااة وكااذلك
أش ااارت إىل أن  8.5م اان املا اراهق ال ااذكور يشا اربون املس ااكرات و 7.2م اان املراهق ااات ،ا ااذت
و ارة الصااحة خط اوات واسااعة يف هااذا اجملااا  ،حيااا مت إعااداد برنااامج صااحة اليااافع  ،وإعااداد
األدل ااة اإلرش ااادية ،واإلوراوي ااة ،ومدشا ارات اجل ااودة النوعي ااة .ومت إدرا ،خمتل ااف املوض ااوعات اات
العالقة ومنها موضوعات الصحة النفسية والوقاية من اإلدمان ،وخدمات الصحة اإل ابية.
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 -2١7وتقوم الوحدات الصحية املدرساية التابعاة لاو ارة الةبياة والتعلايم بتقاد خادمات الصاحة
املدرسية ،واخلدمات الصحية العالوياة ،والاك بالتنسايق با الاربامج الصاحية الايت تشارف عليهاا
و ارة الصحة ملنع اال دواوية يف تقد اخلدمات.
(ه) الض ن اال ل عي فخ ت ف الق ع ة الطفل (ال دة  26فالفق ة  3د ال دة )18
 -2١8حتاارمل و ارة الصااحة علااى تو يااع عاااد ووصااو سااهل خلاادمات الرعايااة الصااحية العامااة
واألوليااة وفااق املناااطق وخاادمات الرعايااة الصااحية االستشاافاوية ،حيااا تتااا الرعايااة الصااحية باناا
لليواطن السعودي  .أما بالنسبة للعامل يف القطاع اخلامل فيتم تغطيتهم بالرعاية الصحية عرب
ن ااام راارب تلااك املدسسااات علااى تااوفري التااأم الصااحي للعااامل  .وهناااك طاوفااة ماان السياسااات
الصحية الداعية ألن ية العال ،لليواطن واملقيي بامليلكة وفق ا لن ام الضيان الصحي التعااوي
والوحتا التنفيذيااة .ويبا واادو رقاام ( )58تو ياع فئااات املراكااز باملناااطق لعااام ( ،)20١2يف حا
يب ودو رقم ( )59التو يع اجلغرايف لليراكز باملناطق.
(ف)

سلوى العيش
 -2١9أشارت جلنة حقوق الطفل يف ملحوظاهتا الصادرة عقب الن ر يف التقريار الادوري الثااي
للييلكة إىل قياام الدولاة باعاداد اساةاتيجية وطنياة خلفاا الفقار ،وأوصا اللجناة باساراع الدولاة
العضااو يف تبااين هااذه االساةاتيجية وإيااال األطفااا عنايااة خاصااة عنااد تنفيااذها .ويروااى الن اار يف
سلسلة التدابري والسياسات والربامج اليت ا ذهتا الدولة ومت تفصيلها يف معر تناو ملحوظاات
اللجنة الدولية حت البند (ه) صي املوارد من امليزانياة ،وكاذلك التادابري والسياساات والاربامج
الاايت ا ااذهتا الدولااة ومت تفصاايلها يف معاار تناااو وااز البيئااة األس ارية والرعايااة البديلااة (امل اواد 5
وم اان  9إىل  ١١والفقرت ااان  ١و 2م اان امل ااادة  ١8وامل اواد م اان  ١9إىل  2١و 25والفق اارة  ٤م اان
املادة  27واملادة .)39

س ع ا -اللعليم فالل

فالنش ج ت الثق لية

(ال واد  28ف 29ف)31
(أ) اللعليم قبل ال

سي فاللعلم ال بك

 -220أشادت جلنة حقوق الطفل يف ملحوظاهتا الصادرة عقب الن ر يف التقرير الدوري الثااي
للييلكااة باااجلهود الاايت تبااذهلا الدولااة وخاصااة يف وعاال مرحلااة ريااا األطفااا مرحلااة أساسااية يف
التعليم العام ،وتسا ل بشأن معدالت الدخو املن فضة يف هاذه املرحلاة .كياا أوصا اللجناة
بعدة توصيات يف هذا الشأن واعتبار التعليق العام للجناة رقام  7حاو تنفياذ حقاوق األطفاا يف
الطفولة املبكرة.
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 -22١واستجابة ملالح ة اللجنة الدولية املذكورة أعاله ،وإنفااا لتوو و ارة الةبية والتعليم دو
نشر وجتويد مرحلة ريا األطفا  ،مت تشكيل اللجناة العلياا لرياا األطفاا يف عاام (،)2009
لتت ااوىل اإلشا اراف املباش اار عل ااى رف ااع مع اادالت االلتح اااق ه ااذه املرحل ااة املهي ااة وجتوي ااد مكوناهت ااا
التعليييااة .وي اةأت هااذه اللجنااة معااا ناوااب الااو ير بعضااوية قيااادات الااو ارة اات العالقااة .وقااد
متكن ا هااذه اللجنااة يف وق ا قصااري نساابيا ماان يااادة الوظاااوف احلكوميااة املعتياادة ملرحلااة ريااا
األطفااا  ،وافتتااا أكثاار ماان  ١ 300روضااة أطفااا حكوميااة ودياادة يف مناااطق وغرافيااة حيثيااا
يووااد األطفااا األكثاار احتياواا وق حتا بالتوسااع املطلااوىل .وحتفيازا لرفااع معاادالت االلتحاااق يف
هذه املرحلة ،فقد أصدرت و ارة الةبية والتعليم قرارا بأن يستث من السن الن اامي احملادد للقباو
يف الصف األو االبتداوي ملن التحق منهم يف ريا األطفا .
 -222كيا مت مدخرا العيل على رفع امل صصات املالية هلذه املرحلة وفق التا :

صي ميزانية تشغيلية للروضات احلكومية تقدر با ( )١0 278 000ريااا
(أ )
للعام املاا ( )20١0كيساتلزمات تعلييياة .و صاي ميزانياة لتجهياز الروضاات باألثااا الصافي
وأوهزة املالعب اخلاروية املناسبة لليرحلة مببلي ( )8 000 000رياا
(ىل)
للعام ()20١١

اعتياااد ( ١١ألااف) وظيفااة ملعليااات ريااا

األطفااا يف امليزانيااة العامااة للدولااة

( )،اعتي اااد ف ااتل ( )37١روض ااة مب تل ااف املن اااطق واحملاف ااات ترك اازت يف املن اااطق
الفق اارية والناوي ااة الس ااتهداف األطف ااا األكث اار احتياو ا ا للتعل اايم املبك اار ،إض ااافة إىل املوافق ااة عل ااى
تأسيمل ( )١00روضة أهلية ،ليكاون بياوع ماا مت افتتاحا خاال هاذا العاام ()٤7١( )20١١
روضة تستوعب ( )37 720طفالا.
 -223وو اادير بال ااذكر أن للقط اااع األهل ااي وه ااودا ب ااار ة يف حتقي ااق التوس ااع واالنتش ااار لري ااا
األطفااا بتشااجيع ماان الدولااة إىل أن وصاال عااددها وفااق آخاار إحصاااوية للعااام ١٤3١/١٤30ه
( )20١0/2009إىل ( )730روضة أطفا  ،تضام ( )3 ١56فصال ،يلتحاق هاا ()5٤ ٤88
طفل ،منهم ( )5 9٤0من ونسيات أخرى ،وبلي عدد املعليات فيها ( )٤ 633معلية.
 -22٤كي ااا أن ل ااو ارة الش اادون االوتياعي ااة دورا ب ااار ا يف ب ااا ري ااا األطف ااا وحتدي اادا يف
اسااتهداف األطفااا األكثاار احتياو ا ا ،عاارب تقااد عاادة خاادمات يااأ ،يف مقاادمتها إنشااا ريااا
األطفااا وفصااو ااو األميااة وإقامااة الناادوات واحملاض ارات .كيااا تشاارف الااو ارة علااى اجليعيااات
اخلريية اليت من أهم نشاطاهتا رعاية األمومة ،والطفولاة ،وإنشاا رياا األطفاا  .وقاد مت التنسايق
مع و ارة الةبية والتعلايم لتطاوير بارامج رياا األطفاا وتزوياد رياا األطفاا التابعاة للجيعياات
اخلريية األهلية والتابعة للجيعيات التعاونية األهلياة باملعلياات واإلدارياات مان الساعوديات الاال،
تتوفر لديهن القدرة والكفا ة على العيل يف هاذا اجملاا ومباا حتتاوا مان مصاادر ووسااول الاتعلم،
ونتيجة لتلك اجلهود املشةكة تنامى عدد ريا األطفا التابعة لو ارة الشدون االوتياعياة بنسابة
( 20يف املاو ا اة) لتصا اال وفا ااق إحصا اااوية عا ااام ١٤3١/١٤30ه ( )20١0/2009إىل ()2٤6
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روضة أطفا  ،تضم ( )957فصال ،التحاق هاا ( )١6 5٤١طفاالا ،مانهم ( )١ 2٤٤طفاالا مان
ونسيات أخرى ،ويعيل فيها ( )١ 200معلية.
 -225وتق ااوم و ارة العي اال هه ااود ل اادعم وتط ااوير مراك ااز ودور حض ااانة األطف ااا والتوس ااع فيه ااا
ضين إطار مبادرة وبرامج عيل املرأة يف امليلكة بالتنسيق مع اجلهات املعنية والك بغر تقد
رعايااة مساااندة ل طفااا وق ا خاارو ،األم إىل العياال .وقااد عقاادت اوتياعااات مبشاااركة و ارات
(الةبيااة والتعلاايم ،والعياال ،الشاادون االوتياعيااة ،والشاادون البلديااة والقرويااة ،والصااحة ،وصااندوق
تنييااة امل اوارد البشارية) ومت يف تلااك االوتياعااات االتفاااق علااى توحيااد اجلهااود ب ا اجلهااات اات
العالق ااة ه ااذا املوض ااوع عل ااى أن يت ااوىل فري ااق ب ارامج عي اال امل ارأة ب ااو ارة العي اال التنس اايق ب ا ه ااذه
اجلهااات .كيااا مت إعااداد عاار منافسااة إلوارا دراسااة تطبيقيااة لتفعياال مشااروع التوسااع يف إنشااا
دور ،ومراكز حضانات األطفا وسيتم تكليف مركز استشاري مت ص إلورا تلك الدراسة.
 -226كيا أن هناك وهودا لقطاعات أخارى يف باا رياا األطفاا  ،ومنهاا( :اهليئاة امللكياة
باجلبياال وينبااع) حيااا أنشااأت ( )20روضااة أطفااا مو عااة علااى خمتلااف أحيااا ماادينيت (اجلبياال/ينبع)،
وتقااوم إدارة اخلاادمات التعليييااة بتشااغيل ( )١١روضااة ياادرت فيهااا أكثاار ماان ( )2 672طف االا،
وتشجيعا من اهليئة امللكية للقطاع اخلامل فقاد أساندت تشاغيل بقياة رياا األطفاا إىل مساتثيرين
سعودي وبارار رمزي .وتسعى اهليئة امللكية إىل وذىل القطاع اخلامل لالستثيار يف هذا اجملا
حيااا تااوفر هلاام األراضااي واحلاوافز التشااجيعية وتسااهيل اإلوارا ات اإلداريااة والفنيااة كيااا تااوفر هلاام
املعلومات اإلحصاوية اليت تشكل األسات يف خطة املستثيرين.
 -227ويف باا العناياة باعاداد وتأهياال معلياات رياا األطفاا حرصا الدولاة علاى التوسااع
يف افتتا أقسام اإلعاداد اجلاامعي يف صا رياا األطفاا  ،وعقاد الادورات التدريبياة املنت ياة
واملدمترات اليت تساعد على النهو مبستويات املعليات .ونلح تطور معليات ريا األطفا
ح بلي عدد املت صصات يف با رياا األطفاا واملادهالت املعيناات مانهن يف رياا األطفاا
ح عام ١٤3١/١٤30ه ( )١0 337( )20١0/2009معلية.
 -228ويف ب ااا ت اادريب معلي ااات ري ااا األطف ااا انطل ااق مش ااروع تط ااوير أدا معلي ااة ري ااا
األطفااا يف امليلك ااة العربي ااة الس ااعودية بالتع اااون م ااع برنااامج اخلل اايج الع ااري ل اادعم من ي ااات األم اام
املتحاادة اإلمناويااة ،ومن يااة اليونسااكو ،وتسااتغرق فااةة التاادريب هانيااة أسااابيع مبعااد أربااع ساااعات
يومياااا ،متاانل املتدربااة بعاادها شااهادة اوتيااا  .وقااد ط ارأ تطااور يف الفااةة احلاليااة علااى ريااا األطفااا
كينهج وفلسفة وأسلوىل ا نتج عنا تطاوير يف عيال مراكاز التادريب ،وتعيال و ارة الةبياة والتعلايم
حاليا ا دراسااة واقااع هااذه املراكااز لتطويرهااا مبااا يتناسااب مااع املسااتجدات العامليااة .ويف ساابيل الرفااع مان
كفا ة معليات ريا األطفا قام هيئة القيات والتقاو بتوويا مان و ارة الةبياة والتعلايم باعاداد
اختبااار مهااين ملعليااة ريااا األطفااا قباال دخوهلااا املياادان وساايتا أو اختبااار لليتقاادمات للعياال
يف عام (.)20١3
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 -229وعلى صعيد آخر ،مت إعداد الربامج واملشاريع اليت هتدف إىل حتقيق الرعاية والتعليم للطفل
مبا يتناسب مع احتياوات النياوية ،ومنها :برنامج السالمة الش صية ،وبرنامج التثقيف املناز لا م
والطفل ،واملالح ة العليية للطفل ،وبرنامج مسر الطفل ،وبرنامج مقيات اجلودة الشاملة يف ريا
األطفا (ايكر ) ،وبرنامج تطوير بيئة العيل يف ريا األطفا  ،وبرنامج النشااط احلركاي يف مرحلاة
ريا األطفا  ،وبرنامج التدريب املتنقل لتدريب معليات ريا األطفا .
 -230كي ااا تعي اال و ارة الةبي ااة والتعل اايم حالي ا ا عل ااى التنس اايق م ااع و ارة التعل اايم الع ااا باس ااتحداا
صصا ااات أكادمييا ااة للطفولا ااة املبكا اارة ما اان ال ا اوالدة وح ا ا بلا ااو ،الطفا اال السا اانة الثامنا ااة ما اان عيا ااره،
واستحداا برامج صصاية للدراساات العلياا ملارحليت املاوساتري والادكتوراه والاك لتأهيال املت صصا
واملت صص ااات يف ري ااا األطف ااا  .ك ااذلك وض ااع ع ااام ( )20١0برن ااامج تأهي اال الكفاي ااات املهني ااة
يف ب ااا تعل اايم الطفول ااة املبك اارة مل اادة ع ااام دراس ااي كام اال ،مل اان ترغ ااب الت اادريمل يف ه ااذه املرحل ااة م اان
املعليات ل عداد املهين املالوم ملعلية املرحلة.
 -23١ويف س ا اابيل تط ا ااوير من ا اااهج ري ا ااا األطف ا ااا بامليلك ا ااة قام ا ا ا و ارة الةبي ا ااة ب ا ااالتطبيق
التج ارييب لثالثااة مناااهج عاليااة اجلااودة لشااركات عامليااة مت صصااة يف هااذا اجملااا متهياادا العتياااد
أكثرها كفا ة ووودة.
 -232ويف با رفع مستوى الوعي واحلوافز لدى ا با حو فواود التعليم قبل املدرساي والتعلايم
املبكاار تقااوم و ارة الةبي ااة والتعلاايم بااالت طية والتنفي ااذ ل اربامج توعويااة وطني ااة بأ يااة مرحلااة الطفول ااة
املبكاارة ،ومبشاااركة عاادد ماان املدسسااات احلكوميااة واألهليااة امل تصااة ،باالسااتفادة م ان مجيااع وساااول
اإلعااالم املرويااة واملساايوعة واملقاارو ة ،واسااتثيار املناساابات الوطنيااة لتوعيااة اجملتيااع ،ومنهااا :مهروااان
اجلنادريااة ،ويااوم الطفاال العاااملي ،وغريهااا .وقااد قام ا اللجنااة الوطنيااة للطفولااة بالش اراكة مااع اإلدارة
العامة لريا األطفا باعداد أربع منشورات تستهدف توعياة األسارة بأ ياة التحااق الطفال برياا
األطفا  ،ومعايري اجلودة اليت يتع مراعاهتا يف اختياار الروضاة ،واألسااليب النياوياة املتاحاة يف هتيئاة
الطفل للدخو يف الروضة ،وجتويد عالقاة األسارة بالروضاة .ومت طباعاة وتو ياع ( )١20ألاف نسا ة
من تلك املنشورات يف صاالت االنت ار يف املطارات واملستشفيات وغريها.
 -233كيااا تقااوم عاادة وهااات بتقااد عاادد ماان الاربامج املكيلااة والبديلااة للوصااو إىل الفئااات
احملتاوة من األطفا الاذين ال ميكان هلام االلتحااق هاا ،وهاو مسااند لاربامج الطفولاة مثال :الةبياة
الوالديااة ،والتثقيااف املنااز لا م والطفاال كيشااروع التثقيااف املنااز املووا لا م والطفاال قباال إحلاااق
الطفل باملدرسة الذي تنفذه مجعية العنود اخلريية ،ويعيل على بنا ودعم عالقة طويلة األماد با
الطفاال وأما  ،ويركااز علااى مساااعدهتا يف تربيااة أطفاهلااا ،وتعلااييهم القارا ة والكتابااة يف البيا  ،وماان
نتاوج يف ( )2009ريج الدفعة األوىل من الربنامج س عشارة مدرباة ،واثنا وعشارين أسارة،
و ريج أربع أسرة يف ( .)20١0كيا تقوم مجعية رعاية الطفولة بتقد برنامج اثل.
 -23٤وتعقد و ارة الةبية والتعليم شراكات مع مدسسات اجملتيع املادي ،واخلاريي ،ورواا
األعي ااا لليشا اااركة يف افتت ااا ريا ااا األطفا ااا  ،وجتوي ااد اخلا اادمات امل قدم ااة هلا ااذه املرحلا ااة،
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عرب تن ييات إدارية تشجع على تقد املبادرات التطوعية الداعية هلا ،ومن تلك املباادرات
افتتا وتشغيل أكثر من ثالا عشارة روضاة غاري رهياة وغاري حكومياة مو عاة علاى عادد مان
املناطق يف امليلكة.
 -235ويف ضو ما أشري إلي سابقا يتضاين وادو رقام ( )60بياناات مرحلاة رياا األطفاا
خااال العااام ١٤3١/١٤30ه ( .)20١0/2009وبااالرغم ماان تواضااع معاادالت االلتحاااق يف
اجلادو أعاااله ،والايت ال تعكاامل النياو الكيااي املاأمو  ،إال أن السياسااات املعاز ة للتوسااع الكيااي
وامليزانيااات امل صصااة هلااذه املرحلااة يف تزايااد مسااتير ااا يدشاار إىل توقااع ارتفاااع هااذه املع اادالت
يف املستقبل املن ور على دو قق أهداف هذه املرحلة ،ويتيل فرمل االلتحاق ل طفا يف هذه
املرحلة من التعليم.
(ب) اللعليم اوس سي ي النوعية
 -236أشادت جلنة حقوق الطفل يف ملحوظاهتا الصادرة عقب الن ر يف التقرير الدوري الثااي
لليلكااة باااجلهود واالسااتثيارات الاايت تبااذهلا الدولااة يف توساايع وجتويااد التعلاايم األساسااي ،وتقااديرها
بأن الدراسة االبتداوية إلزامية جلييع األطفا وخالية من مجيع التكاليف املباشرة وغري املباشرة.
 -237ويتساام حااق الطفاال يف التعلاايم وفااق الوثاااوق وااللتزامااات الوطنيااة السااعودية ،وخصوص اا
سياسة التعليم ،بأ ية حيوية وتكاملية حيا مت ربط بأهداف وسياساة التنيياة الشااملة ل نساان
السعودي ،اوتياعيا ا واقتصاادي ا وثقافيا ا .لاملرحلاة االبتداوياة هاي القاعادة الايت يرتكاز عليهاا إعاداد
الناشئ لليراحل التالية من حياهتم ،وهي مرحلة عامة تشيل أبنا األمة مجيعال املادة  .72وفق
هااذه األ يااة ،تعكاامل ن اام ،وسياسااة التعلاايم السااعودي الن اار إىل حااق الطفاال يف التعلاايم كحااق
لمركاازيل ،وش اارط أس ااات يف متك ا الطف اال ،وض اايان كافااة حقوق ا األخ اارى ،عاان طري ااق إلزامي ااة
التعليم االبتداوي ،وبانية ريا األطفا .
 -238وتدرك امليلكة إن مفهوم إلزامية التعليم ال يتوقف على التصدي لاو األمار الاذي ميتناع
عاان إحلاااق طفل ا يف التعلاايم ،باال يتجاااو الااك لضاايان إتاحااة فرصااة التعلاايم بان ا ا للجييااع -
وال سييا أضعف الفئات  -دون مقابل ماادي يفار علاى و أماره ويتسابب يف حرماان الطفال
ماان التيتااع هقا يف التعلاايم ،أو فاار تكاااليف أخاارى غااري مباشاارة مثاال رسااوم بعااا النشاااطات
املدرسااية أو ال اازي املدرس ااي املوح ااد ،أو وع اال االلتح اااق عس اريا أو غ ااري آم اان ،مث اال :ع اادم ت اوافر
املدرسااة يف موقااع وغارايف مالواام ،أو عاادم تاوافر النقاال املدرسااي اجملاااي وا ماان ،أو غااري الااك ماان
العوامل اليت تشكل سبب ا يف حرمان بعا األطفا من التيتع هقهم يف التعليم.
 -239وعرب استقرا األن ية واإلورا ات اات العالقة باحلاق األطفاا يف سالم التعلايم والن ار
يف مع اادالت اإلنف اااق الضا ا م عل ااى التعل اايم ويف وه ااود الدول ااة الضا ا ية وحرص ااها عل ااى ت ااوفريه
للجييع دون مقابال ماادي (باناا) ويف مجياع أداا امليلكاة ،ومقارنتهاا بغريهاا مان الادو  ،يتضال
أن اإلورا ات واألن ية املطبقة يف السعودية تعكمل بوضو اهتيام الدولة والتزامها باحلاق مجيع
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األطفا على دو يتجاو مفهوم اإللزامياة ،اا ق يتاوافر مثلا يف كثاري مان دو العااق ،عان طرياق
حوافز تشجيعية تشايل تقاد مانل مالياة وخادمات ضارورية للطفال وأسارت مثال املساكن واملأكال
وامللبمل واملواصالت لقا التحاق الطفل واستيراره يف املدرسة كيا سيتضل الك أدناه.
 -2٤0وفضالا عن اإلنفاق الضا م يف التعلايم ،واحلاوافز املقدماة ل طفاا واألسار يف االلتحااق
واالسااتيرار يف التعل اايم ،أتااى ق ارار إلزاميااة التعل اايم ملاان ه اام يف ساان السادس ااة إىل اخلامسااة عش اارة
متضين ا إورا ات تنفيذية لضيان تفعيل  ،ومنها :أن تزود و ارة الصحة ثلة يف مكاتب املواليد يف
مناااطق و اف ااات امليلكااة و ارة الةبيااة والتعلاايم ،بأمسااا املواليااد الااذين أصاابحوا يف ساان التعلاايم
الن ااامي قباال بدايااة كاال عااام دراسااي ،وال يااتم تسااليم شااهادة املاايالد األصاالية لااو األماار إال بعااد
إحضار ما يفيد تسجيل الطفل يف إحدى املدارت االبتداوية والتعهد مبواصلت للتعليم األساساي،
وأن تسيل اجلهات امل تصة يف و ارة الداخلية للطالىل املتعثرة أوراقهم الثبوتية بااللتحاق بالتعليم
حلا اسااتكيا إوارا اهتم الن اميااة ،وأن تنسااق مااع و ارة الةبيااة والتعلاايم يف وضااع ومتابعااة تطبيااق
الضوابة اجلزاوية ملن خالف قرار التعليم اإللزامي ،وأن تضين و ارة العيل يف أن يتها ماواد حت ار
علااى مدسسااات القطاااع العااام ،واخلااامل تشااغيل األطفااا ماان هاام يف ساان التعلاايم اإللزامااي يف
ن ااام العياال وتتااابع تنفيااذ الااك ،وأن تضااع و ارة اإلعااالم والثقافااة خطااة إعالميااة تتضااين ب ارامج
توعوية بأ ية التعليم ،وقرار التعليم اإللزامي ،واجلزا ات املةتبة على عدم التقيد ب .
 -2٤١وقد أدرك امليلكة ضارورة تفعيال قارار إلزامياة التعلايم عان طرياق توويا اهتياام أكارب يف
بنااا مف ااردات البنيااة التحتي ااة للتعلاايم ،وص ااياغة اس اةاتيجيات وسياس ااات تعتااين بتوس اايع ،وجتوي ااد
التعليم على دو ينسجم مع اتفاقية حقوق الطفل كيا سيتضل الك أدناه.
 -2٤2إشارة إىل مالح ة جلنة حقوق الطفل بشأن التحدي املاثال أماام النياو الساريع يف عادد
السااكان ويف عاادد التالميااذ ماان الااذكور ،واإلناااا علااى الس اوا  ،ومااا يتطلب ا ماان يااادة اخلاادمات
التعليييااة ماان املعليا واملاادارت ،وانسااجاما مااع توصااية جلنااة حقااوق الطفاال مبواصاالة رصااد املاوارد
املاليااة والبش ارية والفنيااة املالويااة لضاايان حصااو مجيااع األطفااا علااى املساااواة يف احلصااو علااى
التعل اايم الن ااوعي عل ااى مجي ااع املس ااتويات يف الن ااام التعليي ااي ،ا ااذت الدول ااة مجل ااة م اان الت اادابري
والسياسات ،والربامج على النحو املب يف الفقرات التالية.
 -2٤3ورى التوسع يف إنشا مدارت التعليم األساساي يف كال التجيعاات الساكانية ،ومواكباة
مع اادالت إنش ااا امل اادارت ملع اادالت الزي ااادة يف املوالي ااد للجنسا ا  .حي ااا تط ااور مع ااد التح اااق
الط ااالىل والطالب ااات للتعل اايم يف امليلك ااة خ ااال الس اانوات اخلي اامل يف الف ااةة ()20١0/2006
بنساابة  36.6يف املاوااة ماان بيااوع املاادارت ،و ١2.٤يف املاوااة ماان بيااوع الطااالىل ،مبعااد منااو
سنوي بلي  7.3يف املاواة و 2.5يف املاواة علاى التاوا  .وتشاري هاذه الفاروق يف نساب الزياادة با
أعداد املدارت من وهة ونسب الزيادة يف أعداد الطاالىل ،والطالباات مان وهاة أخارى إىل تووا
امليلكة ملواوهة الزيادة املساتقبلية املتوقعاة يف أعاداد الساكان وهتيئاة الفرصاة لكال طفال لاللتحااق
باملدارت يف مجيع أدا امليلكة.
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 -2٤٤ويف نفمل السياق ،تقوم و ارة الةبية والتعليم بتنفياذ مشااريع ضا ية مان شاأ ا مواوهاة
التحدي املاثال أماام النياو الساريع يف عادد الساكان ويف عادد التالمياذ مان الاذكور واإلنااا علاى
السوا  ،ومن هذه املشاريع ما هو مب يف الفقرات التالية.
 -2٤5مش ااروع ال اات ل م اان امل اادارت املس ااتأورة :ض ااين مش ااروع و ارة الةبي ااة يف تط ااوير البيئ ااة
املدرسية ،س رت الو ارة طاقاهتا املالية والبشرية دو إنشاا وتشاييد مباان مدرساية تتوافاق ماع املعاايري
العامليااة ماان حيااا وااودة التصااييم والبنااا  .وتقااوم الااو ارة بتنفيااذ خطااة شاااملة للاات ل ماان املباااي
املدرسااية املسااتأورة تتضااين آليااة تلتاازم مبووبهااا إدارات الةبيااة والتعلاايم باملناااطق واحملاف ااات بتناااق
أعااداد املباااي املسااتأورة وبالتااا فاايا كلفااة اإلرااارات مقاباال يااادة عاادد املشاااريع .وقااد تساالي
وكالااة املباااي بااو ارة الةبيااة والتعلاايم منااذ ( )20١0أكثاار ماان  ١ 000مب ا متكاماال ،فييااا تعكااف
إدارة املشاريع والصيانة بالوكالة على االلتزام باخلطة الايت مت إقرارهاا ،وتتضاين اساتالم ثاالا مادارت
وديدة يومي ا ،واعتياد إقامة مبان سريعة للت ل من املبااي املساتأورة يف اهلجار والقارى عارب إقاماة
مبان قليلة التكلفة ،يف ح أن هناك أكثر من  2 500مشروع مدرسي حت التنفيذ وفقا لربنامج
مين دد ،إضافة لليدارت احملدثة أو املدارت املطلوبة للنيو املستقبلي أو البديلة لليادارت القدمياة
ميك اان اس ااتيعاها بتنفي ااذ حا اوا ( )5 000مبا ا حك ااومي ودي ااد ،واملس ااتهدف اعتياده ااا خ ااال
اخلياامل ساانوات ( ،)20١6/20١١إضااافة للياادارت احملدثااة أو املاادارت املطلوبااة للنيااو املسااتقبلي
أو البديلا ااة لليا اادارت القدميا ااة ميكا اان اسا ااتيعاها بتنفيا ااذ ح ا اوا ( )5 000مب ا ا حكا ااومي وديا ااد،
واملسااتهدف اعتيادهااا خااال اخلياامل ساانوات ( .)20١6/20١١أمااا بالنساابة للياادارت األهليااة،
فااان و ارة الةبيااة والتعلاايم تلاازم مااالك تلااك املاادارت بت اوافر مبااان مدرسااية تتوافااق مااع معااايري األماان
الضاامنة لساالمة األطفاا امللتحقا هااا شاأ ا يف الاك شاأن املباااي احلكومياة ،ويتضاين الاك منااع
املباي املستأورة اليت مت بنا ها كيرافق غري تعلييية ل طفا .
 -2٤6مشروع اخلارطة املدرسية :قام و ارة الةبية والتعليم يف ( )20١0على بنا إدارة رقيية
تعتيااد يف ا اااا قرارهااا علااى معلومااات دقيقااة وموثقااة اات بعااد مكاااي لكافااة عيليااات الت طااية
واملسل ودورهاا يقاوم علاى توثياق البنياة التحتياة (املكانياة واملعلوماتياة) لليرافاق واملنشاآت التعلييياة
باس اات دام ن ااام  GISوالرببي ااات اخلادم ااة ل ا  .وتعزي ااز ق اادرة دواو اار الت ط ااية وص ااناعة الق ارار يف
اإلدارة العليااا والوسااطى علااى مجااع البيانااات بطاارق تقنيااة متقدمااة وساريعة ،وحتلياال مدشاار البيانااات
وتقو اخلدمات التعلييية وا اا القارار بساهولة وثقاة ،وتساهيل حصاو املساتفيد علاى املعلوماات
حسب احلاوة.
 -2٤7مت إع ااداد با ارامج دع اام األس اار احملتاو ااة يف إط ااار التض ااامن اجملتيع ااي ،مب ااا يف ال ااك أس اار
العيااا الوافاادين ،وتشااجيع االسااتثيار يف مشااروعات مالويااة ،ماان أواال تيسااري اسااتيعاىل مجيااع
األطفااا ماان اجلنس ا باملاادارت واسااتيرارهم فيهااا .وباإلضااافة إىل مااا تقااوم ب ا مدسسااة تكافاال
(الاواردة يف فقارات رقاام  ٤7و 38ماان هااذا التقرياار) ،يااتم تقااد مكافااآت وإعانااات ماليااة ساانوية
للطالىل والطالبات على النحو ا :،
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املكافااآت :ويقصااد بااذلك املبلااي الااذي مياانل للطالااب تشااجيعا لا عنااد التحاقا
(أ )
بااالتعليم ،وماان الااك :مكافااآت طااالىل الةبيااة اخلاصااة ،وتصاارف املكافااآت حسااب كاال مرحلااة:
املرحل ااة االبتداوي ااة مببل ااي ( )300ريا ااا ش ااهريا ،واملرحل ااة املتوسا اطة مببل ااي ( )375ريا اااالا ش ااهريا،
واملرحلاة الثانويااة مببلااي ( )٤50رياااالا شااهري ا .ومكافااآت طااالىل دار التوحيااد ،وتصاارف املكافااآت
حسااب كاال مرحلااة :املرحلااة املتوسااطة مببلااي ( )300ريااا شااهريا ،واملرحلااة الثانويااة مببلااي ()375
ريااالا شهري ا
(ىل) اإلعانااات :ويقصااد بااذلك املبلااي الااذي يصاارف ملساااعدة الطالااب علااى حتياال
نفقات سكن وإعاشت عند التحاق بأي نوع مان أناواع التعلايم وتتاوع هاذه اإلعاناات كياا يلاي:
إعانااة بااد االغ اةاىل ،وإعانااات ساافرية تتيثاال باعطااا فاايا بنساابة ( 50يف املاوااة) ماان قييااة
تذاكر الطريان الداخلية ،لطالىل املدارت.

