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 الملخص:

يمثل مبدأ المساواة وعدم التمييز تحدياً يواجه الدول، فهو جزءاً من سيادة القانون وتلتزم الدول بالنص عليه في 

دساتيرها، وهو يعني أن الجميع أمام النظام سواسية ال فرق بينهم بسبب جنس أو عقيدة أو لون أو عرق، لذا حرص 

 مشكلة البحثالكبير في ترسيخ الهوية الوطنية، فتتمثل  النظام السعودي واالتفاقيات الدولية على ترسيخ هذا المبدأ لدوره

بدأ، بحيث يتم معاملة األفراد معاملة تتسم بالعنصرية، األمر الذي يهدد في األثر الذي يترتب عليه اإلخالل بهذا الم

االنتماء الوطني لألفراد لما يالقونه من تمييز وعدم مساواة داخل أوطانهم مما يتعين تكاتف المجتمع السعودي والدولي 

 للقضاء على تلك الظاهرة لما تمثله من خطورة على الهوية الوطنية.

في كونه يناقش المساواة وعدم التمييز في ظل النظام السعودي واالتفاقيات الدولية وأثره ث أهمية البح وتظهر

، سلباً على دعائم المجتمع الدولي على الهوية الوطنية، لما له من تأثير سلبي على وطنية الفرد تجاه دولته، وهو ما يؤثر

يجب على ز وترسيخ الهوية الوطنية، باإلضافة إلى مييوجود عالقة بين مبدأ المساواة وعدم التوقد تم التوصل إلى 

 المجتمع الدولي والمحلي ترسيخ مبدأ الهوية الوطنية من خالل مبدأ المساواة وعدم التمييز.

 المواطنة، الهوية الوطنية، المساواة وعدم التمييز. الكلمات االفتتاحية:
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Summary:  

The principle of equality and non-discrimination is a challenge, which countries 

face. It is a part of law's rule and countries must commit to stipulate it in constitutions. We 

are equal with no differences of gender, religion, or thoughts. Saudi system and the 

international conventions try to consolidate it for national identity. The Research's problem 

is the impact of breaching equality when persons are treated with racism. It threatens 

persons' national affiliation because they see types of discrimination in countries.  Saudi 

and international communities unify to eliminate that phenomenon for its danger on 

national identity.   

Research importance is appears from discussing equality and non-discrimination 

through Saudi System and international conventions and its impact on national identity. 

Discrimination has a negative effect on the individuals' patriotism toward their country and 

that effects on international community's foundations. 

The relationship has been found between the principle equality, non-discrimination 

and establishing national identity, in addition to must be international and local community 

establishing national identity through equality and nondiscrimination. 

Key words: Citizenship, the national identity, the equality and non-discrimination. 
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 المقدمة:

مثدل ييز تمثل تحددياً كبيدراً يواجده البنداء الدوطني للددول القوميدة، حيدث تعد المساواة وعدم التمي

ومبددأً أساسدياً مدن المبداد   القدانون،من أسدس سديادة  المبدآن المتمثالن في المساواة وعدم التمييز جزءاً 

 صراحة.التي تقوم عليها حقوق اإلنسان والتي تلتزم كل دولة في دساتيرها بالنص عليه 

المساوة وعدم التمييدز مدن أهدم الضدمانات الدسدتورية لحمايدة حقدوق اإلنسدان،  مبدأ يعتبرحيث 

فالمساواة تعني أولوية القانون والتدزام الدولدة بكدون النداس متسداويين أمدام القدانون، وال يعطدي أفضدلية 

لشدد ص إال وفقدداً لمركددزه القددانوني، وأن القددانون فقددط هددو الددذي يعطددي هددذه األفضددلية، وأندده وإن كددان 

جدور  ىراد متساويين في مقدار الحرية فال يمكن أن تترك الحرية بدال ضدوابط تدؤدي فدي النهايدة إلداألف

الفرد على الحياة ال اصة لشريكه فدي المجتمدع بددعوي ممارسدة الحريدة، حيدث يتضدمن مبددأ المسداواة 

لعامددة، وأمددام وأمددام القضدداء وكددذا المسدداواة أمددام الوظددائف ا مفداهيم متعددددة منهددا المسدداواة أمددام القددانون

 التكاليف واألعباء العامة من ضرائب وأداء ال دمات العسكرية وخالفه.

تسدداوت  ى، متددالمسدداواة فددي التمتددع بكافددة الحقددوقحيددث أن العدالددة االجتماعيددة تتددي  للجميددع 

فدي الواجبدات تلتدزم  المساواةوبمقتضي  الفرص،مراكزهم القانونية في إطار من المساواة المنصفة في 

بوضع من تساوت مراكزهم القانونية وأوضاعهم تحت رقابة القضاء بالمساواة أمدام القدانون فدي  الدولة

  االجتماعي.تحمل األعباء والمساهمة في التضامن 

يمثل مبدأ المساواة وعدم التمييز تحدياً يواجه الدول، فهو جزءا من سيادة القانون وتلتزم الدول 

ن الجميع أمام النظام سواسية ال فرق بينهم بسبب جنس أو عقيدة بالنص عليه في دساتيرها، وهو يعني أ

أو لون أو عرق، لذا حرص النظام السعودي واالتفاقيات الدوليدة علدى ترسديخ هدذا المبددأ لددوره الكبيدر 

 في ترسيخ الهوية الوطنية.

