تقرير بحثي حول
اإلشكاليات التي تعاني منها السعودية المتزوجة
بغير سعودي

ناقش جملس الشورى التقرير املقدم من اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان خبصوص املشاكل اليت تعاين منها السعوديات
املتزوجات بغري السعوديني يف جلسته املنعقدة يوم االثنني بتاريخ 6346 /7 /61هـ املوافق8262/1/ 82م ومت
التوجيه بتكوين جلنة خاصة إلعادة دراسة املوضوع من خمتل جوانهه الشرعية واالجتماعية واالقتصادية وامأمنية عل
أن تقدم اللجنة تقريرها قريهاً إىل اجمللس.

تواجه املواطنة السعودية املتزوجة من غري السعودي العديد من املشاكل واملصاعب واليت من شأهنا االنتقاص من
حقوقها وحقوق أبنائها وقد ورد للجمعية عشرات القضايا املتعلقة هبذا املوضوع واليت ميكن تقسيمها عل النحو
اآليت:
المحور األول :اإلقامة
يالحظ أن زوج وأبناء السعودية خيضعون لنظام الكفيل كأي وافد عل أرض اململكة وال حيضون بأي قواعد خاصة
بالنسهة لإلقامة ختتل

عن غريهم من املقيمني فال بد هلم من كفيل والبد هلم من دفع الرسوم واحلصول عل تأشرية

خروج وعودة عند الرغهة يف السفر إىل اخلارج وبالتايل:
إما أن يكونوا حتت رمحة الكفيل الذي قد يرفض نقل كفالتهم أو يهلغ عنهم هروب إن مل يسددوا ما يطلهه من مقابل
مادي لذلك وهنا تهدأ املواطنة بالتقدم بطلب االسرتحام إللغاء تهليغ اهلروب عن أبنائها أو زوجها أو أن تنقل
كفالتهم عليها وقد يكون ذلك عل مهنة( سائق أو خادمة أو مربية ) مهما كان حتصيلهم العلمي وبالتايل ال
يستطيعون احلصول عل وظيفة تتناسب مع شهادهتم العلمية  ,ويشعرون بااإلهانة يف الهلد الذي ولدوا ونشئوا فيه
وحتمل والدهتم جنسيته وقد حترم من استقدام سائق أو خادمة بسهب وجود أبنائها عل كفالتها عل هذه املهنة
وإن متكنت من نقل كفالتهم كمرافقني عليها فيكون غري مصرح هلم بالعمل وهم كغريهم حباجة لدخل مادي لتوفري
متطلهات احلياة امأساسية وأفضل احلاالت إن مل تكن موظفة فإهنا تقوم بتأسيس سجل جتاري لنقل أبنائها عليه ( وال
يشار يف إقامتهم أهنم أبناءها ) وقد يطلب منها ذلك وتكون موظفة مما يتعذر عليها استخراج سجل جتاري وبالتايل
ال تستطع نقل كفالة زوجها أو أبنائها عليها.
أما بالنسهة لزوج املواطنة فال يوجد يف إقامته ما يشري إىل أنه زوج مواطنة وال يوجد يف سجلها املدين أهنا زوجة أجنيب
وبالتايل فال يوجد ما يثهت زواجهما إال عقد الزواج الذي يفرتض وجوده معهم بشكل دائم .
وقد يرتتب عل ذلك إبعاد الزوج من اململكة مبوجب حكم قضائي أو قرار إداري بينما لو علم أنه زوج مواطنة ملا
أبعد و أيضا فيما خيص ابن املواطنة بالنسهة لإلبعاد من الهالد.
ويقع كذلك عل عاتق زوج و أبناء املواطنة رسوم اخلروج والعودة و جتديد اإلقامة إال من استطاعت احلصول بشكل
استثنائي لزوجها وأبناءها عل جواز سفر سعودي دون احلصول عل اجلنسية وهي حالة نادرة والسؤال ملاذا ال
يشمل هذا اإلجراء الفئة عموما والذي خيف
املتعلق هبم.

