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فكرة الدراسة
منذ تأسيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، وهي حتمل على كاهلها حماية وتعزيز 
اإلنسان  حقوق  مبفاهيم  والتعريف  السعودي،  املجتمع  في  اإلنسان  حقوق  مبادئ  ونشر 
واملقيمني  املواطنني  جميع  مع  للتواصل  جهد  أي  تدخر  أن  دون  جاهدة  وتعمل  املختلفة، 
على حد سواء، لتعريفهم بحقوقهم، وتعليمهم كيفية املطالبة بها. ملتزمة في ذلك بأحكالم 
الشريعة اإلسالمية الغراء، ومبا ورد في النظام األساسي للحكم واالتفاقيات الدولية التي 

انضمت لها اململكة.
السجيني  مركز  مشكوراً  بها  ق��ام  التي  امليدانية  املسحية  ال��دراس��ة  ه��ذه  ج��اءت  وق��د 
بدون  اإلنسان  الوطنية حلقوق  واإلداري��ة حلساب اجلمعية  االقتصادية  لالستشارات 
مقابل، وهدفها الرئيسي هو الوقوف على مدى انتشار ثقافة حقوق اإلنسان في املجتمع، 
ومدى االستعداد للمشاركة في نشر الوعي بها. واستبيان مدى وضوح مفهوم حقوق اإلنسان 
مبا يحمله من مبادئ وأفكار وقوانني ومعاهدات واتفاقات وجمعيات ومؤسسات في أذهان 

املجتمع السعودي.
إسماعيل سجيني عضو  لألستاذ  اجلزيل  بالشكر  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  اخلتام  وفي 
اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ورئيس مركز السجيني على مبادرته بإجراء هذه الدراسة 
اإلن��س��ان  في  الذهنية حلقوق  ال��ص��ورة  تبيان  ف��ي  األث��ر  بالغ  الله  ب��إذن  لها  وال��ت��ي سيكون 

اململكة.

رئيس اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
د / مفلح بن ربيعان القحطاني
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مقدمة
يعد مفهوم حقوق اإلنسان من أهم املفاهيم اإلسالمية، وقد حث الدين اإلسالمي -من 
خالل الكثير من اآليات القرآنية والسنة النبوية الشريفة- على ترسيخ العديد من املفاهيم 

التي حتفظ لإلنسان العديد من احلقوق.
دم��ار، مما  وما خلفته من  الثانية  العاملية  احل��رب  بعد  اإلنسان  مفهوم حقوق  أطلق  قد 
استدعى إنشاء هيئة دولية تعنى باحلفاظ على حقوق اإلنسان داخل وخارج الدول وتنظيم 
العالقة فيما بينها، واستحداث التشريعات واألنظمة والقوانني املنظمة لهذه العالقة وهى 
هيئة األمم املتحدة، وقد أكدت شعوب العالم إميانها بحقوق اإلنسان وحرياته األساسية من 

خالل ميثاق األمم املتحدة التأسيسي، واإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان.
يتحدد مفهوم حقوق اإلنسان على أنه املستوى الذي تصل إليه حالة اإلنسان في كينونته، 
من حيث إشباع احتياجات البقاء والتواصل واملشاركة والتحرر واالنتماء والكرامة والتطور 
في املجتمع. ويرتبط مفهوم حقوق اإلنسان في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد 

من املفاهيم األخرى مثل التنمية والتخطيط والتقدم.
إن حقوق اإلنسان هي تلك احلقوق األساسية في طبيعتها والتي دونها ال يستطيع اإلنسان 
يجب  حقوقا  باعتبارها  وتشابهها  بوحدتها  لإلنسان  األساسية  احلقوق  وتتميز  العيش، 
االعتراف بها واحترامها وحمايتها- ألنها جوهر ولب كرامة اإلنسان- وإن كان ثمة متييز أو 

تغاير فيرجع ذلك إلى معتقدات وعادات وتقاليد كل مجتمع.
وملا كان لإلدراك العام لهذه احلقوق واحلريات أهمية كبرى للوفاء بها واحترامها وحمايتها 
فقد أقرت األمم املتحدة اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان في ديسمبر من عام 1948م، وطلبت 
اجلمعية العامة لألمم املتحدة من جميع الدول األعضاء سرعة نشر وتوزيع اإلعالن وقراءته 
اتفاقيات ومواثيق وعهود دولية وإقليمية تبرز وتؤكد على أهمية  وشرحه، مما استتبع الحقاً 

متتع اإلنسان بكافة احلقوق األساسية واحلفاظ عليها وحمايتها.
وتعتبر اململكة العربية السعودية من الدول التي انضمت إلى هيئة األمم املتحدة وبالتالي 
صادقت على ميثاق األمم املتحدة وعلى اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وعلى العهود واملواثيق 
ببنود محددة من هذه  أواملتعلقة  املرتبطة بحقوق اإلنسان  له  الالحقة  الدولية  واالتفاقيات 

احلقوق أو حقوق فئة اجتماعية معينة، منها على سبيل املثال:
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< إعالن القاهرة حول حقوق اإلنسان )منظمة املؤمتر اإلسالمي 1990(
< اتفاقية حقوق الطفل )1996م(

< االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري )1997(
< اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد املرآة 2000م

< امليثاق العربي حلقوق اإلنسان 2004م



اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان
NATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS

9

 حقوق اإلنسان في المملكة

تستند اململكة في التزامها بحقوق اإلنسان على ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من 
كفالة شاملة للحقوق األساسية لإلنسان، حيث أقر اإلسالم حق اإلنسان في احلياة وفى 
املساواة والعدل وفى الكرامة وحق العيش في أمن وحرية، وقد أكد نظام احلكم األساسي 
في اململكة على هذه احلقوق كما جاءت به نص املادة السادسة والعشرون من النظام وهى 
"أن حتمى الدولة حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية"، مما يؤكد على أن اململكة تولى 

موضوع حقوق اإلنسان وحمايتها أهمية كبرى.
وكان من الطبيعي أن تواكب اململكة العربية السعودية اجلهود الدولية اخلاصة بحقوق 
اإلنسان، ومن أجل إرساء مبدأ اململكة في احلفاظ على حقوق اإلنسان وحمايتها إعماالً 
بنص املادة السادسة والعشرين من نظام احلكم األساسي باململكة، وكذلك من أجل تفعيل 
اململكة، مت تأسيس مؤسستني حلقوق اإلنسان  التي صادقت عليها  االتفاقيات والعهود 
إحداها حكومية وهى هيئة حقوق اإلنسان واألخرى مدنية وهى اجلمعية الوطنية حلقوق 
ذات  وغير احلكومية  األجهزة احلكومية  مع  إلى جنب  املؤسستان جنبا  وتعمل  اإلنسان 

العالقة لتحقيق األهداف الرامية حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان في اململكة.

 اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان
في  رقم 2/24/  السامية  املوافقة  اإلنسان مبوجب  الوطنية حلقوق  تأسست اجلمعية 
1425/1/18ه��� كهيئة غير حكومية مستقلة تعمل على حماية وتعزيز حقوق اإلنسان في 
اململكة، وتوعية املجتمع من مواطنني ومقيمني بحقوقهم املنصوص عليها سواء في الشريعة 
اإلسالمية أو األنظمة احمللية أو في األعراف واالتفاقيات الدولية، وذلك من خالل العديد 
من األنشطة الرقابية على املمارسات احلقوقية والبرامج التوعوية ودراسة املشاكل والقضايا 

ذات العالقة بحقوق اإلنسان .
وهناك تقارب في املفاهيم ووجهات النظر وتعاون مشترك بني الهيئة واجلمعية حول 
موضوعات حقوق اإلنسان في اململكة، كما أن هناك تنسيقاً وتبادالً لآلراء حول القضايا 

احلقوقية التي ترد لكل من املؤسستني.
اإلنسان في  تعزيز حقوق  للجمعية في  واألساسي  الرئيسي  الهدف  تلخيص  وميكن 
للحكم  األساسي  النظام  إطار  في  اإلسالمية  الشريعة  ألحكام  وفقاً  السعودي  املجتمع 
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واألنظمة الداخلية واألنظمة واالتفاقيات والعهود الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان والتي 
وقعت عليها اململكة. والتعاون مع املنظمات الدولية العاملة في هذا املجال. 

وتأتى أهداف اجلمعية تأكيداً على رسالتها التي تتبناها وهى حماية حقوق اإلنسان والدفاع 
بحقوق  املتعلقة  واالنتهاكات  التجاوزات  ملعاجلة  الالزمة  اإلج��راءات  واتخاذ  ثقافتها  ونشر  عنها 
العمل  والندوات وورش  واملؤمترات  الدراسات  وإعداد  آثارها  وإزالة  ووقفها  منها  اإلنسان واحلد 

وإصدار املطبوعات وإعالن املواقف وإعداد التقارير اخلاصة بحقوق اإلنسان في اململكة. 
وقد جاءت اختصاصات ومسئوليات ومهام اجلمعية لتعكس األهداف الرئيسية التي تنشدها 

ومن أجلها مت إنشاء اجلمعية، وتتلخص اختصاصات ومسئوليات اجلمعية فيما يلي:
التأكد من تنفيذ ما ورد في النظام األساس للحكم، وفي األنظمة الداخلية في اململكة   .1

ذات العالقة بحقوق اإلنسان.
التعاون مع املنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق اإلنسان.  .2

في  ورد  ما  وف��ق  اإلن��س��ان،  حقوق  قضايا  جت��اه  اململكة  التزامات  تنفيذ  من  التأكد   .3
االتفاقيات والعهود واملواثيق الدولية واإلقليمية املتعلقة بحقوق اإلنسان.

دراسة املواثيق والصكوك الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان الدولية وتطبيقاتها باململكة.  .4
املخالفات  دع���اوى  م��ن  والتحقق  املختصة،  اجل��ه��ات  م��ع  ومتابعتها  الشكاوى  تلقي   .5

والتجاوزات املتعلقة بحقوق اإلنسان.
تقدمي آراء ومقترحات للعمل على التثقيف ونشر املعلومات في مجال حقوق اإلنسان.  .6

التعامل مع قضايا حقوق اإلنسان في الهيئات الدولية بشكل عام، واملنظمات الدولية   .7
غير احلكومية بشكل خاص.

إقامة املؤمترات والندوات واحللقات احمللية واإلقليمية والدولية املتعلقة بحقوق اإلنسان.  .8
نشر إصدارات متخصصة وإعداد البحوث والدراسات التي تعنى بحقوق اإلنسان.  .9

هيئة حقوق اإلنسان
تأسست هيئة حقوق اإلنسان السعودية بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 207 بتاريخ 
1426/8/8ه�، كهيئة حكومية تهدف إلى حماية حقوق اإلنسان في اململكة وتعزيزها وفقاً 
ملعايير حقوق اإلنسان الدولية في جميع املجاالت، ونشر الوعي بها واإلسهام في ضمان 
احلكومية  اجلهة  هي  الهيئة  وتعتبر  اإلسالمية؛  الشريعة  أحكام  ضوء  في  ذلك  تطبيق 

املختصة بإبداء الرأي واملشورة فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان.



اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان
NATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS

11

 فكرة الدراسة

بانضمام اململكة إلى املعاهدات واالتفاقيات الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان،   أصبحت 
ملزمة مبراجعة أنظمتها القائمة ومواءمتها مع ما صادقت عليه من اتفاقيات ومعاهدات 

دولية في هذا الشأن، واتخاذ اإلجراءات الالزمة إلنفاذ مضمون هذه االتفاقيات.
ويعد نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في اململكة من أهم األدوار التي البد أن تقوم 
بها اجلهات املتخصصة في حقوق اإلنسان في اململكة )هيئة حقوق اإلنسان واجلمعية 

الوطنية حلقوق اإلنسان(.
إنشائها،  تبنته منذ  الذي  والنهج  الوطنية حلقوق اإلنسان  لدور اجلمعية  واستمرارا 
األساسية،  اإلنسان  حقوق  مبفاهيم  والتعريف  باململكة  اإلنسان  حقوق  ثقافة  نشر  في 
حقوق  مفاهيم  واخ��ت��الف  تباين  باجلمعية  واالس��ت��ش��ارات  ال��دراس��ات  جلنة  استشعرت 
اإلنسان لدى املجتمع، نتيجة املرونة التي يتمتع بها مفهوم حقوق اإلنسان حيث يقتصر 
أحياناً على احلقوق األساسية واحلقوق السياسية لإلنسان، ويتسع أحياناً أخرى ليشمل 
حقوقاً اجتماعية واقتصادية ضرورية، فقد عمدت اللجنة إلى إعداد دراسة لقياس مدى 

معرفة املجتمع السعودي بكافة أطيافه وشرائحه االجتماعية بحقوق اإلنسان.
وإسهاما من مركز السجيني لالستشارات االقتصادية واإلدارية وانطالقا من إميان 
املركز بالقيام بدوره في خدمة املجتمع فقد بادر املركز بإجراء هذه الدراسة بهدف قياس 
مستوى الوعي واإلدراك بهذا املفهوم، وتقييم مستوى انتشار ثقافة حقوق اإلنسان في 
املجتمع، وإمكانية التعامل مع اجلهات املختصة فى مجال حقوق اإلنسان ومدى االستعداد 

للمشاركة فى نشر الوعى بها.
الوطنية  للجمعية  إلهدائها  الدراسة  هذه  إع��داد  وطنية  كمؤسسة  املركز  تبنى  وقد 
منه بأهمية قيام مختلف املؤسسات بأداء دور أكثر فاعلية في  حلقوق اإلنسان، إمياناً 
خدمة املجتمع، سواء في مجال حقوق اإلنسان أو مختلف املجاالت التي من شأنها تقدمي 

اخلدمة العامة.
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أهداف الدراسة

الهدف الرئيسي من الدراسة هو قياس مدى معرفة املجتمع السعودي بكافة أطيافه 
وشرائحه االجتماعية بحقوق اإلنسان وذلك من خالل التوصل إلى األهداف التالية:

حتليل مفهوم حقوق اإلنسان لدى فئات املجتمع، ومدى إملامه بهذه احلقوق. 	•
قياس مدى معرفة املجتمع باجلهات احمللية والدولية العاملة بنشاط حقوق اإلنسان  	•

ومصادر هذه املعرفة.
املجتمع بقضايا حقوق اإلنسان وتصنيفاتها وحتليل أراء املجتمع  معرفة  مدى  تقييم  	•

حول نسبة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان باململكة.
التعرف على مرئيات املجتمع جتاه حقوق اإلنسان في اململكة. 	•

مختلف  من  اململكة  في  اإلنسان  بحقوق  املعنية  للجهات  املجتمع  فئات  أراء  تقييم  	•
اجلوانب، بهدف معاونتها على أداء الدور املنوط بها جتاه هذه الفئات.