 مشكلة البحث:

ث يتم معاملة األفراد بهذا المبدأ، بحيخالل في األثر الذي يترتب عليه اإلمشكلة البحث تتمثل 

، لما يالقونه من تمييز وعدم مساواة يهدد االنتماء الوطني لألفراد إلى ، األمرمعاملة تتسم بالعنصرية

 لقضاء على تلك الظاهرة لما تمثله منلالدولي و السعوديتكاتف المجتمع مما يتعين داخل أوطانهم 

 .خطورة على الهوية الوطنية
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 أهداف البحث:

والنظام السعودي جهود ترسيخ مبدأ المساواة وعدم التمييز من خالل  يانبحث إلى يهدف الب

 ،االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لما له من خطورة على الهوية الوطنيةو

 :إلىيهدف و

 المساواة وعدم التمييز والقيود الواردة عليه. 

 ومكوناتها. الهوية الوطنية 

 وعدم التمييز في النظام األساسي للحكم.  لمساواةا 

  الهوية الوطنيةوترسيخ االتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز دور. 

 أهمية البحث:

االتفاقيات الدولية و النظام السعوديالمساواة وعدم التمييز في  يناقشفي كونه أهمية البحث تبرز  

الوطنية تجاه دولته، شعور تمييز ضده من شأنه أن يقتل الشعور الفرد بف، الهوية الوطنيةوأثره على 

 وهو ما يؤثر سلباً على دعائم المجتمع.

 : خطة البحث

 .المقدمة 

 المساواة وعدم التمييز.مفهوم مبدأ األول:  المبحث 

 والمواطنةالثاني: الهوية الوطنية  المبحث. 

 النظام األساسي للحكمالمساواة وعدم التمييز وترسي ها للمواطنة في الثالث:  المبحث . 

 دور االتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز وترسيخ الهوية الوطنية.الرابع:  المبحث 

 .ال اتمة 

 .النتائج والتوصيات 

 .قائمة المراجع 
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 األول المبحث

 المساواة وعدم التمييزمفهوم مبدأ 

 اللغة:المساواة في 

تبين لنا أن كلمة المساواة مأخوذة من سواء وتجمع ل "سوا"مادة  المساواة في اللغة مشتقة من

ألنه مصدر ال يثني  سواء،وقوم  متساويان،أي  سواء،يقال فالن وفالن  وسواس،على أسواء وسواسية 

وهم  للجمع،وهم سواء  مستوين،أي ليسوا ، (1)"َسَواءً  لَْيُسوا" تنزيلهقال تعالي في محكم  يجمع،وال 

 .(1212)ابن منظور، اه أي أشب سواسية،وهم  أسواء،

 النظام:المساواة في 

، متيازات والتكاليف العامةقصد بمبدأ المساواة أيضاً المساواة بين المواطنين في الحقوق واالي

األش اص الذين يتواجدون في ظروف وأوضاع متماثلة، حيث يطلق على تلك  ومعاملة المثل لكافة

العمل في األنظمة الدستورية المعاصرة بأن مبدأ  نطلق جرىالمساواة بأنها مساواة قانونية، من هذا الم

يمتد وال يشمل بطبيعة الحال  المساواة بين المواطنين وغير المواطنين في الحقوق والحريات العامة ال

حق  الحقوق والحريات والواجبات العامة ذات الطابع السياسي، والتي تتعلق باالنتماء للدولة مثل

ب، وواجب أداء ال دمة العسكرية، ومن تولي بعض المناصب أو الوظائف الترش ، وحق االنت ا

، م1122)البلوشي، األجانبتقصرها األنظمة القانونية الم تلفة على المواطنين دون  العامة، إذ

222). 

 ، ويقوم على أساس من الفلسفة السياسيةللنظامحيث يعد مبدأ المساواة من المباد  العامة 

ولهذا يعد  ار أن الحرية ال توجد ما لم تكن متاحة للجميع، فال ديمقراطية بغير حرية،للديمقراطية باعتب

لم يطبق على قدم  مبدأ المساواة أحد دعائم الدولة القانونية على أساس أن سيادة القانون ال تعلو ما

اقيات الدولية، ، فيعتبر مبدأ المساواة من المباد  الحيوية والراس ة في كافة المواثيق واالتفالمساواة

، فكل حماية ألي حق من حقوق وق اإلنسان، بل تستغرقها جميعاً فهو مبدأ يحتل مكان الصدارة بين حق

، وإال كان تقريرها دون إعمال لمبدأ المساواة في تلك الحقوق نسان يدور في نطاق مبدأ المساواةاإل

كون هناك مساواة في هذه تي ل بالحق ذاته، فكيف يتصور توافر حق من حقوق اإلنسان دون أن 

