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 اق اة  
 وثيقــةا  املــوقرة (1)العنصــر  التمييــز علــى القضــا  جلنــة إىل الســعودية العربيــة اململكــة تقــدم -1

 وفقــاا  ،م(2013-2003) الفــرتة تغطــي الــي (2)التاســع( حــى )الرابــع مــن الدوريــة تقاريرهــا تضــم
 الـي ،العنصـر  التمييـز أشكال مجيع على للقضا  الدولية التفاقية من (9) املادة من (1) للفقرة

 املوافــــق هـــــ16/4/1418 وتــــاريخ 12م/ رقــــم امللكــــي املرســــوم مبوجــــ  اململكــــة إليهــــا انضــــمت
 يف مناقشــــتها ومتــــت والثالــــ  والثــــاي األويل تقاريرهــــا اململكــــة قــــدمت وقــــد .م(20/8/1997)

 املالحظــــــة واعتمــــــدت م2003 مــــــار / آذار 6 ،5 يف املعقــــــودتن 1559 ،1558 اجللســـــتن
 اإلشــارة وجتــدر م،2003 مــار / آذار20 يف املعقــودة 1580 رقــم جلســتها يف بشــأ ا اخلتاميــة

  الوثائق. تلك ضو  يف التقرير هذا يقرأ أن ينبغي أنه إىل

ـــزاا جل -2  مايصـــدرومتابعـــة  احملـــدد وقتهـــا يف التعاهديـــة التقـــارير تقـــدم يف اململكـــة هـــودوتعزي
ــــــم الكــــــرم الســــــامي األمــــــر صــــــدر فقــــــد ؛التعاهديــــــة اهليئــــــات مــــــن توصــــــيات مــــــن  13084 رق

 اجلهـات مـن عـدد تضـم دائمة جلنة تشكيلب م(18/1/2015) املوافق ه27/3/1436 وتاريخ
 اإلنسـان، حقـوق باتفاقيـات واملتصـلة باململكـة اخلاصة التقارير بإعداد ختتص ؛(3)املعنية احلكومية

 تـرد أن يفـرت  الـي عـامال طـابعال ذات املعلومـات بعـ  تضـمينه مت فقـد التقريـر هبـذا يتعلـق وفيما
 ذات للجنـة اخلتاميـة والتعليقات التقرير يغطيها الي الفرتة مراعاة مع املشرتكة األساسية الوثيقة يف

 علــى - لحقــاا  - اللجنــة تعكفسـو  للجنــة، بتقدميــه الســتعجال يف ورغبـة للوقــت كســباا  الصـلة؛
 اللجنرة لتعليقرت انرتجا ة ذلر  قرتتت أمرا ،باململكـة اخلاصة املشرتكة" األساسية "الوثيقة إعداد

 (.23 ،3) الختااييط

 م(19/8/1997املوافـــق ) ه16/4/1418( وتـــاريخ 12تضـــمن املرســـوم امللكـــي رقـــم )م/ -3
 العنصـر ، التمييـز أشـكال مجيـع علـى للقضـا  الدوليـة التفاقيـة إىل اململكـة انضـمام على املوافقة
 يتمثـل دسـتور  ملبـدأ تأكيد وهذا ،اإلسالمية الشريعة أحكام مع يتعار  ل مبا أحكامها وتنفيذ

 الدولـة أنظمـة أن كمـا ،والظلم التمييز وحرمت واملساواة العدل أوجبت اإلسالمية الشريعة أن يف
  ذلك. على تؤكد أنظمتها من ز اا ج إليها اململكة بانضمام أصبحت الي املعاهدات فيها مبا

ــ مســلمون، اململكــة مــواطي مجيــع أن إىل اإلشــارة جتــدر -4  التفرقــة اإلســالمية الشــريعة مر  وحت 
 يفـد مـن وكـل .باحلقوق يتعلق فيما وغريه اإلثي أو القومي األصل أو اللون أو العرق أسا  على
 نــص وقــد املــدة، حمــددة عقــود وفــق العمــل أو التجــارة بغــر  يــأي املســلمن غــري مــن اململكــة إىل

__________ 

   )اللجنة(. بكلمة لحقها إليها يشار (1)

   )التقرير(. بكلمة لحقها إليها يشار (2)
 والشـؤون والصـحة، والتعلـيم، الجتماعيـة، والتنميـة والعمـل واخلارجية، والداخلية، )العدل، وزارات اللجنة: تضم (3)

 العــام، والدعــا  التحقيــق وهيئــة الــوزرا ، مبجلــس اخلــءا  وهيئــة واإلعــالم( والثقافــة واإلرشــاد، والــدعوة اإلســالمية
   اإلنسان. حقوق وهيئة
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 الســعودية العربيــة اململكــة يف املقيمــون "يلتــزم أن: علــى (41) مادتــه يف للحكــم األساســي النظــام
 األمر هذا أصبح وقد ومشاعره"، تقاليده واحرتام السعود  اجملتمع قيم مراعاة وعليهم بأنظمتها،

  .اجلميع قبل من التعاون من ملزيد   ودافع تفهم موضع

 التقرقر سع ا  ان جية  
 وقـــد (،2) الفقـــرة يف إليهـــا املشـــار التقـــارير إلعـــداد الدائمـــة اللجنـــة التقريـــر هـــذا أعـــدت -5

 التفاقيـة، مبوضـوعات عملهـا يتصـل الـي احلكومية اجلهات من بعدد إعداده يف اللجنة استعانت
 وقــد واســعة، وطنيــة مشــاورة إطــار يف املــدي اجملتمــع مؤسســات مــع بالعديــد الســتعانة متــت كمــا

 اجلوانـ  وإبـراز الدوريـة، التقـارير بإعـداد اخلاصـة التوجيهيـة باملبـاد  اللتـزام علـى اللجنـة حرصت
 علـــى مراحــل بعـــدة التقريــر إعـــداد عمليــة مـــرت وقــد - ســـوا  حــد علـــى - والصــعوبات اإلجيابيــة
  وهي: اإلنسان، حقوق باتفاقيات املتعلقة التقارير إعداد لدى املتبع النحو

 بإعـداد املكلفة اللجنة أعضا  تزويد على املرحلة هذه ركزت :التحضير ارحلة )أ( 
 إعــداد عمليــة تتطلبهــا الــي الالزمــة واملهــارات باملعــار  املــدي اجملتمــع مؤسســات وممثلــي التقــارير
 مـذكرة اسـتثمار مت الشـأن، هذا ويف العمل. وورش التدريبية الدورات خالل من التعاهدية التقارير
 اإلنسـان حلقـوق السـامية املفوضـية مـع السـعودية العربية اململكة أبرمتها الي الفي للتعاون التفاهم

 العنصـر " التمييز باتفاقية اخلاص التقرير "إعداد بعنوان تدريبية دورة عقد مت حي  م،2012 يف
 م(؛8/9/2015) املوافق هـ24/11/1436 بتاريخ الريا  يف

 لطلـــــ  خاصـــــة منـــــاذج بإعـــــداد اللجنـــــة قامـــــت المعل ارررررا    مرررررت ةارحلررررر )ب( 
 أحكــام علــى ذلــك يف مســتندة املعنيــة، احلكوميــة اجلهــات مــن التقريــر إلعــداد الالزمــة املعلومــات
 والثــــاي األول اململكــــة تقــــارير علــــى للجنــــة اخلتاميــــة والتعليقــــات التوجيهيــــة، واملبــــاد  التفاقيــــة،
 علــى التفاقيــة بأحكــام الوفــا  مــدى تعكــس الــي املعلومــات تــوفري علــى الرتكيــز مت وقــد والثالــ .

 املعلومــــات، ملناقشــــة املــــدي اجملتمــــع مؤسســــات ممثلــــي مــــع لقــــا ات عقــــد مت كمــــا الواقــــع. أر 
  ومرئيات؛ معلومات من لديهم مما والستفادة

مت الرتكيــز يف هــذه املرحلــة علــى إدراج املعلومــات العامــة الــي  ارحلررة الصرريا ة  )ج( 
تساعد جلنة القضا  علـى التمييـز العنصـر  علـى فهـم احلالـة العامـة للمملكـة، والبيانـات اإلحصـائية 

   اللجنة؛وحتليلها، واستخدام املصطلحات الفنية لتيسري دراسة ومناقشة التقرير من قبل 

 وغـــري احلكوميـــة اجلهـــات ممثلـــو د عـــي ال لنيرررة  والمشررراوم  المرا عرررة ارحلرررة )د( 
 التقريــــر مشــــرو  ملراجعــــة املرحلــــة، هــــذه إطــــار يف التفاقيــــة مبوضــــو  املهتمــــون واألفــــراد احلكوميــــة
 إىل النتهــا  ومت التقريــر، مشــرو  علــى التعــديالت مــن العديــد إضــفا  مت لــذلك، وتبعــاا . ومناقشــته
  للتقرير. النهائية الوثيقة
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يتضمن التقرير بع  املعلومات العامة الي تساعد اللجنة يف فهم طبيعـة وحالـة اململكـة  -6
العربيــــــة الســــــعودية يف اجلوانــــــ  اجلغرافيــــــة والدميغرافيــــــة، ونظامهــــــا السياســــــي والقــــــانوي، واحلالــــــة 
القتصــادية والجتماعيــة، كمــا يتضــمن معلومــات متصــلة بتنفيــذ أحكــام التفاقيــة الــي تضــمنتها 

( مــن التقريــر. حيــ  1(، التعليقــات اخلتاميــة للجنــة املشــار إليهــا يف الفقــرة )7-1ا مــن )موادهــ
ســرتد اإلجابــة علــى كــل تعليــق ختــامي يف ســياق املعلومــات الــواردة بشــأن املــادة املتصــلة بــه مــن 

 التفاقية.

 عااة اعل اا  - والا  
 (11 ،4 ،3) اخلتامية اللجنة تعليقات اجلز  هذا يغطي

 قالسكا ) ( 

             يف الصــــادرة اإلحصــــائيات آخـــر حســــ  الســـعودية العربيــــة اململكــــة ســـكان عــــدد يبلـــ  -7
 النمـو معـدل وبل  سعود ، (21.553.696) منهم نسمة، (32.248.123) م2016 عام

 مســلمون، اململكــة مــواطي ومجيــع (،2)فــرد/كلم 16.1 الســكانية والكثافــة %،41,2 الســكاي
 مســلم ماليــن (7) مــن أكثــر ســنوياا  اململكــة إىل ويفــد الــبالد. يف الرمسيــة اللغــة هــي العربيــة واللغــة
 أرضـها، علـى الشـريفن احلـرمن لوجـود املسـلمن قبلـة اململكـة أن إىل إضـافة والعمـرة، احلج ألدا 
 عمــل وفــرص عمالقــة تنمويــة مشــاريع مــن تشــهده ملــا الوافــدة، العاملــة لأليــد  وجهــة أيضــاا  فهــي
  .بلدا م يف معيشتهم مستوى رفع يف سامهت اقتصادية وبيئة مميزة

  والثقا ية واال تماعية االقتصا قة المؤشرا    رز )ب( 

 %3.35 م2015 لعام (100=2010) الثابتة باألسعار اإلمجايل احمللي الناتج منو
 ر. ( 77.711)  اجلارية باألسعار م2015 لعام اإلمجايل احمللي الناتج من الفرد نصي 