 -2٤8ويف با توصية جلنة حقوق الطفل بشأن مواصلة اجلهاود احلقيقياة الايت قطعتهاا امليلكاة
للقضا على مشكلة التسرىل من التعليم األساسي ،وتوصيتها كاذلك بشاأن ا ااا اخلطاوات األ ماة
لتااوفري خاادمات اإلرشاااد الةبااوي والنفسااي واالوتياااعي ،وضااع امليلكااة التن ييااات والسياسااات
واخلطااة والاربامج الاايت تساهم يف الرفااع ماان معاادالت التحاااق الطااالىل والطالبااات باملاادارت ومنااع
التسرىل ومن الك:
مااا حددت ا اخلطااة التاسااعة للتعلاايم للفااةة (( )20١٤-20١0إللزاميااة التعلاايم)
(أ)
حيا هتدف إىل :حتقياق معاد التحااق للطاالىل قادره ( ١00يف املاواة) يف مرحلاة التعلايم االبتاداوي،
وحتقيا ااق معا ااد التحا اااق للطا ااالىل قا اادره ( 98يف املاوا ااة) ما اان خررا ااي التعلا اايم االبتا ااداوي باملرحلا ااة
املتوسطة ،وحتقيق نسبة ( 95يف املاوة) يف املاوة من خرري التعليم املتوسة باملرحلة الثانوية
(ىل) ما تبذلا الدولاة ثلاة يف و ارة الةبياة والتعلايم ووهاات أخارى تعلييياة حكومياة
وأهلية وهاودا هتادف لتاذليل كافاة الصاعوبات الايت تواوا الطاالىل والطالباات يف مراحال الدراساة
يف التعلاايم العااام ،حيااا ا ااذت إو ارا ات وتاادابري لتشااجيع الط ااالىل علااى االلتحاااق بالدراس ااة
واحلد من عيلية التسرىل .وحترمل الدولة ،بوو خامل ،على:
‘‘١

تااوفري بيئااة مدرسااية آمنااة وواابااة للطااالىل والطالبااات ،والااك عاارب هتيئااة املباااي
املدرسااية لتواكااب متطلبااات الةبيااة احلديثااة وحاوااات الطااالىل والطالبااات النفسااية
والصااحية والةبويااة خااال اامل ساانوات يف الفااةة ( 2006إىل  ،)20١0مبعااد
منااو ساانوي بلااي  7.3يف املاوااة ،واالسااتيرار يف تنفيااذ مشاااريع مدرسااية ودياادة
خال اخليمل سنوات القادمة كيا مت تفصيل الك سابقا
تأهياال املعلي ا واملعليااات وتاادريبهم علااى اس اةاتيجيات التاادريمل احلديثااة وعلااى
اخلصاو العيرية للطالب والطالبة واحتياواهتا ،ورفع كفاا ة املعليا واملعلياات
يف با دمج التقنية يف التدريمل

‘‘3

تااأم ب ارامج دروت التقويااة ،وهااي ب ارامج مساااعدة الطااالىل املتااأخرين دراساايا عاارب
مراكز اخلدمات الةبوية والتعلييية واليت تشرف عليها إدارة اإلرشاد الطالي

‘‘2
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‘‘٤

تا ااوفري املقص ا ااف املدرس ا ااي ،حي ا ااا تتعاق ا ااد و ارة الةبي ا ااة م ا ااع ش ا ااركات غذاوي ا ااة
مت صصة لتوفري الغذا املناسب الذي تاو الطالىل والطالبات وفاق معاايري
ضع للرقابة الصحية من الوحدة الصحية املدرسية ،ومبتابعة مان إدارة املدرساة
واملشرف الةبوي

 -5تفعياال دور املرشااد الةبااوي يف تنفيااذ ب ارامج توعويااة ووقاويااة للطااالىل
عن األخطار مثل :أضرار التدخ ومكافحة امل درات واألمرا اجلنسية املعدية
 -6درور الوحدة الصحية واليت تقاوم باربامج وقاوياة مثال برناامج االكتشااف
املبكاار ل م ارا والوقايااة منهااا ،وبرنااامج التحصااينات وبرنااامج مكافحااة األم ارا املعديااة
وبرنا ااامج مراقبا ااة البيئا ااة ،واخلا اادمات العالويا ااة وتشا اايل :تقا ااد الرعايا ااة الصا ااحية الال ما ااة
للح اااالت املرض ااية واحل اااالت اإلس ااعافية الطارو ااة ،ورعاي ااة الفئ ااات املعوق ااة وت ااوفري الا اربامج
العالوي ا ااة والتأهيلي ا ااة املناس ا اابة هل ا اام ،والرعاي ا ااة الص ا ااحية األولي ا ااة للطلب ا ااة ،وبا ا ارامج التوعي ا ااة
والتثقيف الصحي.
 -2٤9وانسااجام ا مااع توصااية جلنااة حقااوق الطفاال حيااا تااوفري بارامج غااري ن اميااة للحصااو علااى
ف اارمل التعل اايم األساس ااي مل اان ف اااتتهم ه ااذه الف اارمل ،تق اادم و ارة الةبي اة والتعل اايم وه ااود مس ااتيرة يف
توسيع خدمات تعليم الكبار عرب وساوة خمتلفة للحصو على فارمل التعلايم األساساي ملان فااتتهم
هذه الفرمل ،وإمداد املستفيدين هذه الربامج وامللتحق ها بالكتب واألدوات امل تلفة باناا ،وبلاي
عادد الدارسا (اكااور وإنااا) املساجل مبراكااز او األمياة وتعلاايم الكباار للعااام ١٤3١/١٤30ه
( )82 77١( )20١0/2009دارس ا ،على مستوى امليلكة ،وبلاي عادد الساعودي ()69 682
بنس اابة ( 8٤.2يف املاو ااة) مقاب اال ( )١5 ١75م اان غ ااري الس ااعودي  ،بنس اابة ( ١5.8يف املاو ااة).
وودير بالذكر أن هذه البيانات خاصة بو ارة الةبية والتعلايم فقاة وال تتضاين نشااطات وهاات
أخاارى تقاادم خاادمات مشاااهة ،كيااا أن مجيااع العااامل (اكااور وإناااا) يف هااذه املراكااز هاام ماان
معليااي املاادارت يف التعلاايم العااام ،وخص ا هلاام مكافااآت ماليااة ن ااري عيلهاام يف هااذه املراكااز،
ويوضل ودو رقم ( )6١العناصر األساسية هلذا النوع من التعليم.
ن
 -250كيا ياتم متكا أطفاا الادور اإليواوياة مان مواصالة تعلاييهم ،والاك عان طرياق التحاقا
مبدارت تلك الادور الايت مت وصافها ساابق ا و تساب لا الاك املساتوى الاذي حصال عليا  ،ويقبال
يف املستوى الذي يلي مبدارت و ارة الةبية والتعليم لتيك الك الطالب من مواصلة التعليم.
 -25١ويتم توفري خدمات اإلرشااد الةباوي والنفساي واالوتيااعي عارب بارامج الصاحة املدرساية
ملساعدة التالميذ إ ا مشكالهتم التعلييية ،والسلوكية ،والنفسية واالوتياعية ،وتقاوم و ارة الةبياة
بتنفيااذ العديااد ماان ال اربامج التثقيفيااة الاايت تلاايب حاوااة الطفاال الصااحية وأس ارت وماان هااذه ال اربامج
املنفذة على مستوى املدارت:
بارامج املاادارت املعااز ة للصااحة :وهااو برنااامج تاادرييب للكاوادر الصااحية والةبويااة
(أ )
يزودهم باملفاهيم واملعارف الصحية لتوفري بيئة صحية مالوية للتعلم
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(ىل) املرشاادة الصااحية :يهاادف إىل االرتقااا باحلالااة الصااحية لليجتيااع املدرسااي ماان
خال توفري مرشدة صحية مدربة على أعيا الصحة املدرسية يف كل مدرسة
()،