 .الحقوق؟

، وتتحقق كما يعد مبدأ المساواة هو الركيزة األساسية التي تقوم عليها الحقوق والحريات العامة

 ،به العدالة االجتماعية

                                                 
 .111ن، اسورة آل عمر 1
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فحق المساواة وعدم التمييز من أهم المباد  الدستورية التي حرصت كافة الدساتير المصرية المتعاقبة  

عمل على حمايته من أي مساس قد يصيبه، فهو مبدا دستوري يعمل على الترسيخ  على النص عليها وال

لمفهوم المواطنة بكافة  انوبحق يرس  ابين أبناء الوطن الواحد دون تمييز أو محاباة أو اضطهاد، فهم

 معانيه، حيث انه وبحق ال وجود ألي حق من الحقوق والحريات العامة إذا كان االقتصار على التمتع

ن أي انتهاك من شأنه المساس بمبدأ أ، وخالصة األمر ىخرأدون  على فئة معينة من فئات الشعببه 

المساواة وعدم التمييز في كافة الحقوق والحريات العامة يترتب عليه عدم تحقق العدالة االجتماعية، 

 .(412، م1122، نويجي) وعدم تطبيق مبدأ المواطنة

متماثلة في متساوية بل ومعاملة اإلنسان بصورة ضرورة  مبدأ المساواة وعدم التمييزفرض يو

، وأبرز مثال عنهاتنازل لإلنسان مهما حدث أن يالتي ال يمكن التي تمس ذاته وكيانه، واألمور  م تلف

، وأيضاً حق اإلنسان الحياة، فتلك حقوق ال لهعلى ذلك حق اإلنسان في الحصول على الكرامة الفردية 

ومتساوية بشكل تام  ، ففي مثل هذه الحقوق تكون المساواة هنا متماثلةلنسبية فيهايمكن تصور المساواة ا

  .(16و 12، م2994 )السيد،وليست نسبية 

فالمساواة بوجهها العام تعني عدم التفرقة وانتفاء التمايز بين األش اص في الحقوق والواجبات 

واة رغم إطالقها إنسانياً فهي نسبية فالمسا الطبيعة، ألي سبب كان باعتبارهم يولدون متساوين في

، وهي ليست مساواة حسابية يتساوى فيها األفراد بصورة مطلقة من حيث إمكانية تمتعهم واقعياً 

بل هي مساواة نسبية ال تنكر االختالفات بين األفراد في المواهب والقدرات بل  والحقوق،بالحريات 

وهذه المساواة النسبية ال تتحقق إال بالنسبة للمراكز  هبة،والموإنها تقبل تمايز األفراد من حيث الفضيلة 

 .(241/241، بيرم) المتماثلة قانونياً 



 

7 

 الثاني المبحث

 والمواطنة الهوية الوطنية

 المواطنة:الهوية الوطنية وأوالً: مفهوم 

 المواطنة قضية لها أبعاد كثيرة أبرزها األبعاد السياسية واالجتماعية واألمنية، فهو مصطل 

يعبر عن مدى قدرة الفرد بالدفاع عن وطنه بكل ما هو وعميق في ذاته، يعبر عن انتماء الفرد لموطنه، 

الفرد ألهمية وطنه والحفاظ عليه في مواجهة كافة التحديات  إدراكيعبر عن مدى حيث غالي ونفيس، 

غل العولمة الداخلية وال ارجية وكافة الم اطر التي تتربص بالوطن ليل نهار خاصة في ظل تو

 الدولة.في مواجهة  وتعلقهاوتحدياتها 

 مفهوم الهوية الوطنية:

فالوطن هو مكان مهم لفهم الهوية، ويمثل مصدراً للهوية الوطنية، بحيث يتسع معنى الوطن 

الهوية الوطنية هي أحد األبعاد األساسية المهمة لمفهوم المواطنة يشمل هوية العالم بأسره، فالوطن ول

عامل حقيقي وإجباري في الشؤون اإلنسانية وهي التي يتم " الوطنية بأنها الهويةوتعرف والوطنية، 

، وليس هناك أدنى شك "اسي ثابت ولكنها ليست قضية تتسم بالبساطة واليسرستعريفها في أي نظام أ

في أن الهوية الوطنية المشتركة تنقل وتحكى في القصص والروايات من جيل آلخر، فهي ظاهرة 

 .(21، م1129 )البنا،ية عميقة وتزيد إنسان

"الهوية المشتركة التي تجمع بين مجموعة من الناس في  أيضاً بأنهاالهوية الوطنية كما تعرف 

الهوية الوطنية أحد األشكال األكثر حيث أن  ،وسياسياً يعرف باسم دولة محددة"مكان محدد جغرافياً 

من باالنتماء لدولة محددة تمن  رموزاً خاصة بها، قوة للهوية الجماعية، وهي تعتمد على اإلحساس 

عادات وتقاليد وأماكن مقدسة، واحتفاالت وأبطال وتاريخ وثقافة، ومثل هذه الهوية يرجع لها الفضل 

في خلق روابط التوحد والتماسك بين أعضاء هذا المجتمع الذي يسم  لهم أن يت يلوا المجتمع الذي 

