
 .من: اللجنة الوطنية للطفولة بالمملكة العربية السعودية

مقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق االنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ال إلى :

  .ومستدامة

 .بشأن حقوق الطفل والبيئة الخمسةتساؤالت الاإلجابة عن  الموضوع :

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 السؤال األولإجابة ا
 

العربية  في المملكةتحظى التشريعات والسياسات والبرامج المتعلقة بحماية حقوق الطفل من الضرر البيئي 

التمتع بحقوقه وغيره باهتمام بالغ من خالل اصدار وتنفيذ األنظمة والقوانين التي تكفل للطفل  السعودية

وتضع السياسات التشريعية المنظمة للحفاظ على البيئة الكاملة من االضرار البيئية بجميع اشكالها وانواعها 

 ومن األمثلة المتعلقة بذلك مايلي:واالهتمام بها حاضرا ومستقبال 

هـ حيث نصت 27/8/1412( وتاريخ 90النظام األساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم )أ/ -1

المادة الثانية والثالثون على "تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث 

 عنها".

ـ حيث نصت المادة ه28/7/1422( وتاريخ 34النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ -2

العاشرة على "يجب مراعاة الجوانب البيئية في عملية التخطيط على مستوى المشروعات والبرامج 

والخطط التنموية للقطاعات المختلفة والخطة العامة للتنمية"، كما نصت المادة الثالثة من الالئحة 

المختصة بالمهام التي عام للبيئة تقوم الجهة التنفيذية لهذا النظام على "تطبيقا للمادة الثالثة من النظام ال

 من شأنها المحافظة على البيئة ومنع تدهورها".

( وزارة الزراعة) :هـ القاضي بتعديل مسمى كل من30/7/1437( وتاريخ 133االمر الملكي رقم )أ/ -3

، ة والمياهوالمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئ لتتولى المهامالى )وزارة البيئة والمياه والزراعة( 

( كجهة حكومية الهيئة العامة لالرصاد وحماية البيئة)إلى  (الرئاسة العامة لالرصاد وحماية البيئة)و

 مختصة بشؤون األرصاد والبيئة.

( وتاريخ 3النظام العام للبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بالمرسوم الملكي رقم )م/ -4

لكل فرد حق أساس في ان يعيش حياة مالئمة في  -3ألولى على " هـ حيث نصت المادة ا4/2/1421

بيئة تتفق مع الكرامة اإلنسانية وعليه في المقابل مسؤولية المحافظة على هذه البيئة وتحسينها لمصلحة 

 جيله واالجيال القادمة في اطار مفاهيم التنمية المستدامه".

( وتاريخ 17يها بالمرسوم الملكي رقم )م/اتفاقية األمم المتحدة لقانون البحار الموافق عل -5

ليس في هذا الجزء ما يمس حق الدول، عمال  -1على " 221هـ حيث نصت المادة 11/9/1416

بالقانون الدولي العرفي منه واالتفاقي، في ان تتخذ وتنفذ خارج بحرها اإلقليمي تدابير تتناسب 

مرتبطة به، بما في ذلك صيد األسماك، مما والضرر الفعلي او الداهم لحماية ساحلها او مصالحها ال

يترتب عليه على حادث بحري او على اعمال تتصل بهذا الحدث من تلوث او تهديد بالتلوث يتوقع الي 

 حد معقول ان يسفر عن اثار ضارة كبرى"

حيث ،  هـ15/11/1434( وتاريخ 52الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ نظام الحماية من اإليذاء -6

تقديم المساعدة و مواده وفقرات ضمان توفير الحماية للطفل من االيذاء بمختلف انواعه،تضمنت 



يلزم  اتخاذ ما، ووالصحية الالزمة يةء والرعاية  االجتماعية والنفسوالعمل على توفير اإليوا والمعالجة

 .حاالت إيذاء تنبئ عن وجود بيئة مناسبة لحدوثأو  تسهمالسلوكية في المجتمع التي  معالجة الظواهرل

حيث يهدف في هـ 3/2/1436( وتاريخ 14الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/نظام حماية الطفل  -7

واإلهمال ومظاهرهما التي قد يتعرض  حماية الطفل من كل أشكال اإليذاءفصوله ومواده وفقراته الى 

ة او او دور الرعاية والتربيأو الحي أو األماكن العامة  ة المحيطة به )المنزل او المدرسةلها في البيئ