برنامج التوعية الصحية يف مرحلة البلو.،

 -252وتشجع الدولة التعلايم األهلاي وتساهيل مشااركة القطااع اخلاامل (أفراد/مدسساات وشاركات)
يف تقد خدمة التعليم ،وتق ندم ل و ارة الةبياة والتعلايم ،و ارة التجاارة ،وو ارة العيال ،وغريهاا مان
القطاع ااات العدي ااد م اان التس ااهيالت اإلداري ااة واملالي ااة والق اارو ه اادف دع اام مس اارية التعل اايم يف
امليلكة ،ويشهد هذا القطاع تطورا مليوسا لالستجابة للزياادة الساكانية املضاطردة حياا يشاارك
التعليم األهلي العيلية التعلييية من ريا األطفا ح املرحلة الثانوية بنسابة بلغا ( ١١.٤يف
املاو ااة) يف ع ااام ( ،)20١0وق ااد اعتي ااد و ي اار الةبي ااة والتعل اايم ع ااام ١٤33ه ( )20١١القواع ااد
املن ية ملدارت وبرامج الةبية اخلاصة األهلية واليت هتدف إىل تشجيع هذا النوع من التعليم.
 -253وانسااجام ا مااع توصاايات جلنااة حقااوق الطفاال ،اسااتيرت الدولااة يف رفااع خمصصااات التعلاايم
بشااكل مطاارد حيااا بلغا خمصصااات التعلاايم ( )83.6١٤802بليااون ريااا  ،ومتثناال حاوا (١7.6
يف املاوااة) ماان إمجااا امليزانيااة العامااة للدولااة والبالغااة ( )٤75بليااون ريااا  .وتشااري بيانااات اإلنفاااق
احلكا ا ااومي عل ا ا ااى التعل ا ا اايم يف و ارة الةبي ا ا ااة والتعلا ا اايم إىل أن نس ا ا اابة اإلنف ا ا اااق عل ا ا ااى املش ا ا ااروعات
الرأمساليااة بلغا ( 8.76يف املاوااة) ماان إمجااا اإلنفاااق علااى التعلاايم ،مقاباال ( 9١.2٤يف املاوااة)
خصص ا ل نفاااق املتكاارر وتشاايل الرواتااب واملكافااآت واملصاااريف املتنوعااة .ويوضاال اجلاادوالن رقاام
( 62و )63تو يااع ميزانيااة و ارة الةبيااة والتعلاايم لقطاااعي البن ا والبنااات حسااب أب اواىل اإلنفاااق
للعام ١٤3١/١٤30ه (.)20١0/2009
 -25٤وقد أدت هذه التدابري والربامج املعتيدة إىل تطاور مدشارات النجاا املتحقاق ،علاى داو
يسااتجيب لتسااا الت جلنااة حقااوق الطفاال عقااب الن اار يف التقرياار الاادوري الثاااي للييلكااة .وياارب
الك عرب:
يادة كيية مطردة يف عناصر التعليم يف امليلكة خال امل سانوات يف الفاةة
(أ )
(م اان  2006إىل ،)20١0بنس اابة  36.6يف املاو ااة م اان بي ااوع امل اادارت ،و ١2.٤يف املاو ااة م اان
بيوع الطالىل ،مبعد منو سنوي بلي  7.3يف املاوة و 2.5يف املاوة على التوا  ،حيا ا دادت
أعاداد املاادارت ،وأعااداد الطااالىل ،والطالبااات يف مجيااع املراحاال بنا وبنااات يف ( )20١0كيااا مت
تفصيل سابق ا
(ىل) تاادي معاادالت تساارىل طااالىل ،وطالبااات التعلاايم العااام يف املاارحلت املتوسااطة
والثانويااة بصاافة ملحوظااة واادا ،حيااا ال تتجاااو  ١يف املاوااة ماان بيااوع الطااالىل والطالبااات.
وأما املرحلة االبتداوية فان التسرىل ال يكاد يذكر.
 -255وتوضاايح ا ملااا مت حتقيقا يف بااا توساايع ونشاار فاارمل التعلاايم ،نسااتعر مدشارات النيااو
الكيي ملرحليت االبتداوي واملتوسة خال العام ١٤3١/١٤30ه (:)20١0/2009
ن
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املرحلة االبتداوية :بلي عدد الطالىل (اكاور وإنااا) املساجل يف هاذه املرحلاة
(أ )
( )2 ٤93 ١25طالب ا اا علا ااى مسا ااتوى امليلكا ااة ،ما اانهم ( )399 ٤8١طالب ا اا غا ااري سا ااعودي ،
بنس اابة ( ١3.6يف املاو ااة) م اان إمج ااا ع اادد الط ااالىل .يف حا ا بل ااي ع اادد الط ااالىل املس ااتجدين
الص ااف األو االبت ااداوي أو م اارة يف الع ااام
( )٤١5 00٤طال ااب ،وه اام الط ااالىل ال ااذين دخل اوا ن
الدراسي ١٤3١/١٤30ه ( .)20١0/2009وبلي عدد شاغلي الوظااوف التعلييياة يف املرحلاة
االبتداوية ( )223 5١١معليا ،يف ح بلي عدد اإلداري املسااعدين واإلدارياات ()١١ 673
إداريا اا .ويبا ا اجل اادو رق اام ( )6٤بع ااا املدشا ارات النوعي ااة ع اارب االحتف اااظ عل ااى نس ااب وي اادة
من متوسة عدد الطالىل لليدرسة والفصو  ،وللوظيفة التعلييية
(ىل) املرحلة املتوسطة :بلي عادد الطاالىل (اكاور وإنااا) املساجل يف هاذه املرحلاة
( )١ ١88 3٤2طالب ا ا ا ،ما اانهم ( )١٤2 9٤5طالب ا ا ا غا ااري سا ااعودي  ،بنسا اابة ( ١2يف املاوا ااة).
الصااف األو املتوسااة ألو ماارة يف
يف ح ا بلااي عاادد الطااالىل املسااتجدين وهاام الااذين دخل اوا ن
ع ااام ١٤3١/١٤30ه ( )386 039( )20١0/2009طالب اا .وبل ااي ع اادد ش اااغلي الوظ اااوف
التعليييااة ( )١١7 370معلي اا .كيااا بلااي عاادد اإلداري ا املساااعدين ( )6 289موظف اا .ويب ا
اجلاادو رقاام ( )65بعااا املدشارات النوعيااة عاارب االحتفاااظ علااى نسااب وياادة ماان متوسااة عاادد
الطالىل لليدرسة ،والفصو  ،وللوظيفة التعلييية.
(ج) اللعليم الث نو

ي النوعية

 -256راادر التنوي ا هنااا أن مااا ساابق اكااره حااو التعلاايم األساسااي (ماارحليت التعلاايم االبتااداوي
واملتوسة) من املبادرات املت اذة والسياساات املعتيادة تشايل مجياع مراحال التعلايم العاام مباا فيهاا
التعل اايم الث ااانوي .وتفادي ااا للتكا ارار ،ن ااذكر هن ااا معلوم ااات إض ااافية بش ااأن مرحل ااة التعل اايم الث ااانوي
اسااتجابة لتسااا الت جلنااة حقااوق الطفاال ،حيااا ا ااذت الدولااة مجلااة ماان التاادابري والسياسااات
والربامج املتعلقة بتحقيق األهداف املبينة يف الفقرات التالية.
 -257تنويع التعليم الثانوي وتشعيب وربطا بساوق العيال والتنيياة املساتدامة :سابق اإلشاارة يف
التقرياار الاادوري الثاااي عاان حاارمل امليلكااة ثلااة بااو ارة الةبيااة والتعلاايم ،والقطاعااات احلكومي ااة،
واألهلية األخرى على تنويع التعليم الثانوي وفق احتياوات الدولة ،واحتياا ،ساوق العيال حياا
قس اام التعل اايم الث ااانوي إىل ن ااام التعل اايم الث ااانوي الع ااام ،ون ااام التعل اايم الث ااانوي واملعاه ااد الفني ااة
(املهنية) .وقد استحدا يف ن ام التعلايم الثاانوي العاام (التعلايم الثاانوي بن اام املقاررات) ،حياا
تتبع املدارت أن ية تلاف ،أو معدلاة عان أن ياة املادارت التقليدياة .ويتضاين مساارات متعاددة
(عليية/أدبية وإنسانية) ،ومت هتيئة خرري تلك الثانوياات لاللتحااق باجلامعاات والكلياات التقنياة
واملعاهااد الفنيااة لتلبيااة احتيااا ،سااوق العياال .كيااا مت تنويااع املاادارت واملعاهااد املهنيااة والصااناعية،
ومراكااز التاادريب املهااين وتطااوير برابهااا وربطهااا باحتياوااات الدارس ا واجملتيااع احمللااي ومتطلبااات
سوق العيل ،وتشيل ا :،
(أ )
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(ىل)

الثانوية الصناعية

()،

الثانوية التجارية.

 -258وق ا ااد بل ا ااي ع ا اادد املعاه ا ااد األهلي ا ااة خ ا ااال الع ا ااام ( )١ 0٤0( )2009/2008معه ا اادا
منهااا ( )6٤8معهاادا للبن ا و( )392معهاادا للبنااات التحااق هااا ( )67 222متاادرىل ومتدربااة.
تشاارف عليهااا املدسسااة العامااة للتعلاايم الفااين والتاادريب املهااين ،وتااو املدسسااة واال اهتيامهااا يف
دعاام هااذه املعاهااد واملراكااز فنياا عاارب توويههااا لليواصاافات الفنيااة األفضاال واألساامل اإلداريااة الاايت
رب أن تتبعهاا ودراساة املنااهج الايت تطبقهاا وتقيييهاا ودعام املعاهاد الفنياة املياثلاة لليعاهاد الايت
تتباع املدسساة بالكتااب واملقاررات الدراساية .وكااذلك دعيهاا ماديااا وفااق األسامل والقواعاد املن يااة
لتلك اليت نص عليها الوحة اإلعانات.
 -259نشر وجتوياد املعاهاد الثانوياة التقنياة للبناات :مت إنشاا عادد مان املادارت الفنياة امل تصاة
باإلنااا ،ويهادف هاذا التعلايم إىل تأهيال الطالباة تاأهيالا علييا ا ومهنيا ا يفيادها يف حياهتاا العيلياة
وينقسم إىل نوع :
مراكز التدريب املهين :ومدة الدراسة فيها سنتان بعاد الشاهادة االبتداوياة ،وتاتعلم
(أ)
الطالبة فيها مهارات يف اخلياطة ،والتطريز ،والتجييل ،واالقتصاد املنز
(ىل) الثانويااات املهنيااة ،أو املعاهااد :وماادة الدراسااة فيهااا ثااالا ساانوات بعااد شااهادة
الكفاا ة املتوساطة ،وأماا االختصاصاات املتاوفرة فهاي االقتصااد املناز  ،واخلياطاة ،والتطرياز ،وتناا
الطالبة شهادة الثانوية املهنية يف الفرع الذي صص ب .
 -260تطوير مدسسة التدريب املهين :يف إطار وهاود املدسساة يف الاربة با خمرواتا التدريبياة
واحتياو ااات س ااوق العي اال و ااا ت عيلي ااة التط ااوير واملراوع ااة املس ااتيرة لل ط ااة التدريبي ااة ملواكب ااة
االحتياوات املستجدة يف أساليب العيال واإلنتاا ،،أوارت املدسساة يف عاام ()2008-2007
تقومي ا شامالا جلييع اخلطة التدريبية لربامج الكليات التقنية واملعاهد املهنية الصناعية .وبناا علاى
هذا التقييم واملراوعاة لل طاة التدريبياة ،مت تاأليف وتعاديل ومراوعاة احلقاواب التدريبياة مباا ياتال م
وتل ااك اخلط ااة اجلدي اادة ال اايت مت تطبيقه ااا ابت اادا م اان الع ااام ( .)2009وتق اادم املدسس ااة العام ااة
للتدريب التقين واملهين تدريبا للقطاع احلكومي واخلامل وفق أمناط عدة تتيثل فييا يلي:
الت اادريب التق ااين وامله ااين احلك ااوميَّ ،
وينف ااذ ع اارب س ااة با ارامج فرعي ااة :تتض ااين
(أ )
التدريب التقين للبن (الكليات التقنية) ،والتدريب املهين للبن (معاهد التدريب املهين الصاناعي)،
والتدريب التقين واملهين للبنات (املعاهد العليا التقنية)
(ىل) التدريب التقين واملهين املشةك ماع القطااع اخلاامل :ويضام سابعة بارامج فرعياة:
تتضين التدريب التقين واملهين األهلي (املعاهد واملراكز األهلية الرهية) ،املعاهد والربامج التدريبية
املشةكة ،التن يم الوطين للتدريب املشةك ،التدريب علاى رأت العيال ،املنشاآت الصاغرية واملتوساطة
واحلاضنات املهنية ،خدمة اجملتيع والتدريب املستير ،الفح املهين.
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 -26١كي ااا مت تنفي ااذ ط ااية مش ااةك با ا و ارة التعل اايم الع ااا و ارة الةبي ااة والتعل اايم يف تلبي ااة
االحتياوات الكيية والنوعية للتعليم العام يف السنوات القادمة حيا عدت خطاة التنيياة الثامناة
( )20١0-2005قضية موا مة خمروات التعليم من أبر قضايا التنيياة بامليلكاة ،هياا تضاين
اخلط ااة سياس ااة تط ااوير ن اام مدسس ااات التعل اايم الع ااا ومناهجه ااا وبرابه ااا ،مب ااا يتف ااق ومتطلب ااات
واحتياو ااات س ااوق العي اال ،وعليا ا متا ا اتفاقي ااة با ا ال ااو ارت هت اادف إىل تعزي ااز الشا اراكة وتوحي ااد
وهود ااا لتطااوير التعلاايم العااام والتعلاايم العااا يف امليلكااة ،عاارب رفااع مسااتوى املعلي ا واملعليااات،
وتعزيااز املوا مااة ب ا خمروااات التعلاايم العااا واحتياوااات التعلاايم العااام ،ودعاام املشااروعات وال اربامج
املشااةكة ،وتشااجيع وتباااد اخلاربات با الااو ارت  ،وإوارا دراسااة ملعرفااة الطلااب املتوقااع يف الساانوات
العشر املقبلة من املعلي واملعليات وفقا للت ص واملرحلة لكل منطقة و اف ة.
(د) الب ا ج فال ن هج اللعلي ية فاللطو النوعي لللعليم
 -262ا ااذت الدولااة مجلااة ماان التاادابري والسياسااات وال اربامج املتعلق اة بااالتطوير النااوعي وحتقااق
م اان ال ااك العدي ااد م اان اإل ااا ات النوعي ااة وتنفي ااذ العدي ااد م اان املش اااريع ال اايت م اان أبر ه ااا مش ااروع
امللك عبد ال بن عباد العزياز لتطاوير التعلايم (تطاوير) الصاادر بااألمر الساامي رقام /١087م ىل
وتاريخ ١٤28/١/26ه يف ١٤26ه ( ،)2005كأحد أهام املباادرات وأنلهاا لتطاوير التعلايم،
خص ا هلااا ( 9مليااارات ري ااا ) ،وقااد ترمج ا تلااك املبااادرة بتأساايمل مشااروع امللااك عباادال
وقااد ن
لتطوير التعليم العام ،بالتعاون مع و ارة الةبية والتعليم ،وبالشراكة مع عدد من اجلهات احلكومية
وباملوافق ااة عل ااى الةخ ااي بتأس اايمل ش ااركة تط ااوير التعل اايم القابض ااة باملرس ااوم امللك ااي رق اام م75/
وتاااريخ ١٤29/١١/6ه ،كيدسسااة وطنيااة ترعااى تلااك املبااادرة (لضاايان اسااتدامة امل اوارد املاليااة
لليشروع) ،وقد حددت أهداف املشروع يف ا :،
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(أ )

تطوير ن ام متكامل لتقو التعليم وقيات مستوى اجلودة

(ىل)

تطوير خمتلف عناصر العيلية التعلييية ويشيل الك:

''3

تطوير املناهج التعلييية مبفهومها الشامل لتستجيب للتطاورات العليياة والتقنياة
احلديثااة ،وتلاايب احلاوااات القيييااة واملعرفيااة واملهنيااة والنفسااية والبدنيااة والعقليااة
واملعيشية لدى الطالب والطالبة

''٤
''5

اامهم الةبوينااة والتعلييينااة
إعااادة تأهياال املعلي ا واملعليااات ،وهتيئااتهم ألدا مها ن
املطورة
مبا نقق أهداف املناهج التعلييينة ن

حتس ا ا البيئا ااة التعليييا ااة وتأهيله ااا وهتيئتها ااا لا اادمج التقني ااة ،والنيا ااوا ،الرقيا ااي
للي اانهج لتك ااون بيئ ااة الفص اال واملدرس ااة بيئ ااة ف اازة لل ااتعلنم م اان أو اال حتقي ااق
مستوى أعلى من التحصيل والتدريب

''6

تعزيااز القاادرات الذاتيااة واملهاريااة واإلبداعي اة وتنييااة املواهااب واهلوايااات وإشااباع
االحتياوااات النفسااية لاادى الطااالىل ،والطالبااات ،وتعييااق املفاااهيم والااروابة
الوطنينة واالوتياعينة عرب النشاطات غري الصفية مب تلف أنواعها.
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 -263وقااد انبثااق عاان املشااروع عاادد كبااري ماان املبااادرات وال اربامج واملشاااريع اهلادفااة إىل االرتقااا
بنوعياة اخلاادمات الةبويااة والتعليييااة ،تركااز علااى بنااا معااايري لالختبااارات الوطنيااة ،ومعااايري اختبااارات
وأدوات تقو املعلي  ،واالسةاتيجية الوطنياة للرياضاة املدرساية ،وحتاديا املساارات املهنياة لشااغلي
الوظاااوف التعليييااة ،وتطااوير القيااادات الةبويااة مثاال مشااروع السااعودية أكساافورد للقيااادات الةبويااة
ومشااروع اختيااار القيااادات ،وب ارامج التاادريب مثاال مشااروع املعلاام اجلديااد ومشااروع تاادريب معليااي
العل ااوم والرياض اايات مش ااروع تط ااوير وبا ارامج إع ااداد املعل اام يف اجلامع ااات الس ااعودية ،وبا ارامج تط ااوير
املاادارت مثاال مبااادرة ماادارت تطااوير وبرنااامج تطااوير املاادارت ومشااروع تطااوير تصااييم مب ا مدرسااة
املسااتقبل ومشااروع تطااوير مواصاافات التجهيازات املدرسااية ،وبارامج تقنيااة التعلاايم مثاال تطااوير مناااهج
احلاس ااب ا وتقني ااة املعلوم ااات ومش ااروع إثا ارا احملت ااوى الةب ااوي عل ااى اإلنةنا ا وبواب ااة لتط ااويرل
التعلييية .هذا فضالا عن إنشاا كياناات ومنشاآت تربوياة تعلييياة وديادة مثال املركاز الاوطين لتطاوير
القيادات الةبوية ومشروع املراكز العليية .يروى الن ر يف هذه الربامج ودو رقم (.)66
 -26٤وباإلضااافة ملبااادرات وب ارامج مشااروع تطااوير املااذكور أعاااله ،تقااوم وكالااة الااو ارة للتطااوير
والت طااية يف و ارة الةبيااة والتعلاايم مبواصاالة تنفيااذ مشااروع تطااوير مناااهج التعلاايم العااام عاارب تنفيااذ
عدة مشاريع ،ومن بينها:
املشااروع الشااامل لتطااوير املناااهج :ويهاادف إىل إحااداا نقلااة نوعيااة يف التعلاايم
(أ )
األساسي عرب إورا تطوير نوعي شامل يف املناهج ملواكبة التطورات السريعة لي ا وعاملي ا

(ىل) مشروع العلاوم والرياضايات :ويهادف إىل إعاداد مقاررات دراساية متطاورة ملااد ،العلاوم
والرياضيات باالعتياد على ترمجة سلسلة عاملية من الكتب الدراسية للعلوم والرياضيات وموا متها