" الحنز عن اآلخرين، ويصفون أنفسهم بصفة الذات كجزء من "ينتمون إليه ككيان منفصل ومتمي

لديهم شحنة عاطفية يشعرون بها في أرضهم، ولغتهم، ورموزهم، ومعتقداتهم، ويبنون هويتهم لنشر ف

 .(24، م1129 )البنا، الوطنية
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 ثانياً: مفهوم المواطنة:

 المواطنة في اللغة:

قبل بل ظهر مع ظهور الدولة، وإن كان لم يكن معروف من  مفهوم حديث نسبياً المواطنة 

المواطنة مأخوذة من الوطن، والوطن وهو يقصد في مجمله تجمع بشري، ففي اللغة العربية نجد أن 

موطن اإلنسان ومحله، وأوطنت وطناً لم يكن من وطني لو لم تكن عاملها لم أسكن بها، والجمع 

د: أي ات ذه وطناً. والوطن جمعه أوطان: وهو أوطان، يقال: وطن البلد: أي ات ذه وطنا، وتوطن البل

منزل إقامة اإلنسان سواء ولد فيه أم لم يولد. والمواطن جمع وطن، يقال: أوطن فالن أرض كذا وكذا 

 .(2414ابن منظور، ) فيهاأي ات ذها محالً ومسكناً يقيم 

 المواطنة في االصطالح:

يا في شتى على أرض الواقع عمل رسها المواطنهي ممارسة حية يما" اصطالحاً المواطنة 

المجاالت االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، فكل مواطن له نفس الحقوق وعليه نفس 

الواجبات، ولكل مواطن الحق في إدارة الدولة، وهذه المواطنة ليست عشوائية ولكنها تتم وفق 

 .(م1116، )عيسوي "طيا الديمقراالدستور، وتمثل المواطنة القاعدة األساسية التي تنطلق منه

أن تباين اآلراء حيث جملة من الحقوق والواجبات والمسئوليات، وبأنها "وهناك من عرفها 

حول مفهومها يرجع إلى كثرة أبعاد المفهوم وعالقته بأكثر من جانب فلسفًيا، وسياًسيا، واجتماًعيا، 

 .(م1124)الحربي،  "ونفًسيا

"هي مشاعر حب فياضة تجتدا  الفدرد تجداه وطنده، بحيدث  بأنها ةلمواطنكما يمكن لنا تعريف ا

تعددزز انتمدداءه إليهددا، والتضددحية مددن أجلهددا وأجددل أمنهددا وبقاءهددا، وتجعلدده يلتددزم تمددام االلتددزام بمبادئهددا 

وقيمها وأنظمتها، وأن يبذل كل مدا فدي وسدعه ل دمتده، وألن يسداهم بصدورة إيجابيدة فدي إيجداد الحلدول 

 لكافة مشكالتها".
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 الثالثالمبحث 

 في النظام األساسي للحكموترسيخها للمواطنة لتمييز المساواة وعدم ا

تقدوم  يعد مبددأ المسداواة وعددم التمييدز مدن أهدم المبداد  الدسدتورية، وأحدد األسدس الهامدة التدي

 ىإلد، حيث أن األنظمة الديمقراطية دائما ما تتطلع الشعوب التي تنتمي إليهدا عليها األنظمة الديمقراطية

الشدعوب فدي  ، فتدرىالمساواة، فهو يريدون المساواة كنظام اجتمداعي يطبدق علديهم ويعيشدون فدي كنفده

دون تمييددز، فهددم يريدددون المسدداواة فددي الحريددات  المسدداوة فيمددا بينهددا طيددة تتددوق إلددىاألنظمددة الديمقرا

افدة أفدراد الشدعب ن يكدون هنداك محابداة أو تمييدز بدين كأالم تلفة، بحيث يتمتع الجميدع بالحريدات دون 

 .و دينأو جنس أو لغة أالنظر للون وطوائفه دون 

ريدات ولديس حدق أو أسياسدية لكدل الحقدوق والح مبدأ المسداواة بدين األفدراد ركيدزةهذا و يعتبر 

، حيدث أنده إذا بة لكافة الحقوق والحريدات العامدةلذلك فهو أساس ال غنى عنه بالنس ،حرية من الحريات

بأن هناك ثمة حرية،  التمتع بالحقوق والحريات فإنه ال يص  االدعاء ن األفراد فيلم تكن ثمة مساواة بي

المساواة بين األفراد في أن يشيع في نفوس الناس األمن  ، هذا و تظهر أهميةألن المساواة أساس الحرية

علدى ، والدذود عنده، والحفداظ للدوطنمما يعمق الشعور بدالوالء  والطمأنينة وعدم ال وف على حقوقهم،

لحقدد يؤدي إلى نبدذ ا ، حيث أنهفراد يعد مبدأ األمان في المجتمعكرامته، كذلك فإن مبدأ المساواة بين األ

والمسداواة التدي  ،، كما إنه يؤدي إلى تحقيق العدالة االجتماعية بدين أفدرادهوالضغائن بين أفراد المجتمع

