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 للحدٌث. الفرصة لًإتاحة  /ة علىسٌادة الرئٌس شكرا لك 

 المشاركة فً هذا المنتدى القٌم.و شكرا للمفوضٌة السامٌة لحقوق اإلنسان إللحاقنا ببرنامج الزمالة لألقلٌات والذي اتاح لنا فرصة 

 إلى  باإلضافة ، المتعمد لهوٌتهم الدٌنٌة فً المملكة حالة من التهمٌش واإلقصاء واإللغاءالمنتشرة فً مناطق مختلفة تعٌش األقلٌة الشٌعٌة �

 ىومصادرة ألبسط حقوقه وادن اإلنسانٌعتبر اعتداء صارخا على إنسانٌة ، تكفٌر الو أ بالفرض واإلكراهما ا  االنتماء لعقٌدةفً التدخل  نإ

 .درجات حرٌته 

ال تخلو من   أنها إالللخارج للجمٌع ، مجال الدراسات العلٌا و المنح  وفتح التعلٌم المبكر فً السعودٌة  إلزامٌة ى الرغم منعل، في التعليم�

نسمة من  ألف 500هذه الممارسات التكفٌر فً المناهج الدراسٌة ، حرمان منطقة شٌعٌة  كثافتها السكانٌة  التمٌٌز والطائفٌة. وتشمل 

،عدم مساواتهم فً الوظائف التربوٌة حٌث ال ٌوجد  البعثات الدراسٌةواللتحاق بالجامعات لانخفاض الفرص وجود جامعات وكلٌات، 

ءة ، بحسب المعتقد ولٌس الكفا  التربوٌة الوظٌفٌةى التمٌٌز فً التدرج فً الساللم افة إلباإلض مدٌرة مدرسة شٌعٌة على مستوى المملكة .

 على الكراهٌة  وتكفٌر المذهب الشٌعً . فً الحضالسعودي   اإلعالمالدور السلبً الذي ٌلعبه 

 بـ:نوصي الحكومة السعودية  �

 .  المناهج الدراسٌةالشٌعً فً  الرسمً بالمذهب االعتراف -1

 تكفرهم.إجبارهم على دراسة مناهج  الدٌنٌة وعدمإعطاء الشٌعة الحق فً صٌاغة مناهجهم الدراسٌة  -2

 ٌُحرضن علىاللواتً  علىموظفات وزارة التربٌة والتعلٌم معاقبة  على التمٌٌز والطائفٌة و تجرم الحضسن القوانٌن التً   -3

 والتآخً.الكراهٌة وتكفٌر الشٌعة وعدم التسامح 

قطاعات التعلٌم  السعودٌة فًفً  النساءضمان مبدأ تكافإ الفرص للنساء الشٌعٌات أسوة بباقً  إلىاتخاذ التدابٌر الرامٌة   -4

 والتدرٌس.

أسوة ببقٌة المحرومة منها  الجامعات والمعاهد فً المناطق الشٌعٌة التعلٌمٌة وبناءشمول المناطق الشٌعٌة بالخطط التنموٌة  -5

 المناطق.

 ٌحظر علٌها اآلن القٌام بذلك. بالبنات حٌثتفتح مدارس أهلٌة خاصة  الشٌعٌة بؤن للمرأةالسماح  -6
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