( )،رعايااة املوهااوب  :حيااا تتب ا و ارة الةبيااة سياسااة تعاادد احملكيااات يف عيليااة
الكشااف والتعاارف علااى الطااالىل املوهااوب والااك باساات دام أدوات وأساااليب علييااة يف الااذكا
والقدرات واالبتكار مت إعدادها وتقنينها علاى البيئاة الساعودية هلاذا الغار  .وياتم العيال يف إطاار
شاراكة كاملااة مااع مدسسااة امللااك عباادالعزيز لرعايااة املوهااوب (موهبااة) ،ومااع عاادد ماان اجلامعااات
السعودية ،وبيوت اخلربة احمللية واإلقلييية والعاملية
(د) امل ادمترات وامللتقي ااات ،ومنه ااا امل ادمتر ال اادو للج ااودة يف التعل اايم حي ااا ن ي ا
و ارة الةبية والتعليم يف ( )20١١لاملدمتر الدو األو للجودة الشاملة يف التعليم العامل ،وتنااو
املا ادمتر امليارس ااات والتطبيق ااات العاملي ااة يف و ااودة التعل اايم الع ااام ،وإقام ااة ورش عي اال مت صص ااة
مبشاركة عادد مان اخلاربا املت صصا يف باا اجلاودة ،وهاو اساتكيا جلهاود امليلكاة الرامياة إىل
تطوير التعليم العام ،وتوويه نوعيا دو تعزيز االقتصاد املعريف
(ه) مشااروع ن ااام املقااررات الثااانوي :يهاادف ن ااام املقااررات :إىل حتقيااق التكام اال
واملرونة ب املقررات هيا يتيل الن ام للطالب فرصة احلذف واإلضافة من با املقاررات املقدماة
كيا يعطي الطالب فرصاة للدراساة بالفصال الصايفي ،ماع صا مرشاد أكاادميي لكال طالاب.
ويوضل ودو رقم ( )67عدد
ويطبق املشروع يف  ١62مدرسة ثانوية يف مجيع مناطق امليلكة .ن
الطالىل يف مدارت التعليم الثانوي بن ام املقررات.
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تكنولوويا املعلومات واالتصاالت يف التعليم
 -265تقوم و ارة الةبية والتعليم هيلة من التدابري والسياسات والربامج لالستفادة مان تكنولووياا
املعلومااات واالتصاااالت يف التعلاايم :والااك انطالق ا ا ماان األ يااة القصااوى الاايت أضااح حتتلهااا ثااورة
تكنولوويااا املعلومااات واالتصاااالت يف مناااهج التعلاايم احلديثااة ،ومااا يفرض ا الااك ماان أ يااة تااوفري
مس اااحة أك اارب يف املن اااهج التعلييي ااة لدراس ااة أس اااليب التعام اال م ااع تكنولووي ااا املعلوم ااات والت اادريب
عليها ،ومن بينها على سبيل املثا :
تطااوير مناااهج احلاسااب ا وتقنيااة املعلومااات :يهاادف برنااامج تطااوير مناااهج
(أ )
احلاسااب ا وتقنيااة املعلومااات إىل تطبيااق مناااهج متكاملااة يف املرحلااة املتوسااطة واملرحلااة الثانويااة
اات معاايري عامليااة وتاادريب املعليا واملعليااات واملشارف الةبااوي واملشاارفات الةبويااات حسااب
اخلطة املدرسية
(ىل) مشروع إثرا احملتوى الةبوي على اإلنةن  :تفعيالا ملشاركة امليادان الةباوي وغاريه
يف إثارا احملتاوى الرقياي يهاادف املشاروع لتحفياز الطاالىل واملعليا وامل تصا (أفارادا ومدسسااات)
إلنتا ،تويات رقيية تربوية مووهة إلثرا العيلية التعلييية لطالىل التعليم العام ومعليي
( )،بوابة لتطاويرل التعلييياة :احلااوزة علاى املركاز األو بوصافها أفضال بواباة إلكةونياة
يف العاااق الع ااري للعااام ( ،)20١0ويتيث اال اهل اادف منهااا يف ت ااوفري أن يااة فعال ااة يف إدارة احملت ااوى
التعلييااي مااع تيسااري عياال املعلي ا والتواصاال ب ا أط اراف العيليااة التعليييااة والااك عاارب أدوات
وتقنيااات متعااددة تشاايل( :ن ااام إدارة البوابات/ن ااام إدارة املدرسااة (معااارف ويب)/ن ااام إدارة
الا ا ااتعلم واحملتا ا ااوى التعلييي/املكتبا ا ااة الرقيية/الفصا ا ااو االفةاضا ا ااية/املدمترات االفةاضا ا ااية/املنتديات
التعلييية/الصفحات التعاونية/ن ام إدارة املشاريع/ن ام إدارة املشاريع الطالبية/قرية النشاط/الربيد
اإللكةوي/التطبيقااات الصااحية /توى تعلييااي وترفيهااي وتوعااوي/ألعاااىل تعليييااة وتوعوية/رساااول
اجلوا /SMSتكامل أن ية البوابة مع سداد)
(د) تفعي اال امل ت ا اربات املدرس ااية :تس ااعى و ارة الةبي ااة والتعل اايم يف ( )20١١عل ااى
ت ااأم احتي ااا ،امل اادارت م اان امل تا اربات املدرس ااية الثابت ااة لقط اااع البنا ا والبن ااات وف ااق االحتي ااا،
بنسبة  ١00يف املاواة .كياا ياتم حاليا ا إ اا تشاغيل أكثار مان ( )2 000خمتارب مدرساي افةاضاي
مل اادارت البن ا والبن ااات ش اااملة الت اادريب عليه ااا يف املدرس ااة مباش اارةا ،وو اااري العي اال عل ااى إ ااا
تعييااد ت ااأم امل ت اربات احملوس اابة ل اادى إدارات الةبيااة والتعل اايم ش اااملة التش ااغيل والت اادريب عل ااى
االست دام والتطبيق
(ه) االتفاقية مع شركة لإنتلل :وقع و ارة الةبية والتعليم ومشاروع امللاك عباد ال
بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام يف عام ( )20١١يف الرياا ماذكرة تفااهم مشاةكة ماع شاركة
إنتاال العامليااة يف ص ااناعة املعاجلااات وتقنيااة املعلوم ااات ،علااى تطااوير وت ااوفري مناااا ،ماان املعاجل ااات
اجلدياادة ليااتم تقوميهااا واالسااتفادة منهااا ماان قباال الااو ارة ،كيااا سااتقدم الشااركة للااو ارة االستشااارات
الفنية يف باالت اختصامل الشركة
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(و) واوا املدرسااة :وهااي خدمااة تتك نفاال الااو ارة بكافااة تكاليفهااا املاديااة ماان حيااا
دفااع رسااوم االش اةاك يف اخلدمااة ،ودفااع تكاااليف االتصاااالت والرساااول ،وتصاارف لكاال مدرسااة
ميزانيااة خاصااة لتغطيااة تكاااليف اخلدمااة ،الاايت هتاادف إىل اسااتثيار تقنيااة االتصاااالت احلديثااة يف
تعزيز التواصل مع أوليا األمور عرب خدمة الرساول القصرية  ،SMSوالك بت صي خاة واوا
لكاال مدرسااة (بن /بنااات) لتسااهيل التواصاال معهاام يف الكثااري ماان احلاااالت الاايت تسااتدعي التواصاال
املباشر ،ومن ب تلاك احلااالت التواصال معهام يف حااالت اخلطار احملتيال (السايو /مووات الغباار
الشديد/التقلبات اجلوية/أي حااالت طارواة) .وتزويادهم باإلرشاادات والتعليياات الال ماة ،أو تزويادهم
باااإلورا ات الاايت تعتاازم املدرسااة القيااام هااا ولتعزيااز التواصاال معهاام فييااا يتعلااق بأبناااوهم وإبااال ،أوليااا
األمور بالنشاطات والفعاليات اليت تقييها املدرسة وتستدعي حضورهم ،وغريها من اخلدمات
( ) برنامج احملتوى الرقيي :الذي وقعا الاو ارة عقاد بشاأن ماع شاركة إلنتاا ،كافاة
احملتويات التعلييية (الكتب املدرسية) بطريقة تفاعلية إلكةونية
( ) امللتقااى اخلليجااي األو للتثقيااف بتقنيااة النااانو يف التعلاايم العااام :حيااا أقاايم امللتقااى
بالتع ا اااون م ا ااع املن ي ا ااة العاملي ا ااة لش ا ااغل أوق ا ااات الفا ا ارا ،ب ا ااالعلوم والتكنولووي ا ااا (امللس ا ا ا ) ومبش ا اااركة
و ارات الةبيااة والتعلاايم باادو اخللاايج العااري ،والاايين ومبساااندة مدينااة امللااك عباادالعزيز للعلااوم والتقنيااة،
ومعهد امللك عبد ال لتقنية النانو واجلامعات السعودية يف (.)20١١
 -266كيا وافق بلمل الو را يف عام ( )20١2على إنشا لهيئة تقو التعلايم العاامل كجهاة
اات ش صية اعتبارياة تتيتاع باالساتقال اإلداري واملاا  ،وسايتم نقال املهياات واالختصاصاات
املتعلقااة بنشاااط تقااو التعلاايم العااام ماان و ارة الةبيااة والتعلاايم إىل اهليئااة ،وتتضااين هااذه املهااام بنااا
ن ااام للتقااو ولضاايان وااودة التعلاايم العااام ،وتقااو أدا املاادارت احلكوميااة واألهليااة واعتيادهااا
بشكل دوري ،وبنا االختبارات الوطنية املقننة لكل مرحلة دراسية.
 -267وقد أدت هذه التدابري والربامج املعتيدة إىل تطور مدشرات النجا املتحقق كيا يوضال
الكياي لليرحلاة الثانوياة خاال العاام ١٤3١/١٤30ه ()20١0/2009
الك مدشرات النياو ن
حيا بلي عدد الطالىل (اكاور وإنااا) املساجل يف هاذه املرحلاة ( )١ 096 ١7٤طالبا ا علاى
مسااتوى امليلكااة ماانهم ( )١١0 ٤90طالب اا غااري سااعودي بنساابة بلغ ا ( ١0.١يف املاوااة) ماان
إمجا عدد الطالىل يف هذه املرحلة .يف ح بلي عدد شااغلي الوظااوف التعلييياة ()99 753
معليا ،وبلي عدد اإلداري املساعدين ( )٤ 756إداريا.
 -268وأخا اريا ،ميك اان توض اايل نت اااوج الت اادابري والا اربامج ال اايت ا ااذهتا الدول ااة يف س اابيل مواوه ااة
الطلب املتزايد على اخلدمات التعلييية يف مجيع املراحل (التعليم األساسي والثانوي) عارب اساتقرا
مدشرات النيو الكيي املطردة مع احملاف ة على نسب مدشرات اجلودة (عدد الطالىل يف الفصال
ونساابة املعلاام للطااالىل) ولتحقيااق الااك نسااتعر خالصااة إحصاااوية التعلاايم الثااانوي العااام بكافااة
أنواع ١٤3١/١٤30ه ( )20١0/2009مقارنة مع العام السابق وفق ا :،
الفصو (اكور وإناا) :بلي إمجا عدد الفصو التابعة لو ارة الةبية والتعلايم
(أ )
واجلهات األخرى ( )238 797فصالا ،بزيادة بلغ ( )3 06٤فصالا عن العام السابق
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(ىل) بلا ااي إمجا ااا عا اادد الطا ااالىل (اكا ااور وإنا اااا) ( )5 0٤0 ٤٤5طالب ا ا ا ،جلييا ااع
اجلهات املشرفة على التعليم مب تلف أنواع يف كافاة املراحال التعلييياة مباا فيهاا او األمياة وتعلايم
الكبار ،بزيادة بلغ ( )53 ١85طالب عن العام السابق
( )،بلي مع ند عدد الطالىل يف الفصل الواحاد أقال مان  22طالبا ا للفصال الواحاد
كيعد عام جلييع املراحل
(د) بلااي إمجااا عاادد املاادارت واملعاهااد (اكااور وإناااا) ( )33 597مدرسااة وتشاايل
املاادارت واملعاهااد التابعااة لااو ارة الةبيااة والتعلاايم واجلهااات التعليييااة األخاارى يف خمتلااف مراحاال التعلاايم
وأنواع مبا فيها و األمية وتعليم الكبار ،بزيادة بلغ ( )٤23مدرسة عن العام السابق
(ه) بلي متوسة عدد الطاالىل يف املدرساة الواحادة (املادارت النهارياة)  ١66طالبا ا
يف كل مدرسة كيعد عام جلييع املراحل
(و) بل ااي إمج ااا ع اادد ش اااغلو الوظ اااوف التعلييي ااة اك ااورا وإناثا ا ا ( )٤76 2١8يف
مجيع مراحل التعليم ويف خمتلف اجلهات املشرفة على التعليم ،ويشيلون مديري املادارت والاوكال
واملرشاادين الطالبي ا ورواد النشاااط وأمنااا مراكااز مصااادر الااتعلم و ضاارو امل ت اربات واملعلي ا ،
بزيادة قدرها ( )29 ١96عن العام السابق.
(ه) تعليم الفلي ت فالقض ء على او ية ل ى النس ء
 -269ا ااذت امليلكااة مجلااة ماان التاادابري والسياسااات ،والاربامج املتعلقااة بتعلاايم الفتاااة ،فباإلضااافة
إىل ما مت حتقيق مان تطاوير يف التعلايم كيشاروع امللاك عباد ال لتطاوير التعلايم ،أو املشاروع الشاامل
لليناااهج ،أو مشااروع الرياضاايات والعلااوم الطبيعيااة والااذي يشاايل تعلاايم البن ا والبنااات علااى حااد
سوا  ،فقد مت توحياد املنااهج التعلييياة والكتاب للجنسا هاذا فضاالا عان تضاي املنااهج الدراساية
وب ارامج تعلاايم الفتيااات دروس ا ا يف التوعيااة بأ يااة التعلاايم وحقااوق الفتيااات يف التعلاايم واملساااواة ب ا
اجلنسا  ،والتعريااف بالنيااا ،النساااوية الناوحاة والراواادة ومان هااذه النيااا ،تعيا قياديااات يف و ارة
الةبيااة علااى مناصااب عليااا ومنهااا ناوااب الااو ير لشاادون البنااات ،ووكيلااة الااو ارة للتعلاايم بنااات .كيااا
اعتيدت امليلكة الكثاري مان اخلطاة واخلطاوات الكفيلاة للقضاا علاى األمياة لادى النساا باأن تاو
املرأة أ ية كربى يف تعلييها وتوعيتها ،ومن تلك اخلطوات ما هو مب يف الفقرات التالية.
 -270ساندت الدولة تعليم الفتاة بتوفري سبل التعليم والتثقيف هلا ،وصااحبها تقادم مطارد يتيثال
يف الزيادة الكبارية يف عادد املادارت ،والصافوف ،واملعلياات ،واإلدارة ،والتجهيازات امل تلفاة اا ناتج
عنا ارتفاااع معاادالت التحاااق الطالبااات يف مجيااع مراحاال التعلاايم ،ومااا واكبا ماان تطااورات مهيااة يف
نوعيااة التعلاايم هااذه املراحاال ،ماان حيااا املناااهج ،والكتااب ،واالختبااارات ،وطراوااق التاادريمل ،واملباااي
وتأم املعدات الال ماة مثال املكتباات وامل تاربات واحلاسابات وغريهاا ،ورفاع مساتوى الكفاا ة لادى
املعليااات ،والرعايااة الصااحية والنشاااطات غااري املنهجيااة ااا يعاارب عاان اجلهااود الكباارية املسااتيرة ،الاايت
تبذهلا و ارة الةبية والتعليم كيا سبق اإلشارة إلي بالتفصيل يف وز التعليم من هذا التقرير.
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 -27١ويف مقارنة امل صصات املالية لتعليم الفتيات بتلك امل صصة لتعليم البن ما يوثاق مادى
اهتيااام الدولااة يف تعلاايم الفتيااات حيااا بلغا ميزانيااة و ارة الةبيااة والتعلاايم للعااام ()20١0/2009
( )83.6١٤802بليون رياا  ،ومت صي أكثر من نصفها لتعليم البنات.
 -272ورى التوسع يف برامج منل احلوافز واجلواوز لليتفوقات واملتييزات يف األدا والنشاطات
املدرسااية وتنييااة املشاااركة األس ارية واحملليااة يف تكاار الفتيااات املتيي ازات ،حيااا تااو و ارة الةبيااة
النشاط غري الصفي اهتيام ا كبريا هيا مت إدرا ،النشاط كاركن أساساي مان أركاان مشاروع امللاك
عبد ال لتطوير التعليم مثل مثل املنهج واملعلام والبيئاة التعلييياة ،لادوره يف بناا ش صاية الطالباة،
وإكساااها املهااارات احلياتيااة الاايت متكاان امل ارأة ماان العياال واملشاااركة اجملتيعيااة .وماان النشاااط غااري
الصاافي ملشااروع امللااك عبااد ال داخاال ماادارت التعلاايم العااام مشااروع (ماادارت األحيااا ) وساايتم
احلااديا عنهااا الحق ا ا يف التقرياار .كيااا قام ا و ارة الةبيااة باااقرار العدي اد ماان النشاااطات املنفااذة
علااى مسااتوى املدرسااة وترصااد ميزانيااة ساانوية هلااا تقاادر بنحااو ( )3١ري اااالا لكاال طالااب وطالبااة
ومبلي يقدر ( )3 770ريااالا لكل مدرسة يزياد أعاداد طالهاا عان ( ١00طالاب وطالباة) لتنفياذ
الاربامج الثقافيااة ،واالوتياعيااة ،والرياضااية عاارب خطااة فصاالية ،أو ساانوية تنفااذ علااى مسااتوى املدرسااة،
واإلدارات ،أو على مساتوى امليلكاة مثال االحتفاا بياوم املعلام ،ومشاروع األندياة العليياة ،ومساابقة
األوملبي اااد الع اااملي للرياض اايات ،والكييي ااا  ،والفيزي ااا لتش ااارك املتفوق ااة ثل ااة للييلك ااة يف األوملبي اااد
الاادو  ،كيااا تقااام يف املاادارت النشاااط اإلااعااي واملسااابقات الثقافيااة وحفااالت اار ،الطالبااات ماان
مرحل ااة دراس ااية إىل مرحل ااة أخ اارى وخالهل ااا ي ااتم تك اار املتفوق ااات فيه ااا .كي ااا مت تك اار املتفوق ااات
واملتييزات عليي ا أيض ا على مستوى إدارات الةبية والتعليم يف املناطق واحملاف ات مثال واواوز تكار
املتفوقات واملوهوبات يف إدارات الةبية والتعليم ،واملدعومة من املدسسات األهلية والتجارية.
 -273وضا ا ااع ال ا ا اربامج التعليييا ا ااة غا ا ااري الرمسيا ا ااة وإسا ا ااهامها يف القضا ا ااا علا ا ااى األميا ا ااة :تا ا ااو
امليلك ااة العربي ااة الس ااعودية عناي ااة فاوق ااة بالطالب ااات املنقطع ااات هيي ااع املراح اال ،بتق ااد برن ااامج
تعلييااي يتضااين فصااو ملحقااة مباادارت التعلاايم العااام يف املاارحلت املتوسااطة والثانويااة مت افتتاحهااا
منذ عام ١٤23/22ه ( .)2002ويلتحق هاا الطالباات خرراات املادارت االبتداوياة واملتوساطة
الكبريات واملنقطعات عن الدراسة .كيا اعتيد برنامج (بتيع بال أمياة) بناا ا علاى القارار الاو اري
رق اام  ١58١75بت اااريخ ١٤29/٤/١5ه ( 22نيسا ااان/أبريل  ،)2008ويع ا ا ند أض ا ا م برنا ااامج
لتعل اايم الكب اريات إا يه اادف إىل ااو أمي ااة م اان تق ااع أعي ااارهن ب ا ( )٤5/١0س اانة يف املك ااان
والوق ا املناسااب هلا نان ،ووفااق ظااروفهن يف املرحلااة االبتداويااة .ويوضاال واادو رقاام ( )68أعااداد
الدارسات بربنامج (بتيع بال أمية) خال الفةة (.)20١0/2008
 -27٤وودير بالذكر أن توود وهات أخرى تشارك اجلهات الرمسية يف دعم تعليم الكبريات،
وتساااندها يف القضااا علااى األميااة ،وماان تلااك اجلهااات مجعيااة النهضااة اخلرييااة النساااوية ،حيااا
تعياال علااى تأهياال املارأة السااعودية اقتصاااديا واوتياعياا وتقااوم بتنفيااذ عاادد ماان املشاااريع وال اربامج
التنيويااة الاايت تشاايل مشااروع مكافحااة األميااة ،ومجعيااة حتفااي القاارآن الكاار (القساام النساااوي)
حيا مت االتفاق بينهاا وبا إدارة تعلايم الكباريات يف و ارة الةبياة والتعلايم علاى أن تقاوم اجليعياة
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بتااوفري الفصااو ومتابعااة تسااجيل األميَّااات وتقااوم الااو ارة بارسااا معلياهتااا والكتااب الال مااة باناا،
إضاافة لليتابعاة واإلشاراف علاى ساري الربنااامج ،ومتانل الدارسااة شاهادة بعاد اوتيا هااا الربناامج ماان
إدارة تعليم الكبريات يف الو ارة.
(ف) تولي ل ص اللعليم فاللأهيل فال ج الك ل لألجف ذف اإلع قة
 -275انطالقا من مقتضيات املادة  23من اتفاقية حقوق الطفل ،وانطالقا أيضاا مان مقتضايات
املااادة  2٤ماان االتفاقيااة الدوليااة حلقااوق األش ا امل اوي اإلعاقااة املصااادق عليهااا باملرسااوم امللكااي
رقاام م 28/وتاااريخ ١٤25/٤/22ه ،والاايت انضااي إليهااا امليلكااة يف (آىل/أغسااطمل ،)2008
وباإلضااافة إىل مااا مت تفصاايل سااابقا يف هااذا التقرياار ،ا ااذت الدولااة مجلااة ماان التاادابري ،والسياسااات
والربامج لتأم حق األطفاا اوي اإلعاقاة يف التعلايم علاى داو مالوام الحتياواات هادال األطفاا
وبنفمل املدارت واملعاهاد املفتوحاة لغاريهم مان األطفاا  ،عادا احلااالت االساتثناوية الناجتاة عان طبيعاة
اإلعاقة ،واليت على أية حا يتم ربطها بن ام التعليم العام .وتنقسم الةبية اخلاصة إىل نوع :
أوالا :معاه ا ااد مس ا ااتقلة وبا ا ارامج وفص ا ااو ملحق ا ااة :حي ا ااا بل ا ااي ع ا اادد الط ا ااالىل
(أ)
والطالبات يف هذا النوع من التعليم ( )26 325طالبا للعاام ١٤3١/١٤30ه ()20١0/2009
على مستوى امليلكة بنسبة بلغا ( 0.5يف املاواة) مان بياوع الطاالىل املساجل يف مجياع مراحال
التعلاايم .ويبلااي عاادد الطااالىل السااعودي ( )2٤ 562طالب ا ا بنساابة ( 93.3يف املاوااة) ماان إمجااا
العدد ،وبلي عدد شاغلي الوظاوف التعلييية السعودي ( )7 373معليا بنسابة ( 9٤.5يف املاواة)
مقابل ( )٤29من غري السعودي بنسبة ( 5.5يف املاوة) أما عدد املسااعدين اإلداريا الساعودي
ويوضل ودو رقم ( )69العناصر األساسية هلذا الناوع مان التعلايم ،بينياا
فقد بلي ( )32٤إداري ا .ن
يب اجلدو رقم ( )70بعا املدشرات النوعية عرب االحتفاظ على نسب ويادة مان متوساة عادد
الطالىل لليدرسة والفصو  ،وللوظيفة التعلييية
(ىل) ثانياا :بارامج الاادمج الكلااي :تقااوم اإلدارة العامااة للةبيااة اخلاصااة يف و ارة الةبيااة
والتعليم بتقد برامج خاصة يف مدارت التعليم العام تسايى (بارامج الادمج الكلاي) وهتادف إىل
معاجلة الصعوبات اليت يواوههاا بعاا الطاالىل والطالباات يف التعلايم العاام يف ساياق بيئاة الاتعلم
الطبيعيااة دون احلاوااة لفصالهم عاان أقارا م .ويوضاال اجلاادول ( 7١و )72بارامج الاادمج الكلااي
وأعداد الطالىل والطالبات املستفيدين منها ،وعدد معلييها علي ا بأن هذه األعداد مشايولة ضاين
بيانات التعليم العام اليت سبق اكرها لليراحل االبتداوية واملتوسطة والثانوية.
(ز) تررولي يئررة تعلي يررة آ نررة فصررحية فحظ ر
العقو ت الجس ة