 ( ارقكت  والم 20.723)
 132.9 م2015 )التضخم( املعيشة لتكلفة العام القياسي الرقم
 %2.20 م2015 )التضخم( املعيشة لتكلفة القياسي الرقم يف التغري
 %5.60 م2015 عام من الثاي النصف يف فأكثر( سنة 15) السكان إلمجايل البطالة معدل
 15.2 م2015 حي( مولود ألف )لكل الرضَّع األطفال وفيات معدل
 %107.80 م2015 البتدائي بالتعليم اإلمجايل اللتحاق معدل
 %97.90 م2015 البتدائي بالتعليم الصايف اللتحاق معدل
 %54.00 م2015 من الثاي النصف يف فأكثر سنة (15) للسكان القتصادية املشاركة معدل
 %94.40 م2015 من الثاي النصف يف فأكثر سنة (15) للسكان التشغيل معدل
 %46.20 م2015 من الثاي النصف يف العمل قوة إمجايل من السعودية العمل قوة نسبة
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 %43.30 م2015 من الثاي النصف يف املشتغلن إمجايل من السعودين املشتغلن نسبة
 %36.20 م2015 من الثاي النصف يف السكان إمجايل من املشتغلن نسبة
 %23.40 م2015 من الثاي النصف يف السعودين السكان إمجايل من السعودين املشتغلن نسبة
 %2.10 م2015 من الثاي النصف يف السكان إمجايل من املتعطلن نسبة
 %3.00 م2015 من الثاي النصف يف السعودين السكان إمجايل من السعودين املتعطلن نسبة

 السع  قة العر ية للمملكة العام السيانت النظام )ج( 
 العااة المبا ئ  

 شــــؤو ا، كــــل يف اإلســــالمية الشــــريعة حتكــــيم علــــى الســــعودية العربيــــة اململكــــة قامــــت -8
 90أ/ رقــــم امللكــــي بــــاألمر الصــــادر للحكــــم األساســــي النظــــام الراســــخ الــــنهج هــــذا أكــــد وقــــد

ـــة شـــكل بـــن   الـــذ  م،02/03/1992 املوافـــق هــــ27/08/1412 وتـــاريخ ـــاد  الدول  الـــي واملب
 نصــت حيــ  ،األفــراد وواجبــات وحقــوق الســلطات، هــذه واختصــاص ،وســلطا ا عليهــا، قامــت
 دينها تامة، سيادة ذات إسالمية، عربية دولة السعودية، العربية "اململكة أن: على منه (1) املادة

 مدينـة وعاصـمتها العربيـة، اللغة هي ولغتها . رسوله وسنة تعاىل اهلل كتاب ودستورها اإلسالم،
 النظــام مــن (5) املــادة مــن (1) الفقــرة نصــت حيــ  ملكــي اململكــة يف احلكــم ونظــام الريــا "،

 امللـــك عـــاتق علـــى ويقـــع ملكـــي"، الســـعودية، العربيـــة اململكـــة يف احلكـــم "نظـــام أن علـــى نفســـه
 "يقــوم أن: علــى النظــام مــن (55) املــادة نصــت حيــ  اإلســالمية الشــريعة تطبيــق علــى اإلشــرا 
 الشــــريعة تطبيــــق علــــى ويشــــر  اإلســــالم، ألحكــــام طبقــــاا  شــــرعية سياســــة األمــــة بسياســــة امللــــك

 األسـا  هـذا وعلـى عنها"، والدفا  البالد ومحاية للدولة، العامة والسياسة واألنظمة، اإلسالمية،
 "يبـــايع أن: علـــى نصـــت الـــذ  النظـــام مـــن (6) املـــادة وفـــق والســـنة الكتـــاب علـــى مبايعتـــه تـــتم

  .رسوله" وسنة تعاىل، اهلل كتاب على امللك املواطنون

 يف احلكــــم "يســــتمد أن: علــــى للحكــــم األساســـي النظــــام مــــن (7) املــــادة نصــــت كمـــا -9
 هــذا علــى احلاكمــان ومهــا رســوله. وســنة تعــاىل، اهلل كتــاب مــن ســلطته الســعودية العربيــة اململكــة
 األر  عمــارة تكفــل وقــيم مبــاد  علــى يقــوم اململكــة يف واحلكــم الدولــة". أنظمــة ومجيــع النظــام
 والشــــورى العــــدل وهــــي اإلســــالمية، الشــــريعة أوجبتهــــا حياتــــه؛ وتــــنظم اإلنســــان حقــــوق وحتمــــي

 السـعودية العربية اململكة يف احلكم "يقوم أن: على النظام من (8) املادة نصت حي  واملساواة،
 اإلسالمية". الشريعة وفق واملساواة، والشورى، العدل، أسا  على

 ال ولة نلطا  تنظيم  

 تكــوين (44) املــادة تضــمنت إذ   الدولــة، يف الســلطات للحكــم األساســي النظــام حــدد -10
 هـــذه وأن التنظيميـــة. الســـلطة التنفيذيـــة، الســـلطة القضـــائية، الســـلطة وهـــي: الدولـــة يف الســـلطات
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 السـلطات هـذه تـنظم الـي للمبـاد  مـوجز عـر  يلـي وفيمـا وظائفهـا، أدا  يف تتعـاون السلطات
  وظائفها: وتبن

 القضائية السلطة  

 الـي اإلسـالمية، الشـريعة من ومبادئه سلطته السعودية العربية اململكة يف القضا  يستمد -11
 النظـام مـن (46) املـادة نصـت حيـ  اسـتقالليته، وكفلـت احلكـم، أسا  وجعلته العدل أوجبت

 لغـري قضـائهم يف القضـاة علـى سـلطان ول مسـتقلة، سـلطة "القضـا  أن: علـى للحكـم األساسـي
  مســتقلون، "القضــاة أن علــى القضــا  نظــام مــن (1) املــادة ونصــت اإلســالمية"، الشــريعة ســلطان

 ألحـــد ولـــيس املرعيـــة، واألنظمـــة اإلســـالمية الشـــريعة أحكـــام لغـــري قضـــائهم يف علـــيهم ســـلطان ل
 احملـاكم تطبـق أن للحكـم األساسـي النظـام مـن (48) املـادة تضـمنت كمـا .القضا " يف التدخل
             والســـنة، الكتـــاب عليـــه دل ملـــا وفقـــاا  اإلســـالمية الشـــريعة أحكـــام أمامهـــا املعروضـــة القضـــايا علـــى
 ختتص نفسه النظام من (49) للمادة ووفقاا  معهما. تتعار  ل أنظمة من األمر ويل يصدره وما

 ديـوان اختصـاص مـن الـي لقضاياا عدا ما واملنازعات اجلرائم مجيع يف بالفصل اململكة يف احملاكم
 نصــت حيــ  ينيبــه مــن أو امللــك مســؤولية فهــي القضــائية األحكــام بتنفيــذ يتعلــق وفيمــا املظــا .
 األحكـام بتنفيـذ معنيـون ينيبـه مـن أو "امللـك أن: علـى للحكـم األساسـي النظام من (50) املادة

  .القضائية"

 العدالـة لتحقيـق القضـائي النظام لتطوير سعيها اململكة؛ اختذ ا الي التدابري أهم من إن -12
 امللكــي املرســوم صــدر حيــ  التقاضــي، جمــال يف الفضــلى املمارســات حيَّــز إىل والوصــول النــاجزة

 جديـد نظـام   علـى باملوافقـة القاضـي م1/10/2007 املوافق هـ19/9/1428 وتاريخ 78م/ رقم
 الدرجـة حمـاكم إنشـا  القضـا  نظـام تضـمن وقـد هلمـا تنفيذيـة وآليـة املظـا  ديوانلـ ونظـام لقضـا ل

 واحملـــاكم الشخصــية، األحــوال وحمـــاكم اجلزائيــة، واحملــاكم العامــة، احملـــاكم مــن تتكــون الــي األوىل
 عليــا حمكمــة   إنشــا  وكــذلك الســتئنا ، حمــاكم إنشــا  تضــمن كمــا العماليــة، واحملــاكم التجاريــة،

 النظــام وبــنَّ  للقضــا ، األعلــى اجمللــس وتشــكيل صــدورها، وصــحة األحكــام تطبيــق مراقبــة تتــوىل
 القضــاة، علــى التفتــي  مهــام وحــد د القضــاة، وواجبــات وحقــوق ووليتهــا، احملــاكم اختصاصــات
 العام والدعا  التحقيق هيئة وتقوم واختصاصا م. العدل كت اب ومهام العدل، وزارة واختصاص

 األحكـــام، علـــى والعـــرتا  القضـــائية، اجلهـــات أمـــام الدعـــا ب نظامهـــا مبوجـــ  العامـــة( )النيابـــة
ــــة تنفيــــذها، علــــى واإلشــــرا  ــــي  والرقاب  شــــكاوى وتلقــــي التوقيــــف، ودور الســــجون علــــى والتفت
 الســجن يف بقــائهم ومشــروعية تــوقيفهم أو ســجنهم مشــروعية مــن والتحقــق واملوقــوفن املســجونن

 املدة. انتها  بعد التوقيف دور أو

 جملـس تشـكيل بيـان نظامه تضمن وقد ،اإلدارية القضايا يف الفصل املظا  ديوان ويتوىل -13
 إداريــــة، اســــتئنا  وحمــــاكم إداريــــة، حمــــاكم إىل املظــــا  ديــــوان حمــــاكم وحتويــــل اإلدار ، القضــــا 
 قضــاة بتعيــن املتعلقــة واملســائل احملــاكم، هــذه اختصاصــات النظــام وبــن   العليــا، اإلداريــة واحملكمــة
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 واملاليـة، اإلداريـة املخالفـات يف التحقيـق بـإجرا  والتحقيـق الرقابـة هيئـة وختـتص ودرجا م، احملاكم
 املظا . ديوان إىل لنظامها طبقاا  حتال الي الدعاوى ومتابعة

 )التشرقعية( التنظيمية السلطة  

 وجملــــس الــــوزرا  وجملــــس امللــــك ميثلهــــا الســــعودية العربيــــة اململكــــة يف التنظيميــــة الســــلطة -14
 بسياسـة امللـك "يقـوم أن: علـى للحكـم األساسي النظام من (55) املادة نصت حي  الشورى،

 واألنظمـة، اإلسـالمية، الشـريعة تطبيـق على وي شر  اإلسالم، ألحكام طبقاا  شرعية سياسة األمة
 جملــس جانــ  إىل الــوزرا  جملــس ويتــوىل عنهــا"، والــدفا  الــبالد ومحايــة للدولــة، العامــة والسياســة
 "ختــــتص أن: علــــى النظــــام مــــن (67) املــــادة نصــــت حيــــ  واللــــوائح، األنظمــــة إصــــدار الشــــورى
قـــق فيمـــا واللـــوائح، األنظمـــة بوضـــع التنظيميـــة الســـلطة  شـــؤون يف املفســـدة يرفـــع أو املصـــلحة، ُي 
ــار  اإلســالمية، الشــريعة لقواعــد وفقــاا  الدولــة،  جملــس ونظــامي النظــام هلــذا وفقــاا  اختصاصــا ا ومت 
 الشورى". وجملس الوزرا 

 التنفيذقة السلطة  

 مـن (56) املـادة نصـت وقـد واخلارجيـة، الداخليـة الدولة شئون إدارة الوزرا  جملس يتوىل -15
 أعضا  مهامه أدا  يف ويعاونه الوزرا ، جملس رئيس هو "امللك أن: على للحكم األساسي النظام
 الــوزرا  جملــس نظــام ويبــن األنظمــة، مــن وغــريه النظــام هــذا ألحكــام وفقــاا  وذلــك الــوزرا ، جملــس

 والتنسـيق احلكوميـة، األجهـزة وتنظيم واخلارجية، الداخلية بالشؤون يتعلق فيما اجمللس صالحيات
 وكافـــة مســا لتهم، وأســلوب وصـــالحيا م، الــوزرا ، يف توافرهــا الــالزم الشـــرو  يبــن كمــا بينهــا،

 املصـاح ورؤسـا  الـوزرا  أن للحكـم األساسـي النظـام مـن (58) املادة تضمنت كما شؤو م.."،
 حسـن ولضـمان يرأسـو ا، الـي واملصـاح الوزارات عن الوزرا  جملس رئيس أمام مسؤولون املستقلة