عنهم املعاناة املذكورة أعاله ريثما يتم تعديل نظام اإلقامة واجلنسية

المحور الثاني :الجنسية
حصول أبناء املواطنة عل اجلنسية رغم توفر الشروط الواردة يف املادة الثامنة من نظام اجلنسية هو أمر جوازي وليس
وجويب وبالتايل فقد يرفض طلب حصوهلم عل اجلنسية بدون إبداء أسهاب وقد يكون ذلك بعد ختليهم عن جنسية
والدهم مما جيعلهم عدميي اجلنسية.
قد تستغرق معاملة اجلنسية وإن توفرت الشروط عدة سنوات للحصول عليها فال يتم احلصول عليها مهاشرة عند
التقدمي ولو توفرت الشروط وليس هناك مدة حمددة للجهات اإلدارية وامأمنية املختصة لإلفصاح عن رأيها باملوافقة أو
عدم املوافقة.
ويتم التفريق بني الهنت والولد رغم أن ذلك مل يذكر بنظام اجلنسية السعودي ويتعارض مع اتفاقية عدم التمييز ضد
املرأة الذي انضمت هلا اململكة مبوجب مرسوم سامي فال زالت اجلهات املختصة تستند يف تربير موقفها هذا من الهنت
إىل نص يف حكم امللغي ولذلك فهنت املواطنة حاليا عند بلوغها الثامنة عشر متنح بطاقة يكتب عليها أهنا تعامل
معاملة السعوديني إال أهنا ال تستفيد منها للعمل وذلك مأنه يكتب عل إقامتها غري مصرح هلا بالعمل يف تناقض
واضح.
أما زوج املواطنة فالنظام ال خيوله التقدم بطلب اجلنسية إال بتوفر الشروط الواردة يف املادة التاسعة من نظام اجلنسية كأي
مقيم وال مينح اجلنسية باعتهاره زوج مواطنة مهما بلغت سنوات الزواج وثهت أنه حسن السرية والسلوك وحسن
املعاملة مع زوجته وكان يفرتض بان حتدد مدة ولتكن مخسة عشر سنه مع إجناب أبناء حيصل بعدها عل اجلنسية
أخذا مبضمون النظام امأساسي للحكم الذي حيث عل وحدة امأسرة.
المحور الثالث :التعليم والرعاية الطبية
رغم وجود تعاميم من بعض اجلهات املعنية فيما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم وكذلك اإلعفاء من التسريح من
العمل ملتطلهات السعودة  ,إال أن امأمور ختتل عل أرض الواقع .فال زال أبناء السعوديات يعانون من هذا املوضوع .
أما فيما يتعلق بزوج السعودية ال يتم عالجه إال إن كان عل كفالتها  ,وقد يدخل االجتهاد الفردي يف ذلك مبعىن أنه
قد يقهل يف مستشف ويرفض يف أخر وكذلك املواطنة إن ذههت للوالدة يف مستشف حكومي فريجع قهوهلا للموظ
فهو إما أن يرى أهنا مواطنة وحيق هلا ذلك أو أن خيربها أن مولودها غري سعودي وال ميكن قهوهلا  .ويرجع ذلك لعدم
تعميد اجلهات املعنية بأحقيتهم بذلك بشكل واضح .
وينطهق االجتهاد الفردي عل إعفائهم من السعودة علما أن التعميم املتعلق بذلك مل مينحهم امأولوية يف التوظي عل
غريهم من غري السعوديني .
وفيما يتعلق بالتعليم قد مينح أبناء املواطنة دخول اجلامعات بتخصصات حمددة  ,وقد ال تتاح هلم الفرصة .

المحور الرابع :معاشات التقاعد والقروض
أبناء املواطنة املوظفة(الغري سعوديني) ال يستفيدوا من راتهها التقاعدي  ,علما أن نظام التأمينات االجتماعية حدد
باملادة الثامنة أفراد العائلة الذين ميكن استفادهتم من تقاعد املشرتك  ,وهم من كان يعوهلم ومل حتدد جنسيتهم وكذلك
امأمر فإن زوج املواطنة وأبناءها ال يستفيدون من ملكية الهيت الذي اشرتته املواطنة عن طريق قرض بنكي بعد وفاهتا
حيث يتم بيعه وإعطاؤهم ما سددته املتوفاة  ,وبالتايل يضيع جهد املواطنة وحرصها عل توفري مأوى مأبنائها ( علما
أن أبنائها لديهم الفرصة باكتساب اجلنسية  ,كما أن النظام احلايل يسمح بتملك غري السعوديني ).
وجتدر اإلشارة إىل أن السعودية املتزوجة من فلسطيين تزداد معاناهتا حيث ال تقهل أوراق أبناءها لطلب اجلنسية
بامأحوال املدنية  ,مما يزيد معاناهتا عن قريناهتا السيما إن كانت أرملة أو مطلقة وأوالدها يعيشون معها بسهب وفاة
زوجها أو عدم وجود أقارب له أو هجره هلم واختفائه.

التوصيات:
دراسة هذه املالحظات والعمل عل إدراج نصوص يف مشروع نظام زواج السعوديات بغري السعوديني أو زواج
السعوديني بغري السعوديات ملعاجلتها وما كان ضمن اختصاص جلان أخرى يف اجمللس فيحال إليها لدراسته واختاذ
التوصية الالزمة بشأنه  ,من أجل املسامهة يف حل هذه املشكلة اإلنسانية .