يررع أشررك اإل ر اء فالعنررف ،ر لرري ذلررك

 -276تطبيقا ا ا ملقتض اايات الفق اارة  2م اان امل ااادة  28م اان اتفاقي ااة حق ااوق الطف اال ،وإ ا األ ي ااة
املدك اادة يف ب ااا ت ااوفري بيئ ااة تعلييي ااة آمن ااة وص ااحية ،تض ااين احلياي ااة م اان مجي ااع أش ااكا اإلي ااذا
والعناف ،مبااا يف الااك العقوبااات اجلسادية ،ا ااذت الدولااة مجلااة مان التاادابري والسياسااات والاربامج
اليت مت تفصيلها سابقا يف معر االستجابة مللحوظات اللجنة الدولية بشأن املادة  9واملادة 39
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(فق اارة رق اام  ،)١60-١38باإلض ااافة إىل م ااا مت تفص اايل إ ا ت اادابري و ارة الةبي ااة والتعل اايم بش ااأن
السالمة البيئية لليدارت ومشروع الت ل من املدارت املستأورة (فقرة رقم .)2٤5
(ح) أه ا اللعليم فالل ية إزاء حقوق اإلنس ن
 -277ويف ب ااا توص ااية جلن ااة حق ااوق الطف اال بش ااأن إدخ ااا حق ااوق اإلنس ااان يف املن اااهج هيي ااع
املاادارت مبااا يف الااك املاادارت الدينيااة ،واألونبيااة ،وضاايان أن حقااوق األطفااا وخصوص ا ا ماان حيااا
التسااامل واملساااواة ل قليااات الدينيااة هااي عناصاار رويسااية ،فقااد ا ااذت الدولااة العديااد ماان اخلط اوات
لضاايان توافااق أهااداف التعلاايم مااع مقتضاايات املااادة ( )29ماان اتفاقيااة حقااوق الطفاال .حيااا تعتيااد
سياسااة التعلاايم يف امليلكااة علااى اإلميااان بالكرامااة اإلنسااانية ،وتقرياار حااق الااذكور واإلناااا يف خمتلااف
األعي ااار واوي االحتياو ااات اخلاص ااة م اانهم يف التعل اايم مب ااا يالو اام خص اااو املتعليا ا  ،وتسا اعى إىل
حتقيقها عرب اخلطة والربامج واملناهج التعلييية اليت تشيل على سبيل املثا ا :،
دم ااج ثقاف ااة ومف اااهيم حق ااوق اإلنس ااان يف مش ااروع تط ااوير وال ااذي يه اادف إىل
(أ )
تااأم اسااتيعاىل املعليا اجلاادد ملن ومااة حقااوق اإلنسااان وهتيئااتهم للعياال يف ماادارت و ارة الةبيااة
ليدركوا احلقوق والواوبات اإلنسانية ،ويتفاعلوا مع اجملتيع والبيئة وف اقا هلا
(ىل) مش اااركة امليلك ااة يف إع ااداد اخلط ااة العربي ااة للةبي ااة عل ااى حق ااوق اإلنس ااان وال اايت
تسعى إىل دمج حقوق اإلنسان يف املن ومة الةبوية يف خمتلف املراحل التعلييية ،وتأهيال الكاوادر
البشرية وتدريبها يف با الةبياة علاى حقاوق اإلنساان ،وهتيئاة البيئاة التعلييياة للةبياة علاى حقاوق
اإلنسان ،وتوسيع املشاركة اجملتيعية يف نشر ثقافة حقوق اإلنسان
( )،قيام وكالة التطوير والت طية بو ارة الةبية والتعليم باعاداد خطاة تشاغيلية تةكاز
أهدافها على تضي قيم ومبادئ ومفاهيم حقاوق اإلنساان يف املنااهج الدراساية .وهتادف اخلطاة
إىل تاادريب العناصاار الةبويااة يف بااا ثقافااة حقااوق اإلنسااان ،وإنتااا ،األدلااة املروعيااة والوساااوة
الةبوية يف كيفية تضي قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية
(د) إنشا جلنة التنسيق الو ارياة يف قطااع تعلايم البناات للتنسايق ماع اجليعياة الوطنياة
حلقا ااوق اإلنسا ااان ها اادف معاجلا ااة املوضا ااوعات املتعلقا ااة با ااالعنف ضا ااد الطالبا ااات ،أو املعليا ااات،
أو املوظفات ،والتوعية ،والتثقيف باحلقوق ،والواوبات لكافة الطالبات.
(ط) أفق ت الف اغ فالنش ج ت الثق لية (ال دة )31
 -278ويف باا أوقاات الفارا ،والنشااطات الثقافياة تااو الدولاة اهتياماا بالنشااطات الثقافياة والةفيهيااة
اليت تستهدف األطفا والشباىل وتدكد عليها مجلة من القرارات اات الصلة ،ومنها ما يلي:
تووي ا بلاامل الااو را الصااادر بتاااريخ ١٤29/١0/١١ه ( ١١تش ارين األو /
(أ )
أكتوبر  ،)2008واملتضين ما يأ :،لاإلسراع يف تفعيال النشااط الثقاايف يف األندياة الرياضاية عان
طريق آلية مشةكة ب الرواسة العامة لرعاياة الشاباىل وو ارة الثقافاة واإلعاالم .والتوساع يف الاربامج
االوتياعيااة والشاابابية ليسااتفيد منهااا أكاارب عاادد ماان الشااباىل يف امليلكااة وفااق خطااة وب ارامج
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ددة فني ا و مني ا .واعتيااد إنشاا مب م
اان ألندياة الصام يف الرياا
األندية على باقي مناطق امليلكة حسب االحتيا،ل

والادمام ،والن ار يف تعيايم هاذه

(ىل) ق ا ا ارار بلا ا اامل الشا ا ااورى رق ا اام  ١9/27وتا ا اااريخ ١٤29/5/١3ه ( ١8أيا ا ااار/
ماايو  ،)2008بزيااادة تفعياال مضاام بارامج اإلااعااة والتلفزياون مبااا قااق ماا ورد يف املاادة الثالثااة
ماان السياس ااة اإلعالمي ااة للييلكااة ،وتط ااوير ب ارامج البااا اإلااع ااي باللغ ااات غااري العربي ااة ،و ي ااادة
ساعات إرساهلا ،وإضافة لغات أخرى وديدة
( )،ق ا ا ا ارار بلا ا ا اامل الشا ا ا ااورى رقا ا ا اام  7١/90وتا ا ا اااريخ ١٤26/2/٤ه ( ١5آاار/
ما ااارت  ،)2005املتضا ا ناين اسا ااتحداا الرواسا ااة العاما ااة لرعايا ااة الشا ااباىل با اارامل وديا اادة لرعايا ااة
الشااباىل ،تعتيااد علااى تلبيااة حاواااهتم االوتياعيااة ،والثقافيااة ،لتااأهيلهم وإعاادادهم إعاادادا سااليي ا
يف الفكر والةبية واألخالق ،وتوسع الرواساة يف بارامج اجليعياة العربياة الساعودية لبياوت الشاباىل،
واجليعيااة الوطنيااة ملكافحااة امل اادرات ،ونااادي الصاام ،والقوافاال الةاثيااة ،وبارامج الااةويل الرياضااية
للجييااع ،وب ارامج اوي االحتياوااات اخلاصااة ،واعتياااد أساالوىل التوسااع العاااد يف املاادن والقاارى
واهلجر بشكل متوا ن
(د) قا ارار بل اامل الش ااورى رق اام  52/70وبت اااريخ ١٤26/١١/١0ه ( ١١ك ااانون
األو /ديسيرب  ،)2005القاضاي بضارورة االهتياام بالرعاياة الفكرياة للشاباىل إىل واناب الرعاياة
البدنية ،وإعطاا الاك نصايبا كافياا مان ميزانياة الرواساة العاماة لرعاياة الشاباىل .وأن تادعم الرواساة
إسااهامها يف احلركااة الثقافيااة والفكريااة للشااباىل بت صااي و اواوز ساانوية يف هااذا اجملااا  .ومراعاااة
التوا ن يف تو يع املشاريع املنفذة ب مناطق امليلكة
(ه) ق ا ارار بلا اامل الشا ااورى رقا اام  ١2/١2وتا اااريخ ١٤29/٤/١5ه ( 2١نيسا ااان/
أبريال  ،)2008الااذي يطالااب الرواساة العامااة لرعايااة الشااباىل بزياادة الاربامج والنشاااطات املووهااة
للش ااباىل ،وتنويعه ااا لتحقي ااق التا اوا ن با ا النش اااطات الش اابابية ،خاص ااة خ ااال ف ااةة الص اايف،
والااك باسااتغال منشااآت الرواسااة هلااذه الغايااة .وعلااى الرواسااة التوسااع يف برابهااا مااع مدسسااات
اجملتيااع األخاارى ،والقطاااع اخلااامل ،وب ارامج التطااوع لنشاار ثقافااة تطوعيااة علااى نطاااق أوسااع ب ا
أوساط الشباىل.
 -279واس ااتجابة لتطبي ااق تل ااك القا ارارات فق ااد ب ااذل ال ااو ارات املعني ااة واجله ااات اات العالق ااة
وهودا متنامية يف تنفيذ برامج ونشاطات متعددة ،ومن بينها ما يرد بيان يف الفقرات التالية.

 -1فزا ة الل ية فاللعليم

 -280تو و ارة الةبية والتعليم اهتياما كبريا بالنشاط الطالي وإدراو ضين مشروع امللك عباد
ال لتطوير التعلايم ،لادوره يف بناا ش صاية الطالاب ،وإكسااب املهاارات األساساية لتحقياق أهاداف
الةبي ااة والتعل اايم ،وم اان ال ااك مش ااروع (م اادارت األحي ااا ) داخ اال م اادارت التعل اايم الع ااام وتنفي ااذه يف
( )١ 000مدرسااة مو عااة وغرافيا ا علااى مناااطق امليلكااة ،وخصا نصاافها للبنا والنصااف ا خاار
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للبنااات .حي ااا تق اادم ه ااذه املاادارت حزم ااة م اان النش اااطات وال اربامج خ ااال الف ااةة املس اااوية جليي ااع
الفئااات العيريااة ،عاارب ف ااتل أب اواىل تلااك املاادارت الس ااتقبا الطااالىل ،والطالبااات واألساار وش اراول
اجملتياع امل تلفااة احمليطااة باملدرساة ،بغاار إتاحااة الفرصاة هلاام مليارسااة خمتلاف النشاااطات واهلوايااات،
وكااذلك تااوفري خاادمات تعليييااة إضااافية ،ودورات مساااوية ملساااعدة الطااالىل ،والطالبااات ،وأساارهم
للتغلب على الصعوبات اليت تعوق حتصيلهم العليي ،وأيض ا تقاد خادمات رعاياة املوهاوب وتاوفري
كافااة الوساااول الاايت متكاانهم ماان اإلبااداع واحتضااان ماواهبهم .كيااا يهاادف املشااروع أيضاا إىل تفعياال
املووهااة إىل األساارة لرفااع قاادرهتا علااى مساااندة تعلاام أبناوهااا وبناهتااا .وقااد مت صااي ميزانيااة
الاربامج ن
منفص االة هل ااذا املش ااروع مببل ااي س اانوي م اان  200 000إىل  500 000أل ااف ريا ااا لك اال مدرس ااة
حسب عدد األطفا وحجم املدرسة.
 -28١كيااا قام ا و ارة الةبيااة والتعلاايم ثلااة باااإلدارة العامااة للنشاااط الطااالي للقطاااع بتيوياال
وإطالق مشروع األندية الصيفية ويهدف املشروع إىل استثيار أوقات الفرا ،لادى الطاالىل ومان يف
مسااتواهم باربامج تربويااة متنوعااة وهادفااة ،وإكساااهم املهااارات واخلاربات احلياتيااة واكتشاااف م اواهبهم
ورعايته ااا .ومت تنفي ااذ ( )32٤ناديا اا ص اايفيا عل ااى مس ااتوى امليلك ااة ع ااام ( ،)20١0كي ااا مت تنفي ااذ
( )239دورة تدريبيا ااة لليا ااديرين واملش ا ارف عليها ااا ،وتنفيا ااذ معسا ااكرات صا اايفية تدريبيا ااة للطا ااالىل
والطالبات املشارك يف األوملبياد العلياي الادو يف أحاد مادن امليلكاة بالتنسايق ماع مدسساة امللاك
عباد العزياز وروالا لليوهاوب  ،ومعساكرات الكشااافة ،وبرناامج (رسال الساالم) والاذي ويهاادف إىل
تنيية قيم املواطنة والسالم لدى الكشافة وإبرا دورهم يف تعزيز الوحدة الوطنية والتعاي العاملي.
 -2فزا ة الثق لة فاإلعالم
 -282تقااوم و ارة الثقافااة واإلعااالم باااثرا ثقافااة الطفاال يف امليلكااة عاارب ب ارامج تلفزيونيااة وإااعيااة
ومس اارحية ومهروان ااات س اانوية مووه ااة للطف اال ،وم اان ه ااذه الا اربامج مهرو ااان الي ااوم الع اااملي للطف اال
والااذي تفاال با دوليااا يف العشارين ماان نااوفيرب ماان كاال عااام وحتتفاال امليلكااة هااذه املناساابة مشاااركة
منهااا يف اجلهااد العاااملي الااذي يتوو ا للطفاال توعيااة وثقافااة ومحايااة حلقوق ا  ،وملاادة سااة أيااام تق اام
خالهلااا العديااد ماان الفعاليااات الثقافيااة والفنيااة والةفيهيااة اخلاصااة بالطفاال .باإلضااافة إىل تاوافر اامل
إااعاات ياادعيها طااات إرساا إااعااي يف كافااة منااطق امليلكااة ،وكااذلك أكثار ماان ( )١١0طااة
أف أم ،تسااهم مجيعهااا ب اربامج مووهااة ل طفااا  ،وأمااا بالنساابة للتلفزيااون فقااد بلااي إمجااا القن اوات
الرمسية ( )١٤قناة تقادم الكثاري منهاا بارامج ل طفاا  ،وبعضاها خمصصاة ل طفاا مثال قنااة أوياا ،
فضالا عن القنوات غري الرمسية اليت اطب الطفل مثل قنااة اجملاد ل طفاا وقنااة  MBC3ل طفاا ،
كيااا تسااهم األنديااة األدبيااة بامليلكااة عاارب أنشااطتها وبرابهااا املووهااة إىل الشااباىل .وقااد بلااي عاادد
األنديااة األدبيااة يف امليلكااة عااام ( )١6( )2009نادي اا ،مت دعيهااا مالي اا مببلااي ( )١0مالي ا ري ااا
لكال ناادي أدي يف امليلكااة خاال العاام ( ،)20١١كيااا مت تأسايمل جلناة ثقافااة الطفال يف النصااف
الثاي من عام ( )2006تركز على كل ما خ الطفل وثقافت  ،وأهم إ ا اهتا:
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وطباعتها

(أ )

إحيااا بعااا األعيااا األدبيااة املتيياازة لاارواد أدىل الطفاال ،عاارب إعااادة إنتاوهااا

(ىل)

إقامة مهروان ثقافة الطفل األو (أنا والعاق)

()،

إنتا ،دليل لكتاي ورسامي أدىل األطفا

(د)

العيل على تقو كتب األطفا املرفوعة للو ارة

(ه)

تشجيع القرا ة ب األطفا عرب إقامة نشاطات دورية

(و )

دعوة الكتاىل والرسام لليشاركة يف إصدار سلسلة أدبية متييزة ل طفا .

 -3ال ئ سة الع ة ل ع ة الشب ب
 -283متثاال الرواسااة اجلهااة احلكوميااة املساادولة عاان النشاااطات الرياضااية والثقافيااة واالوتياعيااة يف
األنديااة الرياض ااية ،وق ااد بلااي ع ااددها ع ااام ( )١53( )20١0نادي ا ا .وتتبااع رعاي ااة الش ااباىل اجليعي ااة
العربية السعودية لبيوت الشاباىل والايت تقاوم باإلشاراف علاى ( )22بيتا ا للشاباىل تضام يف عضاويتها
دااو ( )75ألااف عضااو ماان خمتلااف اجلنساايات واألعيااار ملااا هاام فااوق ( ١0أع اوام) وتقااوم بالعديااد
ماان النشاااطات وفااق اخلطااة الساانوية لكاال بي ا والااك بااالةكيز علااى األعضااا الناشاائ واوتااذاهم
لليش اااركة واالهتي ااام مبش ااروعات خدم ااة البيئ ااة احمللي ااة واالهتي ااام تدم ااة اجملتي ااع يف فعالي ااات أي ااام
وأسااابيع اخلدم ااة العام ااة ومش اااركة مكات اب الرواس ااة العام ااة لرعاي ااة الشااباىل يف تنفي ااذ أنش ااطتها ع اارب
تك ااوين أس اار ومجاع ااات النش اااط داخ اال البيا ا  .وتق ااوم اجليعي ااة العربي ااة الس ااعودية لبي ااوت الش ااباىل
بت صي ميزانية لكل بي للصرف منها على تنفيذ خطة النشاط.
 -4ال كلب ت الحكو ية
 -28٤تنفااذ املكتبااات العامااة العديااد ماان النشاااطات الاايت تسااتهدف الطفاال عاارب ( )8٤مكتبااة
عامااة يف أدااا امليلكااة تابعااة لااو ارة الثقافااة واإلعااالم ،ويووااد يف الكثااري ماان هااذه املكتبااات ركاان
للطف اال يتض ااين ما اواد وكت ااب ووس اااول لتنيي ااة ثقافتا ا وص ااقل مواهبا ا  .كي ااا تق ااوم مكتبا ا املل ااك
عبدالعزيز العامة عارب فروعهاا الوطنياة بتاوفري قسام مساتقل للطفال بهازا بأفضال الوسااول السايعية
والبصارية وأحادثها ،إىل واناب املكتباة اخلاصاة بالطفال .وتقادم املكتباة عاددا مان النشااطات الايت
تسعى إىل تشجيع القرا ة لدى الطفل عرب بطاقات متابعة القرا ة ولوحاة كتااىل األسابوع ،ولوحاة
الشرف للقارئ النهم ،وحلقات القرا الدورية ،هذا فضالا عن الربامج الداوية ا تية:
لنادي كتاىل الطفلل من  ١5-١١سانة ،مقابال رساوم اشاةاك رمزياة صال
(أ)
األطفااا املشااةكون ساانويا علااى كتاااب أحااد ا قصصااي وا خاار غااري قصصااي ،ونشاارة تربويااة
مووهااة لملبااا واألمهااات ،وبيوعااة ماان النشاااطات الذهنيااة واللغويااة مصاايية لتتناسااب مااع
الفئات العيرية ل طفا
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(ىل) لن ااادي م اايالد لليافع اااتل للفتي ااات م اان  ١5-١١س اانة ،يق اادم هل اان نش اااطات
ثقافية ودورات وورش عيل متمل احتياواهتن وتطلعاهتن
( )،الزيااارات امليدانيااة للياادارت داخاال املكتبااة وخاروهااا ،وتتضااين عاار بيوعااة
مان القصا بطاارق متنوعااة :عارب احللقااة ومساار الاادمى ومسار ال ال وعاارب الباوربوينا  ،وتقااد
نشاطات مصاحبة للقص كتطبيق تربوي ،تقد نشاطات فنياة برسام ش صايات وأحاداا القصاة،
كيا تقدم املسابقات الفكرية وبنهاية الربنامج توع إهدا ات من إصدارات املكتبة
(د) الاادورات التدريبيااة ،حيااا تااو املكتبااة اهتياماا كباريا لتثقيااف األمهااات والعااامالت
يف با الطفل عرب تن يم ورش عيل للتوعية بأ ية القرا ة للطفال وطرقهاا وأسااليبها ،مثال ورشاة
لاقروي لطفلكل ودورة لالقرا ة لطالىل املرحلة االبتداوية كيف وملااال.
 -285كيااا تسااهم وهااات حكوميااة وأهليااة أخاارى يف رعايااة العديااد ماان ال اربامج والنشاااطات
الثقافية والةفيهية ،ومنها احلارت الاوطين ،وشاركة أرامكاو الساعودية ،واهليئاة امللكياة للجبيال وينباع،
وغريها من اجلهات اليت تقيم مناسبات وطنية ودورية ومومسية (صيفية) من أبر ها:
املهرو ا ااان ال ا ااوطين للا ا اةاا والثقاف ا ااة :ال ا ااذي ين يا ا ا س ا اانوي ا احل ا اارت ال ا ااوطين،
(أ )
ويسااتهدف كافااة شاراول اجملتيااع ماان ماواطن ومقييا وساااوح  ،وماان خمتلااف املراحاال العيريااة،
ويتضين العديد من الفعاليات الثقافية والةفيهية والفنية املتنوعة
ن
(ىل) مهروان (صيف أرامكو) وهو مهروان سنوي تن ي الشركة يف عدد من مدن
امليلكااة ويتضااين العديااد ماان ال اربامج العلييااة والثقافيااة والاادورات التدريبيااة ،الاايت تسااتهدف كافااة
شراول اجملتيع ،مع الةكيز على فئات األطفا والشباىل الذين يشاركون يف أعيال التن ييياة ويف
فعاليات امل تلفة
( )،مهروان القرا ة للجييع :برعاية شركة أرامكاو الساعودية والاذي يتض ناين إنشاا
(املكتبااات املتنقلااة) الاايت تسااتهدف مجيااع املاادارت يف امليلكااة ،حيااا تتنقاال تلااك املكتبااات وفااق
خطة منية ددة ،هيا تغطي مجيع املدارت .وهذا الربنامج مستير طوا العام.
 -286كيا تقدم و ارة الشدون االوتياعية عرب مراكز التنيية االوتياعية وجلا ا األهلية بتوفري
الربامج واملشروعات املووهة للطفل من الشراول األكثر احتياواا ،وتاوفري املنااخ املناساب لتطاوير قدراتا
وطاقات وإشاباع حاواتا وميولا  ،وقاد بلاي عادد مشاروعات تنيياة الطفولاة يف عاام ()6١5( )20١2
مشااروع وعاادد املسااتفيدين منهااا ( )253 920وماان أهاام هااذه املشااروعات :مراكااز تنييااة الطفاال
والناشاائة ،ونااادي ب اراعم التنييااة ،وملتقااى الطفولااة االوتياعيااة ،ونااادي العلااوم ل طفااا  ،ومساار
الطفل ،روضات وحضانات األطفا .
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ث ن ا -ت ا ي الح ة الخ صة