 جملـس يـدعو أن فللملـك الشـورى، مبـدأ وتعزيز ـ والتنفيذية )التشريعية( التنظيمية ــ السلطتن أدا 
 للحكم. األساسي النظام من (69) املادة حبس  مشرتك اجتما  إىل الوزرا  وجملس الشورى

 المملكة  ت اإلنساق لحق ق والمؤنست )القان نت( النظاات اإللام ) ( 
 والل ائح والقراما  وااواار والتنظيما  اانظمة ) ( 

 وعلـى اإلنسـان حقـوق ومحايـة تعزيـز إىل  ـد  صـرُية نصوصـاا  اململكة أنظمة تضمنت -16
 اجلزائيـة اإلجـرا ات ونظـام املظـا ، ديـوان ونظـام القضـا ، ونظام للحكم، األساسي النظام رأسها
 والتعلـيم، والصحة، العمل، كأنظمة األخرى األنظمة تضمنت كما العدلية، األنظمة من وغريها

 أحكامـــاا  واللـــوائح والقـــرارات واألوامـــر والتنظيمـــات األنظمـــة مـــن وغريهـــا الجتماعيـــة والتأمينـــات
 الـي واألحكـام للمبـاد  عـر  يلـي وفيما للحكم، األساسي النظام يف الواردة للمباد  تفصيلية
 واللــــوائح األنظمــــة ألبـــرز وتعــــداد للحكــــم، األساســـي النظــــام يف الــــواردة اإلنســـان حقــــوق حتمـــي

  اململكة. يف اإلنسان حلقوق النظامي لإلطار كونةامل والقرارات
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 للحكم اانانت النظام  

 تعزيـــز ومحايـــةأساســـية،  ـــد  إىل  اا وأحكامـــ اا ئـــتضـــمن النظـــام األساســـي للحكـــم مباد -17
حقوق اإلنسان، ومتثل تلك املباد  واألحكـام يف جمملهـا اإلطـار النظـامي حلقـوق اإلنسـان، وقـد 

( مــن النظــام األساســي للحكــم علــى أن: "حتمــي الدولــة حقــوق اإلنســان وفــق 26نصــت املــادة )
الشــريعة اإلســالمية"، وقــد أكــد النظــام علــى مجلــة  مــن احلقــوق األساســية ومنهــا: احلــق يف العــدل 

( علـــى أن: "يقـــوم احلكـــم يف اململكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى 8اة، حيـــ  نصـــت املـــادة )واملســـاو 
حــق اللجــو  إىل القضــا  أســا  العــدل والشــورى واملســاواة وفــق الشــريعة اإلســالمية". ويف جمــال 

( علــى أن: "حــق التقاضــي مكفــول بالتســاو  للمــواطنن 47فقــد نصــت املــادة ) أمامــهاملســاواة و 
لكة.."، وباعتبار أن احلق يف األمن هو اللبنة األساسية جلميـع حقـوق اإلنسـان، واملقيمن يف املم

( 36يؤثر على احلق يف احلرية،   فقد نص النظـام بشـكل  قـاطع يف مادتـه ) ألوأن إعماله ينبغي 
علــى أن: "ت ــوفر الدولــة األمــن جلميــع مواطنيهــا واملقيمــن علــى إقليمهــا، ول جيــوز تقييــد تصــرفات 

اخلاصـــة  للحـــق يف امللكيـــةمبوجـــ  أحكـــام النظـــام"، وبالنســـبة  توقيفـــه، أو حبســـه، إلأحـــد، أو 
( على أن: "تكفل الدولة حرية امللكيـة اخلاصـة وحرمتهـا 18واحلرية الشخصية فقد نصت املادة )

نصــت و ول ي نــز  مــن أحــد  ملكــه إل للمصــلحة العامــة علــى أن ي عــو  املالــك تعويضــاا عــادلا"، 
لى أن: "للمساكن حرمتها ول جيوز دخوهلا بغري إذن صـاحبها ول تفتيشـها إل يف ( ع37املادة )

( علـــى أن: " املراســـالت الءقيـــة والءيديـــة 40احلـــالت الـــي يبينهـــا النظـــام"، كمـــا نصـــت املـــادة )
ــــونة، ول جيــــوز مصــــادر ا أو تأخريهــــا أو  واملخــــابرات اهلاتفيــــة وغريهــــا مــــن وســــائل التصــــال موص 

يهــــا أو الســــتما  إليهــــا إل يف احلــــالت الــــي يبينهــــا النظــــام"، ويف جمــــال الضــــمان الطــــال  عل
( على أن: "تكفل الدولـة حـق املـواطن 27الجتماعي والتأمينات الجتماعية فقد نصت املادة )

وأســرته يف حالــة الطــوار ، واملـــر ، والعجــز، والشــيخوخة، وتـــدعم نظــام الضــمان الجتمـــاعي، 
النظـام احلـق يف العمـل  نظَـّم فراد على اإلسهام يف األعمـال اخلرييـة"، كمـاوتشجع املؤسسات واأل
( أن تيســر الدولــة العمــل لكــل  قــادر عليــه وتســن األنظمــة الــي حتمــي 28حيــ  تضــمنت املــادة )

( على أن: "توفر الدولـة 30) حقوق العامل وصاح  العمل، ويف جمال التعليم فقد نصت املادة
( 31كافحة األمية"، وبالنسبة للحق يف الصحة فقد نص النظام يف مادتـه )التعليم العام وتلتزم مب

علــى أن: "ت عــد الدولــة بالصــحة العامــة وتــوفر الرعايــة الصــحية لكــل مــواطن"، ويف جمــال املشــاركة 
( على أن: "ترعى الدولـة العلـوم وااداب والثقافـة، وتعـد بتشـجيع 29الثقافية فقد نصت املادة )

وتصــــون الــــرتا  اإلســــالمي والعــــرا، وت ســــهوم يف احلضــــارة العربيــــة واإلســــالمية البحــــ  العلمــــي، 
واإلنســانية"، وتأكيــداا حلريــة الــرأ  والتعبــري، وانطالقــاا مــن أحكــام الشــريعة اإلســالمية الــي حرمــت 
اإلســا ة لألشــخاص واملســا  بكــرامتهم، ومتاشــياا مــع املعــايري الدوليــة الــي أخــذت مببــدأ التقييــد 

( منــه علـــى أن: 39ريــة الــرأ  والتعبـــري محايــة للحقــوق األساســية فقـــد نصــت املــادة )النظــامي حل
"تلتزم وسائل اإلعـالم والنشـر ومجيـع وسـائل التعبـري بالكلمـة الطيبـة، وبأنظمـة الدولـة، وت سـهم يف 
ظـــر مـــا يـــؤد  إىل الفتنـــة، أو النقســـام، أو ميـــس بـــأمن الدولـــة  ا، وُي  تثقيـــف األمـــة ودعـــم وحـــد و

فيمــا  ا العامــة، أو ي ســي  إىل كرامــة اإلنســان وحقوقــه، وتبــن األنظمــة كيفيــة ذلــك"، أمــاوعالقا ــ
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( على أن: "تعمل الدولة علـى احملافظـة علـى 32يتعلق باحلق يف البيئة املناسبة فقد نصت املادة )
 البيئة ومحايتها وتطويرها ومنع التلو  عنها".

 اإلقذاء اط الحماقة نظام  

 ،م21/9/2013 املوافـق هــ15/11/1434 وتـاريخ 52م/ رقـم امللكـي باملرسـوم صدر -18
 والعمـل واملعاجلـة، املساعدة وتقدم أنواعه، مبختلف اإليذا  من احلماية توفري ضمان إىل ويهد 

 ومعاقبتـه، املتسـب  ومسـا لة لضحاياه، والصحية والنفسية الجتماعية والرعاية اإليوا  توفري على
 الظـــواهر ومعاجلـــة عليـــه، املرتتبـــة وااثـــار اإليـــذا  مفهـــوم حـــول اجملتمـــع أفـــراد بـــن التوعيـــة ونشـــر

 النظـام أوجـ  وقـد إيـذا ، حـالت حلـدو  مناسبة بيئة وجود عن تنبئ الي اجملتمع، يف السلوكية
 عام موظف كل يلزم خاصاا  حكماا  وأفرد فوراا، عنها اإلبالغ إيذا  حالة على اطلع من كل على
 بإحاطة - عمله حبكم - إيذا  حالة على اطلع األهلي القطا  يف عامل وكل عسكر  أو مدي
 فور اإليذا  حبالة الشرطة أو املختصة اجلهة إبالغ جهته وعلى هبا، علمه عند باحلالة عمله جهة
 برضـاه، إل إيـذا  حالـة عـن املبل   هوية عن اإلفصاح جواز عدم على النظام أكد كما هبا، العلم
 للنظام. التنفيذية الالئحة حتددها الي احلالت يف أو

 الطفل حماقة نظام  

 م،25/11/2014 املوافـــق هــــ3/2/1436 وتـــاريخ 14م/ رقـــم امللكـــي باملرســـوم صـــدر -19
 مواجهة إىل ويهد  عمره، من عشر الثامنة يتجاوز   شخص كل مايةحل القانوي اإلطار وميثل

 ومحايــة بــه، احمليطــة البيئــة يف الطفــل هلمــا يتعــر  قــد الــذ  واإلمهــال - صــوره بكافــة - اإليــذا 
 اململكـة أصـبحت الـي الدوليـة والتفاقيـات األنظمـةو  اإلسالمية الشريعة قرر ا الي الطفل حقوق
 الطفـل حبـق إمهـالا  أو إيـذا ا  بعضـها واعتبـار األفعـال من عدد جترم على النظام وينص فيها، طرفاا 
 لالســـتغالل، تعريضـــه أو بـــه والتحـــرش معاملتـــه، وســـو  تعليمـــه، انقطـــا  يف التســـب  بينهـــا ومـــن

 اجتمـاعي أو عرقـي سـب  أل  ضـده والتمييـز كرامتـه، مـن حتط الي املسيئة الكلمات واستخدام
 م صـــنَّف أ  وحيــازة وتــداول وعـــر  ونشــر إنتــاج نفســه الوقـــت يف النظــام وُيظــر اقتصــاد . أو

 العـام النظـام أو اإل سـالمية للشريعة خمالفاا  سلوكاا  له ي زي ن مبا يثريها أو غريزته خياط  للطفل موجه
 العامة. ااداب أو

 المع قيط معاقة نظام  

 م،19/12/2000 املوافـق ـهـ23/9/1421 وتـاريخ 37م/ رقـم امللكـي باملرسـوم صدر -20
 مــن كــل النظــام عــر  وقــد اإلعاقــة، ذو  األشــخاص حقــوق وحتمــي تعــزز أحكامــاا  تضــمن وقــد

 اجلانـــ  إىل جتـــاوزه بـــل العالجـــي، اجلانـــ  علـــى بـــالنص يكتـــفو  و  واإلعاقـــة، املعـــوق الشـــخص
 الرعايــة خــدمات يف املعــوق حــق الدولــة "تكفــل أن: علــى منــه (2) املــادة نصــت حيــ  الوقــائي،
 جمــــال يف اخلرييــــة األعمــــال يف اإلســــهام علــــى واألفــــراد املؤسســــات وتشــــجع والتأهيــــل، والوقايــــة
  الصلة. ذات الدولية املعايري مع منسجماا  النظام جا  وقد "،اإلعاقة.
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 والنشر المطب عا  نظام  

 وهــو م،29/11/2000 املوافــق هـــ3/9/1421 وتــاريخ 32م/ امللكــي باملرســوم صــدر -21
 املنسـجم التعبـري حلريـة النظامي التقييد مبدأ يعزز الوقت ذات ويف والتعبري الرأ  حرية ُيمي نظام
 التعـــد  عـــدم يضـــمن مبـــا الغـــري حلقـــوق احلمايـــة لتـــوفري وذلـــك الصـــلة، ذات الدوليـــة املعـــايري مـــع