الحكومية واألهلية او ما في حكمها( سواء وقع ذلك من شخص له والية االسرة البديلة او المؤسسات 

به عالقة باي شكل كان او من غيره، وان وجود الطفل في بيئة سلطة او مسؤولية او له  ل اوعلى الطف

مناسبة قد يتعرض فيها  ذي ال تتوفر له بيئة عائليةفل الللطوقد يتعرض فيها للخطر يعد إيذاء واهماال، 

وفي مجال حق الطفل في الرعاية والمسؤولية تجاهه أكدت ، اية البديلةنلاليذاء او اإلهمال الحق في الع

المادة السابعة عشر من هذا النظام على الجهات ذات العالقة سرعة اتخاذ تدابير الرعاية واإلصالح 

في بيئة تعرض سالمته العقلية او النفسية او الجسدية او التربوية لحطر  المناسبة اذا كان الطفل

االنحراف، وعليهم اتخاذ جميع التدابير المناسبة لوقاية الطفل من خطر التلوث البيئي ورفع معاناة 

األطفال الذين يعيشون في ظروف صعبة كاالطفال المتنازع عليهم وأطفال الشوارع والمشردين 

ث والحروب، كما أن عليهم وضع معايير جودة شاملة اللعاب األطفال المصنعة محليا وضحايا الكوار

لبيئية والثقافية ووسائل السالمة، او المستوردة بحيث تكون مطابقة للمواصفات والمعايير الصحية وا

كما أكدت المادة الحادية والعشرون من هذا النظام على ان التخل االحكام واإلجراءات المنصوص 

يها في هذا النظام بأي حكم يكفل حماية افضل للطفل ينص عليه نظام اخر او اتفاقية دولية تكون عل

 المملكة طرفا فيها.

حيث تناولت م، 2015م الى 2005ت لعشر سنوات من الخطة الوطنية الشاملة للطفولة والتي نفذ -8

بما ينعكس على حقه  وامنيا هياحقوق الطفل بالرعاية والعناية صحيا واجتماعيا وتربويا وتعليميا وترفي

في الحماية من الضرر البيئي بشكل عام وبما يشمل جميع فئات األطفال وتقديم الطفل على غيره في 

 عند الكوارث الطبيعية او الحروب او ما في حكمها.الحصول على الوقاية واإلغاثة 

وحماية البيئة )الجهة الحكومية هـ بين الرئاسة العامة لألرصاد 6/6/1438توقيع مذكرة تفاهم بتاريخ  -9

)الجهة الحكومية  المختصة بشؤون حماية البيئة في المملكة العربية السعودية( ووزارة التعليم

تهدف الى المساهمة في نشر مستوى الوعي البيئي واالرصادي بين كافة  المختصة بتعليم األطفال(

لمناخ اآلمن والبيئة السليمة كبرنامج هام في هذا وتوفير ا بما فيهم األطفال بجميع فئاتهم افراد المجتمع

 .المجال يقود الى تعزيز حق الطفل في الحماية من الضرر البيئي

الذي نفذته وزارة التعليم بموجب التعميم رقم البرنامج التدريبي )البيئة التربوية لرياض األطفال(  -10

في المملكة العربية السعودية هـ لمنسوبات مرحلة رياض األطفال 16/3/1438وتاريخ  38470305

م )مستمر لألعوام التي بعده الى نهاية تغطية الفئة المستهدفة( ضمن خطة 2016خالل العام الدراسي 

مشروع التطوير المهني لمعلمات رياض األطفال والذي يساهم في العناية بحق الطفل في الحماية من 

 ك.ضمن الحقائب التدريبية المعدة لذل ةر البيئياضراال

 إجابة السؤال الثاني

لوفاء بااللتزامات المتعلقة بحماية مارسات الجيدة في المسائل المتعلقة بالبيئة ليمكن تقديم بعض األمثلة عن الم

 حقوق الطفل على النحو التالي:وتعزيز 



في إطار التشريعات والسياسات المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمتعلقة بتمتع األطفال بحقوق  -1

كل ما يتعلق قانون الحماية من االيذاء وقانون حماية الطفل والئحته التنفيذية  تضمناالنسان بوجه عام 

والثقافة والتعبير والتعليم واالمن بحق الطفل الواجب تمتعه به كالحياة والغذاء والسكن وااليواء والصحة 

باإلضافة الى ما والترفيهية وغيرها من الحقوق التفسية واالجتماعية والجسدية والبيئية والفكرية والنمائية، 