(ال واد  22ف 30ف د  32إلرى  36فالفقر ات رد (ب) إلرى (د) رد ال ر دة 37
فال واد د  38إلى )40

(أ) اوجف الال ئون فأجف الع

د غي السعود يد (ال دة )22

 -287إشارة إىل تسا جلنة حقوق الطفل عقب الن ر يف التقريار الادوري الثااي للييلكاة حاو
األطف ااا الالوئ ا وامله اااورين ،ن ااود التأكي ااد بأن ا ال يوو ااد أطف ااا مه اااورون يف امليلك ااة ،ومجي ااع
األطفا املووودين داخل امليلكة من غري السعودي حضاروا ماع أسارهم بعقاود عيال يف القطااع
احلكومي أو اخلامل أو لدى األفاراد .ويتيتاع هادال األطفاا وأسارهم بكافاة احلقاوق الايت يتيتاع هاا
الطفل واألسرة السعودية يف باالت احلياية والتعليم والصحة والةفي والتنقل هرية كاملة.
 -288وانس ااجام ا م ااع ح ااق الطف اال يف البق ااا م ااع والديا ا وأسا ارت (امل ااادة  )9ومج ااع ن اال األس اارة
(املاادة  ،)١0تدكااد األن ياة املعيولااة هاا يف امليلكااة حاق الوافاادين واملقييا بصااورة شارعية ون اميااة
يف اص ااطحاىل أطف اااهلم ليقييا اوا معه اام ،وإن ك ااان يف اخل ااار ،ي اارخ لا ا ي ااارهتم .كي ااا مت تبس ااية
اإلورا ات املتبعاة ملرافقاة أسار العاامل معهام تشاجيعا ودعياا جلياع نال األسارة .كياا تدكاد أن ياة
امليلكة على عدم فصل األطفا عن آبااوهم وأمهااهتم ،وال يوواد ن اام ميناع أفاراد األسارة مان حرياة
املغااادرة ،أو العااودة للاابالد ماان أواال مجااع ناال األساارة .باال إن أن يااة العياال تضااين صاارف تااذاكر
ألوالد غري السعودي العامل يف امليلكة املقيي بصورة شارعية ون امياة ،وعيال إوارا ات تساهل
التحاق األطفا بأسرهم .ويروى الن ار يف مضايون اإلواباة علاى تساا الت اللجناة يف هاذا التقريار
أثنااا تناااو فصاال الطفاال عاان الوالاادين (املااادة  )9ومجااع ناال األساارة (املااادة  )١0والاايت تضااين
إوابات وافية.
 -289كي ااا ندك ااد عل ااى أن أطف ااا الواف اادين واملقييا ا يف امليلك ااة العربي ااة الس ااعودية م اان مجي ااع
اجلنس ا اايات يتيتع ا ااون هيي ا ااع اخل ا اادمات الص ا ااحية ،والتعل ا اايم ،وس ا اانورد فيي ا ااا يل ا ااي م ا ااووزا للت ا ااذكري
بالتش اريعات واألن يااة احملليااة كيااا وردت سااابقا (يف أو ازا متعااددة ماان التقرياار ،ويروااى العااودة إىل
تلك األوزا يف حالة الرغبة ملزيد من التفاصيل) لبيان ما يتيتعون ب من حقوق وفق ما تان عليا
املادة ( )22واملواد اات العالقة يف االتفاقية.
 -1لي ج اللعليم
 -290يع ااد حتقي ااق تك ااافد الف اارمل التعلييي ااة با ا املا اواطن واملقييا ا  ،أح ااد أه اام احمل اااور ال اايت
تعكاامل اجلهااود املبذولااة يف حتقيااق املساااوة با مجيااع األطفااا حيااا أتااى نا قارار بلاامل الااو را
رقام  ١39وتاااريخ ١٤25/٤/26ه علااى أن يكااون التعلاايم إلزاميااا ملان هاام يف ساان السادسااة إىل
اخلامسااة عشاارة علااى اجلييااع دون متييااز ب ا األطفااا السااعودي واملقيي ا ماان غااري السااعودي .
وتقااوم و ارة الةبيااة والتعلاايم ههااود ض ا ية يف تطبيااق هااذا الق ارار تطبيق اا شااامالا وكااامالا ،وتوساايع
وجتويااد التعلاايم للجييااع دون متييااز .ولقااد ساابق اإلشااارة يف اجلااز اخلااامل بااالتعليم إىل أعااداد أبنااا
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املقيي من غري الساعودي يف مادارت التعلايم العاام التابعاة لاو ارة الةبياة والتعلايم ،والايت بلاي إمجاا
عا ااددهم (اكا ااور وإنا اااا) يف مرحلا ااة ريا ااا األطفا ااا ( )١ 2٤٤وميثلا ااون نسا اابة ( 7.5يف املاوا ااة)
م اان إمج ااا ع اادد الط ااالىل يف ه ااذه املرحل ااة ،يف ح ا بل ااي إمج ااا ع ااددهم يف املرحل ااة االبتداوي ااة
( )339 ٤8١وميثلااون نساابة ( ١3.6يف املاوااة) ماان إمجااا عاادد الطااالىل يف هااذه املرحلااة ،كيااا
بلااي عااددهم يف املرحلااة املتوسااطة ( )١٤2 9٤5وميثلااون نساابة ( ١2يف املاوااة) ماان إمجااا عاادد
الطالىل يف هذه املرحلة ،ويف املرحلة الثانوياة ( )١١0 ٤90وميثلاون نسابة ( ١0.١يف املاواة) مان
إمجا الطالىل يف هذه املرحلة.
 -29١كيا حتتضن امليلكة عاددا كباريا ومتنوعاا مان املادارت األونبياة الايت تلايب حاق الطفال يف
التعليم املتوافق ماع دينا ولغتا وتراثا  .وقاد بادأ السايا بانشاا املادارت األونبياة يف امليلكاة مناذ
حوا تساعة وعشارين عاما ا ،وبعاد أن دعا احلاواة إىل حتاديا الان م واإلوارا ات املتعلقاة هاذا
النوع من التعليم على دو قق اهلدف من وووده ،مت املوافقة على (الوحة املادارت األونبياة)
بقرار بلمل الو را رقام  26وتااريخ ١٤١8/2/٤ه ( ١0حزيران/يونيا  ،)١997والاك هادف
مساعدة اجلاليات املقيية بصورة ن امية يف امليلكة من غري العرىل على تعلايم أبناوهاا يف مادارت
خاصة هم ليتيكنوا من مواصلة تعلييهم عند عودهتم إىل بالدهم.
 -292وقااد بلااي عاادد املناااهج األونبيااة الاايت ت اادرت يف امليلكااة أكثاار ماان عش ارين منهج اا منه ااا
الربيطاي ،واألمريكي ،والفرنساي ،والفلبياين ،واألساةا  ،والباكساتاي ،واهلنادي ،والربتغاا  ،والغياين،
وامل ااا  ،والياب اااي ،والك ااوري ،والس ااويدي ،واإلرت ااريي ،والةك ااي ،واألمل اااي ،واإلندونيس ااي ،والغ اااي،
واليونااي ،والساريالنكي ،وغريهااا .كياا اد عاادد املادارت األونبياة خااال املادة املاضااية ياادة طبيعيااة
تتناسااب مااع ا دياااد أعااداد الوافاادين املقيي ا ومنااو اجلاليااات املقييااة يف امليلكااة ،ح ا بلااي عااددها
حالي ا ا ( )١7١مدرسااة ،منهااا األمريكيااة ،والربيطانيااة ،واهلنديااة ،والفلبينيااة ،والةكيااة  ...وغريهااا ماان
اجلنسيات ،وتقوم و ارة الةبية والتعليم بتقد خدمات مسااندة وبانياة تساتهدف التوثاق مان واودة
هااذه املاادارت وضاايان متتااع الطفاال املقاايم يف امليلكااة يف تلقااي التعلاايم املتوافااق مااع مبااادئ اتفاقيااة
حقوق الطفل .وتقوم بعا األسر السعودية باحلاق أطفاهلا يف بعا املدارت األونبية.
 -2لي ج ال ع ة الصحية
 -293رري تقد اخلدمات التالية يف با الرعاية الصحية:
ي ااتم تق ااد اخل اادمات اإلس ااعافية (الطا اوارئ) والوقاوي ااة اجملاني ااة لكاف ااة املقييا ا
(أ )
يف امليلكة من غري السعودي  ،مبا يف الك األطفاا املصااحب ألسارهم ،يف مستشافيات الاو ارة
أو مراكز الرعاية الصحية األولية ،شا م يف الك شأن السعودي
(ىل) ي ااتم تق ااد اخل اادمات العالوي ااة اجملاني ااة جليي ااع املقييا ا م اان غ ااري الس ااعودي
العامل يف القطاعات احلكومية امل تلفاة يف امليلكاة ،مباا يف الاك األطفاا املصااحب ألسارهم،
يف مستشفيات الو ارة أو مراكز الرعاية الصحية األولية ،شا م يف الك شأن السعودي
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( )،يا ااتم تقا ااد اخلا اادمات العالويا ااة لليقيي ا ا ما اان غا ااري السا ااعودي العا ااامل يف
القطاع ااات اخلاص ااة واألهلي ااة (واألفا اراد) امل تلف ااة يف امليلك ااة ،مب ااا يف ال ااك األطف ااا املص اااحب
ألسرهم ،يف املستشفيات اخلاصة ،أو املراكز الصحية اخلاصة ،عارب ن اام التاأم الصاحي اإللزاماي،
والاذي يلازم أصاحاىل القطااع اخلاامل بالتاأم علاى منساوبيهم وأسارهم ،وفقا ا لن اام الضايان الصاحي
التعاوي الصادر باملرسوم امللكي رقم (م )١0/وتاريخ ١٤20/5/١ه ( ١2آىل/أغسطمل .)١999
 -3لي ج ال ع ة فالح ة اال ل عية
 -29٤الاربامج واخلاادمات يف بااا الرعايااة واحليايااة االوتياعيااة تسااتهدف مجيااع األطفااا دون
متيي ااز با ا األطف ااا الس ااعودي وغ ااري الس ااعودي  .ويش اايل ال ااك الا اربامج واخل اادمات اإليواوي ااة،
أو املدقتة والبديلة يف با الرعاية واحلياياة االوتياعياة الايت تقادمها و ارة الشادون االوتياعياة يف
املدسسات التابعة هلاا (مثال مراكاز التنيياة االوتياعياة واللجاان األهلياة التابعاة هلاا) ،أو تلاك الايت
ي ااتم تق اادميها ع اارب املدسس ااات واجليعي ااات اخلريي ااة الب ااالي ع ااددها ( )92وال اايت س اابق التفص اايل يف
مضيو ا ضين هذا التقرير.
 -295ويف هااذا السااياق نشااري إىل أن إدارة الرعايااة اإليواويااة بااو ارة الشاادون االوتياعيااة تضااين
حصااو األطفااا علااى اخلاادمات االوتياعيااة (دون متييااز ب ا كااو م ماان أساارة سااعودية أو غااري
نصا عليا
سعودية) ،والتيتع هقهم يف الرعاية الصحية والسكن ،حياا تقاوم الاو ارة بتنفياذ ماا ن
األن ية والتعلييات يف امليلكة تصومل األطفا اوي ال اروف اخلاصاة ،وياتم حتدياد الاك مان
قباال اجلهااات األمنيااة (إمااارة املنطقااة) لتحديااد تلااك الفئااة (بهااو األبااوين ،أو األىل ،أو املولااود
بطريقااة غااري شاارعية) حيااا تقااوم الااو ارة مب اطبااة األح اوا املدنيااة لتسااجيل الطفاال واساات را،
األوراق الثبوتيااة ل ا  ،وماان إيواو ا يف أحااد دور اإلي اوا  ،أو تسااليي ألساارة كافلااة (بديلااة) قااادرة
على رعايت وتربيت  ،وفق ضوابة وشروط ددة ،ويتم يف ضووها صارف معوناة مالياة شاهرية .أماا
األطفااا املولااودون خااار ،نطاااق الزوويااة ماان أمهااات أونبيااات (غااري سااعوديات) فااان األن يااة
والتعلييات تقضي بعدم فصل الطفل عن والدت والبقا معها داخل أو خاار ،الساعودية ،أماا إاا
تعا نذر الااك ألي ساابب مااا ،ووفااق مراعاااة مصاالحة الطفاال الفضاالى ،فيياانل الطفاال شااهادة ماايالد
سن الرشد مينل اجلنسية السعودية.
مدقتة حل بلوغ ن