  .منه اهلد  لتحقيق أحكامه تطوير ُيقق مبا مؤخراا  النظام هذا تعديل مت وقد عليهم،

  ااشخاص االتجام  رائم اكا حة نظام  

 م،14/7/2009ه املوافــق 21/7/1430وتــاريخ  40صــدر مبوجــ  املرســوم امللكــي رقــم م/ -22
 حظـر وقـد باألشـخاص، الجتـار جـرائم ملكافحـة واإلقليمية الدولية املعايري مع متسقاا  جا  والذ 
 بالبشـــر الجتـــار ومعاقبـــة منـــع بروتوكـــول يف املوصـــوفة باألشـــخاص املتـــاجرة أشـــكال مجيـــع النظـــام
 الوطنيـــة عــء املنظمــة اجلرميــة ملكافحــة املتحــدة األمـــم لتفاقيــة املكمــل واألطفــال النســا  وخباصــة

 وهـي: الءوتوكـول، يف عليـه منصـوص هـو مـا تتجاوز أخرى أشكالا  وأضا  بالريمو(، )بروتوكول
 الجتـــار أشـــكال ملختلـــف اجلرميـــة األوصـــا  النظـــام وحـــد د ،والتســـوَّل الطبيـــة، التجـــارب إجـــرا 

 إىل تصــــل ماليــــة وغرامـــة ســــنة، (15) الســـجن إىل تصــــل الــــي العقوبـــات وكــــذلك باألشـــخاص،
 فيها تكون الي احلالت يف ت شدد والي ،أمريكي( دولر ألف 266) مايعادل أ  (ريـال )مليون
 مــن جرميــة أ  يف عليــه اجملــي برضــا العتــداد عــدم مبــدأ علــى أكــد   كمــا طفــل، أو امــرأة الضــحية
  النظام. يف عليها املنصوص اجلرائم

 التنفيذ نظام  

م، 3/7/2012هــــ املوافـــق 13/8/1433وتـــاريخ  53الصــادر باملرســـوم امللكـــي رقـــم م/ -23
وهــو أحــد األنظمــة املســاندة لنظــام القضــا ، وكــان الــدافع إلصــداره متابعــة تنفيــذ بعــ  األحكــام 
القضائية املتعلقة باألحوال الشخصية وقضايا املال لضمان سرعة تنفيذها، وخيتص قاضي التنفيذ 

صــــل يف منازعــــات التنفيــــذ مهمــــا كانــــت بســــلطة التنفيــــذ اجلــــء  واإلشــــرا  علــــى إجرا اتــــه، ويف
خيتص بإصدار القرارات واألوامر املتعلقة بالتنفيذ، وله الستعانة باجلهات املختصـة،   قيمتها، كما

 أسند النظام تنفيذ األحكام والقرارات واحملررات املوثقة من بلد أجنيب إىل قاضي التنفيذ. كما

  ااهلية والمؤنسا  الجمعيا  نظام  

م(، 1/12/2015هـــــ املوافــــق )19/2/1437وتــــاريخ  8باملرســــوم امللكــــي رقــــم م/صــــدر  -24
ويهــد  إىل تنظــيم العمــل األهلــي وتطــويره ومحايتــه، واإلســهام يف التنميــة الوطنيــة، وتعزيــز مســامهة 
املــواطن يف إدارة اجملتمــع وتطــويره، وتفعيــل ثقافــة العمــل التطــوعي بــن أفــراد اجملتمــع، وحتقيــق التكافــل 

عي، وقد أنا  النظام بـوزارة العمـل والتنميـة الجتماعيـة الرتخـيص للجمعيـات واملؤسسـات، الجتما
والعمــل علــى تطويرمهــا، وتقــدم اإلعانــات احلكوميــة للجمعيــات. وقــد نــص النظــام علــى مــنح صــفة 
النفـــع العـــام للجمعيـــات الـــي  ـــد  إىل حتقيـــق مصـــلحة عامـــة مبـــا فيهـــا حقـــوق اإلنســـان حبســـ  
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ه، كمـــا حظـــر النظـــام احلجـــز والتنفيـــذ علـــى أمـــوال مجعيـــات النفـــع العـــام إل حبكـــم ( منـــ25) املـــادة
( من النظام. وفيما يتعلق بتيسري اإلجـرا ات فقـد تضـمن 26( من املادة )1قضائي حبس  الفقرة )

( أن يقدم طل  إنشا  اجلمعية من عدد ل يقل عـن عشـرة أشـخاص سـعودين 8النظام يف مادته )
يعيـــة أو العتباريـــة، وأنـــه علـــى وزارة العمـــل والتنميـــة الجتماعيـــة الـــرد علـــى مـــن ذو  الصـــفة الطب

  طل  إنشا  اجلمعية خالل )ستن( يوماا من تاريخ استكمال مسوغات الطل .

 العمل عط التعطل ض  التتايط نظام  
 م،13/1/2014ه املوافـق 12/3/1435( بتـاريخ 18/رقـم )م امللكـي املرسوم صدر مبوج  -25

 وذلـك متييـز، أ  دومنـا حمـددة، ضـوابط وفـق العمـل عـن العـاطلن للعمـال التعـوي  تقدم ويكفل
   .العمل ملزاولة العودة من العامل يتمكن حى

 حكم م  ت واط المنزلية الخ اة ُعمَّاج الئحة  

 م،15/7/2013 املوافق هـ7/9/1434 وتاريخ 310 رقم الوزرا  جملس بقرار صدرت -26
 خــالل مــن املنزليــة اخلدمــة وعامــل العمــل صــاح  بــن العالقــة تنظــيم إىل الالئحــة هــذه و ــد   
 بعــدم العمــل صــاح  ألزمــت   أ ــا تضــمنته مــا أهــم ومــن العالقــة، طــريف والتزامــات حقــوق إيضــاح
تفـق غــري بعمـل   املنزليــة اخلدمـة عامــل تكليـف

 
 صــحته، يهـدد خطــر   فيـه بعمــل   أو العقـد يف عليــه امل

 األجـــر للعامـــل يـــدفع بــأن   العمـــل صـــاح  ألزمــت كمـــا الغـــري، لــدى بالعمـــل أو كرامتـــه ميوـ ـس أو
تفق

 
 باإلضـافة كتابيـاا، الشـهر  ألجره العامل استالم توثيق مع تأخري دون شهر كل  اية عليه امل
 وإجـازة يوميـة براحـة   التمتـع مـن ومتكينـه املنزليـة، اخلدمـة لعامـل املناسـ  السكن توفري وجوب اىل

 إجــازة علــى احلصــول يف - املــر  حــال يف - وأحقيتــه الطرفــان عليــه يتفــق مــا حبســ  أســبوعية
 مــدة إكمالــه حــال يف األجــر مدفوعــة شــهر ملــدة إجــازة علــى واحلصــول األجــر، مدفوعــة مرضــية
 حـال يف العقد انتها  بعد خدمة  اية مكافأة واستحقاقه العمل، صاح  لدى العمل يف سنتن
 تلـزم أحكامـاا  الالئحـة مـواد تضوـمونت   كمـا العمـل. صـاح  لـدى عمـل سنوات أربع مدة إكماله
 وثقافــة اململكــة يف هبــا املعمــول واألنظمــة اإلســالمي، الــدين تعــاليم بــاحرتام املنزليــة اخلدمــة عامــل
 مــع املــءم العمــل عقــد يف عليــه متفــق هــو مــا وفــق العمــلو  بــأدا و  أيضــاا  والتزامــه الســعود ، اجملتمــع

 خيـــالف مـــن كـــل علـــى تطبـــق الـــي العقوبـــات مـــن عـــدد   علـــى اشـــتملت كمـــا العمـــل، صـــاح 
 العالقة. طريف قبل من فيها الواردة األحكام

وقرراما   السراايةالملكيرة و  و اإلضا ة سلى اانس التنظيمية هناك الع ق  اط ااواار -27
 اإللام النظاات لحق ق اإلنساق، واط   رزها  اتانةالتت زا   اط  ،اجلس ال زماء

    م(2014 11 29ه الم ا رر) )1436 2 7وتررامق   20اااررر الملكررت مقررم 
 القضــائية" األحكــام "مدونــة مشــرو  إلعــداد املختصــن مــن جلنــة بتكــوين القاضــي

 مـــواد هيئـــة علـــى تصـــنف حبيـــ  بالقضـــا ، العالقـــة ذات الشـــرعية املوضـــوعات يف
 ؛اإلسالمي الفقه أبواب ضمن
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 الم ا ررررررر) ه1421 7 12 وترررررررامق  166 مقرررررررم الررررررر زماء اجلرررررررس قررررررررام 
 بالعامـــل العمـــل صـــاح  بعالقـــة اخلاصـــة بالضـــوابط املتعلـــق (م2000 10 9)

 التالية: األحكام تضمن وقد الوافد،
 هــو الوافــد والعامــل العمــل صــاح  بــن املــءم العمــل عقــد أن علــى التأكيــد 

 ؛بينهما الناشئة التعاقدية للعالقة املنظم األسا 
  ُيــــــتف  فــــــواز ســــــفر العامــــــل الوافــــــد أو جــــــوازات ل جيــــــوز لصــــــاح  العمــــــل أن

 ؛أسرته أفراد

 ُيمـل مـادام السـعودية العربيـة اململكـة داخـل حبريـة التنقـل الوافـد للعامل جيوز 
 ؛املفعول سارية إقامة رخصة

 علـــــى للحصـــــول وغريهـــــا احلكوميـــــة اجلهـــــات مراجعـــــة الوافـــــد العامـــــل يتـــــوىل 
 ؛كرمياا  عيشاا  ولعائلته له توفر الي اخلدمات

  العمل. صاح  مبصطلح وإبداله ورد أينما الكفيل مصطلح إلغا 

 الم ا ررررررر) ه1425 5 12 وترررررررامق  120 مقرررررررم الررررررر زماء اجلرررررررس قررررررررام 
 يلي: ما على بالتأكيد القاضي (م2004 6 30)
 القتصــــادية األنشــــطة ملزاولــــة تــــراخيص تصــــدر الــــي احلكوميــــة اجلهــــات قيــــام 

 األنشــطة تلــك ملزاولــة الالزمــة الرتاخــيص لســتخراج النســا  طلبــات اســتقبال
 ؛وإصدارها اجلهات تلك متنحها الي

  خـدمات تقـدم الـي اجلهـات مجيع يف نسائية وأقسام وحدات إنشا  يف البد 
 ؛باملرأة عالقة ذات

 حدود داخل مناطق أو أرا  بتخصيص العالقة ذات املختصة اجلهات قيام 
 ؛نسا  فيها تعمل صناعية مشروعات إلقامة و يئتها املدن

 مــن نســائية جلنــة بتشــكيل الســعودية والصــناعية التجاريــة الغــر  جملــس قيــام 
 والكفا ة. اخلءة ذوات

 الم ا ررررررررر) رهررررررررر1429 10 28 وترررررررررامق  8382 مقرررررررررم السررررررررراات ااارررررررررر 
 حبقـوق املتعلقـة التوصـيات مـن عـدد على باملوافقة القاضي (م2008 10 28)

 أمهها: منو  املرأة،
 ؛األسرة حماكم يف الدول جتارب من الستفادة 

 مسـتقلة نسـائية إدارة بإشـرا  العـدل وكتابـات احملاكم يف نسائية أقسام إجياد 
 ؛الرئيس اجلهاز يف
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 مـــع املـــرأة حقـــوق متـــس مماطلـــة أ  معاجلـــة تتضـــمن الـــي اإلجـــرا ات تطبيـــق 
 وتطبيـــــق دعواهـــــا رفـــــع بســـــب  لـــــه تتعـــــر  قـــــد عنـــــف أ  منـــــع إىل الســـــعي

 ؛ذلك ثبوت حال العقوبات

  لتلقيهـا وواضـحة حمكمـة طريقـة وإجيـاد النسـا  من الواردة بالشكاوى العتنا 
 ومعاجلتها. منها والتحقق