تقييم رغبات شرائح املجتمع حول إمكانية املساهمة في نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في اململكة. 	•
محاولة الوصول إلي أنسب وأفضل وسائل نشر ثقافة حقوق اإلنسان من وجهه نظر املجتمع. 	•

أسلوب إعداد الدراسة

إستبانة  على  واعتمدت  اململكة  مناطق  كافة  تشمل  ميدانية  مسحية  الدراسة  تعد 
مت تصميمها حسب أهداف الدراسة املوضحة أعاله، ولذا فإن أسلوب إعداد الدراسة 

اشتمل على مجموعة األعمال التالية:
مبوضوع  املتعلقة  السابقة  والتقارير  وال��دراس��ات  البيانات  مجموعة  على  االط��الع   .1

الدراسة بشكل خاص وبحقوق اإلنسان بشكل عام.
طرح 2000 استبانة في جميع مناطق اململكة اجلغرافية )الوسطى، الغربية، الشرقية،   .2

الشمالية، اجلنوبية(.
طرح عينة اختبارية )5% من العينة( وذلك الختبار استطالع الرأي.  .3

طرح استطالع رأى للعينة احملددة مسبقا بأسلوب عينة الصدفة عن طريق املقابلة الشخصية.  .4
استخدام قواعد علم اإلحصاء وإمكانيات احلاسب اآللي لتحليل نتائج استطالعات الرأي.  .5
عقد مجموعة من املقابالت وجلسات العصف الذهني مع املهتمني واجلهات ذات العالقة.  .6
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 تمهيد

ثم  بالدراسة،  االستبانة اخل��اص  أه��داف  توضيح  إلى  اجل��زء  نهدف من خالل هذا 
عرض ألهم خصائص العينة التي مت اختيارها لتعبئة االستبانة.

نود أن نؤكد -في البداية- أن االستمارة أعدت وفقا ملناهج البحث العلمي اخلاصة 
بإعداد مثل هذا النوع من استطالعات الرأي، وقد وضعت أسئلتها وفق فلسفة محددة 
تتكامل مع برنامج متطور لتحليل أسئلتها بحيث ميكن من خالله حتقيق األهداف املرجوة 
باجلمعية  ال��دراس��ات  مع جلنة  نهائي  بشكل  مراجعتها  ومت��ت  وج��ه ممكن،  أفضل  على 
الوطنية حلقوق اإلنسان وكذلك هيئة حقوق اإلنسان قبل عملية الطرح االختبارية والتي 

مت حتديدها بحوالي 5% من إجمالي عدد االستمارات املطروحة.
وق��د مت  بعد،  فيما  كما سيرد  مفردة   2000 آراء  إل��ى  الوصول  ال��دراس��ة  استهدفت 
تكثيف اجلهود وتوظيف فريق عمل خارجي مكون من أكثر من 30 فردا إضافة إلى فريق 
العمل باملركز للمعاونة في تعبئة االستبانة باإلضافة إلي مجموعة من مدخلي البيانات 
واملشرفني امليدانيني حتى ميكن التوصل لنتائج مبستوى مرض من الدقة خالل الزمن 

احملدد للدراسة.
مت طرح ما يقارب من 3000 استمارة حتسبا لوجود أي نوع من األخطاء سواء في 
التعبئة أو في غيرها من مراحل طرح االستمارة وكذلك حتسبا النخفاض مستوى التجاوب 

مع الباحثني أثناء الطرح.
وقد واجه فريق العمل بالدراسة العديد من الصعوبات تتركز أهمها في عدم استجابة 
تعبئة  األس��ر  من  العديد  رف��ض  وكذلك  االستبانة،  لتعبئة  جيد  بشكل  امل��ف��ردات  بعض 
للمقابالت من بعض أطياف  تاماً  العمل رفضاً  السيدات لالستمارات، كما واجه فريق 
والبعض  وللدين  لألعراف  منافياً  اإلنسان  بعضهم احلديث عن حقوق  واعتبر  املجتمع، 
نتائج  أول  البحث  فريق  يعتبره  ما  وهو  الئق  غير  اعتبره مبثابة حديث سياسي  األخ��ر 

التقرير التي البد اإلشارة إليها بشكل واضح.
وهو ما دفع فريق العمل إلى طرح حوالي 1500 استمارة إضافية للوصول إلى العدد 
املستهدف من االستمارات الصحيحة، وبذلك بلغ إجمالي االستمارات املطروحة 4500 
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املدن وهي  استمارة في مختلف  منها 2040  الصحيحة  االستمارات  بلغ عدد  استمارة، 
التي سيعتمد عليها التحليل بشكل نهائي، مع األخذ في االعتبار أنه أثناء مراجعة طرح 
االستمارة مت رفض عدد من االستمارات مبختلف املدن، وذلك حرصا من املركز على دقة 

العمل وسالمته. 
باختيار  اإلحصائية اخلاصة  األساليب  إع��داد هذا اجلزء على  اعتمدنا خالل  وقد 
العينات إضافة إلى أساليب البحث العلمي املتعارف عليها واخلاصة بإعداد استطالعات 
الدراسة  اختيار عينة  التالية على عرض  لذلك ستتركز اجلهود خالل اجلزئية  ال��رأي، 

وتصميم االستبانة وأهم خصائص العينة التي مت التوصل إليها.

منهجية تصميم االستبانة واملعاينة وأسلوب الطرح:
نهدف من خالل هذه اجلزئية إلى توضيح اخلطوات األساسية لتصميم االستبانة، 
اإلحصائية  األساليب  االعتماد على  وقد مت  املستهدفة،  الدراسة  عينة  اختيار  وأسلوب 
اخلاصة باختيار العينات إضافة إلى أساليب البحث العلمي املتعارف عليها في إعداد 

استطالعات الرأي.
وحيث إنه مت التحديد املسبق حلجم العينة املطلوب استطالع رأيها في حدود 2000 

مفردة، فقد مت البدء في حتديد إطار مجتمع البحث وتوزيع العينة على هذا األساس.
اخلطوات األساسية لتصميم االستبانة : 

مت تخصيص مجموعة من األسئلة تناقش تقييم املفردات ملدى معرفتهم مبفهوم حقوق   .1
في  العاملة  واملؤسسات  باجلهات  معرفتهم  وكذلك  ذاتها،  احلقوق  ومعرفة  اإلنسان 
مجال حقوق اإلنسان سواء على املستوى احمللي أو الدولي، وكذلك مستوى املعرفة 

بالقوانني واألنظمة احمللية اخلاصة بحقوق اإلنسان .
كما مت تخصيص مجموعة من األسئلة عن مصادر معرفة حقوق اإلنسان وتقييم نسبة   .2
انتشارها في املجتمع بفئاته املختلفة، وكذلك املعرفة بأنواع القضايا ومستوى ووسائل 

متابعتها.
ومجموعة أخرى من األسئلة عن االنتهاكات والتعامل مع اجلهات املتخصصة وتقييمها،   .3

واملساهمة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
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أخيرا مت االستقصاء عن بعض البيانات الشخصية لتحليل خصائص العينة واستنتاج   .4
بعض العالقات الهامة بني معرفة األفراد وهذه اخلصائص.

واختبار   )Double check( املزدوجة  االختبارات  أسلوب  االستمارة  اعتمدت   .5
املصداقية )alidity test( في العديد من مواطن االستمارة للتأكد من املعلومات 

الهامة املطلوبة في الدراسة.

مجتمع البحث
مت االتفاق على بعض الشروط التحكمية لكي تكون نتائج التحليل ممثلة لهيكل املجتمع 

باململكة وهى ما يلي:
أن يتم االعتماد على نسبة السكان في كل منطقة كأساس للتوزيع النسبي اجلغرافي  	•

للعينة بني املدن احملددة 
السعوديني بني أفراد العينة عن 70%، مقابل 30% من إجمالي العينة  نسبة  تقل  أال  	•

محل الدراسة لغير السعوديني بدون توزيع محدد للجنسيات األخرى.
أن تكون نسبة الذكور في حدود 51% ونسبة اإلناث في حدود 49% من إجمالي العينة،  	•

وفقا للتعداد السكاني.
أال يقل عمر املفردة عن 18 عاماً بحيث ميكن االعتداد بآراء مجمل العينة. 	•

وقد مت استخدام أسلوب عينة الصدفة عن طريق املقابلة الشخصية ملفردات العينة 
في أماكن التسوق والتنزه والتجمعات التجارية بصفة خاصة باإلضافة إلى زيارة بعض 

املنازل وأماكن العمل وبعض أماكن الترفيه.

خصائص مفردات العينة
انتهينا في اجلزء السابق من حتديد مجتمع البحث واختيار العينة املراد استطالع 
املفردات  بإجابات  احلاسب  وتغذية  العينة،  هذه  على  االستبانة  طرح  مت  حيث  أرائها، 
املختلفة، وحتليل هذه اإلجابات وتصنيفها وإيجاد العالقات التشابكية فيما بينها، وفيما 

يلي إبراز ألهم خصائص العينة:
مت طرح وجتميع 2040 استمارة صحيحة موزعة على 5 مناطق رئيسية متثل اململكة،  	•
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وقد مت توزيع هذه األعداد على املناطق واملدن بداخلها وفقا للتركيب السكاني لكل 
منها.

الغربية 662 استمارة متثل ما نسبته  املنطقة  في  الصحيحة  االستمارات  عدد  بلغ  	•
حوالي 32.5% من إجمالي العينة محل الدراسة، وفى املنطقة الوسطى 508 استمارة 

متثل ما نسبته حوالي 24.9% من إجمالي العينة محل الدراسة.
وفى املنطقة اجلنوبية مت طرح 348 استمارة متثل ما نسبته حوالي 17.1% من إجمالي  	•
العينة محل الدراسة، بينما مت طرح 330 استمارة في املنطقة الشرقية متثل حوالي 
العينة محل  الشمالية متثل 9.4% من إجمالي  املنطقة  16.2%، و192 استمارة في 

الدراسة.

 

 
توصل فريق العمل كما ذكرنا سابقاً إلى 2040 استمارة صحيحة بزيادة 40 استمارة  	•
املناطق  في جميع  بزيادة طفيفة  تغير  للمدن  النسبي  ال��وزن  أن  إال  املستهدف،  عن 
أهمها  يتمثل  الصعوبات  بعض  بها  الباحثون  واج��ه  حيث  الرياض  مدينة  باستثناء 
استمارات  يخص  فيما  السيما  االستمارات  تعبئة  في  والتحفظ  التجاوب  عدم  في 

السيدات.
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بلغت نسبة الذكور في العينة حوالي 76.4% واإلناث حوالي 23.6% من إجمالي العينة  	•
محل الدراسة.

حوالي  بالعينة  السعوديني  نسبة  بلغت  	•
غ��ي��ر  م����ن   %14.5 م���ق���اب���ل   %85.2
ال��س��ع��ودي��ني وه���و م��ا مت االت���ف���اق عليه 
وشملت  االس��ت��ب��ان��ة،  ط��رح  قبل  مسبقاً 
العينة 6 جنسيات رئيسية باإلضافة إلى 
حوالي  بلغت  األخ��رى  اجلنسيات  بعض 
ال��ع��ال��م،  دول  مختلف  م��ن  جنسيات   9
في حني لم يحدد ما نسبته 0.3% من 

إجمالي العينة جنسيتهم 
بلغت نسبة أصحاب احلالة االجتماعية  	•
أعزب حوالي 46.7% من إجمالي العينة، 
بالعينة  املتزوجني  نسبة  بلغت  حني  في 
51% من إجمالي العينة، مقسمني ما بني 
 %34.9 ح��وال��ي  ونسبتهم  فقط  م��ت��زوج 
وم���ت���زوج وي���ع���ول ب��ن��س��ب��ة ب��ل��غ��ت ح��وال��ي 

16.1% من إجمالي العينة محل الدراسة.
بلغ عدد احلاالت االجتماعية األخرى 12 مفردة مقسمة ما بني 7 مفردات )أرمل(  	•
، في حني لم حتدد 36 مفردة احلالة اإلجتماعية بنسبة %1.8  وعدد 5 حاالت ُمطلَقِّ

من إجمالي العينة.
بلغت نسبة من تتراوح أعمارهم بني 18-25 سنة حوالي 35.7% من إجمالي العينة،  	•
في حني بلغت نسبة من تتراوح أعمارهم بني 25-35 سنة 36% وميثلون الفئة الكبرى 

بني مفردات العينة.
بلغت نسبة من تتراوح أعمارهم بني 35-45 سنة حوالي 18.6%، في حني بلغت نسبة  	• 
من تتراوح أعمارهم بني 45-55 سنة حوالي 6.6%من إجمالي العينة محل الدراسة.
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أما من تتراوح أعمارهم بني 55-65 سنة فقد بلغت نسبتهم حوالي 1.9%، في حني  	•
بلغت نسبة أصحاب الفئة العمرية 65 
إجمالي  من   %0.4 حوالي  فأكثر  سنة 
العينة، بينما لم يحدد 0.8% من العينة 