نصت على هذه القوانين على اعتماده والعمل بموجبة من االتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة العربية 

بما يشمل أطفال غير المواطنين  الطفل الدولية والبروتوكوالت الملحقة بهاالسعودية كاتفاقية حقوق 

 .واألقليات التي تعيش في المملكة

وله حق االستمرار فيه للطفل تتضمن سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية الزامية التعليم ومجانيته  -2

يم او تتسب في تعثره من خالل اللوائح ومساعدة اسرته على تخطي أي عقبات قد تحول بينه وبين التعل

المتعلقة بذلك، كما ان أطفال األقليات التي تعيش في المملكة يحظون بنفس االهتمام  القانونيةواألدلة 

الدائم بين الجهات ذات العالقة، كما  والرعاية والحق في التعليم بتذليل كافة الصعوبات والعقبات بالتنسيق

 لمرحلة الطفولة تتضمن سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية تضمين المقررات الدراسية

وخلق البيئة وحقوق الطفل وحمايتها من االضرار واآلثار السلبية للتدهور البيئي بالموضوعات المتعلقة ب

 .بيئةالصداقة والتعامل البناء بين الطفل وال

للطفل حق العالج المجاني واشتراط حصوله على كافة التطعيمات الالزمة قبل دخول المدرسة وبعدها   -3

لضمان حقه في الحماية من االمراض، كما تعمل الجهات ذات العالقة بصحة الطفل على تبادل المعلومات 

فال، ونشر المعلومات المتعلقة في ميدان الرعاية الصحية الوقائية والعالج الطبي والنفسي والوظيفي لألط

ببرامج إعادة التاهيل والخدمات المهنية وإمكانية الوصول اليها بيسر وسهولة، كما يحظى األطفال 

المعوقين وذوي االحتياجات الخاصة بالرعاية الصحية الخاصة والكاملة في اطار يكفل له كرامتهم 

في المجتمع وضمان تعليمهم وتدريبهم وحصولهم  وتعزيز اعتمادهم على النفس وتيسير مشاركتهم الفعلية

على كافة الخدمات الصحية وإعادة التاهيل واالعداد لممارسة العمل والفرص الترفيهية بطريقة تؤدي الى 

   الفردي والثقافي والعقلي. تحقيق االندماج االجتماعي والنمو

اهم التحديات التي تواجه البيئة من  والقدرات لألطفال كعناصر فاعلة في المجتمع لرصدتعزيز المواهب  -4

حولهم وفي مجتمعهم من خالل اشراكهم في البرامج االثرائية والمسابقات العلمية والبحثية وبرامج التوعية 

والصحة واالبتكارات والموهبة والتي تسهم في حصولهم على المعلومات التي تدعم حل مشكالتهم تلقائيا 

الجيدة عبر المراكز العلمية والجامعات وجهات االختصاص لالستفادة وما يتبع ذلك من تبني مخرجاتهم 

 منها وتطويرها مما ينعكس إيجابا على دعم حقوقهم وحمايتها.

والتي تسعى لتحقيق اهداف  2030برامج التحول الوطني للمملكة العربية السعودية ضمن رؤية المملكة  -5

 لبيئة.الرفاه والمياه النظيفة والنظافة الصحية واوالتي تركز على الصحة الجيدة والتنمية المستدامة 

والتي تنفيذ البرامج االرشادية لتعزيز السلوك اإليجابي للطفل وحمايته من االضرار البيئية والسلبيات  -6

تطبق في المدارس ضمن خطط بالطفل وواالختصاص يشترك في تنفيذها العديد من الجهات ذات العالقة 

مثل : برنامج )رفق( اإلنمائي الوقائي العالجي للحد من العنف المدرسي وحماية الطفل، تفصيلية متكاملة 

وبرنامج )تعزيز( لتعزيز السلوك اإليجابي، وبرنامج )ضد التنمر( لوقاية األطفال من العنف فيما بينهم 

خصية لدى وحمايتهم من آثاره، وبرنامج )السالمة الشخصية للطفل( لتعزيز قيم ومهارات السالمة الش

األطفال والقائمين عليهم، وبرنامج )تثقيف االم والطفل( لتطوير المهارات األساسية لالسر يمكن االم من 

تعليم اطفالها وبناء المهارات األساسية وتهيئتهم لدخول المدرسة، وبرنامج )تجويد البيئات التربوية 

ز السلوك الموجه نحو تجويد البيئة التربوية لرياض األطفال( باستخدام أداة علمية مقننة )االيكرز( لتعزي



في جميع عناصرها، وبرنامج )مهارات التعامل مع األطفال( كبرنامج للروضات الحكومية واألهلية 

 تدريبي ضمن خطة مشروع التطوير المهني لمعلمات رياض األطفال المستمرة.