 الم ا رررررر) ه1433 12 27 وتررررررامق  406 مقررررررم الرررررر زماء اجلررررررس قرررررررام 
 الســعودية املــرأة أبنــا  خــدمات نقــل علــى باملوافقــة القاضــي (م2012 11 12)

 ولوالـــد م اململكـــة، يف مقيمـــن كـــانوا إذا والـــد م؛ إىل أجنـــيب رجـــل مـــن املتزوجـــة
 إقـامتهم، رسـوم الدولـة تتحمـل وأن اململكـة، خـارج كـانوا إذا اسـتقدامهم يف احلق

 يعــاملوا وأن خــدما م، نقــل دون اخلــاص القطــا  يف بالعمــل هلــم الســماح وكــذلك
 تـــوطن نســـ  ضـــمن وُيتســـبون والعـــالج الدراســـة حيـــ  مـــن الســـعودين معاملـــة

 مـــن املتزوجـــة الســـعودية للمـــرأة كـــذلك يســـمح وأن اخلـــاص، القطـــا  يف الوظـــائف
 إذا إليهــا خدماتــه نقــل أو اململكــة، خــارج كــان إذا زوجهــا باســتقدام أجنــيب رجــل
 القطــــا  يف بالعمــــل لــــه يســــمح كمــــا ذلــــك، يف ورغــــ  اململكــــة يف مقيمــــاا  كــــان

 به. معرت  سفر جواز لديه يكون أن بشر  اخلاص؛

 ( وتررررررامق  192قرررررررام اجلررررررس الرررررر زماء مقررررررم )ه الم ا رررررر)  1431  6 03
ـــــى الضـــــوابط اخلاصـــــة بوضـــــع األطفـــــال  (م2010 5 17) القاضـــــي باملوافقـــــة عل

الســـعودين يف اخلـــارج مـــن أب ســـعود  وأم غـــري ســـعودية. الـــي  ـــد  إىل معاجلـــة 
أوضــا  األطفــال الســعودين يف اخلــارج ومــا يعانونــه مــن إمهــال وعــوز بســب  إنكــار 

حيح أوضـــا  أولده وفقـــاا للتعليمـــات تنكـــر األب هلـــم. حيـــ  ألزمـــت األب بتصـــ أو
املنظمــــة لــــذلك يف حــــال اعرتافــــه هبــــم، ويف حــــال عــــدم متكنــــه مــــن الصــــر  علــــيهم 
ـــــة لرعايـــــة األســـــر الســـــعودية يف اخلـــــارج أو غريهـــــا مـــــن  فيحـــــالون إىل اجلمعيـــــة اخلريي
اجلمعيــات املماثلــة ليخصــص هلــم مبلــ  شــهر  يصــر  مــن اجلمعيــة. وعنــدما ينكــر 

كر هلم، فعلى األم تقدم ما يلزم من وثائق تثبت أ ا تزوجت منه األب أولده أو يتن
ونـــتج عـــن هـــذا الـــزواج األولد الـــذين ينكـــرهم؛ وللجهـــة املعنيـــة يف بلـــدها أو املمثليـــة 
الســعودية يف ذلــك البلــد طلــ  تصــحيح وضــع األولد. وعنــد ورود اإلفــادة متضــمنة 

ـــه، تب لـــ  األم، وإذا أصـــرت أ ـــم إنكـــار األب أو مـــن يقـــوم مقامـــه نســـ  األولد إلي
أولده فلهـــا إقامـــة دعـــوى قضـــائية إلثبـــات نســـبهم إليـــه، وعنـــد ثبـــوت النســـ ؛ ي لـــزم 
األب أو من يقوم مقامه بتنفيذ األحكام الصادرة يف حقه، وتصحيح أوضـا  أولده 
نظامــــاا، وذلــــك وفقــــاا لضــــوابط تنفيــــذ األحكــــام األجنبيــــة، وإذا تنكــــر األب ألولده 

ليــه؛ ف يلــزم بتصــحيح أوضــاعهم نظامــاا، وصــر  نفقــا م، وإن كــان الثابــت نســبهم إ
عاجزاا عن صر  النفقة، تسجل األسرة لدى اجلمعية اخلريية لرعاية األسر السعودية 

 يف اخلارج أو غريها من اجلمعيات املماثلة لتتوىل الصر  عليهم وفقاا لنظامها. 
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 السع  قة العر ية المملكة اسلي  انضمت  و صا قت التت واالتفاقيا  الصك ك (ب) 

 اإلنســــان حقــــوق اتفاقيــــات مــــن العديــــد يف طرفــــاا  الســــعودية العربيــــة اململكــــة أصــــبحت -28
 :اململكة إليها انضمت أو صادقت الي والصكوك التفاقيات أهم ومن الدولية،و  اإلقليمية

 ـهـــــــ16/4/1416 وتـــــــاريخ 7م/ رقـــــــم امللكـــــــي املرســـــــوم مبوجـــــــ  ،الطفـــــــل حقـــــــوق اتفاقيـــــــة 1
 م.12/9/1995 املوافق

 الالإنســــانية أو القاســــية العقوبــــة أو املعاملــــة ضــــروب مــــن وغــــريه التعــــذي  مناهضــــة اتفاقيــــة  2
 م.8/8/1997 املوافق هـ4/4/1418 وتاريخ 11م/ رقم امللكي املرسوم مبوج  ،املهينة أو

 امللكــــي املرســــوم مبوجــــ  ،العنصــــر  التمييــــز أشــــكال مجيــــع علــــى للقضــــا  الدوليــــة التفاقيــــة 3
 م.20/8/1997 املوافق هـ16/4/1418 وتاريخ 12م/ رقم

 25م/ رقـــم امللكـــي املرســوم مبوجـــ  املــرأة، ضـــد التمييـــز أشــكال مجيـــع علــى القضـــا  اتفاقيــة 4
 م.28/8/2000 املوافق هـ28/5/1421 وتاريخ

 هـ27/8/1427 وتاريخ 54م/ رقم امللكي املرسوم مبوج  اإلسالم، يف الطفل حقوق عهد 5
 م.20/9/2006 املوافق

 لتفاقيـة املكمـل واألطفـال النسـا  وخباصـة باألشـخاص الجتـار ومعاقبـة وقمـع منـع بروتكـول 6
 مبوجـــ  وذلـــك م،2000 لعـــام الوطنيـــة عـــء املنظمـــة اجلرميـــة مكافحـــة بشـــأن املتحـــدة األمـــم
 م.26/6/2007 املوافق هـ،11/6/1428 وتاريخ 56م/ رقم امللكي املرسوم

 28م/ امللكـــــــي املرســـــــوم مبوجـــــــ  ،وبروتوكوهلـــــــا اإلعاقـــــــة ذو  األشـــــــخاص حقـــــــوق اتفاقيـــــــة 7
 م.27/5/2008 املوافق هـ22/5/1429 وتاريخ

 هــ27/3/1430 وتـاريخ 19م/ رقـم امللكـي املرسـوم مبوجـ  ،اإلنسان حلقوق العرا امليثاق 8
 م.24/3/2009 املوافق

ببيـــع وبغـــا  األطفـــال واســـتغالهلم يف املـــواد  الءوتوكـــول الختيـــار  لتفاقيـــة حقـــوق الطفـــل املتعلـــق 9
 م.ن30/6/2010املوافق  ـه18/7/1431وتاريخ  38مبوج  املرسوم امللكي رقم م/ ،اإلباحية

 ،املسـلحة النزاعات يف األطفال باشرتاك املتعلق الطفل حقوق لتفاقية الختيار  الءوتوكول 10
 م.30/6/2010 املوافق هـ18/7/1431 وتاريخ 39م/ رقم امللكي املرسوم مبوج 

  أمهها: منو  الدولية العمل ملنظمة اتفاقية (16) يف طرفاا  اململكة أصبحت كما -29
 امللكـــي املرســـوم مبوجـــ  ،م1930 لعـــام 29 الـــرقم ذات اإللزامـــي أو اجلـــء  العمـــل اتفاقيـــة 1

 م.20/2/1978 املوافق هـ12/3/1398 وتاريخ 15م/ رقم
 ،م1951لعــام  100أجــور العمــال والعــامالت عنــد تســاو  العمــل ذات الــرقم اتفاقيــة تســاو   2

 م.20/2/1978هـ املوافق 12/3/1398وتاريخ  15مبوج  املرسوم امللكي رقم م/
 املرســـوم مبوجـــ  ،م1957 لعـــام 105 الـــرقم ذات )الســـخرة( اجلـــء  العمـــل حظـــر اتفاقيـــة 3

 م.20/2/1978 املوافق هـ12/3/1398 وتاريخ 15م/ رقم امللكي
 املرسـوم مبوجـ  ،م1958 لعـام 111 الـرقم ذات واملهـن العمالـة يف العنصـرية التفرقة اتفاقية 4

 م.20/2/1978 املوافق هـ12/3/1398 وتاريخ 15م/ رقم امللكي
 مبوجــ  ،م1999 لعــام 182 الــرقم ذات األطفــال عمــل أشــكال أســوأ حظــر بشــأن اتفاقيــة 5

 م.16/4/2001 املوافق هـ22/1/1422 وتاريخ 3م/ رقم امللكي املرسوم
 املرســـوم مبوجـــ  ،م1973 وتـــاريخ 138 الـــرقم ذات الســـتخدام لســـن األدىن احلـــد اتفاقيـــة 6

 م.28/4/2013 املوافق هـ18/6/1434 وتاريخ 37م/ رقم امللكي
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 اإلنساق  حق ق المعنية المؤنسا  )ج( 

غـــــري ، واملوافقـــــة علــــى إنشـــــا  املؤسســـــات مت إنشــــا  العديـــــد مـــــن املؤسســــات احلكوميـــــة -30
احلكوميــة الــي ت عــد حبمايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان أو حبقــوق حمــددة منهــا، فانــ  مســـؤوليات 
اجلهـات احلكوميـة املعنيــة باألسـا  بإعمـال حقــوق اإلنسـان كـل يف جمــال اختصاصـه، ومـن تلــك 

 املؤسسات:

 اإلنساق حق ق هيئة  

 م،12/9/2005 املوافـق هــ8/8/1426 بتـاريخ 207 رقـم الوزرا  جملس بقرار أ نشئت -31
 وفقــاا  وتعزيزهــا اإلنســان حقــوق محايــة إىل د  ــو  ،(4)بامللــك مباشــرة تــرتبط حكوميــة جهــة وهــي

 تتيح واسعة صالحيات تنظيمها منحها وقد اإلسالمية، الشريعة أحكام ضو  يف الدولية للمعايري
  يلي: ما الصالحيات هذه أبرز ومن وحرية، باستقاللية مهما ا أدا  هلا

 يتعلــق فيمــا الســارية واللــوائح لألنظمــة املعنيــة احلكوميــة اجلهــات تنفيــذ مــن التأكــد 
 ؛اإلنسان حلقوق انتهاكاا  تشكل الي التجاوزات عن والكشف اإلنسان حبقوق

  ؛اإلنسان حبقوق املتعلقة األنظمة مشروعات يف الرأ  إبدا 

  احلكومية لتطبيق ما خيصـها مـن الصـكوك الدوليـة حلقـوق اإلنسـان الـي متابعة اجلهات
 ؛انضمت إليها اململكة والتأكد من اختاذ تلك اجلهات اإلجرا ات الالزمة لتنفيذها

 ورفــع الختصــاص جهــة مــن إذن دون وقــت أ  يف التوقيــف ودور الســجون زيــارة 
 ؛امللك إىل عنها تقارير

 اإلجـرا ات واختاذ صحتها، من والتحقق نسان،اإل حبقوق املتعلقة الشكاوى تلقي 
 ؛بشأ ا النظامية