 -296أما ما يتعلق باألطفاا الاذين فصالوا عان اويهام ،نتيجاة ساجن اويهام( ،دون متيياز با
كاو م ماان أسارة سااعودية أو غاري سااعودية) فيقاوم خمتصااون مان و ارة الشاادون االوتياعياة بدراسااة
حااالتهم والتووي ا مب ااا يتناس ااب م ااع وض ااعهم ،وال ااك ع اارب إحل اااقهم ب اادور الض اايافة أو دور الةبي ااة
االوتياعي ااة ،لتق ااد كاف ااة اخل اادمات االوتياعي ااة والنفس ااية والص ااحية والتعلييي ااة هل اام ،والا اربامج
والنشاطات الةفيهية الستكيا رعايتهم على أكيل وو  ،حل انتها فةة سجن اويهم.
 -297وحااو احلصااو علااى حااق اهلويااة الش صااية وتسااجيل املولااود ،ومحايااة األطفااا الااذين
واارى الت لنااي عاانهم يف بلااد املنشااأ ،فقااد عااا ن ااام اجلنسااية العربيااة السااعودية هااات احلااالت يف
نصا ا عل ااى (يك ااون س ااعوديا م اان ول ااد داخ اال امليلك ااة العربي ااة الس ااعودية
مادتا ا الس ااابعة ،ال اايت ن
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أو خاروها ألىل سعودي ،أو ألم سعودية وأىل بهو اجلنسية ،أو ال ونسية ل  ،أو ولد داخال
امليلكة ألبوين بهول  ،ويعترب اللقية يف امليلكة مولاودا فيهاا ماا ق ثبا العكامل) ،أماا بالنسابة
تضين ن ام األحوا املدنية
لتسجيل واقعة ميالد األطفا املولودين يف امليلكة أو خاروها ،فقد ن
كيفية تسجيل املولود سوا كان الوالدة داخال امليلكاة أو خاروهاا ،والتبلياي عان والدهتام ،وحادد
األش امل املكلف بالتبليي عن الك ،وكذلك تسجيل اللقطا  ،كياا ورد يف ن اام األحاوا املدنياة
(من املادة  32إىل املادة .)٤٤
 -298كيااا راادر التنوي ا إىل مااا تقدم ا امليلكااة ماان الاادعم الس ا ي يف ساابيل فيااف معاناااة
األطفااا الالوئ ا وأساارهم و ارا احلااروىل والاازال والفيضااانات والثلااو ،واجلفاااف وخصوصااا يف
الدو الفقرية والذي مت تفصيل سابقا يف هذا التقرير ،يف الفقرات من  95إىل .١0١
(ب) االسلغال االقلص د (ال دة )32
 -299يف سياق اجلهود اليت تبذهلا امليلكة حلياياة األطفاا مان االساتغال االقتصاادي ،تت اذ
امليلكة إورا ات وتدابري ن امية صارمة ملكافحة هتريب األطفا أو فصلهم عن آباوهم وأمهاهتم
ساوا بغيااة اسااتغالهلم اقتصاااديا أو غريهااا ماان األسااباىل ،حيااا مت االنضاايام إىل اتفاقيااات قاويااة
وعقد اتفاقيات ثناوية لتحقيق الك مثل تلك اليت مت التوصل هلا مع الايين الشاقيق بشاأن هترياب
األطفااا  ،فض االا ع اان مصااادقة امليلك ااة عل ااى الربوتوك اول االختياااري التفاقي ااة حق ااوق الطف اال،
وكااذلك املصااادقة علااى االتفاقيااة الدوليااة بشااأن ح اار أس اوأ أشااكا عياال األطفااا واإلو ارا ات
الفورية للقضا عليها.
 -300صا ا اادر املرسا ا ااوم امللكا ا ااي رقا ا اام (م )56/وتا ا اااريخ ١٤28/6/١١ه املوافا ا ااق ( 26حزي ا ا اران/
يونيا ا  )2007باملوافق ااة عل ااى بروتوك ااو مكافح ااة هتري ااب امله اااورين ع اان طري ااق ال اارب والبح اار واجل ااو،
وبروتوكو منع وقياع ومعاقباة االجتاار باألشا امل وتاصاة النساا واألطفاا  ،املكيلا التفاقياة األمام
املتحاادة ملكافحااة اجلرميااة املن يااة عاارب احلاادود الوطنيااة اللااذين اعتياادهتيا اجليعيااة العامااة ل ماام املتحاادة
يف دورهتا اخلامسة واخليس بتاريخ ١٤2١/8/١9ه املوافق ( ١5تشرين الثاي/نوفيرب .)2000
 -30١ويف السااياق اات ا  ،صاادر املرسااوم امللكااي رقاام (م )5١/وتاااريخ ١٤26/8/23ه (27
أيلو /سبتيرب  )2005باملوافقة على ن ام العيل الاذي تان مادتا (الثانياة والساتون بعاد املاواة)
على ما يلي:
ق ياتم سان اخلامساة عشارة مان عياره وال يسايل
لال رو تشغيل أي شا
(أ )
ل بدخو أماكن العيل ،وللو ير أن يرفع هاذه السان يف بعاا الصاناعات أو املنااطق أو بالنسابة
لبعا فئات األحداا بقرار من ل
(ىل) استثنا من الفقرة ( )١من هذه املادة رو للاو ير أن يسايل بتشاغيل أو عيال
األش امل الذين تةاو أعيارهم ما ب  ١5-١3سنة يف أعيا خفيفة ،يراعي فيها ا :،
‘‘١
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‘ ‘2أال تعطال ماواظبتهم يف املدرسااة واشاةاكهم يف بارامج التوويا أو التاادريب
املهين ،وال تضعف قدرهتم على االستفادة من التعليم الذي يتلقون .
 -302كيا أصدرت و ارة العيل بيوعة من القرارات تضين ا :،
قارار رقاام ( )١/3839وتاااريخ ١٤27/9/9ه ( 2تشارين األو /أكت اوبر )2006
(أ)
الااذي ريااز تشااغيل األحااداا يف حاااالت تشاايل (املنشااأة الاايت يقتصاار العياال فيهااا علااى أف اراد
األسرة ،العيل يف املدارت املهنية ومراكز التادريب ،العيال يف امل اابز باساتثنا الفاةة مان التاساعة
وح الرابعة صباحا)
(ىل) قارار رقاام ( )١/28٤0وتاااريخ ١٤27/9/9ه ( 2تشارين األو /أكت اوبر )2006
الااذي اادد املهاان واألعيااا الاايت تياال أن تعاار صااحة وسااالمة األحااداا وأخالقهاام لل طاار
بساابب طبيعتهااا أو ال ااروف الاايت تااددي فيهااا .وتشاايل هااذه املهاان واألعيااا (العياال يف املناااوم
واحملاور واست را ،املواد املعدنياة مان حتا األر  ،والصاناعات اات امل ااطر الصاحية ،واألعياا
الشاااقة ،والسااباقات اات امل اااطر علااى احلياااة ،وأي عياال قااد يااددي مكااان وظااروف أداو ا إىل
تعريا احلدا لليشكالت األخالقية والنفساية) .ويان القارار علاى أنا لراب أال يقال سان احلادا
يف هذه األعيا عن سبعة عشر عام ال
( )،قارار رقاام ( )١/28٤١وتاااريخ ١٤27/9/9ه ( 2تشارين األو /أكت اوبر )2006
الذي يستثين من األحكام اخلاصة بتشاغيل األحاداا الاواردة يف البااىل العاشار مان ن اام العيال،
وبغر التدريب والتعليم ،كل من بلغوا سن الرابعة عشرة إاا كانوا يعيلاون وفاق الشاروط التالياة:
أن يكااون هناااك إش اراف مباشاار ماان قباال اجلهااة املساادولة عاان النشاااط ،وأن يكااون التعلاايم أو التاادريب
بأسالوىل متاادر ،هياا ال يشااكل صاعوبة علااى املاتعلم واملتاادرىل ،وأن ال يعاوق التعلاايم والتاادريب
التحصيل الدراساي العاام للياتعلم أو املتادرىل ،وأن حتصال اجلهاة الايت ترياد تن ايم بارامج تعلييياة،
أو تدريبية على موافقة و ارة العيل وكذلك موافقة الو ارة املرخصة للنشاط.
 -303أما ا ا ااا بالنسا ا ا اابة ل طفا ا ا ااا املتس ا ا ا اول  ،فقا ا ا ااد صا ا ا اادر ق ا ا ا ارار بلا ا ا اامل الا ا ا ااو را رقا ا ا اام 83
وتا ا اااريخ  ١٤28/3/7ه بتشا ا ااكيل جلنا ا ااة مشا ا ااةكة ما ا اان عا ا اادة وها ا ااات (تشا ا اايل و ارة الشا ا اادون
االوتياعيا ا ااة ،و ارة الداخليا ا ااة ،وو ارة العي ا ا اال ،وو ارة الشا ا اادون اإلس ا ا ااالمية واألوقا ا اااف وال ا ا اادعوة
واإلرشاد ،وو ارة الثقافة واإلعالم ،وهيئة األمر باملعروف والنهاي عان املنكار) إلعاداد خطاة وطنياة
ملعاجلااة ظاااهرة التسااو  .كيااا ناال الق ارار معاجلااات عاولااة هلااذه ال اااهرة إىل ح ا إعااداد اخلطااة
الوطنيااة وإقرارهااا .وتةكااز هااذه املعاجلااات يف تشااكيل جلااان ميدانيااة تشااةك فيهااا عاادة وهااات يف
مجيع منااطق امليلكاة تساتهدف مسااعدة ومحاياة مان يقوماون هاذا السالوك مان األسار ماع الةكياز
على األطفا املتسول وخصوصا اوي االحتياوات اخلاصة منهم سوا أكانوا سعودي أو غري
سااعودي  ،وتقااد املساااعدة هلاام والبا يف أماارهم يف حالااة التعاارف علاايهم خااال ( )2٤ساااعة،
وتن يم محالت إعالمية تب ن خطورة التسو على الفرد واجملتيع وخصوص ا األطفا منهم.
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 -30٤وفييااا يتعلااق بتهريااب األطفااا بغيااة االسااتغال االقتصااادي ،ينبغااي التنويا بااأن امليلكااة
تنفااذ سياسااات و ارسااات واضااحة ،وتت ااذ حيااا الااك مجيااع اخلطاوات املالويااة إلضاافا الطااابع
اإلورامي على كافة أشكا اهلجرة غري الن امية وخصوصا بالنسبة ل طفاا  ،حياا ياتم التعامال
م ااع ها ااذه احلالا ااة وف ااق ن ا ااام احلا اادود ،والوحت ا ا التنفيذيا ااة ،والا ااذي ا نارم اهلجا اارة غا ااري الن اميا ااة.
أم األطفا الذين يتم هتريبهم عن طريق عصابات هتريب لغار امتهاان التساو داخال امليلكاة،
فان يف حالة القبا على تلك العصابات والعثور على األطفا عند احلدود ،فيتم إعادة وتسليم
األطف ااا لس االطات ال اادو املعني ااة يف دو املص اادر وف ااق إوا ارا ات مش ااةكة با ا ال اادولت  .أم ااا
األطفا املتسول يف مدن امليلكة ،فان الدولة وحرصا منهاا علاى رعاياة ومحاياة هادال األطفاا ،
تن ااتهج أس اااليب فاعل ااة ومكثف ااة يف البح ااا ع اانهم ومح ااايتهم حي ااا وباإلض ااافة إىل  ١2مكتب ا ا ا
ملكافح ااة التس ا ناو املنتش اارة يف امليلك ااة ،قاما ا و ارة الش اادون االوتياعي ااة بانش ااا مراك ااز اإليا اوا
ل طفا األوانب (غري الساعودي ) املتساول  ،يف كال مان (مكاة املكرماة ،وادة ،املديناة املناورة)
والا ااك بالتعا اااون ما ااع اجليعيا ااات اخلرييا ااة ،والنا اادوة العامليا ااة للشا ااباىل اإلسا ااالمي ،وهيئا ااة اإلغاثا ااة
اإلس ااالمية العاملي ااة ،وتق ااوم تل ااك املراك ااز بتق ااد الرعاي ااة واحلياي ااة ل طف ااا املتسا اول م اان غ ااري
السااعودي الااذين تقاال أعيااارهم عاان  ١8عاماا واستضااافتهم يف أماااكن خاصااة ومالويااة ،وتقااد
اخلدمات االوتياعية والصحية والنفسية إىل ح االساتدال علاى أولياا أماورهم وتسالييهم هلام
من قبل اجلهات األمنية ،ووفق األن ية واإلورا ات املشةكة مثل تلك اليت مت االتفاق عليها با
امليلكة واليين .وقد استفاد من خدمات هذه املراكز ما يزيد عن ( )١ 2٤0طفالا.