ر وفقا للقوانين والتعليمات لضمان وتدابيما تتخذه جهات االختصاص باألطفال في المملكة من إجراءات  -7

تمتع الطفل بحقوقه المختلفة وحمايته من االضرار البيئية في المدارس حيث تم انشاء وحدات للخدمات 

االرشادية في كافة إدارات التعليم بالمملكة العربية السعودية تختص بتقديم الخدمات المهنية للمشكالت 

اعد تنظيم السلوك والمواظبة لضبط السلوك غير المرغوب فيه النفسية واالجتماعية، وكذلك تطبيق قو

واطفاءه وتعزيز السلوك اإليجابي من خالل قائمة الحقوق والواجبات وآليات الوقاية واإلجراءات التنفيذية، 

وحظر والحوار والتأكيد على كافة منسوبي التعليم باحترام الطالب واستخدام البدائل التربوية للتأديب 

الجسدي، وكذلك اجراء الدراسات العلمية للوقوف على مشكالت األطفال السلوكية والعمل على العقاب 

بالتدريب على مهارات تأكيد الذات والوعي بالمؤثرات ودعم حرية التعبير تنمية المهارات فكريا وعمليا 

  .السلبية وحل المشكالت ومهارة الحوار

لالرصاد وحماية البيئة ووزارة التعليم في تفعيل برنامج )شركاء  الشراكة والتعاون القائم بين الهيئة العامة -8

من اجل بيئة وطن( من خالل انشاء الفرق التطوعية الخاصة بالبيئة عبر األنشطة المدرسية لألطفال سنويا 

مما يساهم في تفعيل وتنمية المهارات السلوكية والفكرية لدى األطفال تجاه حقوقهم البيئية وحمايتهم من 

 رارها.اض

وهي خطوط هاتفية حكومية ( 1919 ( وبرنامج )خط الحماية116111تنفيذ برنامج )خط مساندة الطفل  -9

بالشراكة والتعاون بين وزارة التعليم والحرس الوطني ووزارة العمل والتنمية االجتماعية والعديد تعمل 

وذلك الستقبال بالغات العنف من الجهات ذات العالقة بالطفل وذلك لتعزيز حق الطفل في الحماية 

وااليذاء االسري ومشكالت القصور في الحماية والتعرض للمخاطر وطرح المشكالت واالستفسارات 

حيث يتم اتخاذ اإلجراءات القانونية تجاه البالغات واالتصاالت المختلفة كوسيلة مباشرة واستباقية سهلة 

 ي قد تلحق به من جميع النواحي.  تدعم حق الطفل في التعبير وحمايته من االضرار الت

 (مجتمع حيوي بيئتة عامرة)تحت شعار كجهة حكومية متخصصة الهيئة العامة للترفيه  تأسيس -10

لتقوم على تنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة وتوفير الخيارات  ،2030تماشياً مع رؤية المملكة 

الثراء الحياة ورسم  في كل مناطق المملكة فالبما فيهم االط والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع

يه مما يساهم في دعم حق شاطات الترفولتقوم على تحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية ن البهجة

 الطفل في اللعب والترفيه. 

 

 إجابة السؤال الثالث
 

الطفل في المسائل تعمل الحكومة السعودية على مواجهة التحديات التي قد تعيق دمج حماية حقوق 

اإليجابي فيما التكامل و االستمرارية والتطور لبرامجها المتصلة بالبيئة وتبذل جهودا متواصلة لتحقيق

 بينهما ومن اهم هذه التحديات ما يلي:

الداعمة لتنفيذ البرامج والمشروعات في القطاعات المختلفة والتي تعنى  المالية توفير الميزانيات -1

وعدم  باستمرار وتطوير النشاطات المتعددة لدمج حماية حقوق الطفل في المسائل المتعلقة بالبيئة

 تعرضه لالضرار الناجمة عنها.

اهمية ادراك البيئية وتجاه حقوق الطفل وحمايتها من االضرار في تحقيق الوعي االسري عامل الوقت  -2

 حق األولوية الجانب المعرفي لتفاصيلها وفق ما تضمنته القوانين والتدابير الجكومية العطاء الطفل

   في توفيرها والعناية بها وتطبيقها كبنية تحتية تدعم استدامة تمتعه بهذه الحقوق.