 اإلنسان. حبقوق الوعي لتنمية العامة السياسة وضع  

 تتضـمن اململكـة، يف اإلنسـان حقـوق حالـة عن تقارير تقدم اهليئة أن اىل اإلشارة وجتدر -32
 اململكـــة التزامـــات مـــن خيصـــها مـــا احلكوميـــة األجهـــزة بتنفيـــذ تتعلـــق مالحظـــات مـــن رصـــدته مـــا

 خلـــص وقـــدا تلقتـــه مـــن شـــكاوى يف هـــذا الشـــأن، ومـــ اإلنســـان، حلقـــوق الدوليـــة املعـــايري مبوجـــ 
 حكوميـة، جلنـة قبـل مـن دراسـتها متـت توصـية، (75) إىل م2012الذ  أصـدرته يف عـام  التقرير
  لتنفيذها. املناسبة االيات بوضع وقامت

__________ 

 هـــ5/6/1437 بتــاريخ اإلنســان حقــوق هيئــة تنظــيم مــواد مــن عــدد بتعــديل القاضــي الــوزرا  جملــس قــرار صــدر (4)
 م(.14/3/2016)
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 اإلنسانية وااعماج لإل اثة نلماق المل  ارأز  

 هــ24/7/1436 يف انشـاؤه مت الدوليـة واإلنسـانية اإلغاثيـة لألعمـال خمصـص دويل مركز هو -33
 العامليــة النمــاذج أحــد  وفــق املصــممة الــءامج مــن جمموعــة عــء يعمــل م،12/5/2015 املوافــق
 العربيــة اململكـة تقــدمها الـي والعــون اإلغاثـة بــرامج لعبتـه الــذ  احليـو  للــدور امتـداداا  يكــون لكـي

 توحيـد هبـد  كرمية، حياة لتعي  معانا ا ورفع ملساعد ا وذلك املنكوبة للمجتمعات السعودية
 اإلغاثيـة باألعمـال العالقـة ذات اجلهـات كافـة بـن والتنسيق اخلارج، يف للمملكة اإلغاثي العمل

 اليمـــي الشـــع  ملســـاعدة (األمـــل إعـــادة) عمليـــة وتعـــد اململكـــة. يف (احلكوميـــة وغـــري احلكوميـــة)
 املركز. تولها الي الءامج أوىل الشقيق

 اإلنساق لحق ق ال لنية الجمعية  

 وحتظــى حكــومي، جهــاز بــأ  ارتبــا  أ  هلــا لــيس حكوميــة غــري وطنيــة مؤسســة وهــي -34
 كـان سـوا  عنـه والـدفا  اإلنسـان حقـوق وتعزيـز حبمايـة وت عـد شـئو ا، مجيـع يف التام بالستقالل

 واملنظمــات احلكوميــة غــري واجلمعيــات احلكوميــة اجلهــات مــع وتتعامــل زائــراا، أو مقيمــاا  أو مواطنــاا 
 مهما ا: أبرز ومن األسا ، نظامها وفق أجلها من قامت الي األهدا  ُيقق مبا الدولية

 يف الداخليــة األنظمــة ويف للحكــم، األساســي النظــام يف ورد مــا تنفيــذ مــن التأكــد 
 ؛اإلنسان حبقوق العالقة ذات اململكة

 للمعـــايري وفقـــاا  اإلنســـان، حقـــوق قضـــايا جتـــاه التزاما ـــا اململكـــة تنفيـــذ مـــن التأكـــد 
 ؛اإلنسان حلقوق واإلقليمية الدولية

 املخالفـات دعـاوى مـن والتحقـق املختصـة، اجلهـات مع ومتابعتها الشكاوى تلقي 
 اإلنسان. حبقوق املتعلقة والتجاوزات

وجتــدر اإلشــارة إىل أن اجلمعيــة  .اململكــة يف اإلنســان حقــوق حالــة تتنــاول ســنوية تقــارير وتصــدر
م( بتعــديل نظامهــا األساســي ليتفــق مــع 14/2/2015هـــ املوافــق )25/4/1436قامــت بتــاريخ 
  م.1993مباد  باريس 

 اانري ااااق  رنااج  

ه 16/10/1426/م ب وتـــــــــاريخ 11471ئ مبوجـــــــــ  األمـــــــــر الســـــــــامي رقـــــــــم أ نشــــــــ -35
 العنـف، مـن األسـرة محايـة إىل يهد  حكومي غري وطي برنامج   هوو  ،م18/11/2005 املوافق
 والتوعيـــة اجملـــال، هـــذا يف املختصــة اجلهـــات وإفـــادة ودراســـتها اإلســا ة حـــالت رصـــد خـــالل مــن

 وإمهــال معاملــة إســا ة حلــالت "الــوطي "الســجل آلياتــه ضــمن الءنــامج ويعتمــد العنــف، بأضــرار
 متطـــور مركـــز  إلكـــرتوي ســـجل وهـــو الصـــحي، بالقطـــا  الســـعودية العربيـــة اململكـــة يف األطفـــال
 مباشـرة الطفـل محايـة مراكـز قبل من وإحالت وعالجية وتشخيصية دميوغرافية بيانات فيه ت دخل
 هبـد  مسـتمر، بشـكل وحتـد  األطفال، وإمهال معاملة إسا ة حالت رصد عند اإلنرتنت عء
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 يف الطفـل محايـة اسـرتاتيجيات لصانعي متكاملة رؤية إعداد يف تساهم سنوية بإحصا ات اخلروج
 مظلـة حتـت املنفـذة االيـات أبـرز أحـد (116111) اهلـاتفي الطفـل مسـاندة خط ويعد   اململكة،
 لســو  يتعرضــون ممــن عشــرة الثامنــة ســن دون األطفــال ودعــم مســاندة إىل  ــد  والــي الءنــامج
  .اإلمهال أو املعاملة

  ااشخاص االتجام  رائم لمكا حة ال ائمة اللجنة  

 م13/7/2009 ه املوافق20/7/1430وتاريخ  244ش كلت مبوج  قرار جملس الوزرا  رقم  -36
 االيـات أهـم مـن اللجنـة هذه وتعتءيف هيئة حقوق اإلنسان وتضم عدد من اجلهات احلكومية، 

 منها: املهام من بعدد وت عد باألشخاص"، الجتار جرائم مكافحة "نظام لتنفيذ الوطنية

 ؛إيذائهم معاودة عدم لضمان الضحايا أوضا  متابعة 

 إنفــــاذ رجــــال وتــــدري  الضـــحايا عــــن النشــــط البحــــ  علـــى حتــــ  سياســــة وضـــع 
 ؛عليهم التعر  وسائل على القانون

 الــي الدولـة يف األصـلي ملوطنـه عليـه اجملـي إلعـادة املختصـة السـلطات مـع التنسـيق 
 ؛ذلك طل  مى أخرى دوله أ  يف إقامته مكان إىل أو جنسيتها ُيمل

 العمـل مـن ميكنه مبا النظامية أوضاعه وتوفيق اململكة يف عليه اجملي بإبقا  التوصية 
 .ذلك األمر أقتضى إذا

 للطف لة ال لنية اللجنة  

 م،17/10/2005 ه املوافـق14/9/1426وتـاريخ  238شكلت مبوج  قرار جملس الوزرا  رقـم  -37
 رعايـة جمـال يف للدولة السرتاتيجية واخلطط العامة السياسات باقرتاح املعنية احلكومية اجلهة وهي

 بالتنسـيق األطفـال برعايـة املتعلقـة واملشروعات الءامج ووضع تنفيذها، ومتابعة ومحايتهم األطفال
 .العالقة ذات احلكومية اجلهات مع

 ال لنت للح ام العزقز عب  المل  ارأز  

 م،24/7/2003هــ املوافـق 24/5/1424/م وتـاريخ 339مبوجـ  األمـر السـامي رقـم أ نشئ  -38
 احلـــوار خـــالل مـــن اإلنســـان، حقـــوق قضـــايا مقـــدمتها ويف الوطنيـــة القضـــايا معاجلـــة إىل ويهـــد 
 أهدافـه ومـن ومكوناتـه، أطيافـه مبختلف اجملتمع أفراد مجيع فيه يساهم الذ  واملوضوعي الشفا 

 .والتعبري الرأ  حرية يف احلق ملمارسة ةوصاحل مالئمة بيئة إجياد

 االنتصا  ونبل التمييز وع م المساوا  ) ( 

 وحرمـــت املســـاواة أوجبـــت الـــي اإلســـالمية الشـــريعة مـــن كافـــة أنظمتهـــا اململكـــة تســـتمد -39
 وجعلنـاكم وأنثـى ذكـر   مـن خلقنـاكم إنـا النـا  أيهـا }يـا :تعـاىل اهلل قـال حيـ  ،والعنصـرية الظلم
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 اهلل صــلى - حممــد اهلل رســول قــال كمــا {(5)أتقــاكم اهلل عنــد أكــرمكم إن لتعــارفوا وقبائــل شــعوباا 
 مجعا : للبشرية موجه اإلنسان حلقوق إعالن أول تعتء الي الودا  حجة خطبة يف - وسلم عليه
 اهلل عنــد أكــرمكم إن تــراب مــن وآدم ادم كلكــم واحــد أبــاكم وإن واحــد ربكــم إن النــا  "أيهــا

 الســعودية العربيــة اململكــة جعلــت لــذلك بــالتقوى". إل أعجمــي علــى فضــل لعــرا ولــيس أتقــاكم
 النظـــام مـــن (8) املـــادة نـــص يف جـــا  كمـــا ،فيهـــا احلكـــم عليهـــا قـــام الـــي املبـــاد  مـــن املســـاواة
 حبقـوق الصـلة ذات اململكـة أنظمـة مجيـع فـإن وبالتايل  .- ذكرها تقدم الي - للحكم األساسي
 وتوجـ  العنصـر ، التمييـز فيهـا مبـا التمييـز أشكال مجيع وجترم املساواة، مبدأ على تقوم اإلنسان

 ديانتــه كانــت أيــاا  وإنصــافه اإلنســان حقــوق ومحايــة تعزيــز الصــلة ذات الدولــة أجهــزة مجيــع علــى
 حـق بإعمـال ميثلها من أو األجهزة تلك من أ  إخالل حالة ويف جنسيته، أو جنسه أو عرقه أو
  التالية: االيات من أ  إىل اللجو  حقه انتهك فلمن احلقوق، من

 ؛العالقة ذات احلكومية اإلدارات 

 ؛احلكومية وغري احلكومية اإلنسان حقوق مؤسسات 

  أمــرا  املنــاطق )احلكــام اإلداريــون(: حيــ  تضــمن نظــام املنــاطق الصــادر بــاألمر امللكــي
)ج( مــــن  م يف الفقــــرة02/03/1992املوافــــق  هـــــ27/8/1412وتــــاريخ  92رقــــم أ/
( أن على أمرا  املناطق كفالة حقوق األفـراد وحريـا م، وعـدم اختـاذ أ  إجـرا  7املادة )

 ؛ونظاماا  ميس تلك احلقوق واحلريات إل يف احلدود املقررة شرعاا 

  مـن النظـام األساسـي للحكـم  (43)جملـس امللـك وجملـس ويل العهـد: إذ نصـت املـادة
فتوحان لكـل مـواطن ولكـل مـن لـه شـكوى على أن "جملس امللك وجملس ويل العهد م

 ؛أو مظلمة، ومن حق كل فرد خماطبة السلطات العامة فيما يعر  له من الشئون"

 واحملــاكم العــام، القضــا  إطــار يف درجا ــا فميــع احملــاكم يف ممثلــة العدليــة اجلهــات 
 التحقيـــق وهيئـــة اإلدار (، )القضـــا  املظـــا  ديـــوان ضـــمن درجا ـــا فميـــع اإلداريـــة

 العامة(. )النيابة العام لدعا وا

  العاشر  التنمية خطة (ه) 