 وبالتددالي فإندده إذا انونيددة الواحدددة"،للمراكددز الق"المعاملددة بغيددر تمييددز  نقصدددها فددي هددذا الموضددوع هددي

أختلف المراكز فال تتحقق المساواة، وهنا مقولة مشهورة للفيلسوف ارسطو يقول فيها "إن المساواة هي 

 .(222و221، م1122)البلوشي،  غير المتساوين" عدم المساواة بين

القانون وال يعطي تعني أولوية القانون والتزام الدولة بكون الناس متساوين أمام  فالمساواة

، ن فقط هو الذي يعطي هذه األفضلية، وأن القانوى آخر إال وفقاً لمركزه النظاميأفضلية لش ص عل

وأنه وإن كان األفراد متساوين في مقدار الحرية فال يمكن أن تترك الحرية بال ضوابط تؤدي في 

القول بأنه يمارس حريته  نجور الفرد على الحياة ال اصة لباقي المجتمع على سند م النهاية إلى

عددة منها المساواة أمام القانون، والمساواة أمام ، حيث تضمن مبدأ المساواة مفاهيم متالش صية

، وأخيراً وأمام التكاليف واألعباء العامة ، وكذا المساواة أمام الحق في تولي الوظائف العامةالقضاء

 .(12الباز، ( )2،م1122)مرسي، المساواة في أداء ال دمة العسكرية

واحداً مبدأ المساواة  وإذا تطرقنا للنظام األساسي للحكم في المملكة العربية السعودية لوجدنا أن 

 ،الحكم في المملكة العربية السعوديةنظام عليها  يقومالمباد  التي من أهم 
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ن هذا المبدأ عن مبدأ المساواة في أكثر من موضع، فاستهل الحديث ع حيث تناول النظام الحديث 

كالً  على أساسإنما يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية  والتي تبينت أن 8رقم المادة  بترسي ه في

 .الشريعة اإلسالميةأحكام وفق شريطة أن يتم كل ذلك المساواة، كذا ، والشورى، ومباد  العدلمن 

منه الحديث عن  9ي المادة كذلك الحال تناول المنظم السعودي في النظام األساسي للحكم ف

األسرة وكيف انها تعد نواة المجتمع السعودي والتي يتعين عليها أن تربي أفرادها على حب الوطن 

كذلك اهتم المنظم السعودي  ،(9، هـ2221النظام األساسي للحكم، )المجيد واالعتزاز به وبتاري ه 

ين مواطني المملكة، بحيث يتعين على في النظام األساسي للحكم بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية ب

إحداث فرقة أو فتنة أو انقسام بين المواطنين مما يؤثر على  إلىالدولة منع كل ما من شأنه أن يؤدي 

حيث أن المجتمع ( 21، هـ2221)النظام األساسي للحكم، الهوية الوطنية الشعور بالمواطنة لديهم 

فرقة بينهم بالمساوة بين كافة تي بين أفراده وعدم الالسعودي يقوم باألساس على التكافل االجتماع

 .  (22، هـ2221)النظام األساسي للحكم، مواطني المجتمع السعودي 

لكة العربية السعودية على ضرورة احترام حقوق ممكما أكد النظام األساسي للحكم في ال

، هـ2221م األساسي للحكم، النظا)اإلسالمية اإلنسان وحمايتها على أن يتم ذلك وفق أحكام الشريعة 

حالة الطوار ، وكذا المرض، والعجز،  ، وأنه يتعين على الدولة كفالة حق المواطن وأسرته في(11

الضمان االجتماعي، وتعمل كذلك على تشجيع كافة  والشي وخة، كما يتعين على الدولة أن تدعم نظام

 .(14، هـ2221ام األساسي للحكم، )النظاألعمال ال يرية  المؤسسات واألفراد على اإلسهام في

على ضرورة التزام الدولة بتوفير كافة أكد أيضا النظام األساسي للحكم  وجدير بالذكر هنا أن

وسائل األمن واألمان لكافة مواطنيها وكذا المقيمين على أرض المملكة وذلك دون أي استثناء بينهم، 

ظام األساسي للحكم في المملكة العربية بحيث يكونوا متساوون في ذلك، وفوق كل ذلك جعل الن

مجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو كذا الملك وجاللة مجلس السعودية 

)النظام األساسي ون ات العامة فيما يعرض له من الشؤمظلمة، ومن حق كل فرد م اطبة السلط

دم التمييز لما له من أهمية كبيرة في ، كل ذلك بغرض ترسيخ مبدأ المساواة وع(21، هـ2221للحكم، 

 ترسيخ المواطنة والهوية الوطنية ألبناء المملكة العربية السعودية.