أعمارهم.
بلغ متوسط العمر بالعينة حوالي 30.6  	•
 %71.7 حوالي  أن  مالحظة  مع  سنة، 
أقل من 35  العمر  تبلغ من  العينة  من 

سنة.
أقل  تعليم  بلغت نسبة احلاصلني على  	•
واحلاصلني   ،%3 حوالي  املتوسط  من 
في   ،  %6 ح��وال��ي  متوسط  تعليم  على 
حني بلغت نسبة احلاصلني على تعليم 
إج��م��ال��ي  م��ن  ث��ان��وي ح��وال��ي %35.8 

العينة محل الدراسة.
بعد  دبلوم  على  احلاصلني  نسبة  بلغت  	•
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الثانوية حوالي 4.7%، في حني بلغت نسبة احلاصلني على البكالوريوس حوالي %43.2 
من إجمالي العينة ومتثل الشريحة األكبر في العينة، بينما بلغت نسبة احلاصلني على 
دراسات عليا بعد البكالوريوس حوالي 6.4%، في حني لم يحدد ما نسبتهم حوالي %1 

من إجمالي العينة املستوى التعليمي.
بلغت نسبة العاملني بالقطاع احلكومى حوالي 32.4%، في حني بلغت نسبة العاملني  	• 

بالقطاع اخلاص حوالى 25.9% من إجمالي العينة محل الدراسة.
شملت االستمارة ما نسبته 16.3% من الطالب، أما من ال يعملوا فقد بلغت نسبتهم  	•

حوالي 16.2% من إجمالي العينة.
حوالى 6.5% من إجمالي العينة، في حني احتوت  احلرة  األعمال  ذوى  نسبة  بلغت  	•
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أعماالً  يشغلون  ومن  ومتقاعدين  عادية  عمالة  بني  ما   %1.2 نسبته  ما  على  العينة 
تطوعية، في حني لم يحدد ما نسبته 1.5% من إجمالي العينة وظيفته احلالية.
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الفصل األول
المعرفة بحقوق اإلنسان ومصادرها

اإلنسان  حقوق  املجتمع مبفهوم  معرفة  بتقييم  اخلاص  اجلانب  الفصل  هذا  يتناول 
ومدى استيعابه للحقوق ذاتها، وكذلك تقييم مستوى معرفة املجتمع لقضايا حقوق اإلنسان 
ومستوى  وكيفية  احمللي،  املستوى  على  القضايا  أن��واع  املجتمع ألهمية  ورؤي��ة  بأنواعها، 
متابعة املجتمع بكافة أطيافه وشرائحه للقضايا، مع حتليل ملصادر هذه املعرفة، باإلضافة 

إلى حتليل أراء مفردات العينة حول مدى انتشار ثقافة حقوق اإلنسان باململكة.

1-1 درجة املعرفة مبفهوم حقوق اإلنسان واجلهات العاملة في مجالها.
تتناول هذه اجلزئية حتليل آراء مفردات العينة عن تقييمهم ملدى العلم مبفهوم حقوق 
وكذلك  منه،  جزء  أو  باحلقوق  العينة  وشرائحه  املجتمع  أف��راد  معرفة  وكذلك  اإلنسان 
حتليل ملعرفة مفردات العينة باجلهات احمللية والدولية املختصة والعاملة في مجال حقوق 

اإلنسان.

1-1-1 آراء مفردات العينة حول مدى معرفتهم مبفهوم حقوق اإلنسان
يعتقد ما نسبته 54.3% من مجتمع العينة أنهم على علم مبفهوم حقوق اإلنسان وذلك  	•
مقابل حوالي 43.7% ليسوا على علم مبفهوم حقوق اإلنسان في حني لم يحدد %2 

من إجمالي املجتمع مدى علمهم مبفهوم حقوق اإلنسان.
املنطقة الشرقية األكثر اعتقادا  يعد مجتمع  	•
بعلمه مبفهوم حقوق اإلنسان بنسبة علم بلغت 
حوالي 65.2%، في حني يعد مجتمع املنطقة 
الشمالية األقل اعتقاداً بعلمه مبفهوم حقوق 

اإلنسان بنسبة علم بلغت حوالي %47.9.
مبعرفته  اعتقاداً  أكثر  اإلن��اث  مجتمع  يعد  	•
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بلغت  علم  بنسبة  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  مبفهوم 
حوالي 57.1%، مقابل 53.4% للذكور.

اعتقاداً  أكثر  السعوديني  غير  مجتمع  يعد  	•
مب��ع��رف��ت��ه مب��ف��ه��وم ح��ق��وق اإلن���س���ان بنسبة 
 %52.9 مقابل   ،%61.4 حوالي  بلغت  علم 

للسعوديني.
ف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ف��ئ��ات ال��ع��م��ري��ة فيعد  أم���ا  	•
أصحاب الفئة العمرية 65 سنة فأكثر األكثر 

اعتقادا مبعرفة مفهوم حقوق اإلنسان بنسبة علم بلغت 62.5%، في حني يعد أصحاب 
الفئة العمرية 55-65 عاما أقل الفئات اعتقاداً بعلمها مبفهوم حقوق اإلنسان بنسبة 
علم بلغت حوالي 41.0%، مع مالحظة عدم وجود ارتباط بني نسبة العلم والعمر حيث 

بلغ معامل االرتباط بينهما حوالي %0.6.
يعتقد أصحاب احلالة اإلجتماعية )أخرى( والتي تضم املطلقني واألرامل بنسبة أكبر  	•
أنهم على معرفة مبفهوم حقوق اإلنسان بنسبة علم بلغت حوالي 58.3%، في حني 
يعد املتزوجون األقل اعتقاداً مبعرفتهم مبفهوم حقوق اإلنسان بنسبة علم بلغت حوالي 

.%52.1
بعد  علمية  مؤهالت  على  احلاصلون  يعد  	•
مفهوم  مبعرفة  اعتقادا  األكثر  البكالوريوس 
حقوق اإلنسان بنسبة بلغت حوالي %72.3، 
يليهم احلاصلون على البكالوريوس، في حني 
يعد من توقف تعليمهم عند املرحلة االبتدائية 
هم األقل علما مبفهوم حقوق اإلنسان بنسبة 
بلغت حوالي 31.3%، مع مالحظة أنه كلما 
العلم  نسبة  زادت  التعليمي  امل��س��ت��وى  زاد 
بلغ  حيث  اإلن��س��ان  حقوق  مبفهوم  واملعرفة 

معامل االرتباط بينهما حوالي %80.6.
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يعتقد غير العامليني بنسبة أكبر أنهم على معرفة مبفهوم حقوق اإلنسان بنسبة علم  	•
بلغت حوالي 58.3%، يليهم موظفو القطاع اخلاص، في حني يعد أصحاب األعمال 

احلرة األقل معرفة مبفهوم حقوق اإلنسان.
أما فيما يخص فئات الدخل فيعتقد أصحاب الدخول املتوسطة بنسبة أقل أنهم على  	•
واملتدنية  املرتفعة  الدخول  أصحاب  يعتقد  في حني  اإلنسان،  معرفة مبفهوم حقوق 
بنسبة أكبر أنهم على معرفة بحقوق اإلنسان بشكل عام، ويالحظ أنه كلما قل مستوى 
الدخل زادت نسبة العلم واملعرفة مبفهوم حقوق اإلنسان حيث بلغ معامل االرتباط 

بينهما حوالي -20% وهو ما يعني وجود ارتباط عكسي وإن كان ضعيفا.
 

1-1-2 درجة وضوح حقوق اإلنسان باملجتمع : 
تتناول هذه اجلزئية مدى علم املجتمع بحقوق اإلنسان األساسية، وسيتم حتليلها وفقا للحقوق 
املذكورة في اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، وسيعتمد التحليل بشكل رئيسي على معاجلة إجابات 

املفردات على حتديد أربعة من احلقوق األساسية وفقا لنموذج االستبانة املرفق.
وقد قام فريق العمل مبعاجلة اإلجابات وفقا ملا ذكرته كل مفرده في اخلانات األربع 
املتاحة باالستمارة لذكر احلقوق، ومت تصنيف اإلجابات التى بلغ عددها 3526 إجابة إلى 

ثالثة أقسام وهي:
إجابات صحيحة عددها 1860 إجابة. )ويتم ترجيحها بنسبة %100(.  -1

إجابات قريبة من احلقوق الصحيحة عددها 1238 إجابة. )ويتم ترجيحها بنسبة %50   -2
فتعادل 619 إجابة صحيحة(.

إجابات خاطئة أو غير محددة عددها 428 إجابة. )ويتم ترجيحها بنسبة 0% وبالتالى   -3
يتم استبعادها من إجمالى اإلجابات املرجحة(.

وإذا افترضنا للتوضيح أن مجتمع العينة لكى يكون بأكمله على مستوى علم تام بحقوق  	•
اإلنسان فمن املفترض أن تتوفر 8160 إجابة صحيحة متثل احلقوق األربعة املطلوبة 
في االستبانة من جميع مفردات العينة )البالغة 2040 مفردة(، وقد بلغت اإلجابات 
الصحيحة املرجحة عدد 2479 إجابة وبتنسيبها إلى اإلجمالى املذكور ميكن تقدير 

نسبة العلم بحقوق اإلنسان في إجمالى املجتمع بحوالي %30.4.
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وبالعودة إلى السؤال السابق عن مدى علم املفردات مبفاهيم حقوق اإلنسان جند أن  	•
1107 مفردة أجابت بأنها على علم مبا نسبته 54.3% من مجتمع العينة، وبافتراض 
أن جميعهم على علم بالفعل مبفاهيم حقوق اإلنسان فيجب أن يصبح لدينا 4428 
املرجحة من هذه  الصحيحة  اإلجابات  الفرض على  وبتطبيق هذا  إجابة صحيحة، 
الفئة وعددها 2479 إجابة ميكن تقدير نسبة العلم بحقوق اإلنسان في املفردات التي 

تعتقد أنها على دراية مبفهوم حقوق اإلنسان بحوالي %45.5.
ولتحديد درجة وضوح حقوق اإلنسان فى املجتمع ميكن االعتماد على درجة دقة  	•
اإلجابات املذكورة والتى ميكن حسابها من خالل نسبة اإلجابات الصحيحة املرجحة 
)2479 إجابة( إلى إجمالي اإلجابات الكلية )3526 إجابة( فنجد أن درجة وضوح 
حقوق اإلنسان فى املجتمع تبلغ حوالي 70.3%، مع مالحظة أن هذه النسبة ال تعني 

سوى درجة الوضوح بني اإلجابات الواردة فقط مع استبعاد باقي احلاالت.
 

استخالص  املختلفة ميكن  املجتمع  فئات  من  املذكورة  اإلجابات  دقة  درجة  وبتحليل 
األتي:

تزداد درجة الوضوح لدى اإلناث بنسبة بلغت حوالي 72.7%، مقابل 69.5% للذكور. 	•
بدرجة  وذل��ك  اإلنسان  بحقوق  معرفتهم  ودق��ة في  دراي��ة  أكثر  السعوديني  غير  يعد  	•
 %68.6 حوالي  بلغت  دقة  درج��ة  مقابل  السعوديني،  لغير   %78.0 حوالي  بلغت  دقة 

للسعوديني.
تزداد درجة الوضوح مع تقدم العمر، مبعامل ارتباط بلغ حوالي %80. 	•

تزداد درجة الوضوح في ذكر حقوق اإلنسان لدى أصحاب احلالة االجتماعية )متزوج  	•
ويعول( عن باقي احلاالت االجتماعية، وذلك بدرجة دقة بلغت حوالي %74.

يرتبط مستوى دقة ووضوح حقوق اإلنسان بشكل طردي مع املستويات العلمية، فكلما  	•
زاد املستوى التعليمي زادت درجة الدقة وذلك مبعامل ارتباط بلغ حوالي %55.5.

يالحظ انخفاض درجة الدقة في ذكر احلقوق لدى موظفي احلكومة حيث بلغت  	•
حوالي  بلغت  حيث  اخل���اص  ال��ق��ط��اع  موظفي  ل��دى  وارت��ف��اع��ه��ا   ،%66.5 ح��وال��ي 

.%74.3
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ارتباط عكسي بني مستويات الدخل ودرجة الدقة في ذكر احلقوق حيث كان  هناك  	•
معامل االرتباط بني املتغيرين سالب ويقدر بحوالي %36.3.