 2015 مـن املوافق هـ40/1441 إىل هـ36/1437 من العاشرة التنمية خطة تضمنت -40
 وهـــذا اإلنســـان، حقـــوق ومحايـــة تعزيـــز إىل الراميـــة والسياســـات األهـــدا  مـــن عـــدداا  م2019 إىل
 احلق إعالن يف ورد كما األسا  وموضوعها حمورها باعتباره باإلنسان التنمية ارتبا  مفهوم يعزز
  يلي: ما والسياسات األهدا  تلك أبرز ومن م،1986 التنمية يف

 ــــز  مفهــــوم ترســــيخ أبرزهــــا: السياســــات مــــن طائفــــة ويشــــمل الوطنيــــة الوحــــدة تعزي
 ؛اإلنسان حقوق ومحاية واملساواة، العدل مباد  وتعزيز واحلوار، الوسطية

__________ 

 .13 الحجرا   ن م  (5)
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 متكينهـا خالل من وذلك املختلفة، التنمية جمالت يف اسهامها وزيادة املرأة متكن 
 ؛وإدارياا  واقتصادياا  اجتماعيا

 كفــا ة ورفــع املــدي، اجملتمــع مؤسســات ودعــم املؤسســي، اإلصــالح مســرية تعزيــز 
 ؛وموظفيها الدولة أجهزة وإنتاجية

  يف كفايتهـــا وزيـــادة للســـكان، املقدمـــة العامـــة واملرافـــق اخلـــدمات بكفـــا ة الرتقـــا 
 ؛املناطق خمتلف

 الســـكان، جلميـــع العاليـــة اجلـــودة ذات واملتكاملـــة الشـــاملة الصـــحية الرعايـــة تـــوفري 
 ؛عليها احلصول وتيسري

 تيسري حصول املواطنن على السكن املالئم وفق برامج وخيارات متنوعة تليب الطل ؛ 

 ؛البطالة من واحلد الوطنية للعمالة والكافية املالئمة العمل فرص توفري 

 ؛والطفولة األسرة ورعاية الجتماعي، األمان شبكات تعزيز 

 النشـــر، حركـــة دعـــم ويشـــمل اإلعالمـــي، بالعمـــل والرتقـــا  الثقافيـــة، احلركـــة تنميـــة 
  .الثقافية املخرجات مبختلف العامة املكتبات وإثرا  الكت ، وإنتاج والرتمجة،

 2030 السع  قة العر ية المملكة ؤقةم  )و( 

 م،25/4/2016 املوافـق  ه18/7/1437 بتـاريخ (308) رقـم الوزرا  جملس قرار صدر -41
 وبـرامج خططـاا  الرؤيـة هـذه وتتضـمن ،"2030 السرع  قة العر يرة المملكرة "مؤقة علـى باملوافقة
 إمنوذجــاا  اململكــة جعــل إىل  ــد  حيــ  واســعة، واجتماعيــة اقتصــادية قطاعــات تشــمل تنمويــة
 الرؤيــة هــذه لتحقيــق وااليــات الوســائل أبــرز ومــن األصــعدة، كافــة علــى العــا  يف ورائــداا  ناجحــاا 
 وكــذلك والتوجهــات، الــرؤى وبرنــامج احلكومــة هيكلــة إعــادة برنــامج مثــل الــءامج بعــ  إطــالق
 يف الرؤيــة هـذه أن مـن وبـالرغم الـوطي، التحـول وبرنـامج األدا ، وقيـا  األنظمـة، مراجعـة برنـامج
 بالضـرورة إجيابيـاا  تنعكس غايات حتقيق إىل ترمي كو ا اإلنسان وقحبق وثيق ارتبا  ذات جمملها
 اإلنســان، حقــوق مــن عـدد علــى صــراحةا  نصـت أ ــا إل اململكــة؛ يف اإلنسـان حقــوق حالــة علـى
 يف واحلـــق والتـــدري ، والتعلـــيم الرتبيـــة يف واحلـــق الصـــحة، يف واحلـــق األمـــن، يف احلـــق أبرزهـــا: مـــن

 تكـــوين وحريـــة والعامـــة، السياســـية احليـــاة يف املشـــاركة وتعزيـــز املـــرأة ومتكـــن األســـرة ومحايـــة العمـــل
  والرتفيه. الرياضية األنشطة ويف الثقافية املشاركة يف واحلق ودعمها اجلمعيات
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 االتفاقيرررة  حكرررام ارررط المملكرررة  ررر  التزارررت ارررا تنفيرررذ  شرررتق اعل ارررا  -ثانياا  
 للجنة الختااية والتعليقا 

  (1)  الما   

 التمييـــز وحرَّمـــت والواجبـــات، احلقـــوق يف واملســـاواة العـــدل اإلســـالمية الشـــريعة أوجبـــت -42
 اهلل صـلى - حممـد اهلل رسـول قـال حيـ  حترمـه شـرعية بنصوص   وخصته أشكاله بكافة العنصر 

 للحكـم األساسي النظام تضمن فقد لذلكو   (6)منتنة" فإ ا "دعوها العنصرية عن - وسلم عليه
 يف احلكــم "يقــوم أن علــى منــه (8) املــادة نصــت حيــ  واملســاواة، العــدل تكفــل وأحكامــاا  اا مبادئــ

 اإلسالمية". الشريعة وفق واملساواة، والشورى، العدل، أسا  على السعودية العربية اململكة

 نظامهــا الــوطيكمــا أن التفاقيــة بانضــمام اململكــة إليهــا أصــبحت جــز اا ل يتجــزأ مــن  -43
من احلجية القانونية الي تتمتع هبـا أنظمـة اململكـة العاديـة،  ذاتهلقدر (، وتتمتع باالقانون الوطي)

بـــــذات األداة القانونيـــــة  إىل التفاقيـــــات أو املصـــــادقة عليهـــــا؛ تصـــــدرحيـــــ  إن إرادة اإلنضـــــمام 
( مـن النظـام 70املـادة )وفقـاا ملـدلول تصدر هبا أنظمة اململكة العادية، وهي املرسوم امللكـي،  الي

علـــى أن "تصـــدر األنظمـــة، واملعاهـــدات، والتفاقيـــات الدوليـــة، الـــي نصـــت  األساســـي للحكـــم
والمتيازات، ويتم تعديلها مبوج  مراسيم ملكية". فضالا عن ذلك، فإن املرسوم امللكي الصـادر 

كـل   -ئـيس جملـس الـوزرا ، والـوزرا  باملوافقة على النضمام إىل التفاقيـة تضـمن أن علـى نائـ  ر 
( 11( مـــن املـــادة )1يـــه الفقـــرة )تنفيـــذ هـــذا املرســـوم. ويعـــزز ذلـــك مـــا نصـــت عل -خيصـــه  فيمـــا
 287رار جملــــــــــس الــــــــــوزرا  رقــــــــــم الصــــــــــادرة بقــــــــــ إجــــــــــرا ات عقــــــــــد التفاقيــــــــــات الدوليــــــــــة مـــــــــن

 ـــ املعنيــة اجلهــات تتخــذ بــأن تقضــي والــي ،م(26/7/2010) املوافــق هـــ14/8/1431 وتــاريخ
 التزامـات فميـع الوفـا  يضـمن مبـا لتنفيـذها الالزمـة اإلجـرا ات- النفـاذ حيـز التفاقية دخول عند

  عليها. املرتتبة اململكة

 (24) الختاات والتعلي) (2) الما    
 اإلنسان حقوق الدولة حتمي" أن على للحكم األساسي النظام من (26) املادة نصت -44
 العربيــــة اململكــــة يف احلكــــم "يقــــوم أن علــــى (8) املــــادة نصــــت كمــــا اإلســــالمية"، الشــــريعة وفــــق

 ضـــمان ســـبيل ويف اإلســـالمية". الشـــريعة وفـــق واملســـاواة والشـــورى العـــدل أســـا  علـــى الســـعودية
 الـذ  القضـا يف مقـدمتها  ولالنتصـا ، للرقابـة آليـات أ نشـئت فقد وغريها، املباد  هذه إعمال
 كفـل وقـد التمييـز. وعـدم املسـاواة يف احلـق فيهـا مبـا اإلنسان حقوق إلعمال الرئيس الضامن يعد

 (47) املـادة نصـت حي  متييز، أ  دومنا للجميع القضا  أمام املساواة للحكم األساسي النظام
 إىل وإضـــافة اململكـــة"، يف واملقيمـــن للمـــواطنن بالتســـاو  مكفـــول التقاضـــي حـــق" أن علـــى منـــه

__________ 

 الشي . حتقري على للدللة وتستخدم متعفنة أ  (6)
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 (1) املـادة نصـت فقد السابقة، اململكة تقارير يف ذكره مت ملا وتأكيداا  التقرير، هذا يف ذكره مت ما
علـى أن "اجلـدارة هـي األسـا  يف  م1977هــ املوافـق 1397عـام الصـادر املدنيـة مـن نظـام اخلدمـة 

شـغل وبذلك فإنه ل يوجد أ  مانع نظـامي ُيـول دون  "،ختيار املوظفن يف شغل املناص  العامةا
 ( مـن نظـام العمــل3ضـمنت املـادة ). كمـا تأ  مـواطن للوظيفـة العامـة أو الوظـائف العليـا يف الدولــة

 م(27/9/2005املوافــق )هـــ 23/8/1426( وتــاريخ 51الصــادر باملرســوم امللكــي الكــرم رقــم )م/
( مـــن النظـــام 2أن العمـــل حـــق للمـــواطن، واملواطنـــون متســـاوون يف حـــق العمـــل. كمـــا نصـــت املـــادة )

الشـــاملة املتكاملـــة جلميـــع علـــى أنـــه "يهـــد  هـــذا النظـــام إىل ضـــمان تـــوفري الرعايـــة الصـــحية  الصـــحي
( مـن نظـام مزاولـة املهـن الصـحية علـى 5السكان بطريقة عادلـة وميسـرة ومنظمـة". كمـا نصـت املـادة )

أن "يـــزاول املمـــار  الصـــحي مهنتـــه ملصـــلحة الفـــرد واجملتمـــع يف نطـــاق احـــرتام حـــق اإلنســـان يف احليـــاة 
 ".يف اململكة مبتعداا عن الستغالل وسالمته وكرامته مراعياا يف عمله العادات والتقاليد السائدة

 املوافــق هـــ(40/1441 إىلهـــ 36/1437)مــن  (7)وقــد تضــمنت خطــة التنميــة العاشــرة -45
هــد  تعزيــز الوحــدة الوطنيـــة -( 41كمــا أ شــري إليــه يف الفقـــرة )- م(2019 إىلم 2015) مــن

السياســـات الـــذ  يســـهم يف تعزيـــز املســـاواة ومكافحـــة التمييـــز العنصـــر ، ويشـــمل هـــذا اهلـــد  
 ااتية: 

  ؛اجملتمع فئات لدى الوطي والنتما  املواطنة قيم غر 

 ؛الوطنية القضايا معاجلة يف دوره وتعزيز الفكر ، واحلوار الوسطية مفهوم ترسيخ 

 ؛اجملتمع فئات بن وتعميقها واملساواة، العدل مباد  تعزيز 

  الشريعة اإلسالمية وأحكامها.محاية حقوق اإلنسان، ونشر الوعي هبا يف ضو  تعاليم   

 الشــريعة أحكـام خيـالف مـا نشــرو  ،والنشـرو  املطبوعـات نظـام مــن (9) املـادة حظـرت كمـا -46
 احلـ  أو اإلجرام وتشجيع املواطنن، بن الفرقة وب  النعرات وإثارة النافذة، واألنظمة اإلسالمية

 املعلوماتيــة جــرائم نظــام مــن (3) املــادة تضــمنت كمــا الــبالد. يف العــام بالشــأن يضــر ومــا عليــه،
 عــن تزيــد ل مــدة بالســجن العقــاب هـــ8/3/1428 وتــاريخ 17م/ رقــم امللكــي باملرســوم الصــادر
ـــــد ل وغرامـــــة ســـــنة ـــــى تزي ـــــف 500) عل ــــــال أل ـــــف 133) مايعـــــادل أ  (ري  أمريكـــــي(، دولر أل
 املعلومات تقنيات وسائل عء هبم الضرر ويلحق بااخرين يشهر من العقوبتن هاتن بإحدى أو