 القيود الواردة على مبدأ المساواة وعدم التمييز في النظام األساسي للحكم:

 أورد المنظم السعودي في النظام األساسي للحكم بعض القيود على مبدأ المساواة وعدم التمييز

 وذلك في ظل حالة الظروف االستثنائية،
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للملك إذا نشأ خطر يهدد سالمة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو حيث أنه يجوز  

يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يت ذ من االجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا ال طر 

النظام األساسي ) نظاماً االستمرار فيت ذ بشأنها ما يلزم  وإذا رأى الملك أن يكون لهذه االجراءات صفة

 .(11، هـ2221للحكم، 

ويعد ذلك أمراً بديهياً لمواجهة أزمة معينة في ظروف استثنائية أن تقيد ممارسة الحقوق 

يجري تعليق العمل بالقوانين التي تنظم تلك الحقوق، إال أن ذلك ال يعني التحكم  المدنية والسياسية ألنه

بتوافر شروط معينة هي: أن تكون الظروف االستثنائية  االستبدادية المطلقة، فتبقى اإلدارة مقيدةو

، ويعرقل سير للملكةحقيقيا  ، أي أن يكون هناك خطر وشيك الوقوع يشكل تهديداالمملكةمهددة لحياة 

أو بعض  المملكةالحياة العادية، بحيث تؤثر تلك الظروف على الشعب بأكمله في جميع أرجاء 

أجزائها، فضالً عن أن تشكل تلك الظروف تهديداً لكيان المواطنين أو االستقالل السياسي أو الوحدة 

ساسية، كما يجب ممارسة يام المؤسسات الحيوية بمهامها األأن تحول من دون ق ، أوللمملكةاالقليمية 

، م1122 )الخصاونة،ية نسان وحرياته األساسحقوق اإل تقييد الحريات في أضيق الحدود، لحماية

124). 
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 الرابع المبحث

 دور االتفاقية الدولية للقضاء على أشكال التمييز وترسيخ الهوية الوطنية

إن استمرار العنصرية والتمييز من شأنه أن يقضي تماماً على الهوية الوطنية لدي األفراد، 

ن شأنه أن يزعزع شعوره فكلما تعرض الفرد ألي شكل من أشكال العنصرية والتمييز فإن ذلك م

المجتمع الدولي نحو إرساء مبدأ عدم التمييز  اتجاه فبالرغم منالوطني لكونه ش ص منبوذ في مكانه، 

كان سبب هذا التمييز، إال  وذلك عن طريق إلغاء ومواجهة أي شكل من أشكال التمييز ضد اإلنسان أياً 

 ما. حد إلىغم من انحسارها الظاهرة لألسف الشديد ما زالت موجودة على الر أن تلك

 على جميع أشكال التمييز العنصري: أوالً: االتفاقية الدولية للقضاء

نجد أن المجتمع الدولي اهتم تمام االهتمام على التصدي لظاهرة التمييز، حيث نتج عن هذا 

وعرضت  االهتمام ظهور االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي اعتمدت

( المؤرخ 21-ألف )د 2116للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة 

، وفقا م1969كانون الثاني/يناير  4، ودخلت حيز النفاذ في م1965كانون األول/ديسمبر  21في 

على كافة أشكال  خطواته الحقيقية نحو القضاء يكون المجتمع الدولي قد خطى أولى وبذلك 19للمادة 

 التمييز العنصري.

هذه االتفاقية في  إلىوالجدير بالذكر هنا أن المملكة العربية السعودية قد انضمت 

م، مع تحفظها بشكل عام على األحكام التي تتعارض مع الشريعة اإلسالمية، وعلى 22/9/1997

أي نزاع إلى محكمة العدل المتعلقة بموافقة كافة األطراف ذات الصلة على إحالة  22المادة رقم 

 .(م2224، 21ملكي رقم م/ )مرسوم الدولية للفصل فيه

وبموجب هذه االتفاقية تتعهد الدول األطراف بحظر التمييز العنصري والقضاء عليه بكافة 

أشكاله، وبضمان حق كل إنسان، دون تمييز بسبب العرق أو اللون أو األصل القومي أو االثني، في 

 :(6، م2916الدولية،  )االتفاقية لقانون، ال سيما بصدد التمتع بالحقوق التاليةالمساواة أمام ا

معاملة علي قدم المساواة أمام المحاكم وجميع الهيئات األخرى التي تتولى إقامة الالحق في  (أ

 .العدل

ش صه وفي حماية الدولة له من أي عنف أو أذى بدني، يصدر سواء عن  علىالحق في األمن  (ب

 .يين أو عن أية جماعة أو مؤسسةموظفين رسم
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أساس  على وترشيحاً  الحقوق السياسية، وال سيما حق االشتراك في االنت ابات اقتراعاً  (ج

جميع المستويات،  علىاالقتراع العام المتساوي، واإلسهام في الحكم وفي إدارة الشؤون العامة 

 .وتولي الوظائف العامة علي قدم المساواة

 :، وال سيماالحقوق المدنية األخرى (د

 .الحق في حرية الحركة واإلقامة داخل حدود الدولة (1

 .بلده إلىالحق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة  (2

 .الحق في الجنسية  (3

 .حق التزوج واختيار الزوج  (4

 .حق التملك بمفرده أو باالشتراك مع آخرين (5

 .حق اإلرث (6

 .الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين  (7

 .في حرية الرأي والتعبير الحق  (8

 إليها،الحق في حرية االجتماع السلمي وتكوين الجمعيات السلمية أو االنتماء  (9

 :الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما الحقوق التالية (ه

الحق في العمل، وفي حرية اختيار نوع العمل، وفي شروط عمل عادلة مرضية، وفي  (1

في تقاضي أجر متساو عن العمل المتساوي، وفي نيل مكافأة الحماية من البطالة، و

 .عادلة مرضية

 .حق تكوين النقابات واالنتماء إليها  (2

 .الحق في السكن  (3

حق التمتع ب دمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي وال دمات  (4