املجتمع مت استخدام  أولوياتها داخل  التعرف على  بهدف  املذكورة  وبتحليل احلقوق 
مقياسني لتحديد درجة أولوية وأهمية احلقوق املختلفة وهما:

- األهمية النسبية لكل حق من بني إجمالي احلقوق املذكورة.
- درجة معرفة املجتمع بكل حق ومت تقديرها من خالل نسبة املفردات التي ذكرت 

هذا احلق من إجمالي مفردات املجتمع.
وقد أمكن استخالص النتائج التالية بعد إجراء العديد من املعاجلات على اإلجابات 
العاملي حلقوق  اإلع���الن  ف��ي  عليها  املنصوص  احل��ق��وق  إل��ى  إرج��اع��ه��ا  بهدف  امل��ذك��ورة 

اإلنسان.
يعتبر املجتمع السعودي حق احلصول على مستوى معيشي الئق )املادة 25( من اإلعالن  	•
العاليم حلقوق اإلنسان هو أهم حقوق اإلنسان حيث حصل على أهمية نسبية حوالي 

20.9%، ودرجة معرفة في املجتمع تقدر بحوالي %31.7.
بأهمية   )19 احلياة اخلاصة-)املادة  في  التدخل  –حق عدم  الثانية  املرتبة  في  جاء  	•

نسبية بلغت حوالي 9.6%، ودرجة معرفة بلغت حوالي %14.6.
يحتل املرتبة الثالثة حق الكرامة )املادة 5( بأهمية نسبية بلغت حوالي 8.9%، ودرجة  	•

معرفة بلغت حوالي %13.5.
يتساوى في املركز الرابع كل من حق احلرية وحق حرية التعبير عن الرأي )املادتان  	•
3، 19 على الترتيب( بأهمية نسبية بلغت حوالي 8.6%، ودرجة معرفة بلغت حوالي 

13.1% لكل منهما.
يلي ذلك حق التعلم وحق العمل وميثالن )املادتني 23، 26( بأهمية نسبية بلغت حوالي  	•
7.7 و 6.6% لكل منها على التوالي، ودرجة معرفة بلغت حوالي 11.7%، 10.0% لكل 

منها على التوالي أيضا.
الترتيبة وهي حق االنتخاب وحق  تتذيل هذه  السياسية  أن معظم احلقوق  ويالحظ  	•

اللجوء السياسي واملشاركة السياسية.
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1-1-3 درجة معرفة املجتمع باملؤسسات التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان:
ال يعلم ما نسبته 59.1% من أفراد املجتمع أياً من املؤسسات التي تعمل في مجال حقوق  	•
و8.2% مؤسسات  نسبته 18.2% مؤسسات محلية فقط،  ما  يعلم  اإلنسان، في حني 

دولية فقط، بينما يعلم ما نسبته 12.7% من مجتمع العينة مؤسسات دولية ومحلية.
تعمل في مجال حقوق  أكثر  أو  واح��دة  املجتمع مؤسسة  ما نسبته 39.1% من  ذكر  	•

اإلنسان سواء دولية أو محلية.
عند حتليل املؤسسات احمللية والدولية املعروفة التى مت ذكرها من مفردات املجتمع،  	•
إجابة   706 منها   ، مؤسسة   1201 املذكورة   والدولية  احمللية  املؤسسات  تكرار  بلغ 
للمؤسسات احمللية بنسبة 58.8% من إجمالي اإلجابات وعدد 495 إجابة للمؤسسات 

الدولية متثل حوالي 41.8% من إجمالي اإلجابات.
من   %51.0 حوالي  بلغت  بنسبة  مرة   360 السعودية  اإلنسان  حقوق  هيئة  ذكر  مت  	•
إجمالي تكرار املؤسسات احمللية املذكورة، في حني مت ذكر اجلمعية الوطنية حلقوق 

اإلنسان 346 مرة. بنسبة بلغت حوالي 49.0% من اإلجمالي.
مت ذكر املؤسسات الدولية التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان 495 مرة ، كان أهمها  	• 
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منظمة مراقبة حقوق اإلنسان )Human Rights Watch( بنسبة بلغت حوالي %39.6 
من إجمالي تكراراملؤسسات الدولية املذكورة ، يليها منظمة األمم املتحدة بنسبة بلغت 
حوالي 22.6%، ثم منظمة األمم املتحدة للطفولة )اليونيسيف( بنسبة بلغت حوالي 

17.2%، ومنظمة العفو الدولية بنسبة بلغت حوالي5.1% من اإلجمالي.
املذكورة  تابعة لألمم املتحدة  الدولية  املؤسسات  إجمالي  من   %48.5 أن  ويالحظ  	•
ومنظماتها في حني تنوعت باقي املنظمات ما بني منظمات دولية داخل بعض الدول 
العربية واألوربية، وجمعيات ومؤسسات ترعى بعض املسائل املتخصصة في مجال 

حقوق اإلنسان كاملرآة والطفل وغيرها.
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1-2 درجة املعرفة بقضايا وقوانني حقوق اإلنسان وأهميتها.
تتناول هذه اجلزئية حتليل آراء مفردات املجتمع عن مدى معرفتهم بقضايا حقوق 
ودرجة  القضايا  بأنواع  املجتمع  معرفة  ملدى  حتليل  وكذلك  والدولية،  احمللية  اإلنسان 
العينة بالقوانني  أهميتها على املستوى احمللي، كما يتناول التحليل مدى معرفة مجتمع 

واألنظمة اخلاصة بحقوق اإلنسان في اململكة.

1-2-1 مدى معرفة املجتمع بقضايا حقوق اإلنسان
يعتقد ما نسبته 8.4% من مجتمع العينة أنهم على معرفة تامة بقضايا حقوق اإلنسان  	•
احمللية، في حني يعتقد حوالي 44.3% أنهم على معرفة نوعاً ما بالقضايا احمللية، 
اإلنسان، في  بالقضايا احمللية اخلاصة بحقوق  ليسوا على معرفة  وحوالى %40.4 
حني لم يحدد ما نسبته 7% من إجمالي مجتمع عينة الدراسة معرفتهم بقضايا حقوق 

اإلنسان احمللية.
أما فيما يخص القضايا الدولية يعتقد ما نسبته 7.6% من مجتمع العينة أنهم على  	•
معرفة تامة بقضايا حقوق اإلنسان الدولية، في حني يعتقد حوالي 46.1% أنهم على 
معرفة نوعا ما بالقضايا الدولية، ويعتقد ما نسبته 40.8% أنهم ليسوا على معرفة 
بالقضايا الدولية اخلاصة بحقوق اإلنسان، في حني لم يحدد ما نسبته 5.5% من 

إجمالي مجتمع عينة الدراسة معرفتهم بقضايا حقوق اإلنسان الدولية.
ولقياس درجة معرفة أفراد املجتمع بقضايا حقوق اإلنسان احمللية والدولية مت ترجيح 

اإلجابات وفقا للتالي:
مت استبعاد اإلجابات )لم يحدد( باعتبار أن هذه اإلجابات غير مؤثرة.  >

مت إعطاء اإلجابة )ليست لدي معرفة على اإلطالق( وزناً ترجيحياً )0( حيث إنه يعبر   >
عن عدم معرفة تامة بالقضايا.

يعبر عن  إنه  )50%( حيث  ترجيحياً  وزن��اً  ما(  نوعاً  )على معرفة  اإلجابة  إعطاء  مت   >
مستوى متوسط من املعرفة بالقضايا.

مت إعطاء اإلجابة )على معرفة تامة( وزناً ترجيحياً )100%( حيث إنه يعبر عن معرفة   >
تامة من املفردة بقضايا حقوق اإلنسان.
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ومن حتليل درجة املعرفة ملجتمع العينة مبختلف شرائحة ميكن استخالص األتي:
تقدر درجة معرفة املجتمع بالقضايا احمللية بحوالي 30.5%، وحوالى 30.7% للقضايا  	•

الدولية.
 

املنطقة الغربية بشكل ملحوظ عن باقي  في  احمللية  بالقضايا  املعرفة  درجة  ترتفع  	•
املناطق بدرجة معرفة بلغت حوالي 34.4%، في حني ترتفع درجة املعرفة بالقضايا 

الدولية في املنطقة الوسطى بدرجة معرفة بلغت حوالي %34.3.
معرفة  درجة  بنسبة طفيفة عن  اإلن��اث  لدى  بالقضايا احمللية  املعرفة  درجة  ترتفع  	•

الذكور، بينما تنخفض درجة املعرفة بالقضايا الدولية لدى اإلناث عن الذكور.
ترتفع درجات املعرفة بالقضايا احمللية والدولية بشكل عام لدى غير السعوديني عن  	•

السعوديني.
ت��رت��ف��ع درج������ات امل��ع��رف��ة  	•
والدولية  احمللية  بالقضايا 
ك��ل��م��ا ت��ق��دم ال��ع��م��ر وذل���ك 
ب���ش���ك���ل ع�������ام ب���اس���ت���ث���ن���اء 
العمرية من  الفئة  أصحاب 
55-65 عام حيث تنخفض 
بالقضايا  معرفتهم  درج��ة 
بشكل  وال���دول���ي���ة  احمل��ل��ي��ة 
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 ،%31.7 احمللية  بالقضايا  املعرفة  بدرجة  العمر  ارتباط  معامل  بلغ  وق��د  ملحوظ، 
وحوالي 44.3% للقضايا الدولية.

درجة املعرفة بالقضايا احمللية والدولية بشكل عام لدى أصحاب  انخفاض  يالحظ  	•
احلالة اإلجتماعية )أعزب( وذلك بدرجة معرفة متساوية بلغت حوالي 28.8% للقضايا 

احمللية والدولية.
ارتباط وثيق بني درجة املعرفة بالقضايا احمللية والدولية واملستويات العلمية  هناك  	•
االرتباط  معامل  وبلغ  املعرفة،  درجة  زادت  التعليمي  املستوى  ارتفع  فكلما  املختلفة، 
بني درجة املعرفة واملستوى التعليمي حوالي 92.9% للقضايا احمللية، وحوالي %93.3 

للقضايا الدولية.
 

تنخفض درجة املعرفة بالقضايا احمللية والدولية بشكل ملحوظ عند العاطلني وذلك  	•
بدرجة معرفة بلغت حوالي 22.7%، 23.4% لكل منهما على التوالي.

بالقضايا احمللية حيث  املعرفة  ودرج��ة  الدخل  توجد عالقة واضحة بني مستوى  ال  	•
ايجابي  ارتباط  وج��ود  التحليل  يظهر  في حني   ،%2.6 حوالي  االرت��ب��اط  معامل  بلغ 
بحوالي  تقدر  ارتباط  بدرجة  الدولية  بالقضايا  املعرفة  ودرج��ة  الدخل  مستوى  بني 

.%65.5
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1-2-2 مدى معرفة املجتمع بأنواع قضايا حقوق اإلنسان
مّت في اجلزئية السابقة تقييم مدى إملام مجتمع العينة بقضايا حقوق اإلنسان على 
استيضاح معرفة  وكتحليل إضافي خالل هذه اجلزئية ميكن  والدولي،  املستوى احمللي 
املجتمع بأنواع القضايا، حيث مت استطالع آراء املفردات عن مدى معرفتهم بأنواع القضايا 

والتي مت تقسيمها وفقا لنظم وقواعد املنظمات العاملة في مجال حقوق اإلنسان.
ولقياس درجة معرفة املجتمع بأنواع قضايا حقوق اإلنسان مت ترجيح اإلجابات وفقا 

للتالي:
مت استبعاد اإلجابات )لم يحدد( باعتبار أن هذه اإلجابات غير مؤثرة. 	•

مت إعطاء اإلجابة )ليست لدي معرفة على اإلطالق( وزن تفضيلي )0( حيث أنه يعبر  	•
عن عدم معرفة تامة بأنواع القضايا.

عن  يعبر  إنه  حيث   )%50( تفضيلي  وزن  ما(  نوعا  معرفة  )على  اإلجابة  إعطاء  مت  	•
مستوى متوسط من املعرفة بأنواع القضايا.

مت إعطاء اإلجابة )على معرفة تامة( وزن تفضيلي )100%( حيث إنه يعبر عن معرفة  	•
تامة من املفردة بأنواع قضايا حقوق اإلنسان.

ومن حتليل درجة املعرفة ملجتمع العينة مبختلف شرائحة ميكن استخالص األتي:
بلغت حوالي  القضايا معرفة بدرجة معرفة  أنواع  أكثر  األسري  العنف  قضايا  تعد  	•

44.0%، يليها قضايا السجناء بدرجة معرفة حوالي %30.0 
يأتي في املرتبة الثالثة القضايا العمالية بدرجة معرفة 27.1%، يليها قضايا األحوال  	•

الشخصية بدرجة معرفة بلغت حوالي %23.7.
تأتي قضايا األحوال املدنية في املرتبة اخلامسة بدرجة معرفة تقدر بحوالي %21.7،  	•

يليها القضايا القضائية بدرجة معرفة %20.2.
يتذيل ترتيب أنواع القضايا )القضايا اإلدارية( و)القضايا األخرى( بدرجات معرفة  	•

17.7%، 10.7% لكل منها على التوالي.
درجة  وهي   ،%24.4 عام  بشكل  القضايا  بأنواع  املجتمع  معرفة  متوسط  بلغ  بذلك 

معرفة تعد ضئيلة بشكل ملحوظ.
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وليتمكن فريق العمل بالدراسة من تلمس مدى وعي املجتمع بأنواع القضايا احمللية 
ومحاولة معرفة أكثر أنواع القضايا أهمية وانتشارا مت استطالع أراء مفردات العينة عن 

ترتيب أهمية أنواع القضايا احمللية، وقد تبني األتي:
يعتبر املجتمع السعودي قضايا العنف األسري هي األكثر أهمية بني أنواع قضايا حقوق  	•

اإلنسان احمللية، يليها قضايا السجناء.
الرابعة كل من قضايا  املرتبة  في  يليها  الثالثة،  املرتبة  في  العمالية  القضايا  جاءت  	•

األحوال املدنية والقضايا القضائية.
جاء في الترتيب األخير كل من قضايا األحوال الشخصية والقضايا اإلدارية. 	•

1-2-3 مدى معرفة املجتمع بقوانني وأنظمة حقوق اإلنسان:
ال يعلم ما نسبته حوالي 94.3% من املجتمع أياً من القوانني اخلاصة بحقوق اإلنسان،  	•
مقابل ما نسبته 4.8% يعتقدون أنهم على علم بقوانني وأنظمة حقوق اإلنسان باململكة، 

في حني لم يحدد ما نسبته 1% مدى علمهم بالقوانني واألنظمة.
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بالقوانني واألنظمة باختالف اجلنس أو اجلنسية، في حني  العلم  درجة  تختلف  لم  	•
يالحظ انخفاض نسبة العلم بالقوانني واألنظمة مع تقدم العمر وذلك مبعامل ارتباط 

سالب ضعيف )%14.1(.
لم تتغير نسبة العلم بقوانني حقوق اإلنسان بشكل ملحوظ مع تغير احلالة اإلجتماعية،  	•
في حني تزداد نسبة العلم بالقوانني واألنظمة مع زيادة املستوى التعليمي حيث بلغ 

معامل االرتباط بينهما حوالي %84.4.
ترتفع نسبة العلم بقوانني وأنظمة حقوق اإلنسان بني غير العاملني بشكل ملحوظ عن  	•

أصحاب الوظائف املختلفة.
يالحظ ارتفاع درجة العلم بقوانني وأنظمة حقوق اإلنسان مع ارتفاع مستوى الدخل  	•

وذلك بدرجة ارتباط بلغت حوالي %92.2.
املنطقة  كل من  اإلنسان في  حقوق  وأنظمة  بقوانني  العلم  درجة  انخفاض  يالحظ  	•

اجلنوبية والوسطى، في حني ترتفع في باقي املناطق عن املتوسط.
وعند السؤال اخلاص بذكر بعض القوانني جاءت معظم اإلجابات غير دقيقة أو غير  	•
العمل  وقانون  النظام األساسي  ما عدا بضع مفردات ذكرت نصوص  صحيحة في 
طابع  على  تغلب  الدينية  العبارات  كانت  وإن  البيئة،  على  احلفاظ  وقوانني  والعمال 
اإلجابات غير الصحيحة بذكر الشريعة األسالمية وتعاليم الدين اإلسالمي وغيرها.