لطفل في المسائل المتصلة بالبيئة اإليجابية تجاه حقوق االتقافة المجتمعية تنمية التحديات المتعلقة ب -3

لالرتقاء بالمستوى الخدمي المقدم للطفل حسب المعايير المحددة في القوانين واألنظمة واهمية 

التسارع المعرفي والتوعوي والتنموي ليحظى الطفل بكامل حقوقه المختلفة بالتفاعل اإليجابي ضد 

 ال وعدم االهتمام.اإلهمبيئيا في حال  المعوقات التي قد تلحق به الضرر

توجيه االعالم ووسائل التواصل االجتماعي الحديثة للوعي بأهمية االعتماد على المصادر الرسمية  -4

للقوانين المتعلقة بحماية الطفل في المسائل المتعلقة بالبيئة وبثها وفق المعايير التي تحقق األهداف التي 

 ئل المعنية بتطبيقها.وضعت من اجلها وتضمن استمرارية دعمها وتطوير الوسا

معالجة الممارسات الخاطئة اسريا ومجتمعيا وما يبث عبر وسائل االعالم والناتجة عن الالوعي او  -5

اإلهمال تجاه عدم احترام حقوق الطفل وحمايتها في المسائل المتعلقة بالبيئة مما يؤثر على الجهود 

 المبذولة تجاه تفعيل وترجمة هذه الحقوق الى واقع.

 

 السؤال الرابع إجابة
 

فيما يخص اللوائح التنظيمية للجهات الفاعلة غير الحكومية فيما يتعلق بحماية حقوق الطفل من 

االضرار البيئية والوفاء بالتزاماتها، فهي تحظى بالدعم الحكومي والتشجيع وتذليل كافة السبل من 

اقراره واعتماده رسميا تجاه  خالل توجيهها بالعمل بموجب القوانين المنظمة لنشاطاتها وفق ما تم

وقد نص  حقوق الطفل وحمايتها من االضرار البيئية والتاكيد على الوفاء بما تلتزم به من اعمال،

وتاريخ  34الذي صدر بالمرسوم الملكي رقم م/العربية السعودية النظام العام للبيئة في المملكة 

ترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية رفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، و" علىهـ، 28/7/1422

وفي هذا  "،والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال

 الصدد نورد بعض األمثلة المتعلقة بهذا الشأن على النحو التالي:

التصاريح الالزمة للعديد من المؤسسات والشركات االهلية والتي تحدد تمنح الحكومة السعودية  -1

بما فيها العناية بحماية ومشاركتهم المجتمعية  طفالفي خدمة االاو جزء منها نشاطاتها وخدماتها 

بيئة السعودية، الشركة السعودية الخليجية لحماية جمعية المثل ) حقوقه في المسائل المتعلقة بالبيئة

  رابطة آفاق خضراء البيئية وغيرها(. جمعية رعاية الطفولة،البيئة، 

تدم تنظيم المؤسسات المعنية بحقوق الطفل مما  2030برامج التحول الوطني المتعلق برؤية المملكة  -2

 يؤدي الى تنامي وتعزيز حمايتها في المسائل المتعلقة بالبيئة.

تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني الغير التي روض المسرحية والنشاطات الثقافية والفعاليات الع -3

 حكومية لتفعيل ونشر الوعي بحقوق األطفال وحمايتها في المسائل المتعلقة بالبيئة.

كمناسبة سنوية تهتم تفعيل اليوم العالمي للطفل من خالل مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومي  -4

 ضرار البيئية.بجميع مصالح الطفل الفضلى والعناية بحقوقه وحمايتها من اال

 

 إجابة السؤال الخامس
 

القوانين والسياسات الخاصة بالمسائل المتعلقة بالبيئة  في المملكة العربية السعودية  يوجد العديد من

التي ترتكز عليها مثل: العديد من المبادئ  من خاللوالتي تنعكس تلقائيا على حقوق األجيال المقبلة 

امثلة هذه القوانين  ن، ومالعامة والوقاية والحماية واإلجراءات والعقوباتالتنمية المستدامة والمصلحة 

 والسياسات ما يلي:



 في إجابة السؤال األول من هذا التقرير (  7الى رقم  1)انظر الفقرات من رقم 

 