 .االجتماعية

 .الحق في التعليم والتدريب  (5

 .اة في النشاطات الثقافيةحق اإلسهام علي قدم المساو  (6

الحق في دخول أي مكان أو مرفق م صص النتفاع سواد الجمهور، مثل وسائل النقل  (و

 .والفنادق والمطاعم والمقاهي والمسار  والحدائق العامة
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 :ثانياً: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

مييز العنصري بوجه عام، بل قام لم يكتف المجتمع الدولي بالقضاء على جميع أشكال الت

ة بشكل خاص، حيث على جميع أشكال التمييز ضد المرأ باعتماد اتفاقية دولية أخرى من شأنها القضاء

اعتمدت هذه االتفاقية وعرضت للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم 

 3 م، ودخلت حيز النفاذ في1979كانون األول/ديسمبر  18المؤرخ في  34/181 المتحدة

 .27ألحكام المادة  وفقاً م وذلك 1981أيلول/سبتمبر 

 م،2111م عاوالجدير بالذكر هنا أن المملكة العربية السعودية قد انضمت إلي هذه االتفاقية في 

 ، حيث أنمع تحفظها بشكل عام على األحكام التي تتعارض أي من بنودها مع الشريعة اإلسالمية

 9من المادة  2 تلتزم بما يتعارض معها، كما أن المملكة ال تعد نفسها ملزمة بحكم الفقرة المملكة ال

، والتي تنص على أن تمن  الدول األطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما 

خالف بين يعرض للتحكيم أي  والتي تنص على أن  من هذه االتفاقية 29من المادة  1وحكم الفقرة 

أكثر من الدول األطراف حول تفسير أو تطبيق هذه االتفاقية ال يسوى عن طريق دولتين أو 

فإذا لم يتمكن األطراف، خالل ستة اشهر من  ،، وذلك بناء على طلب واحدة من هذه الدولالمفاوضات

ك األطراف تاريخ طلب التحكيم، من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم، جاز ألي من أولئ

ملكي رقم  مرسوم) للمحكمةإحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام األساسي 

 .(ـه2212، 16م/

 :في االتفاقية الدوليةالقيود الواردة على مبدأ المساواة 

 La Déclaration des droits  de ) حين صدر إعالن حقوق اإلنسان والمواطن 

l'Homme et du citoyen )  ،26هو اإلعالن الذي أصدرته الجمعية التأسيسية الوطنية في و 

األساسية وتُعرَّف  الثورة الفرنسية من وثائق وثيقة حقوق يعتبر اإلعالن م، والذي 1789 لعام أغسطس

، ون سواءن أن المواطنين لدي القانم والذي تضم1789في عام  فيها الحقوق الفردية والجماعية لألمة

ر المساواة هنا خالفاً ، حيث أثار تعبياألساسية للنظام الجمهوري الجديدوأصب  ذلك المبدأ من السمات 

ى ظهرت عدة استثناءات تعمل علقد و، لك مجموعة من العوامل االجتماعيةوساهم في ذ في مضمونه

، ومن ذلك حرمان فرنسا عهد الجمهورية الثالثة في ، وكان ذلك فيعرقلة مبدأ المساواة والحد منه

سرة المالكة من ، وكذا حرمان أفراد األشهر إفالسهم من الحق في التصويت األش اص الذين تم

 ،حقوقهم السياسية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9
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وللمعوقين ، ظائف المحجوزة للمحاربين القدامىوكذا الحال في إطار الوظائف العامة ظهرت فكرة الو 

)أبو رية للبحارة الذين يحتكرون عملية الصيد البحري ، وكذا االمتيازات البحبسبب العمليات الحربية

 .(111/112، م2994الليل، 

 

 الخاتمة

بحث والذي تناولنا الحديث فيه عن دور المساواة وعدم التمييز في تعزيز لبعد االنتهاء من هذا ا

مجدال  الهوية الوطنية في ضوء أحكام االتفاقيدات الدوليدة والنظدام السدعودي، وكيدف اتضد  بمدا ال يددع

مدن سديادة  للشك أن مبدأ المساواة وعدم التمييز يمثل وبحق تحدياً يواجه م تلف دول العالم، فهدو جدزءاً 

القانون وتلتزم الدول بالنص عليه في دساتيرها، وهو يعني أن الجميع أمام النظام سواسية ال فرق بينهم 

عودي واالتفاقيددات الدوليددة بسددبب جددنس أو عقيدددة أو لددون أو عددرق، وهددو مددا حددرص عليدده النظددام السدد