 
1-3 تقييم انتشار ثقافة حقوق اإلنسان ومستوى متابعة القضايا:

ثقافة حقوق  املجتمع مبختلف شرائحه النتشار  لتقييم  تتناول هذه اجلزئية حتلياًل 
اإلنسان في اململكة، وكذلك حتليل آراء مفردات العينة عن مستوى متابعة قضايا حقوق 

اإلنسان. 

1-3-1 تقييم انتشار ثقافة حقوق اإلنسان باململكة:
ثقافة  انتشار  ملدى  تقييمهم  حول  املجتمع  عينة  آراء  اجلزئية حتليل  هذه  تستهدف 

حقوق اإلنسان باململكة، وبتحليل آراء مجتمع العينة ميكن استخالص النتائج التالية:
يعتقد حوالي 51.0% من املجتمع أن نسبة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان في اململكة  	•
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ضعيفة جدا )أقل من 25%(، في حني يرى ما نسبته 20.8% من املجتمع أن مستوى 
انتشارها ضعيفة أو أقل من متوسطة )ما بني 25%إلى أقل من 50%(، ويعتقد ما نسبته 
16.2% أن نسبة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان باململكة فوق املتوسطة )تتعدى %50(، 

في حني لم يحدد ما نسبته 11.9% من مجتمع العينة نسبة انتشار حقوق اإلنسان.
حوالي  العينة  مجتمع  نظر  وجهة  من  باململكة  اإلنسان  حقوق  ثقافة  انتشار  نسبة  تبلغ 

.%25.8
يعتقد الذكور أن ثقافة حقوق اإلنسان أكثر انتشاراً بدرجة طفيفة حيث بلغت حوالي  	•

26.4%، في حني بلغت من وجهة نظر اإلناث حوالي %23.8.
لم تختلف نسبة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان بني السعوديني وغير السعوديني. 	•

تأثير ملحوظ لتقدم العمر على االعتقاد فى مستوى انتشار ثقافة حقوق  يوجد  ال  	•
اإلنسان.

هناك ارتباط طردي بني آراء املستويات العلمية املختلفة في نسبة انتشار ثقافة حقوق  	•
اإلنسان في اململكة بلغ معامله حوالي %58.4.

كلما زاد الدخل زاد االعتقاد في ارتفاع نسبة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان باململكة،  	•
حيث بلغ معامل االرتباط حوالي %55.3.

ينخفض االعتقاد فى نسبة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان في املنطقة الشرقية بشكل  	• 
ملحوظ حيث بلغت حوالي 20.6%، في حني ترتفع في باقي املناطق عن املتوسط ال 

سيما في املنطقة الوسطى حيث بلغت حوالي %27.8.
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1-3-1 مستوى متابعة قضايا حقوق اإلنسان:
العينة بشكل دائم قضايا حقوق اإلنسان،  يتابع ما نسبته حوالي 7.6% من مجتمع 
يتابعون   %28.8 وحوالي  أحيانا،  القضايا  يتابعون  أنهم   %36.2 نسبته  ما  أجاب  بينما 
القضايا بشكل نادر، في حني ال يتابع ما نسبته حوالي 26.9% من املجتمع قضايا حقوق 

اإلنسان.
وفقا  اإلجابات  ترجيح  مت  اإلنسان  حقوق  لقضايا  املجتمع  متابعة  مستوى  ولقياس 

للتالي:
استبعاد اإلجابات )لم يحدد( باعتبار أن هذه اإلجابات غير مؤثرة.  >

إعطاء اإلجابة )ال أتابع( وزن تفضيلي )0( حيث إنه يعبر عن عدم متابعة تامة.  >
إعطاء اإلجابة )نادراً( وزن تفضيلي )33%( حيث إنه يعبر عن مستوى متابعة ضعيف   >

لقضايا حقوق اإلنسان.
إعطاء اإلجابة )أحياناً( وزن تفضيلي )66%( حيث إنه يعبر عن مستوى متوسط من   >

املعرفة بأنواع القضايا.
إعطاء اإلجابة )دائماً( وزن تفضيلي )100%( حيث إنه يعبر عن مستوى متابعة عالي   >

لقضايا حقوق اإلنسان.
بلغ  باملجتمع  اإلنسان  قضايا حقوق  متابعة  مستوى  متوسط  أن  التحليل  أظهر  وقد 

حوالي %41.3
أمكن  اإلنسان  حقوق  لقضايا  املختلفة  املجتمع  شرائح  متابعة  مستوى  وعند حتليل 

استخالص اآلتي:
ترتفع نسبة متابعة القضايا لدى الذكور مبستوى متابعة بلغ حوالي 42.4%، مقابل  	•

مستوى متابعة بلغ حوالي 37.9% لإلناث.
ترتفع درجة متابعة القضايا بني السعوديني بشكل ملحوظ مبستوى متابعة بلغ حوالي  	•

42.1% مقابل حوالي 36.8% لغير السعوديني.
يرتبط مستوى متابعة قضايا حقوق اإلنسان مع العمر بشكل عكسي ، فكلما تقدم  	•
حوالي  بلغ  عكسي  بارتباط  وذل��ك  اإلن��س��ان  قضايا  متابعة  مستوى  ضعف  العمر 

.%86.7
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على مستوى متابعة القضايا، وإن كان  اإلجتماعية  للحالة  واضح  تأثير  هناك  ليس  	•
مستوى املتابعة يقل بشكل طفيف عند أصحاب احلالة االجتماعية )أعزب(.

متابعة قضايا حقوق اإلنسان بشكل كبير كلما ازداد مستوى التعليم،  مستوى  يرتفع  	•
حيث بلغ معامل االرتباط بينهما حوالي %95.5.

متابعة القضايا كلما ارتفع مستوى الدخل، وقد بلغ معامل االرتباط  مستوى  يرتفع  	•
بينهما حوالي %43.1.

يرتفع مستوى متابعة القضايا بشكل ملحوظ في املنطقة الوسطى بنسبة بلغت حوالي  	•
45.2%، في حني ينخفض بشكل ملحوظ أيضا في املنطقة الغربية حيث بلغ حوالي 

.%37.8

 
 

1-4 مصادر املعرفة ووسائل متابعة قضايا حقوق اإلنسان.
تستهدف هذه اجلزئية التعرف على أهم مصادر معرفة املجتمع بقضايا وموضوعات 
حقوق اإلنسان بشكل عام، كذلك تستهدف التوصل إلى أهمية هذه املصادر أو الوسائل 
التي يستخدمها أفراد املجتمع ملتابعة القضايا مع حتليل اختالف أهمية مصادر املعرفة 

ووسائل املتابعة ما بني شرائح املجتمع.
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1-4-1 مصادر معرفة قضايا حقوق اإلنسان باململكة.
متثل الصحف أهم مصادر املعرفة بحقوق اإلنسان حيث يعتمد عليها حوالي %47.6  	•

بلغت  وقد  املجتمع،  أف��راد  إجمالي  من 
املختلفة  املصادر  بني  النسبية  أهميتها 

حوالي %26.9.
حيث  التلفاز  الثاني  الترتيب  في  جاء  	•
إجمالي  م��ن   %42 ح��وال��ي  عليه  يعتمد 
ب��ل��غ��ت أهميتها  وق���د  امل��ج��ت��م��ع،  أف����راد 
حوالي  املختلفة  امل��ص��ادر  بني  النسبية 

.%23.8
املعرفة  م��ص��ادر  ث��ال��ث  اإلن��ت��رن��ت  ميثل  	•

وقد  املجتمع،  أف��راد  إجمالي  عليه حوالي 30.4% من  يعتمد  اإلنسان حيث  بحقوق 
بلغت أهميتها النسبية بني املصادر املختلفة حوالي %17.2.

يعتمد عليها حوالي 21.8% من  حيث  واملعارف  األصدقاء  الرابعة  املرتبة  في  جاء  	•
حوالي  املختلفة  املصادر  بني  النسبية  أهميتها  بلغت  وق��د  املجتمع،  أف��راد  إجمالي 

.%12.4
والسادس بني مصادر املعرفة بحقوق اإلنسان كل من اإلذاعة  اخلامس  املركز  يحتل  	•

واملجالت، في حني يتذيل الترتيب كل من النشرات الدورية واملصادر األخرى.
 

بتحليل اإلجابات السابقة لدى كافة شرائح املجتمع أمكن استخالص النتائج التالية:
لم تختلف أهمية وترتيب مصادر املعلومات لدى الذكور عن اإلناث، باستثناء أن التلفاز  	•

ميثل مصدر املعرفة األول لدى اإلناث متبادال الترتيب مع الصحف لدى الذكور.
أيضا يعتبر غير السعوديني التلفاز مصدر معرفتهم األول متبادال الترتيب مع الصحف  	•

لدى السعوديني.
يعتبر أصحاب الفئة العمرية من 45-55 عام التلفاز مصدر معرفتهم األول، ويالحظ  	•
أيضا أن أصحاب الفئات العمرية من 55-65 عام، وأكثر من 65 عاماً يحتل اإلنترنت 
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الرابع  الترتيب  في  جاء  حيث  املعلومات  مصادر  من  كمصدر  لديهم  متأخرا  ترتيبا 
ألصحاب الفئة العمرية 55-65 عاماً، والترتيب السادس عند أصحاب الفئة العمرية 

من 65 عاما فأكثر، في حني ميثل الرتبة الثالثة لدى سائر املجتمع.
يعد تأثير املستوى التعليمي على مصادر املعرفة بحقوق اإلنسان ضعيفاً بإستثناء تأخر  	•

ترتيب املتابعة من خالل اإلنترنت لدى املستويات التعليمية األقل.
تزداد أهمية التلفاز كمصدر معرفة لدى غير العاملني عن العاملني مبختلف وظائفهم. 	•

أما فيما يخص مستويات الدخل فيالحظ أن أصحاب الدخول املرتفعة ترتفع لديهم  	•
أهمية اإلنترنت كمصدر ملعرفة حقوق اإلنسان.

املختلفة  املناطق  اإلنسان في  املعلومات عن حقوق  وترتيب مصادر  أهمية  تتغير  لم  	•
باستثناء املنطقة الشرقية حيث ترتفع لديهم أهمية التلفاز.

1-4-2 وسائل متابعة قضايا حقوق اإلنسان باململكة :
وفقا للتحليالت اخلاصة بوسائل متابعة املجتمع لقضايا حقوق اإلنسان باململكة أمكن 

استنتاج األتي:
اإلنسان حيث  حقوق  لقضايا  املجتمع  متابعة  وسائل  أهم  التلفزيونية  البرامج  متثل  	•
بلغت حوالي 29.0% بني  وبأهمية  املجتمع،  اجمالي  يستخدمها حوالي 63.5% من 

وسائل متابعة قضايا حقوق اإلنسان.
في املرتبة الثانية الصحف واملجالت حيث يستخدمها حوالي  متقاربة  وبنسبة  يليها  	•
63.3% من إجمالي املجتمع، وبأهمية بلغت حوالي 28.9% بني وسائل متابعة قضايا 

حقوق اإلنسان.
جاء اإلنترنت في املرتبة الثالثة حيث يستخدمه حوالي 44.2% من إجمالي املجتمع،  	•

وبأهمية نسبية بلغت حوالي 20.2% بني وسائل متابعة قضايا حقوق اإلنسان.
قضايا حقوق اإلنسان على احلاالت  متابعة  في  املجتمع  من   %20.3 حوالي  يعتمد  	•

املقربة التي تتعرض النتهاكات.
جاءت التقارير والنشرات الدورية الصادرة عن منظمات حقوق اإلنسان – واحملاضرات  	•

والندوات في املراتب األخيرة لوسائل متابعة قضايا حقوق اإلنسان.
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الفصل الثاني
اللجوء لجهات حقوق اإلنسان

يتناول هذا الفصل اجلانب اخلاص بتقييم التعرض النتهاكات حلقوق اإلنسان باملجتمع 
ومدى وكيفية جلوء شرائح املجتمع املختلفة وتعامالتها مع املؤسسات العاملة في حقوق 
اإلنسان باململكة، وكذلك تقييم مدى استعداد شرائح املجتمع للجوء وأسباب ذلك، كذلك 
في هذه  الثقة  ومدى  اإلنسان  في مجال حقوق  العاملة  اجلهات  املجتمع ألهمية  تقييم 

اجلهات، ومدى رضا املجتمع عن أداء هذه اجلهات.