 -305كيا قام اللجنة الوطنية للطفولة بالتعاون مع اليونيسيف باورا تقو سريع ل طفاا
املشتغل بالبيع يف الشوارع والتسو يف مكة وودة والريا  ،ومت بعد الك تنفياذ مشاروع جتارييب
باالشةاك مع مجعية الرب اخلريية هدة لتوفري اخلادمات ل طفاا الاذين مت انتازاعهم مان النشااطات
االسااتغاللية بالش اوارع ،مااع تاادريب دااو  ١00ماان املهني ا احمللي ا وتااوويههم يف باااالت محايااة
وحق ااوق الطف اال ،كي ااا مت إشا اراك مس اادول وم ااوظف استش اااري بالس اافارات م اان دو املص اادر
أو العب ااور ملن ااع االجت ااار يف األطف ااا يف املس ااتقبل ولض اايان إع ااادة األطف ااا إىل بالده اام بش ااكل
مناسااب حسااب األصااو  ،كاام مت عقااد ورشااة عياال إقليييااة مشااةكة حااو االجتااار يف األطفااا
استضااافتها وامعااة نااايف العربيااة للعلااوم األمنيااة بالريااا  .كيااا عقاادت امليلكااة العربيااة السااعودية
خ ااال الع ااام ( )2007/2006اوتياع ااات تش اااوري ب ا مس اادو امليلك ااة العربي ااة الس ااعودية
واجليهورية اليينية واليونيسيف حو هترياب األطفاا  ،ومت التوصال إىل ماذكرة تفااهم حاو وضاع
آلي ااة عي اال مش ااةكة للح ا ند م اان هتري ااب األطف ااا م اان ال اايين ،ونل ا املش اااورات ع اادة قطاع ااات
حكومية معنية باألمر.
 -306ويف خط ااوة إلر اااد حل ااو مالوي ااة الس ااتيعاىل تل ااك املش ااكلة والتعام اال معه ااا م اان قب اال
(دور املالح ة) التابعة لفروع و ارة الشدون االوتياعياة يف املادن الكاربى علاى الشارية احلادودي
م ااع ال اايين ،ص ا ادر ق ا ارار بل اامل الش ااورى  ٤9/67وت اااريخ ١٤26/١١/2ه ( 3ك ااانون األو /
ديساايرب  ،)2005بشااأن األحااداا بهااو اهلويااة املااودع باادور املالح ااة االوتياعيااة يف أهااا
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ووا ان و ران ،وما يشاكلون مان عاب علاى الادور لطاو إوارا ات معاامالهتم ،وطلاب اساتثنا
املناطق املشار إليها من حكام الفقارت (ىل ،و) مان املاادة ( )2مان التعليياات التنفيذياة لالوحاة
دور املالح ة االوتياعية:
ع اادم احلاو ااة إىل اس ااتثنا األح ااداا به ااو اهلوي ااة امل ااودع ب اادور املالح ااة
(أ )
االوتياعيااة يف أهااا ووااا ان و اران ماان حكاام الفقارت (ىل ،و) ماان املااادة الثانيااة ماان التعلييااات
التنفيذيااة لالوحااة دور املالح ااة االوتياعيااة ،مااع التأكيااد علااى ق اوات حاارت احلاادود واجلهااات
املعنيااة األخاارى (عنااد إلقااا القاابا علااى احلاادا املتساالل أو املهاارىل) إىل ا اااا إو ارا ات فوريااة
للتأكااد ماان ووااود أسااباىل تسااتلزم إيقاف ا وتقاادير ساان  ،وماان تسااليي علااى وو ا الساارعة لاادار
املالح ة االوتياعية امل تصة
(ىل) إراااد قساام خااامل يف كاال دار ماان دور املالح ااة االوتياعيااة يف وااا ان وأهااا
و اران ومااا تاراه الااو ارة مان مواقااع أخارى ،إليااداع األحاداا املتساالل واملهارب  ،وتااوفري اخلاادمات
املناسبة ألوضاعهم .مع توفري اإلمكانات البشرية واملالية الال مة لذلك.
(ج) االسلغال الجنسي فاالتج (ال دة )34
 -307تاادرك امليلكااة خطااورة ظاااهرة االسااتغال اجلنسااي واالجتااار باألش ا امل ،وتعياال علااى
مكافحتهااا عاارب ساان إو ارا ات للينااع ،واملالحقااة القضاااوية ،واحليايااة ،فض االا عاان االنضاايام إىل
اتفاقيااات دوليااة مثاال مصااادقة امليلكااة علااى الربوتوكااو االختياااري التفاقيااة حقااوق الطفاال املتعلااق
ببيااع األطفااا وبغااا األطفااا واسااتغالهلم يف املاواد اإلباحيااة ،واملصااادقة علااى بروتوكااو مكافحااة
املكياال التفاقيااة األماام املتحاادة ملكافحااة اجلرميااة
ارب والبحاار واجلا ناو ن
هتريااب املهاااورين عاان طريااق الا ن
املن يااة عاارب احلاادود الوطنيااة ،وكااذلك تقويااة تعاو ااا الثناااوي واملتعاادد األط اراف مااع دو املصاادر
والعبااور هاادف ا اااا إوارا ات أكثاار فعاليااة ملكافحااة االجتااار باألطفااا  ،مثاال التعاااون القاااوم مااع
حكومة اليين.
 -308ويف الوق ا ال ااذي انض ااي في ا امليلك ااة لربوتوك ااو األم اام املتح اادة ملن ااع وقي ااع ومعاقب ااة
االجتار باألش امل وخاصة النساا واألطفاا فا اا أيضا ا أصادرت ن اما ا وطنيا ا ملكافحاة واراوم
االجتااار باألش ا امل يس ااتويف املعااايري الدوليااة يف املكافح ااة ،كيااا أ ااا تش ااارك بفعاليااة يف اجله ااود
اإلقلييية والدولية يف هاذا اجلاناب ،ومان الاك مشااركتها يف صادور االساةاتيجية العربياة ملكافحاة
و اراوم االجتااار باألش ا امل ،والقااانون العااري االسةشااادي ملكافحااة ورميااة االجتااار باألش ا امل،
وكذلك القانون االسةشادي اخلليجي.
 -309كيا وافق بلمل الو را السعودي يف شهر روب  ١٤30ه (متو /يوليا  )2009علاى
تش ااكيل جلن ااة ملكافح ااة وا اراوم االجت ااار باألشا ا امل يف هيئ ااة حق ااوق اإلنس ااان م اان ثلا ا م اان:
و ارة الداخليا ا ااة ،وو ا رة اخلارويا ا ااة ،وو ارة العا ا ااد  ،وو ارة الشا ا اادون االوتياعيا ا ااة ،وو ارة العيا ا اال،
وو ارة الثقافة واإلعالم ،وهيئة حقوق اإلنسان.
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 -3١0وررم ن ام مكافحة وراوم االجتار باألش امل يف امليلكة ،واملقر من قبل بلمل الو را
رقاام ( )2٤٤بت اااريخ ١٤30/7/20ه ( ١2متو /يولي ا  ،)2009كاف ااة صااور االجت ااار بالبش اار بغ ااا
الن اار ع اان الوس اايلة املس اات دمة يف االس ااتغال  .وم اان أب اار مالم اال الن ااام :ح اار االجت ااار ب ااأي
بأي شكل من األشكا مبا يف الك إكراه  ،أو هتديده ،أو االحتيا علي  ،أو خداع ،
ش
أو خطف ا  ،أو اسااتغال الوظيفااة ،أو النفااوا ،أو إسااا ة اسااتعيا ساالطة مااا علي ا  ،أو اسااتغال
لا سايطرة علاى آخار مان
ضعف  ،أو إعطا مبالي مالية ،أو مزايا ،أو تلقيهاا لنيال موافقاة شا
أواال االعتاادا اجلنسااي ،أو العياال ،أو اخلدمااة قس ارا ،أو التسااو  ،أو االسااةقاق ،أو امليارسااات
الشبيهة بالرق ،أو االستعباد ،أو نزع األعضا  ،أو إوارا جتاارىل طبياة عليا  .وقاد مت إنشاا قسام
داخل هيئة حقوق اإلنسان هلذا الغر .
 -3١١وجتاادر اإلشااارة إىل أن ن ااام مكافحااة و اراوم االجتااار باألش ا امل يف امليلكااة ال يعت ااد
برضا الضحية فاملسدولية اجلناوياة تقاوم يف حاق الفاعال حا ولاو رضاي الضاحية مباا وقاع عليهاا
من استغال  ،وقد أضاف هذا الن ام ألغرا االستغال غرض وديدين ا :إوارا التجاارىل
الطبيااة والتسااو  .كيااا تناااو الن ااام مجيااع األطفااا السااعودي واملقيي ا وناال علااى إق ارار حااق
الطفل بتلقي مجيع أشكا املساندة واملعاجلة الطبية والنفسية واالوتياعية ،وتوفري احلياية األمنياة
ل إاا استلزم األمر الك.
 -3١2كيااا أن ن ااام مكافحااة االجتااار باألش ا امل يشاايل عقوبااات مشااددة بالسااجن الااذي
يصال إىل اامل عشارة ساانة ،والغرامااة الايت قااد تصال إىل مليااون ريااا ساعودي ،ومصااادرة األماوا
واألدوات اليت اساتعيل يف اجلرمياة أو معادة لالساتعيا فيهاا ،كياا يشايل التجار الش صايات
االعتباري ا ااة كالش ا ااركات إا تص ا اال الغرام ا ااة إىل عش ا اارة مالي ا ا ري ا ااا س ا ااعودي وح ا اال أو إغ ا ااالق
الش صية االعتبارية.
 -3١3كي ااا تض ااين ن ااام مكافح ااة وا اراوم االجت ااار باألشا ا امل العدي ااد م اان وس اااول محاي ااة
الضااحايا ،وماان الااك إيااداع الضااحية أحااد املراكااز املت صصااة إاا كااان يف حاوااة إىل مااأوى،
وتوفري احلياية األمنية ل إاا استلزم األمر الك ،وإيداع الضاحية أحاد مراكاز التأهيال الطبياة أو
النفسية أو االوتياعية إاا تب أن حالت الطبية أو النفسية أو العيرية تستدعي الاك ،ومنحا
احلااق يف اإلقامااة يف امليلكااة وتسااوية أوضاااع الن اميااة املتعلقااة بااذلك ،وعاار الضااحية علااى
طبيب خمت لتقدير وتلبية حاوت للرعاية الطبية أ و النفسية ،وإعالم الضحية هقوق الن امياة
بلغ ااة يفهيه ااا لض اايان مش اااركت اإلرابي ااة يف إعط ااا معلوم ااات كامل ااة ع اان اجلرمي ااة تس ااهم يف
الوصو للجناة ومعاقبتهم.
 -3١٤كيااا عيل ا امليلكااة علااى تطااوير ا ليااات الاايت تسااهم يف مكافحااة االجتااار كالبحااا
النشااة عاان الضااحايا وتكثيااف وساااول التعاارف علااى علاايهم ،وإوارا الدراسااات يف بااا التعاارف
على أسباىل ورمية االجتار باألش امل ،وتوعية الضحايا احملتيل وأفراد اجملتيع ،ومتابعاة أوضااع
الضحايا لضيان عدم معاودة إيذاوهم.
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 -3١5كيااا يااأ ،يف إطااار وهااود امليلكااة يف محايااة األطفااا ماان االسااتغال اجلنسااي املرسااوم
امللكا ااي رقا اام و ١7/بتا اااريخ ١٤28/3/8ه ( 26آاار/ما ااارت  ،)2007وق ا ارار بلا اامل الا ااو را
رقم  79بتاريخ ١٤28/3/7ه ( 25آاار/مارت  ،)2007باملوافقة علاى ن اام مكافحاة واراوم
املتضين معاقبة لبالسجن مدة ال تزيد على مل سنوات وبغرامة ال تزيد علاى ثالثاة
املعلوماتية،
ن
يقاوم بانشاا لموقاع علاى الشابكة املعلوماتياة،
مالي رياا  ،أو باحدى هاات العقاوبت ل كال شا
أو أح ااد أوه اازة احلاس ااب ا  ،أو نش ااره ،ل جت ااار يف اجل اانمل البش ااري ،أو تس ااهيل التعام اال با ا ل.
بالقصاار
كياا شاادد الن ااام يف املااادة الثامناة منا علااى العقوبااة والغراماة إاا اقةنا اجلرميااة لبااالتغرير ن
ومن يف حكيهم ،واستغالهلمل.
(د) نظ م ع الة اوح اث (ال واد  37ف 39ف)40
 -3١6نش ااري إىل تق اادير جلن ااة حق ااوق الطف اال يف ملحوظاهت ااا الص ااادرة عق ااب الن اار يف التقري اار
الاادوري الثاااي للييلكااة وإشااادهتا ههااود امليلكااة يف بااا إصااال ن ااام عدالااة األحااداا ،وتبااين
ن اما ا ا ودي اادا ل وا ارا ات اجلزاوي ااة ون ام ااا مليارس ااة مهن ااة احملام اااة ،واس ااتحداثها اااكم خاص ااة
ل حداا وأن األش امل دون سن  ١8عاما يوضعون يف مراكز حجز منفصلة وأن هلم احلق يف
متثيلهم مبحام.
 -3١7ون را لتشاب وتقاطع ملحوظات وتوصيات اللجنة الدولية املذكورة هناا ماع تلاك الايت مت
معاجلتهااا يف صاادد ملحوظااات وتوصاايات اللجنااة حيااا املراوعااة الدوريااة إليااداع الطفاال يف املدسسااات
(فق ارات رقاام  ،)256-2٤7فريوااى الروااوع إىل مااا مت تفصاايل سااابقا لبيااان مااا مت ا ااااه ماان
إوارا ات وماا تبذلا امليلكاة مان وهااود لتاواوم أن يتهاا ماع مقتضايات املاواد  ٤0 ،37و 39ماان
االتفاقية ،وكاذلك املقااييمل واملباادئ القواعاد النيواوياة الدولياة اخلاصاة باألطفاا واألحاداا يف
ن ام العدالة اجلناوية.
 -3١8وباإلضافة ملا مت اكره يف تناو املادة  25من االتفاقية يف هذا التقرير ،وتأكيدا ملاا سابق
تفصاايل يف تقرياار امليلكااة الثاااي بشااأن ن ااام اإلو ارا ات اجلزاويااة الصااادر باملرسااوم امللكااي م2/
بتاريخ ١٤35/7/28ه ،واملتضين منع التعذيب أو املعاملاة املهيناة يف أي مكاان ،فاان األن ياة
املطبقة بامليلكة العربية السعودية متيز وبوضو با املسادولية اجلناوياة ل طفاا واملسادولية اجلناوياة
اكم خاصة باشراف قضاة خمتص
للكبار ،حيا إن الن ام اخلامل بقضا األحداا خص
حملاكية األطفا تقوم على أسات التفريق الواضل ب األطفاا والكباار ،والاك وفاق ماا واا يف
قارار بلاامل القضااا األعلااى يف دورتا اخلامسااة والساات رقاام  95/239وتاااريخ ١٤28/6/29ه
( ١5متو /يولي ا ا  )2007بش ااأن تكلي ااف لقض اااة احملكي ااة اجلزاوي ااة للن اار يف قض ااايا األح ااداا
وقضااايا دار املالح ااة ملاادة أربعااة أشااهر ولكاماال األساابوع علااى أن يشاايل التكليااف مجيااع قضاااة
احملكية ماعدا من يعيل يف احملكية بالندىل ودوه بل إن القاضي هو الاذي ياذهب ملقار احلادا
وال رلاب احلاادا املاتهم لليحكيااةل .وتعيال هيئااة التحقياق واالدعااا العاام علااى متابعاة وتقصااي
ظااروف األحااداا ومراعاااة احلقااوق اإلنسااانية يف تطبيااق اإلو ارا ات العقابيااة امل تلفااة ،حيااا ال
رااو معاقبااة األحااداا بااأي ن ااام سااوى األن يااة اخلاصااة هاام واملطبقااة علاايهم ،واالدعااا علاايهم
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يكااون ماان قباال هيئااة التحقيااق واالدعااا العااام وفااق تعياايم هيئااة التحقيااق واالدعااا العااام رقاام ه
 8795/١١وتاريخ ١٤30/٤/2ه ( 29آاار/مارت .)2009
 -3١9كيااا أن اكيااة األحااداا تتطلااب ا اااا كاال التاادابري اإلصااالحية املتاحااة ،وأن تقتصاار
احللااو علااى املعاجلااة والتأهياال وإعااادة دبهاام يف اجملتيااع علااى دااو يسااتلهم التووهااات العامااة ماان
اتفاقي ااة حق ااوق الطف اال .ويش ااةط الن ااام نص ااا عل ااى أن تك ااون اكي ااة األح ااداا س ارية وال ت ااتم
إال بووااود االختصاصااي االوتياااعي .ورغَّااب الن ااام يف ساارعة الب ا يف اكيااة األحااداا دون
إيداعهم يف دور املالح ة االوتياعية ،وتقليل مدة احلكم بالتحف عليا عناد الضارورة القصاوى
وإىل أقصاار م اادة كنااة ،م ااع تش ااجيع الاان م املعي ااو هااا يف الس ااعودية عل ااى العفااو ع اان العقوب ااة
ومتك ا القاضااي ماان تقصااري ماادة بقااا احلاادا يف دار املالح ااة ،وإمكانيااة إسااقاط مااا يقااارىل
نصاف املادة عنا عناد حتسان ساالوك  ،فضاالا عان االسااتفادة مان العفاو امللكااي العاام الاذي يصاادر
سنوي ا قبل عيد الفطر هيا يتيكن اليافع من قضا العيد مع أسرت .
 -320وانسااجام ا مااع توصااية اللجنااة الدوليااة بشااأن تعااديل ن اام احلجااز والسااجن ون ااام عدالااة
األحااداا ومنااع العقوبااة اجلساادية ضااد األش ا امل دون ساان  ١8عام اا احملااروم ماان حرياااهتم،
وكيتابعة لتطبيق األن ية وما قد يعةيها من نق  ،تأ ،التعلييات والضوابة تباع ا لساد الانق
الذي دا يف األن ية ولتغطية ووانب القصور وملواكبة التطورات لذا صدرت ضوابة وتعااميم
تتعل ااق باألح ااداا و اااكيتهم ومس اادوليتهم اجلناوي ااة واملدني ااة حي ااا ص اادرت الضا اوابة املن ي ااة
إليا ا ااداع األحا ا ااداا يف دور املالح ا ا ااة االوتياعيا ا ااة مبووا ا ااب ق ا ا ارار بلا ا اامل الا ا ااو را رقا ا اام ١69
يف ١٤29/6/١9ه ( 2٤حزيران/يوني  )2008ومن أبر ما وا فيها ما يلي:
(أ)
إيااداع األحااداا يف دور املالح ااة االوتياعيااة يقتصاار علااى الااذين يرتكبااون أفعاااالا
معاقب ا عليها ن أمتوا سن ( )١2وق يتجاو وا ()١8
(ىل) يسلم األحاداا الاذين يرتكباون أفعااالا معاقبا ا عليهاا وهام دون سان ( )١2إىل
التعهااد علاايهم مبتابعااة قضاااياهم ح ا انتهاوهااا ،أو صاادور أحكااام فيهااا
أوليااا أمااورهم بعااد أخااذ ن
وتنفيذها ،فاان رأت وهاة التحقياق أن مصالحة احلادا أو مصالحة التحقياق تقتضاي أن ياتحف
عليا فيكاون الاك يف دور التوويا االوتيااعي ،فاان تعاذر الااك خاري و أمار احلادا يف إيداعا
إىل أق ا اارىل دار تووي ا ا ا اوتي ا اااعي أو الا ا ااتحف علي ا ا ا يف دار املالح ا ااة االوتياعيا ا ااة يف املدينا ا ااة
أو احملاف ة اليت يقيم فيها أو يف أقرىل درا مالح ة اوتياعية هليا
( )،يودع األحداا الذين يرتكبون إحدى اجلراوم الكبرية أو تصادر هقهام أحكاام
بالسااجن يف تلااك اجل اراوم وهاام دون ساان ( )١2يف دور املالح ااة االوتياعيااة ح ا انتهااا ماادة
توقيفهم أو تنفيذ كوميتهم
(د) التأكيااد علااى وهااة التحقيااق بالعياال علااى حا نال مجيااع قضااايا األحااداا بشااكل
عام ،ومن هم دون سن ( )١2بشكل خامل ،وإ ا هاا دون إحالاة األحاداا إىل دور املالح اة
االوتياعية ،وفقا ملا قضى ب قرار بلمل الو را رقم ( )25وتاريخ ١٤2١/١/26ه وتعديالت
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(ه) على اجلهة اليت تتوىل االدعا يف قضايا األحاداا (وبشاكل خاامل مان ق ياتم
سن  )١2أن تطلب من القضا الن ر يف احلكم بعقوبات أخرى بديلة عن السجن
(و) ترفع و ارة الشدون االوتياعية إىل املقام السامي (بعد مل سنوات من تنفياذ
هذه الضوابة) تقريرا شامالا ومفصاالا عان املزاياا املتحققاة والصاعوبات الايت واوهتهاا ،واملقةحاات
اليت تراها ملعاجلة الك.
 -32١وتقاوم األوهاازة التشاريعية يف امليلكاة حالياا باسااتكيا مشااروع ن اام العقوبااات البديلااة الااذي
يتضااين معاجلااة تش اريعية شاااملة ماان شااأ ا انسااجام ن ااام عدالااة األحااداا بشااكل خااامل وكااذلك
العقوباات بشاكل عاام ماع توصاية اللجنااة الدولياة بشاأن العقوباات البديلاة .هااذا فضاالا عان ماا تقاوم با
اجله ااات التعلييي ااة واإلعالمي ااة والقض اااوية هه ااود مس ااتيرة يف من ااع العقوب ااات اجلس اادية مب ااا يف ال ااك
مدسسااات الدولااة كالشاارطة ،والسااجن ،وكااذلك األساارة واملدرسااة .كيااا تقااوم عاادة وهااات حكوميااة
بت اادارت ن ااام رعاي ااة األح ااداا بغي ااة جتوي ااده ومعاجل ااة ووان ااب القص ااور يف الن ااام املعي ااو با ا األن،
كيااا يتضااين املشااروع إنشااا اااكم ل حااداا .هااذا وقااد قام ا اللجنااة الوطنيااة بالطفولااة بدراسااة
ومراوع ا ااة مس ا ااودة ه ا ااذا الن ا ااام املق ا ااة  ،وإو ا ارا التع ا ااديالت املناس ا اابة وف ا ااق اتفاقي ا ااة حق ا ااوق الطف ا اال
وملحوظااات اللجنااة الدوليااة علااى تقرياار امليلكااة الثاااي ،وتزويااد هااذه اجلهااات باالتفاقيااة وملحوظااات
اللجنة الدولية اات العالقة باألحداا ألخذها يف احلسبان أثنا صياغة املسودة النهاوية هلذا الن ام.
 -322ويف سياق مناقشة مواصلة اجلهود يف امليلكة للرفع من عادد احملااكم اخلاصاة باألحاداا
ومن كفا ة القضاة واحملام وضباط الشرطة و ثلي النيابة امل تصا  ،وتاأم تادريب املهنيا يف
اجملااا  ،وتاادريب امل تص ا يف بااا إعااادة التأهياال واالناادما ،االوتياااعي ل طفااا يف ن ازاع مااع
الن ااام وعلااى األخا أولئااك احملااروم ماان حاريتهم ،نااذ نكر مبااا ساابق اإلشااارة إليا ماان أن مشااروع
امللك عبدال لتطوير القضا ون امي القضا وديوان امل اق وآليتهيا التنفيذية املعتيادان باملرساوم
امللكااي رقاام م 78/يف ١٤28/9/١9ه ،بغيااة إعااادة هيكلااة مدسسااات القضااا لتااددي واوباهتااا
بفعالي ااة ،وتض ا ناين الن ااام تش ااكيل اااكم ودي اادة ،وتط ااوير ص ااالحيات واختصاص ااات اجملل اامل
األعلى للقضا  ،وإنشا احملكية العليا ،وإنشا اكم االساتئناف ،وتطاوير ااكم الدرواة األوىل
مثل احملاكم اجلزاوية .وتتضاين احملااكم اجلزاوياة إنشاا دواوار لقضاايا األحاداا حياا تتشاكل كال
داوارة مان ثالثاة قضااة وهاذا يعتارب تطاور مهام داو حتقياق ضايانات احملاكياة العادلاة حياا كانا
امليلكة تعتيد قبل صدور هذا الن ام على ن ام القضا الفردي يف قضايا األحداا.
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ال لحق
الب ا ج فاونشطة اللي ق ه ،ز ال لك عب العز ز للحوا الوجني
 -١اللقا ات الوطنياة :يتاوىل املركاز تن ايم اللقاا ات الوطنياة الدورياة يف العدياد مان املوضاوعات
والقضااايا الاايت تناااق ماان خااال العديااد ماان اللقااا ات التحض اريية واخلتاميااة يف كافااة ماادن ومناااطق
امليلكااة ،ومبشاااركة كافااة األطياااف الفكريااة ماان اجلنس ا  ،تضااين بعضااها علااى للقضااايا الاايت هتاام
الشااباىل مثاال حتااديات العوملااة واالنفتااا الثقااايف علااى ومااع األخاار ،ومااا يلا الااك ماان احتياااالت
الغلو والتطرف أو التهديد ل صالة واهلوية.
 -2امللتقااى الساانوي للح اوار الااوطين للشااباىل :يهاادف إىل تفعياال دور الشااباىل واليااافع يف
ب اااالت العي اال التط ااوعي لنش اار ثقاف ااة احل اوار .وق ااد ن اال ه ااذا امللتق ااى ولس ااات نق اااش وجت ااارىل
تطوعيااة وورش عياال ومعاار مصاااحب وشااارك في ا دااو  700شاااىل وشااابة ماان خمتلااف ماادن
ومناطق امليلكة وبعا دو اخلليج العربية.
 -3اللجنة الشبابية :تأسيمل جلنة شبابية تطوعية لتفعيل دور الشاباىل والفتياات مان الفئاات
العيرية ( )25-١6سنة يف باالت العيل التطوعي لنشر ثقافة احلوار داخليا ا وخارويا ا .ووااري
العيل ا ن لتطويرها وتوسيعها لتكون إدارة مستقلة باسم لإدارة النشاطات الشابابيةل ،ومان أبار
برابها ما يأ:،
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برنامج سافري :ويهادف هاذا الربناامج إىل حتقياق التفااهم با الشاعوىل مان خاال تفهام
وتقبال الثقافااات األخاارى والعيال علااى تعزيااز املبااادئ املشاةكة وجتنااب اخلالفااات واحاةام
ثقافاة األفاراد وحضاارة الشاعوىل .ويتضاين عقااد لقاا ات منت ياة با الطلباة السااعودي
وأقارا م ماان طااالىل املادارت العامليااة يف امليلكااة ،وقااد مت حا ا ن عقااد  26حاوارا ماان
هذا النوع .ويعكمل الربنامج امتدادا ملن ومة من حتفيز املشاركات اخلاروية والدولية لفئة
الشباىل يف اللقا ات واملدمترات اليت تع باحلوار والتواصل احلضاري ،على سبيل املثا ،
مشاااركة شااباىل امليلكااة يف اجليعيااة العيوميااة ل ماام املتحاادة يف نيويااورك ملناقشااة قضااايا
الشا ااباىل ،ويف برملا ااان الشا ااباىل العا ااري يف القا اااهرة يف (تش ا ارين الثا اااي/نوفيرب ،)2008
ويف منتدى شباىل العاق اإلسالمي الاذي ن يتا اإليسساكو يف تاونمل عاام (،)2009
ويف امل ا ا ادمتر األوروي العا ا ااري األو للقيا ا ااادات الشا ا ااابة يف النيسا ا ااا يف عا ا ااام (.)2009
كيا تضين مشاركة شباىل املركز لقا ات الوفود األونبية مثل لقا وفد هيئاة احلرياات
الديني ا ااة األمريكي ا ااة ،ووف ا ااد ر س ا ااا وهيئ ا ااة امل ا ااوظف وكب ا ااار املس ا اااعدين التشا ا اريعي يف
الكااو رت األمريكااي ،ولقااا من يااة وسااور اهلولنديااة ،ولقااا طااالىل وااامعيت بنساالفانيا
ووون هوبكنز األمريكية يف با العالقات الدولية والعلوم السياسية
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برنامج بيادر التطوعي :بيادر هي بيوعة تطوعية شبابية مهتية بنشر ثقافة احلوار وقيم
الوسطية واالعتدا والتسامل ب أوساط الشاباىل .ويساتهدف الربناامج طاالىل التعلايم
العام والعا من اجلنسا وا باا واألمهاات ومجاعاات املساجد وكاان مان أبار مشااريع
لمشااروع قافلااة احل اوارل الاايت متكن ا ماان الوصااو إىل  ١١اف ااة وقراهااا ماان اف ااات
ماان طااالىل التعلاايم العااام واجلااامعي
منطقااة الريااا اسااتفاد منهااا دااو  3000ش ا
وآباوهم وأمهاهتم والعيل مستير لتغطية بقية مناطق امليلكة و اف اهتا وقراها
مقهى احلوار :وهو بلمل حواري شهري ،يكون في حوار حو ما يثري اهتيام وفضاو
ااةف يف إدارة احل اوار أو استضااافة ش صااية وإقامااة
الشااباىل وياادار ماان قباال ش ا
احلوار معها.

 -٤إصاادارات املركااز املتعلقااة بالشااباىل :تااأليف ونشاار العديااد ماان الكتااب واألدلااة املروعيااة
والدراسات االستطالعية يف با احلوار الفكري ،وتضين  ،على سبيل املثا  ،املدلفات التالياة:
احل اوار آداب ا ومنطلقات ا وتربيااة األبنااا علي ا  ،دور احل اوار الةبااوي يف وقايااة الشااباىل ماان اإلرهاااىل
الفكاري ،الةبياة باااحلوار ،دور األسارة السااعودية يف تنيياة احلاوار لاادى األبناا ماان من اور إسااالمي
تربوي ،ثقافة احلوار لدى طالبات املرحلة الثانوية يف الريا ودورها يف تعزيز بعا القيم اخللقية،
دور معلاام الةبيااة اإلسااالمية يف تنييااة قاادرات احلاوار الااوطين لاادى طااالىل املرحلااة الثانويااة ،مكانااة
احلوار ومعوقات يف تنشئة األبنا يف األسرة السعودية ،احلوار املدرسي كيف ندسمل حوارا مدرسي ا
ناوحااا  .كيااا سااعى املركااز يف تااأليف ونشاار سلساالة رساااول يف احل اوار ،وهااي عبااارة عاان كتيبااات
صغرية ما ب  70-٤0صفحة تستهدف شراول الشباىل على وو اخلصومل وصدر منهاا ١٤
كتيباا وكااان منهااا :مهااارات التواصاال مااع األوالد ،حاوار ا بااا مااع األبنااا لحااق ل بنااا ل ،فاعليااة
احلاوار ماع األبناا  .كياا قاام املركاز باصادار بيوعاة قصصاية متنوعاة حتا عناوان (داو حاوار تااع
وهادف) تستهدف األطفا من  ١6-5سنة.
 -5برن ااامج وس ااور :ويه اادف إىل تعزي ااز اح اةام األدي ااان واحلض ااارات امل تلف ااة للواف اادين إىل
امليلكااة ،وتفاعاال املاواطن معهاام وفااق احلاوار احلضاااري البنااا  ،وتعزيااز القاايم النبيلااة با الشااعوىل
بوصفهم أبنا لكوكب واحد .وقد مت مان خاال الربناامج إعاداد أكثار مان ( )٤0مادرىل ومدرباة
معتي اادين للحا اوار احلض اااري وإ ااا حزم ااة حقاو ااب تدريبي ااة تنشا ار ثقاف ااة التس ااامل م ااع ا خ اار،
وسلساالة إصاادارات مووهااة ل طفااا والشااباىل يف الفئااة العيريااة ماان  6إىل  ١5تضااين ا :،
داان أبنااا كوكااب األر  ،وساار ب ا قااارت  ،أنااا وأن ا (دلياال لملبااا واألمهااات واملارب لتنييااة
احلوار احلضاري) ،رواية األقدام امللونة ،حو العاق يف مل وأربع دقيقة.
 -6التاادريب علااى ثقافااة احلاوار :ويهاادف املشااروع إىل إكساااىل املهااارة يف احلاوار وفاان التعاماال
مع ا خر يف مجيع األنشطة اإلنسانية والتعارف علاى آصاال احلاوار يف الثقافاة اإلساالمية ،وتصاحيل
املفاااهيم اخلاطئااة جتاااه ثقافااة احلاوار .ومتكاان املركااز حا ا ن ماان تاادريب دااو  3 000ماادرىل علااى
خمتل ااف با ارامج املرك ااز التدريبي ااة (قي ااادات الت اادريب ،امل اادرىل املعتي ااد ،املستش ااار للحا اوار األس ااري،
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مهااارات االتصااا يف احل اوار ،احل اوار األسااري ،واحل اوار الةب ااوي) وقااد مت تاادريب د ااو 900 000
(تسعياوة ألف) مواطن ومواطنة على هذه الربامج .وقد استفاد من مشاريع التدريب يف نشار ثقافاة
احلاوار العديااد ماان اجلهااات الشاابابية داخاال امليلكااة وخاروهااا ،مثاال تقااد دورة تدريبيااة علااى حقيبااة
لتنيية مهارات االتصا على احلوارل يف امليلكة وكذلك يف بريوت ،ضاين مشاروع التعااون ماا با
املركااز ومن يااة اليونسااكو ،والااذي امتااد إىل تقااد دورات اثلااة يف عاادد ماان الاادو العربيااة بااد ا ماان
عااام ( .)20١١وماان ال اربامج املووهااة للشااباىل ا  :،ح اوار ا بااا مااع األبنااا  ،ح اوار األبنااا مااع
ا با ( ،احملاور الناول) ،احلوار الةبوي (حوار الطالب مع املعلم).
 -7احليلة التوعوية :قام املركز ببا وساول توعوية لنشر ثقافة احلوار يف العديد من الوساول
اإلعالمية واإلعالنية ومواقع التواصل االوتياعي العاملية ،مستهدفا فئة للشباىل مثال قنااة خاصاة
هوارات امليلكة اليت أطلقها املركز عرب اليوتيوىل لاربة الشاباىل باملسادول والاو را مان خاال ماا
يطرحون من أسئلة.
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