 على ترسيخ هذا المبدأ لدوره الكبير في ترسيخ الهوية الوطنية. اوعمدو

 وخلص البحث إلى مجموعة من النتائج والتوصيات أهمها ما يلي:

 النتائج والتوصيات:

 ة.مبدأ المساواة واحداً من أهم المباد  التي يقوم عليها نظام الحكم في المملكة العربية السعودي (1

هي مشاعر حب فياضة تجتا  الفرد تجاه وطنه، بحيث تعزز انتماءه إليها، المواطنة  (2

والتضحية من أجلها وأجل أمنها وبقاءها، وتجعله يلتزم تمام االلتزام بمبادئها وقيمها وأنظمتها، 

وأن يبذل كل ما في وسعه ل دمته، وألن يساهم بصورة إيجابية في إيجاد الحلول لكافة 

 مشكالتها.

المواطنة قضية لها أبعاد كثيرة أبرزها األبعاد السياسية واالجتماعية واألمنية، فهو مصطل   (3

 عميق في ذاته، يعبر عن انتماء الفرد لموطنه.

 استمرار العنصرية والتمييز من شأنه أن يقضي تماماً على الهوية الوطنية لدي األفراد. (4

 اء على أشكال التمييز وترسيخ الهوية الوطنية.لقضدوراً هاماً وحيوياً في االتفاقية الدولية ل (5

المساواة  تعني أولوية القانون والتزام الدولة بكون الناس متساوين أمام القانون وال يعطي  (6

 أفضلية لش ص على آخر إال وفقاً لمركزه النظامي.

اواة ضرورة اهتمام المجتمع الدولي والمحلي بترسيخ مبدأ الهوية الوطنية من خالل مبدأ المس (7

 وعدم التمييز.



 

16 

 والمصادر قائمة المراجع

 أوالً: المراجع والدوريات:

 القاهرة. المعارف،دار  العرب،لسان  منظور،ابن  (1

بدون طبعة  االسكندرية، المصرية،دار الجامعات  العامة،الحقوق والحريات  على، الباز، (2

 أو سنة نشر.

لضمانات المنصفة في النظام (، مبدأ المساواة كأحد ا2114البلوشي، راشد بن حمد، ) (3

بعنوان " مبدأ  االسراء،جامعة  الثاني،مؤتمر كلية الحقوق الدولي  عمان،األساسي لسلطنة 

 أبريل. 3 – 2الفترة من  ،“المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية 

للنشر (، دراما الم ابرات وقضايا الهوية الوطنية، العربي 2119البنا، دعاء احمد، ) (4

 والتوزيع.

 اللبناني،دار المنهل  والواقع،، الحريات العامة وحقوق اإلنسان بين النص عيسىبيرم،  (5

 بدون طبعة أو سنة نشر.

(، مشروعية القيود الواردة على مبدأ المساواة في 2114ال صاونة، مصطفي فؤاد، ) (6

 اإلسراء،جامعة  اني،الثمؤتمر كلية الحقوق الدولي  اإلسالمية،القانون األردني والشريعة 

 3 – 2الفترة من  ،“بعنوان " مبدأ المساواة بين التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية 

 أبريل.

(، مبدأ المساواة أمام المرافق العامة بالتطبيق على توزيع 1997) المتولي،السيد، محمد  (7

 .جامعة عين شمس الحقوق،كلية  دكتوراه،أطروحة  مصر،ال دمات الصحية في 

 دور المدرسة في تنمية المواطنة لدى التالميذ،" ندوة(، 2115)عيسوي، فرج  (8

 يوليو77السياسة التعليمية نحو التحول الديمقراطي والمواطنة المتساوية، عدن، 

 الوسيط،المعجم  التراث،(، اإلدارة العام للمعجمات واحياء 2114مجمع اللغة العربية، ) (9

 لرابعة.الطبعة ا الدولية،مكتبة الشروق 

 الحقوق،مؤتمر كلية  االجتماعية،(، مبدأ المساواة أساس العدالة 2114مرسي، حسام، ) (11

 فبراير. 21 – 19الفترة من  االجتماعية،جامعة االسكندرية بعنوان " القانون والعدالة 

 مصر،(، الحماية الدستورية للعدالة االجتماعية في 2114نويجي، محمد فوزي لطيف، ) (11

العدد  ،23المجلد رقم  المنوفية،جامعة  الحقوق،كلية  واالقتصادية،لقانونية مجلة البحوث ا

 .39رقم 
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 ثانياً : المراسيم واالتفاقيات الدولية:

االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، والتي اعتمدت وعرضت  (1

-ألف )د 2116المتحدة للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم 

 .1965كانون األول/ديسمبر  21( المؤرخ في 21

الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي اعتمدت وعرضت  االتفاقية (2

 34/181 للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة

 م.1979كانون األول/ديسمبر  18المؤرخ في 

ه بشأن انضمام المملكة العربية السعودية  16/4/1418بتاريخ  12سوم الملكي رقم م/المر (3

 التفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز.

بشأن انضمام المملكة العربية  هـ28/5/1421بتاريخ  25المرسوم الملكي رقم م/ (4

 السعودية التفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.