2-1 التعرض النتهاكات حلقوق اإلنسان.
أفاد ما نسبته حوالي 64.4% من مجتمع العينة أنهم لم يتعرضوا ألي انتهاك حلقوق   >
اإلنسان وليسوا على علم بأحد تعرض النتهاك، في حني تعرض النتهاكات ما نسبته 
17.2%، كما أفاد ما نسبته 1.6% أنهم تعرضوا النتهاكات وعلى علم بأحد تعرض 
النتهاك، وما نسبته 15.2% أنهم على علم بأحد تعرض النتهاك فقط ولم يتعرضوا 

ألي انتهاك، في حني لم يحدد ما نسبته 1.7% من مجتمع العينة إجاباتهم.
من خالل التحليل ميكن القول بأنه:

تعرض ما نسبته 18.7% من املجتمع النتهاكات حلقوق اإلنسان. 	•
ما نسبته 16.8% من املجتمع على علم بأحد تعرض النتهاك. 	•

لم يتعرض النتهاك وليس على علم بأي انتهاكات ما نسبته 64.4% من املجتمع. 	•
النتائج  استخالص  ميكن  املجتمع  شرائح  مختلف  مع  السابق  التحليل  ب��إج��راء 

التالية:
تزداد االنتهاكات في املنطقة الوسطى والشرقية بشكل كبير حيث بلغت نسبة التعرض   >
النتهاكات في املنطقة الوسطى حوالي 21.7%، واملنطقة الشرقية 26.1%، في حني 
تنخفض بشكل ملحوظ في املنطقة الغربية حيث بلغت نسبة التعرض النتهاك حوالي 

.%14.6
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يالحظ ارتفاع نسبة العلم بحاالت تعرضت النتهاكات في املنطقة اجلنوبية حيث بلغت   >

حوالي %19.2.
تزداد نسبة التعرض النتهاكات بني الذكور عن اإلناث بشكل كبير حيث بلغت نسبة   >
علماً  أكثر  اإلن��اث  يعد  بينما  لإلناث،   %13.4 مقابل   ،%20.4 الذكور  بني  التعرض 

بحاالت تعرضت النتهاك.
وغير  السعوديني  ل��دى  التعرض  بحاالت  والعلم  النتهاكات  التعرض  نسب  تتساوى   >

السعوديني على حد سواء.
هناك ارتباط عكسي معاملة سالب )41.1%( بني التعرض النتهاك والعمر، أي أنه   >
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كلما زاد العمر قلت نسبة التعرض النتهاك، وعلى العكس متاما فهناك ارتباط طردي 
معامله 33.6% بني مدى العلم عن حاالت التعرض والعمر، فكلما تقدم العمر زادت 

نسبة العلم بحاالت تعرضت النتهاكات حلقوق اإلنسان.
 

تعد احلاالت االجتماعية األخرى –أرمل ومطلق- وأصحاب احلالة االجتماعية أعزب   >
هم األكثر تعرضا النتهاكات حلقوق اإلنسان.

التعرض  ونسبة  التعليمية  املستويات  بني   %89.7 ق��دره  قوي  ط��ردي  ارتباط  هناك   >
ارتباط طردي قدره 49.1% بني املستوى  النتهاكات حلقوق اإلنسان، وكذلك هناك 
التعليمي ومستوى العلم بحاالت تعرضت النتهاك.وقد يعني هذا انه كلما زاد املستوى 
التعليمي زاد العلم والثقافة بحقوق اإلنسان ويتأكد ذلك من اإلقرار بعدم التعرض لدى 
أصحاب املستويات التعليمية أمي ويقرأ ويكتب بنسبة كبيرة، وهو ما قد يرجع جلهل 

هذه الفئة بحقوقها مما قد يعرضهم النتهاكات دون تصنيفها كذلك من قبلهم.
تعتقد فئة غير العاملني أنهم يتعرضون النتهاك حلقوق اإلنسان بنسبة تعرض أعلى   >

من املتوسط بلغت حوالي %22.2.
بلغ %54.3،  ارتباط  التعرض النتهاك مبعامل  الدخل طرديا مع نسب  يرتبط مستوى   >
ومع نسبة العلم بحاالت تعرضت النتهاك مبعامل ارتباط قدره 76.7%، أي أنه كلما زاد 

الدخل زادت نسبة التعرض النتهاك وكذلك نسبة العلم بحاالت تعرضت النتهاك.

2-2 اللجوء للجهات املختصة بحقوق اإلنسان.
تستعرض هذه اجلزئية حتلياًل ملدى جلوء املجتمع للجهات املختصة في حاالت انتهاك 
مع حتليل  اجلهات،  لهذه  للجوء  املجتمع  استعداد شرائح  مدى  وكذلك  اإلنسان،  حقوق 

لتوقيت اللجوء وأسبابه.
جلأ ما نسبته 3.2% من املجتمع إلى جهات مختصة في حقوق اإلنسان. 	•

لم يلجأ ما نسبته 53.6% من املجتمع ألي من اجلهات املختصة ولكنهم على استعداد  	•
للجوء.

لم يلجأ وليس على استعداد للجوء ما نسبته 40.4% من املجتمع. 	•
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 وبتطبيق التحليل السابق على شرائح املجتمع املختلفة أمكن التوصل للنتائج التالية:
املنطقة الشمالية بشكل كبير حيث بلغت  في  املختصة  للجهات  اللجوء  نسبة  تزداد  	•
حوالي  بلغت  جل��وء  بنسبة  اجلنوبية  املنطقة  في  تنخفض  حني  في   ،%5.3 حوالي 

.%2.4
يعد مجتمع املنطقة الشرقية األقل استعدادا أن يلجئوا للجهات املختصة حيث تقدر  	•
نسبة من ليس لديهم استعداد للجوء بحوالي 50.0%، في حني يعد مجتمعا املنطقة 
انخفضت  املختصة، حيث  للجهات  للجوء  استعدادا  األكثر  والشمالية هما  الوسطى 
للمنطقة   %38.6 للوسطى،   %38.4 حوالي  للجوء  استعداد  لديهم  ليس  من  نسبة 

الشمالية.
بشكل عام يعد الذكور أكثر جلوءاً واستعدادا للجوء للجهات املختصة بحقوق اإلنسان  	•
مقارنة باإلناث، حيث بلغت نسبة عدم االستعداد للجوء لدى الذكور حوالي %39.6، 

مقابل ما نسبته 47.9% لإلناث.
كان  وإن  املختصة،  للجهات  اللجوء  إمكانية  للجنسيات على  قوي  تأثير  هناك  ليس  	•
السعوديون أكثر جلوءاً للجهات املختصة، في حني أن غير السعوديني أكثر استعدادا 

للجوء للجهات املختصة.
هناك ارتباط عكسي بني االستعداد للجوء والعمر معامله 46.9%، أي أنه كلما تقدم  	•

العمر قلت نسبه االستعداد للجوء للجهات املختصة.
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يعد أصحاب احلالة االجتماعية )أعزب( هم األقل جلوءاً واستعدادا للجوء للجهات  	•
املختصة في حقوق اإلنسان باململكة.

يتضح من التحليل وجود ارتباط عكسي قوي بني املستوى التعليمي وعدم االستعداد  	•
للجوء للجهات املختصة بحقوق اإلنسان باململكة معامله سالب )87.6%(، أي أنه كلما 

زاد املستوى التعليمي زاد االستعداد للجوء للجهات املختصة. 
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املختصة  للجهات  للجوء  الدخل وعدم االستعداد  ارتباط عكسي بني مستوى  هناك  	• 
معامله سالب )50%(، أي أن أصحاب الدخول املرتفعة أكثر استعدادا للجوء للجهات 

املختصة بحقوق اإلنسان والعكس صحيح.
 

يعد العاملون بالقطاع اخلاص األقل جلوءاً للجهات املختصة بحقوق اإلنسان، في حني  	• 
يعتبر موظفو احلكومة هم األكثر جلوءاً للجهات املختصة.

العاملني أقل استعدادا للجوء للجهات املختصة بنسبة عدم استعداد بلغت  يعد غير  	•
حوالي 59.2%، في حني يعد موظفو احلكومة هم األكثر استعدادا للجوء.
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 مؤسسات حقوق اإلنسان التي مت اللجوء إليها : 
أما فيما يخص اجلهات التي مت اللجوء إليها من قبل من أفاد أنه جلأ جلهات خاصة 
بحقوق اإلنسان، جلأ إلى اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان ما نسبته 11.9% ممن جلئوا 

حوالي  نسبته  ما  جلأ  بينما  املختلفة،  اجلهات  إلى 
8.5% إلى هيئة حقوق اإلنسان السعودية، في حني 
أن حوالي 79.7% جلؤو إلى جهات غير معنية بشؤون 

حقوق اإلنسان.
 توقيت اللجوء للمؤسسات املختصة في حقوق 

اإلنسان:
حقوق  مل��ؤس��س��ات  ال��ل��ج��وء  توقيت  حتليل  يشير 
اإلن��س��ان ل���دى م��ن أج���اب ب��اس��ت��ع��داده ل��ل��ج��وء لهذه 
املؤسسات أن ما نسبته 19.9% من املستعدين للجوء 
سوف يقومون باللجوء مباشرة عند حدوث االنتهاك، 
في حني أفاد ما نسبته 69.7% من املستعدين للجوء 
باللجوء  يقومون  س��وف  اإلن��س��ان  حقوق  ملؤسسات 
حقوق  مل��ؤس��س��ات  ال��ل��ج��وء  ق��ب��ل  املختصة  للجهات 
اإلنسان، في حني لم يحدد التوقيت ما نسبته %10.4 

من املستعدين للجوء ملؤسسات حقوق اإلنسان.

 أسباب عدم االستعداد للجوء للمؤسسات املختصة :
 

وضع مجتمع العينة السبب )عدم املعرفة مبجال عمل املؤسسات املختصة في حقوق 
اإلنسان( على رأس األسباب التي جتعل املجتمع غير مستعد للجوء لهذه اجلهات بنسبة 

بلغت حوالي 35.6% من إجمالي األسباب.
احتلت العادات والتقاليد االجتماعية املرتبة الثانية بني أسباب عدم االستعداد للجوء 
للجهات املختصة بحقوق اإلنسان بنسبة بلغت حوالي 29.4%، يليها األسباب السياسية 
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بنسبة بلغت حوالي 8.7%، في حني جاء في ذيل الترتيب التجارب السابقة ألفراد املجتمع 
بنسبة بلغت حوالي 4.1% من إجمالي األسباب. 

إلى  اإلنسان  بحقوق  املختصة  للجهات  للجوء  االستعداد  عدم  العينة  مجتمع  أرج��ع 
التأكد من  الثقة وعدم  انعدام  بلغت حوالي 12.1%، ومن أهمها   بنسبة  أسباب أخرى 

فاعلية اللجوء لهذه اجلهات، وكذلك التأخير وطول اإلجراءات.

2-3 أهمية اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان
حقوق  مجال  في  املختصة  املؤسسات  بأهمية  املجتمع  من   %65.8 نسبته  ما  أف��اد  	•
اإلنسان باململكة، بينما ال يرى ما نسبته 11.7% من املجتمع أهمية لهذه املؤسسات 
باملجتمع، في حني أبدى ما نسبته 22.1% من مجتمع العينة عدم درايته بأهمية هذه 

املؤسسات.
وباستبعاد إجابات املفردات )لم يحدد وال أعلم( ميكن استخالص درجة أهمية املؤسسات 

العاملة في حقوق اإلنسان لدى أفراد املجتمع بحوالي %84.9.
يالحظ ارتفاع درجة أهمية املؤسسات املختصة في حقوق اإلنسان لدى مجتمع املنطقة  	•

الشرقية والوسطى، وانخفاض أهميتها لدى املنطقة اجلنوبية.
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ترتفع درجة أهمية املؤسسات املختصة في حقوق اإلنسان من وجهة نظر اإلناث بشكل  	•

ملحوظ حيث بلغت حوالي %89.
ارتباط طردي متوسط قدره 54% بني العمر ورؤية أهمية املؤسسات  وجود  يالحظ  	•
العاملة في مجال حقوق اإلنسان، أي أن أصحاب الفئات العمرية األكبر يرون أهمية 

أكبر لوجود هذه املؤسسات والعكس صحيح.
 

احلالة  أص��ح��اب  ل��دى  اإلن��س��ان  بحقوق  املختصة  امل��ؤس��س��ات  أهمية  درج���ة  ترتفع  	•
االجتماعية متزوج حيث بلغت حوالي %86.5.
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هناك عالقة طرديه متوسطة بني مستوى التعليم ورؤية أهمية املؤسسات، مما يعني  	•
أن االحساس بأهمية وجود املؤسسات املختصة في مجال حقوق اإلنسان يزداد لدى 

املستويات التعليمية األعلى، حيث بلغ معامل االرتباط %53.5.
 

القطاع  موظفي  لدى  اإلنسان  حقوق  في  املختصة  املؤسسات  أهمية  رؤي��ة  تنخفض  	•
اخلاص حيث بلغت حوالي 81.2%، في حني ترتفع لدى غير العاملني حيث بلغت درجة 

أهميتها من وجهة نظرهم حوالي %86.3.
يزداد اإلحساس بأهمية املؤسسات املختصة بحقوق اإلنسان لدى أصحاب الدخول  	•
املرتفعة والعكس صحيح، حيث بلغ معامل االرتباط بني الدخل ودرجة أهمية املؤسسات 

حوالي %26.6.

2-4 مستوى الثقة في اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان باململكة : 
هناك نسبة 65.1% من املجتمع يثقون في املؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان،  	•
منهم نسبة 16.8% يثقون متاما في هذه املؤسسات، بينما ال يثق في هذه املؤسسات 
نسبة 34.9% من املجتمع منهم 13.5% ال يثقون إطالقا في املؤسسات العاملة في 

مجال حقوق اإلنسان.
ولقياس مستوى ثقة املجتمع في اجلهات العاملة في مجال حقوق اإلنسان باململكة مت 
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ترجيح اإلجابات على أساس إعطاء اإلجابة )أثق متاما( وزن ترجيحي )100%( واإلجابة 
)أثق( وزن ترجيحي )66%(، ومت إعطاء اإلجابة )ال أثق( وزن ترجيحي )33%( واإلجابة )ال 

أثق إطالقا( وزن ترجيحي )0%(، مع استبعاد اإلجابات )لم يحدد(.
ثقة  يقدر متوسط درجة  العينة مبختلف شرائحة  الثقة ملجتمع  ومن حتليل مستوى 

املجتمع في اجلهات العاملة في مجال حقوق اإلنسان بحوالي %55.7.
يرتفع مستوى الثقة في مؤسسات حقوق اإلنسان بشكل كبير في املنطقة اجلنوبية  	• 

والوسطى، في حني ينخفض في كل من املنطقة الشرقية والغربية.
 

تنخفض درجة ثقة اإلناث عن الذكور في مؤسسات حقوق اإلنسان حيث بلغت حوالي  	•
53.8% لإلناث، مقابل 55.7% للذكور.

درجة ثقة غير السعوديني في مؤسسات حقوق اإلنسان حيث بلغت حوالي  تنخفض  	•
54.6%، مقابل 55.9% للسعوديني.

الثقة في مؤسسات حقوق اإلنسان ارتباطاً طردياً مع العمر، حيث بلغ  ترتبط درجة  	•
معامل االرتباط بينهما حوالي %46.1.

تنخفض درجة الثقة في مؤسسات حقوق اإلنسان لدى أصحاب احلالة االجتماعية  	•
)أعزب( حيث بلغت حوالي 54.3%، في حني ترتفع لدى أصحاب احلالة االجتماعية 

)متزوج ويعول( حيث بلغت حوالي %57.6.
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تنخفض درجة الثقة في مؤسسات حقوق اإلنسان لدى أصحاب املستويات التعليمية  	•
األعلى، مما يعنى وجود ارتباط عكسي سالب  قدره )64.5%( بني املستوى التعليمي 
ودرجة الثقة في مؤسسات حقوق اإلنسان، أي أنه كلما ارتفع املستوى التعليمي قلت 

الثقة في املؤسسات.
 

تنخفض درجة الثقة في مؤسسات حقوق اإلنسان لدى غير العاملني بشكل كبير حيث  	•
وموظفي  احلكومة  موظفي  لدى  الثقة  درج��ة  ترتفع  في حني  بلغت حوالي %48.9، 

القطاع اخلاص.
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اإلنسان لدى أصحاب الدخول املنخفضة،  حقوق  مؤسسات  في  الثقة  درجة  ترتفع  	•
كان  وإن  ارتباط عكسي  وج��ود  يعنى  املرتفعة مما  الدخول  لدى أصحاب  وتنخفض 
سالب  معامله  اإلن��س��ان  ح��ق��وق  مؤسسات  ف��ي  الثقة  ومستوى  ال��دخ��ل  ب��ني  ضعيفا 

.)%15.8(

2-5 مدى رضا املجتمع عن أداء اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان باململكة:
تستهدف هذه اجلزئية قياس درجة 
رضا املجتمع عن أداء اجلهات املختصة 
في مجال عمل حقوق اإلنسان باململكة، 
املجتمع  أف���راد  تقييم  خ��الل حتليل  م��ن 
اإلنسان  بحقوق  اخلاصة  اجلهات  ألداء 

األدوار املنوطة بها.
املجتمع  من   %14.3 نسبته  ما  يرى  	•
أن مؤسسات حقوق اإلنسان باململكة 
يرى  بينما  ينبغي،  كما  بدورها  تقوم 
ما نسبته 39.3% من املجتمع أن هذه 
املؤسسات تقوم بدورها إلى حد ما.

في حني يرى ما نسبته 20.6% أن هذه املؤسسات ال تقوم بدورها في املجتمع، وأفاد  	•
ما نسبته 22.7% عدم علمه مبستوى أداء مؤسسات حقوق اإلنسان في اململكة، في 

حني لم يحدد 3.1% من مجتمع العينة اإلجابة عن هذا التساؤل.
ترجيح  باململكة مت  اإلنسان  العاملة في مجال حقوق  أداء اجلهات  ولقياس مستوى 
اإلجابات على أساس إعطاء اإلجابة )نعم( وزن ترجيحي )100%( حيث إنه يعبر عن رضا 
وزن  )ال(  واإلجابة   ،)%50( ترجيحي  وزن  ما(  )إلى حد  واإلجابة  أداء اجلهات،  تام عن 
ترجيحي )0%( حيث إنه يعبر عدم رضا عن أداء اجلهات، ذلك مع استبعاد اإلجابات )لم 

يحدد( و )ال أعلم(.
ووفقا للتحليل فإن مستوى أداء مؤسسات حقوق اإلنسان يقدر بحوالي 45.7% من 

وجهة نظر مجتمع العينة 
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يرى مجتمع املنطقة الوسطى أن مستوى أداء  	•
حوالي  إلى  يصل  اإلنسان  حقوق  مؤسسات 
مناطق  ب��ني  األع��ل��ى  التقييم  وه���و   %49.5
اململكة، في حني بلغت درجة تقييم  مجتمع 
املنطقة  ومجتمع   ،%39.8 الشرقية  املنطقة 

الشمالية %41.7.
ترى اإلناث أن مستوى أداء مؤسسات حقوق  	•
اإلنسان يقدر بحوالي 46.6%، في حني يقدر 

الذكور نفس النسبة بحوالي %45.4.
يقيم السعوديون مستوى أداء مؤسسات حقوق اإلنسان باململكة بدرجة أعلى من تقييم  	•

غير السعوديني.
يرتفع تقييم مستوى أداء مؤسسات حقوق اإلنسان باململكة لدى أصحاب فئات العمر  	•
األكبر وينخفض لدى أصحاب الفئات العمرية األقل، حيث بلغ معامل االرتباط بني 

مستوى األداء والعمر حوالي %59.9.
لدى أصحاب احلاالت  باململكة  اإلنسان  أداء مؤسسات حقوق  تقييم مستوى  يرتفع  	•
االجتماعية األخرى )أرمل-مطلق(، في حني ينخفض لدى أصحاب احلالة االجتماعية 

)أعزب(.
ارتباط عكسي قوي بني مستوى التعليم وتقييم مستوى أداء مؤسسات حقوق  هناك  	•
اإلنسان باململكة معامله سالب )62.6%(، أي أن تقييم مستوى أداء مؤسسات حقوق 

اإلنسان باململكة يزيد لدى أصحاب املستويات التعليمية األقل والعكس صحيح.
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يرتبط تقييم مستوى أداء مؤسسات حقوق اإلنسان باململكة مع الدخل عكسيا مبعامل  	•
حقوق  مؤسسات  أداء  تقيم  األعلى  الدخل  فئات  أن  أي   ،)%78.3( سالب  ارتباط 

اإلنسان باململكة أقل من أصحاب فئات الدخل األعلى.
 

أن مستوى أداء مؤسسات حقوق اإلنسان باململكة يقدر بحوالي  العاملني  غير  يرى  	•
40.6%، في حني قيم أصحاب األعمال احلرة مستوى أداء مؤسسات حقوق اإلنسان 

باململكة بحوالي %53.3.
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الفصل الثالث
المشاركة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان 

يتناول هذا الفصل اجلانب اخلاص بتقييم مشاركة أفراد املجتمع الرسمية أو غير 
املجتمع  شرائح  مختلف  استعداد  وم��دى  باململكة،  اإلنسان  حقوق  نشاط  في  الرسمية 

للمشاركة في هذه اجلهات.
كذلك يتناول الفصل مدى استعداد فئات املجتمع للمساهمة في نشر ثقافة حقوق 

اإلنسان واألساليب املقترحة منهم لذلك.
وأخيرا يتناول الفصل أنسب الوسائل املتاحة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان باململكة.

3-1 تقييم املشاركات في مجال حقوق اإلنسان
لم تتعد نسبة املشاركة في أنشطة حقوق اإلنسان نسبة 4.2% من املجتمع، منها حوالي  	•

3.8% مشاركات محلية، وحوالي 0.4% مشاركات دولية.

متثل العضوية الرسمية ما نسبته 13.2% من إجمالي املشاركات، في حني متثل العضوية غير  	•
الرسمية وكتابة املقاالت املنشورة ما نسبته %22.6 

من إجمالي املشاركات لكل منها على حدة.
ما  املتخصصة  امل��دون��ات  في  املشاركة  متثل  	•
نسبته 14.2% من إجمالي املشاركات، ومتثل 
املشاركة في املنتديات على اإلنترنت ما نسبته 

9.4% من إجمالي املشاركات.
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3-2 مدى االستعداد للمشاركة ضمن اجلهات املختصة
اجلهات  ضمن  للمشاركة  استعداده  املجتمع  إجمالي  من   %55.4 نسبته  ما  أب��دى  	•
املختصة بحقوق اإلنسان باململكة، في حني أبدى ما نسبته 41.7% عدم استعداده 
للمشاركة ضمن  استعداده  املجتمع مدى  نسبته 2.8% من  ما  ولم يحدد  للمشاركة، 

اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان باململكة.
باململكة  اإلنسان  بحقوق  املختصة  اجلهات  ضمن  للمشاركة  االستعداد  نسبة  تقدر 

بحوالي 57.1% وذلك باستبعاد إجابات املفردات )لم يحدد(.
 

باململكة  اإلنسان  بحقوق  املختصة  للمشاركة ضمن اجلهات  االستعداد  نسبة  ترتفع  	•
الشمالية  املنطقة  من  كل  في  تنخفض  حني  في  واجلنوبية،  الوسطى  املنطقة  في 

والشرقية.
تنخفض نسبة االستعداد للمشاركة لدى اإلناث عن الذكور بدرجة طفيفة. 	•

تنخفض نسبة االستعداد للمشاركة لدى غير السعوديني حيث بلغت حوالي %51.4،  	•
مقابل حوالي 58.1% للسعوديني.

هناك عالقة عكسية وطيدة بني االستعداد للمشاركة والعمر حيث بلغ معامل االرتباط  	•
سالب )99.3%(، أي أن أصحاب الفئات العمرية األقل أكثر استعداداً للمشاركة وكلما 
تقدم العمر قلت نسبة االستعداد للمشاركة ضمن اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان 

باململكة.



56

اجلمعية الوطنية حلقوق االنسان
NATIONAL SOCIETY FOR HUMAN RIGHTS

للمشاركة ضمن اجلهات  )أعزب( هم األكثر استعداداً  االجتماعية  احلالة  أصحاب  	•
املختصة بنسبة استعداد بلغت حوالي %60.8.

االستعداد  ودرج��ة  التعليمي  املستوى  بني   %99 قدرها  وطيدة  طردية  عالقة  هناك  	•
للمشاركة في اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان باململكة، أي أن االستعداد للمشاركة 

يزيد بزيادة مستوى التعليم والعكس صحيح.

 
الطالب هم األكثر استعدادا للمشاركة ضمن اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان باململكة  	•

حيث بلغت درجة استعدادهم %66.
اجلهات  ضمن  للمشاركة  االستعداد  بني  ضعيفة-  كانت  عكسية-وإن  عالقة  هناك  	•

املتخصصة في حقوق اإلنسان باململكة ومستوى الدخل مبعامل ارتباط سالب )%12(.

3-3 االستعداد للمساهمة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
أبدى ما نسبته 74.8% من مجتمع العينة استعداده لنشر ثقافة حقوق اإلنسان في اململكة،  	•

في حني ما نسبته 24.9% ليسوا على استعداد لنشر 
نسبته  ما  يحدد  ولم  باململكة،  اإلنسان  حقوق  ثقافة 
نسبة  تقدر  وبالتالي  السؤال  على هذا  إجابته   %0.4
اإلنسان  ثقافة حقوق  نشر  للمساهمة في  االستعداد 
باململكة بحوالي 75%.وذلك باستبعاد إجابات املفردات 

)لم يحدد(.
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يعد قاطني املنطقة اجلنوبية والوسطي هم األكثر استعداداً لنشر ثقافة حقوق  	•
اإلنسان باململكة، في حني يعد قاطني املنطقة الشرقية والشمالية األقل استعداداً لنشر 

ثقافة حقوق اإلنسان في اململكة.
 

ثقافة حقوق اإلنسان حيث بلغت نسبة استعدادهن  لنشر  استعدادا  أقل  اإلناث  يعد  	•
حوالي %74.2.

باململكة بنسبة استعداد  لنشر ثقافة حقوق اإلنسان  أكثر استعداداً  السعوديون  يعد  	•
بلغت حوالي 76.1%، مقابل 69% لغير السعوديني.

هناك عالقة طرديه قوية بني االستعداداً لنشر ثقافة حقوق اإلنسان ومستوى التعليم  	•
قدرها 94.4%، أي أن أصحاب املستويات التعليمية األعلى أكثر استعدادا لنشر ثقافة 

حقوق اإلنسان وتنخفض نسبة االستعداد كلما انخفض مستوى التعليم.
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لنشر ثقافة حقوق اإلنسان والعمر حيث بلغ  االستعداد  بني  قوية  هناك عالقة عكسية  	•
لنشر  استعدادا  أكثر  األقل  األعمار  أصحاب  أن  أي   ،)%93.8( االرتباط سالب  معامل 

ثقافة حقوق اإلنسان وتنخفض نسبة االستعداد كلما تقدم العمر.
يعد أصحاب احلالة االجتماعية )أعزب( هم األكثر استعدادا لنشر ثقافة حقوق اإلنسان  	•

باململكة بنسبة استعداد بلغت حوالي %78.9.
يعتبر الطالب األكثر استعدادا لنشر ثقافة حقوق اإلنسان باململكة بنسبة استعداد بلغت  	•

حوالي 82.5%، في حني يعد غير العاملني األقل استعداداً بنسبة بلغت حوالي %68.8.
وفيما يخص حتليل األساليب املقترحة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان باململكة، مت حتليل 
أراء املفردات التي أبدت استعدادا للمشاركة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان وكانت النتائج 

كاألتي:
يعد التواصل مع األقارب واألصدقاء  	•
أهم وسائل املساهمة املقترحة من قبل 
املستعدين لنشر ثقافة حقوق اإلنسان 
باململكة بأهمية نسبية حوالي %35.7 
املقترحة، حيث  الوسائل  إجمالي  من 
إن هناك نسبة 71.3% من املستعدين 
يفضلون  اإلنسان  حقوق  ثقافة  لنشر 

استخدامها.
بأهمية  اإللكترونية  ال��وس��ائ��ل  يليها  	•
إجمالي  م��ن   %24.3 ح��وال��ي  نسبية 

الوسائل املقترحة، ويفضل استخدامها حوالي 48.5% من املستعدين لنشر ثقافة حقوق 
اإلنسان.

الثالثة  املرتبة  في  اإلنسان  حقوق  مجال  في  املختصة  اجلهات  بأنشطة  التعريف  جاء  	•
 %40.1 وبنسبة  املقترحة،  الوسائل  إجمالي  من   %20.1 حوالي  بلغت  نسبية  بأهمية 

مستعدين الستخدامها في نشر ثقافة حقوق اإلنسان.
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ويتذيل الترتيب توزيع املطبوعات والنشرات بأهمية نسبية حوالي 18.1% من إجمالي الوسائل املقترحة،  	•
حيث إن هناك نسبة 36.1% من املستعدين لنشر ثقافة حقوق اإلنسان يفضلون استخدامها.

 
3-4 مقترحات املجتمع حول أنسب الوسائل لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان باململكة

 

ثقافة حقوق  وتعزيز  أنسب وسائل نشر  يكون من  أن  التلفزيون ميكن  أن  املجتمع  يرى  	•
يليه  بلغت حوالي %25.1،  الوسائل  نسبية إلجمالي  بأهمية  وذلك  اململكة  في  اإلنسان 
استخدام الصحف واملجالت بأهمية نسبية بلغت حوالي 19.4% بني وسائل نشر وتعزيز 

ثقافة حقوق اإلنسان في اململكة.
الثالثة بني أهم وسائل نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في  يأتي اإلنترنت في املرتبة  	•
اململكة بأهمية نسبية بلغت حوالي 15%، يلي ذلك إلقاء ندوات ومحاضرات عامة بأهمية 

نسبية بلغت حوالي %14.7.
اخلامسة بأهمية بلغت حوالي  املرتبة  في  التثقيفية  والنشرات  املطبوعات  توزيع  يأتي  	•

12.4%، في حني تذيل الوسائل استخدام اإلذاعة بأهمية نسبية حوالي %11.3.
وقد اقترحت مجموعة ال بأس بها -تصل إلى حوالي 6.5%- من مفردات مجتمع العينة عدداً  	•
من الوسائل األخرى أهمها وسيلتان، األولى إدراج حقوق اإلنسان ضمن مناهج التعليم السيما 

في املراحل األولى من التعليم، والثانية هي التوعية عبر املساجد واخلطاب الديني.
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الخالصة 

بداية جتدر اإلشارة إلى أنه كان هناك حتفظ واضح جتاه تعبئة االستمارة بشكل عام 
املجتمع، وقد رفضت  للمقابالت من بعض أطياف  تاماً  العمل رفضاً  حيث واجه فريق 

العديد من األسر تعبئة السيدات لالستمارات.
وقد اعتبر البعض احلديث عن حقوق اإلنسان منافياً لألعراف وللدين والبعض األخر اعتبره 

مبثابة حديث سياسي غير الئق، وهو ما يعبر عن ضعف في املعرفة العامة بثقافة حقوق اإلنسان.
ويؤكد ذلك أن فريق العمل أضطر لطرح ما يقارب من 4500 استمارة للحصول على 
النسبة املستهدفة، مما يعني أن حوالي 54.6% من املقابالت قبلت بالرفض أو رفضت 

املفردات استكمال االستبانة.

مدى املعرفة بحقوق اإلنسان ومصادرها
يعتقد أكثر من نصف املجتمع )54%( أنه على علم مبفهوم حقوق اإلنسان، ولكن حتليل   >
النتائج أظهر أن نسبة العلم الفعلي بحقوق اإلنسان األساسية في إجمالي املجتمع لم تتعد 

30%، كذلك أظهرت التحليالت مجموعة من احلقائق أهمها :
من  ب��أي  علم  على  ليسوا  اإلن��س��ان  حقوق  مبفهوم  علم  على  أنهم  يعتقدون  مم��ن   %47   <

املؤسسات العاملة في حقوق اإلنسان، 
> لم تتعد درجة العلم بحقوق اإلنسان األساسية لدى من يعتقدون أنهم على علم بها نسبة %56.

> لم تتعد درجة الوضوح لدى الفئة التي ذكرت احلقوق األساسية %70.
> 31% ممن يعتقدون أنهم على علم مبفهوم حقوق اإلنسان، ليست لديهم أي معرفة بقضايا حقوق 

اإلنسان احمللية أو الدولية، وهناك نسبة 15% منهم غير متابعني لقضايا حقوق اإلنسان.
> 92% ممن يعتقدون أنهم على علم مبفهوم حقوق اإلنسان ليس لديهم علم بأي من القوانني 

واألنظمة اخلاصة بحقوق اإلنسان.
واخلالصة أن جزءاً كبيراَ ممن يعتقدون أنهم على علم ودراية بحقوق اإلنسان مخطئون 

في هذا االعتقاد.
ال يعلم ما نسبته 59% من أفراد املجتمع أياً من املؤسسات التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان. 	·
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تقدر درجة معرفة املجتمع بالقضايا احمللية بحوالي 30.5%، مقابل 30.7% للقضايا الدولية. 	·
تعتبر شرائح املجتمع األقل معرفة بالقضايا الدولية هي: الذكور، السعوديون، أصحاب  	·
الفئات العمرية األقل، أصحاب احلالة االجتماعية )أعزب(، أصحاب املستويات التعليمية 

األقل، العاطلون، وقاطنو املنطقة الشمالية والشرقية.
هي: اإلناث، السعوديون، أصحاب  الدولية  بالقضايا  معرفة  األقل  املجتمع  شرائح  تعد  	·
الفئات العمرية األقل، أصحاب احلالة االجتماعية )أعزب(، أصحاب املستويات التعليمية 

األقل، العاطلون، أصحاب مستويات الدخل األقل، وقاطنو املنطقة الغربية.
تعتبر درجة معرفة املجتمع بأنواع قضايا حقوق اإلنسان ضئيلة بشكل ملحوظ )24.4% في  	·
املتوسط(، وتعد قضايا العنف األسري، قضايا السجناء، القضايا العمالية على التوالي 

أكثر أنواع القضايا معرفة في املجتمع.
بلغ مستوى متابعة قضايا حقوق اإلنسان باملجتمع حوالي %41.3.  	·

من وجهة نظر مجتمع العينة تقدر نسبة انتشار ثقافة حقوق اإلنسان باململكة بحوالي %25.8. 	·
94.3% من املجتمع ال يعلمون أي من القوانني اخلاصة بحقوق اإلنسان 	·

أهم مصادر املعرفة بحقوق اإلنسان هي الصحف، التلفاز وأقل املصادر تأثيرا هي النشرات الدورية. 	·
الصحف  التلفزيونية،  البرامج  هي  اإلنسان  حقوق  لقضايا  املجتمع  متابعة  وسائل  أهم  	·
واملجالت واإلنترنت وأقل وسائل املتابعة أهمية التقارير والنشرات الدورية الصادرة عن 

منظمات حقوق اإلنسان واحملاضرات والندوات.

اللجوء جلهات حقوق اإلنسان
تعرض ما نسبته 18.7% من املجتمع النتهاكات حلقوق اإلنسان، جلأ منهم ما نسبته %14.1  	·
إلى جهات مختلفة يعتقدون أنها مختصة بحقوق اإلنسان، ولكن احلقيقة أن 20.3% ممن 
جلئوا فقط جلؤوا إلى جهات معنية بشؤون حقوق اإلنسان، والباقي جلأ إلى جهات أخرى 

غير معنية، وهو ما يؤكد نقص الوعي باجلهات املعنية بحقوق اإلنسان في اململكة.
هناك ما نسبته 53.6% من املجتمع على استعداد للجوء إلى اجلهات املختصة بحقوق  	·
اإلنسان، في حني أن هناك ما نسبته 43.2% ممن تعرضوا النتهاكات ليسوا على استعداد 

للجوء للجهات املختصة.
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بحقوق  املختصة  اجلهات  إلى  للجوء  استعداد  على  ليسوا  املجتمع  من   %40.4 هناك  	·
اإلنسان في اململكة، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى عدم املعرفة مبجال عمل املؤسسات 
املختصة في حقوق اإلنسان باإلضافة إلى العادات والتقاليد االجتماعية وانعدام الثقة 

وعدم التأكد من فاعلية اللجوء لهذه اجلهات.
بلغ مستوى الثقة في مؤسسات حقوق اإلنسان باململكة 55.7%، ولكن هذه النسبة تنخفض  	·
إلي 24.6% لدى من تعرضوا النتهاكات حلقوق اإلنسان، في حني تصل هذه النسبة إلى 

40.9% لدى من جلئوا إلى جهات مختصة بحقوق اإلنسان.
وتقل الثقة في مؤسسات حقوق اإلنسان لدى كل من، قاطني املنطقة الشرقية، اإلناث، غير  	·
السعوديني، أصحاب الفئات العمرية األقل، أصحاب املستويات التعليمية األعلى، أصحاب 

احلالة االجتماعية )أعزب(، غير العاملني، وأصحاب الدخول املرتفعة.
يرى ما يقرب من ثلثي املجتمع أنه لم يتعرض النتهاك وليس على علم بأي انتهاكات حلقوق  	·
اإلنسان، مع مالحظة أن هناك زيادة في نسبة عدم التعرض لدى أصحاب املستويات 
الفئة باحلقوق مما قد  )أم��ي( )ويقرأ ويكتب(، وهو ما قد يفسر بجهل هذه  التعليمية 

يعرضهم النتهاكات دون تصنيفها كذلك من قبلهم.
تقدر درجة أهمية املؤسسات العاملة في حقوق اإلنسان لدى املجتمع بحوالي %84.9،  	·
أصحاب  والشمالية،  اجلنوبية  املنطقة  قاطني  ل��دى  املؤسسات  ه��ذه  أهمية  وتنخفض 

األعمار الصغيرة، املستويات التعليمية األقل، وأصحاب الدخول املرتفعة.
قيم مجتمع العينة أداء مؤسسات حقوق اإلنسان بحوالي 45.7%، تقل هذه النسبة لدى قاطني  	·
املنطقة الشرقية والشمالية، الذكور، غير السعوديني، الفئات العمرية األقل، أصحاب احلالة 

االجتماعية )أعزب(، املستويات التعليمية األعلى، غير العاملني وأصحاب الدخول املرتفعة.

املشاركة في نشر ثقافة حقوق اإلنسان :
الواقع احلالي يؤكد أن هناك حتفظاً واضحاً جتاه املشاركات بصفة عامة وخاصة املشاركات  	·
الرسمية مع اجلهات املختصة وتعتمد املشاركات احملدودة احلالية على االنترنت واملنتديات 

واملقاالت، على الرغم من االستعداد الكبير للمشاركة في مجاالت حقوق اإلنسان.
باململكة تقدر بحوالي  ثقافة حقوق اإلنسان  للمساهمة في نشر  تقدر نسبة االستعداد  	·
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75.0%، إال أن نسبة االستعداد للمشاركة ضمن أنشطة اجلهات املختصة بحقوق اإلنسان 
باململكة تقدر بحوالي %57.1.

يرى املجتمع أن التلفزيون أنسب وسائل نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان في اململكة يليه الصحف  	·
واملجالت ثم اإلنترنت في حني أن أقل الوسائل مناسبة هي إلقاء الندوات واحملاضرات العامة.

يعتبر التواصل مع األقارب واألصدقاء أهم وسائل املساهمة املقترحة من قبل املستعدين  	·
لنشر ثقافة حقوق اإلنسان باململكة، يليها الوسائل اإللكترونية.

واخلالصة : 
املعرفة مبجاالت  من  مناسباً  السعودية ال ميلك قدراً  العربية  اململكة  مازال مجتمع 
حقوق اإلنسان حيث تعد الصورة الذهنية حلقوق اإلنسان باململكة ضعيفة بشكل واضح 

وخاصة باملؤسسات التي تعمل في مجال حقوق اإلنسان.
وال يزال املجتمع في حاجه إلى نشر الكثير من الوعي والتثقيف باملفاهيم واملنظمات 
واحلقوق األساسية لإلنسان، وميثل عدم املعرفة أهم األسباب التي جتعل املجتمع غير 

مستعد للجوء ملؤسسات حقوق اإلنسان
هناك مجموعة من شرائح املجتمع حتتاج إلى تكثيف التوعية بثقافة حقوق اإلنسان يأتي 
)أعزب(،  األقل، أصحاب احلالة االجتماعية  العمرية  الفئات  اإلن��اث، أصحاب  على رأسها 

أصحاب املستويات العلمية األقل، غير العاملني، أصحاب مستويات الدخل األقل 
هناك مجموعة من شرائح املجتمع حتتاج إلى دعم وتعزيز الثقة في اجلهات املختصة 
من أهمها اإلناث، أصحاب الفئات العمرية األقل، أصحاب املستويات التعليمية األعلى، 

أصحاب احلالة االجتماعية أعزب، غير العاملني، وأصحاب الدخول املرتفعة.
والشاهد أن هناك خلال في وعي وثقافة املجتمع مبنظومة حقوق اإلنسان مما يحتاج 
إلى مزيد من اجلهد والعمل من قبل املؤسسات العاملة في مجال حقوق اإلنسان باململكة 

لنشر الوعى وتعزيز الثقة.
والله املوفق،،،