 العـــام، بالنظــام املســا  شــأنه مــن مــا ينــتج مــن معاقبــة منــه (6) املــادة تضــمنت كمــا املختلفــة،
 عـن ختزينـه أو إرسـاله أو إعـداده أو اخلاصـة، احليـاة حرمـة أو العامـة، ااداب أو الدينيـة، القيم أو

 علــى تزيــد ل مــدة بالســجن معاقبتــه اايل، احلاســ  أجهــزة أحــد أو،  املعلوماتيــة الشــبكة طريــق
 أمريكـي(، دولر ألـف 800) مايعـادل أ  (ريــال ماليـن 3) على تزيد ل وبغرامة سنوات مخس

 منظمـــات أو أشـــخاص قيـــام اململكـــة أنظمـــة حتظـــر لـــذلك، وتبعـــاا  العقـــوبتن. هـــاتن بإحـــدى أو
  العنصر . التمييز برعاية

__________ 

 (.12) الختاات اللجنة تعلي) اط  ان  المعل اا  هذه تغطت (7)
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 إسـا ة يعـد العامـة السـلطة رجـال قبـل مـن العنصـر  التمييـز ممارسة أن إىل اإلشارة جتدر -47
 اإلجـرا ات نظـام مـن (2) املـادة تضـمنت وقد،  اململكة أنظمة   هاحتظر  الي السلطة لستخدام

 م26/11/2013 املوافــق هـــ22/1/1435 وتـاريخ (2)م/ رقــم امللكــي باملرسـوم الصــادر ةاجلزائيـ
 وتضـمنت للكرامـة، املهينـة لمعاملـةل تعريضـه وحظر معنوياا، أو جسدياا  عليه املقبو  إيذا  حظر
 أو جسـدياا  إيذائـه جـواز وعـدم كرامتـه ُيفـ  مبـا املوقـو  معاملـة وجـوب النظـام مـن (36) املادة

ـــاا،  ـهـــ29/11/1377 وتـــاريخ (43) رقـــم امللكـــي املرســـوم مـــن (2) املـــادة تضـــمنت كمـــا معنوي
 يف الســـلطة اســـتخدام إســـا ة أو الـــوظيفي النفـــوذ اســـتغالل علـــى املعاقبـــة م17/6/1958 املوافــق

 باســــم اإلكــــراه أو املعاملــــة إســــا ة أو اإلنســـان، حقـــوق انتهـــاك أو اجلزائيـــة، الـــدعاوى إجـــرا ات
 رقــم امللكــي باملرســوم الصــادر والتوقيــف الســجن نظــام مــن (28) املــادة تضــمنت وقــد الوظيفــة.

 أو املسـجونن على العتدا  جواز عدم م29/5/1978 املوافق ـه21/6/1398 وتاريخ 31م/
 العســــكرين املــــوظفن ضــــد التأديــــ  إجــــرا ات واختــــاذ العتــــدا ، أنــــوا  مــــن نــــو  بــــأ  املوقــــوفن
 موقوفن. أو مسجونن على عدوان أ  ميارسون الذين واملدنين

 يكــون قــد احملتجــزين ضــد ومضــايقات جتــاوزات لوقــو  عرضــه الحتجــاز أمــاكن ولكــون -48
 العامـــــة( )النيابـــــة العـــــام والدعـــــا  التحقيـــــق هيئـــــة تتـــــوىلف التمييـــــز، أشـــــكال مـــــن شـــــكل بعضـــــها
ــــــف، ودور الســــــجون علــــــى الرقابــــــة  ألحكــــــام نفيــــــذاا ت - باهليئــــــة املختصــــــون يقــــــوم حيــــــ  التوقي
 شـكاوى وتلقـي للسـجون، دورية بزيارات - اجلزائية اإلجرا ات نظام من (38 ،39 ،40) املواد

 دوائــر خــالل مــن ،خمالفــات مــن يثبــت مــا إزا  النظاميــة اإلجــرا ات واختــاذ واملوقــوفن، املســجونن
 علــــى رقابيــــة فــــولت   يقومــــون عضــــواا، (246) عــــدد هبــــا ويعمــــل (101) عــــددها يبلــــ  خاصــــة

 األســــبوعية. اإلجــــازات أيــــام ويف وخارجــــه، الرمســــي الــــدوام وقــــت أثنــــا  التوقيــــف ودور الســــجون
 الســجون إىل العــام والدعــا  التحقيــق هيئــة هبــا قامــت الــي الزيــارات عــدد أدنــاه اجلــدول ويوضــح
  حبثها: مت الي احلالت وعدد م2015 عام حى م2013 عام منذ التوقيف ودور

 التوقيف( )مرافق
 حبثها مت الي احلالت عدد اجلولت عدد السنة

 208140 29866 م2013

 205955 25302 م2014

 183426 24822 م2015

 السجون( )مرافق
 حبثها مت الي احلالت عدد اجلولت عدد السنة

 109949 12422 م2013

 107394 11849 م2014

 89188 12690 م2015
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 كما قامت هيئة حقوق اإلنسان بعدد من الزيارات للسجون ودور التوقيف على النحو -49
  ااي:

 ه،1436 عـــــــام وحـــــــى م(،2012) املوافـــــــق ه،1433 عـــــــام مـــــــن الزيـــــــارات إمجـــــــايل 
  م(.2015) املوافق

 الزيارات عدد اجلهة
 املوقـــــوفن أو الســــجنا  عــــدد
 مقابلتهم متت الذين

 1937 545 العامة املباح  سجون

 959 464 واإليوا  التوقيف ودور العامة السجون

 2896 1009 المجم ع

 التوقيـف ودور للسـجون الزيـارات مـن بعـدد اإلنسان حلقوق الوطنية اجلمعية قامت كما -50
  م.2013 عام حى زيارة (119) غتبل اململكة مدن من عدد يف

 حقــوق هيئــةو  العــام، والدعــا  التحقيــق هليئــة الســجون داخــل دائمــة مكاتــ  إنشــا  مت -51
 الســـجنا  شـــكاوى فيهـــا العـــاملون يســـتقبل حيـــ  ،اإلنســـان حلقـــوق الوطنيـــة واجلمعيـــة اإلنســـان،
 تلفازيــة مراقبــة أجهــزة وضــع مت كمــا ومباشــر، عاجــل بشــكل معاجلتهــا علــى ويعملــون واملوقــوفن،

 كـــل إىل إضـــافةا  التحقيـــق، إجـــرا ات ســـالمة علـــى الطمئنـــان مـــن ملزيـــد   التحقيـــق غـــر  داخـــل
 دعـوى رفـع يف عليه؛ للمجي احلق اجلزائية اإلجرا ات نظام من (16) املادة كفلت فقد سبق ما

 مـــن ولوارثـــه عنـــه، ينـــوب مـــن أو عليـــه "للمجــي أن: علـــى نصـــت حيـــ  املتســـب ، ضـــد قضــائية
 هـــذه ومباشـــرة خـــاص، حـــق هبـــا يتعلـــق الـــي القضـــايا مجيـــع يف اجلزائيـــة الـــدعوى رفـــع حـــق بعـــده،
 باحلضور". العام املدعي إبالغ احلال هذه يف احملكمة وعلى املختصة. احملكمة أمام الدعوى

 التمييـــز إدامـــة أو اســـتحدا  إىل يـــؤد  أن هميكنـــ اململكـــة أنظمـــة يف نـــص أ  يوجـــد ل -52
 اإلنســـان حقـــوق هيئـــة تقـــوم اإلنســـان؛ حقــوق ومحايـــة لتعزيـــز القـــانوي اإلطـــار ولتعزيـــز العنصــر ،

 واقــرتاح القائمــة األنظمــة ومبراجعــة اإلنســان، حبقــوق املتعلقــة األنظمــة مشــروعات يف الــرأ  بإبــدا 
 هبـذا املـدي اجملتمع مؤسسات تقوم كما تنظيمها. من (5) املادة من (2) الفقرة مبوج  تعديلها
 انســجام مــدى - باســتمرار - تــدر  الــي اإلنســان حلقــوق الوطنيــة اجلمعيــة ومنهــا املهــم، الــدور

 يف ســــامهت األنظمـــة مــــن عـــدد هنــــاك أن كمـــا اإلنســــان. حلقـــوق الدوليــــة املعـــايري مــــع األنظمـــة
ــــي املــــدي، اجملتمــــع مؤسســــات إعــــدادها ــــزا مبكافحــــة تقــــوم ال  تلقــــي خــــالل مــــن العنصــــر  لتميي

 حقـــوق ثقافـــة تعزيـــز إىل  ـــد  توعويـــة بـــرامج وإطـــالق املخالفـــات، عـــن والكشـــف الشـــكاوى،
وقـد قامـت اجلمعيـة الوطنيـة  خطورتـه وبيـان العنصـر ، التمييز ومكافحة املساواة فيها مبا اإلنسان

 بتعديل نظامها ليتم مع مباد  باريس. -كما أشري إليه يف ثنايا التقرير   -حلقوق اإلنسان 

 حقـوق ومحايـة تعزيـز يف عليهـا السـتناد يـتم الي املعايري من ديربان عمل وبرنامج نإعال -53
 اســـرتاتيجية إعــداد علـــى - حاليــاا  - العمــل يـــتم أنــه بالـــذكر واجلــدير هبــا. الـــوعي ونشــر اإلنســان
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              13084 رقـــــم الســـــامي األمـــــر صـــــدر حيـــــ  اإلنســـــان، حقـــــوق ومحايـــــة لتعزيـــــز شـــــاملة وطنيـــــة
 اإلســالمية، الشــريعة مبــاد  مــن الســرتاتيجية هــذه وتنطلــق بــذلك، (8)هـــ10/3/1436 وتــاريخ
 حلقـوق والدوليـة اإلقليميـة والتفاقيـات الصـلة، ذات األخـرى واألنظمـة للحكم األساسي والنظام
 اإلعالنـات من بعدد إعدادها، يف السرتشاد يتم كما فيها، طرفاا  اململكة أصبحت الي اإلنسان
 ديربان. عمل جوبرنام إعالن فيها مبا العمل، ومناهج وبرامج

 مـــن (1) املـــادة مـــن (2) الفقـــرة تضـــمنته ممـــا وبـــالرغم اإلضـــافية، بالتـــدابري يتعلـــق وفيمـــا -54
 فقـد ،املـواطنن وغـري املـواطنن بـن متييـز أ  علـى التفاقيـة سـريان عدم على نصت الي التفاقية

 منظـور مـن اململكـة يف امليامناريـة اجلاليـة أوضـا  تصـحيح يف للنظـر املسـتوى عاليـة جلنة تشكيل مت
 مجيــع علــى احلصــول مــن ومتكيــنهم ماليــة، رســوم دون نظاميــة إقامــات مــنحهم مت حيــ  إنســاي،

 ومـــــنح هلـــــم، العمـــــل فـــــرص تـــــوفري إىل ضـــــافةباإل والتعليميـــــة؛ والصـــــحية جتماعيـــــةال اخلـــــدمات
 علـى لتشـجيعها الجتماعيـة والتنمية العمل وزارة خالل من الالزمة احلوافز والشركات املؤسسات
 وسـتمائة ألـف وأربعـون وسـتة مئتـان 249669) إحصائية آخر يف عددهم بل  حي  توظيفهم،

 عشـر وأربعـة ألـف وأربعـون وسـتة مائـة 146214) وضـع تصـحيح وجـرى نسمة( وستون وتسعة
 والعمــل، اإلقامــة لنظــامي املخــالفن العمــال أوضــا  تصــحيح م2013 عــام يف مت كمــا نســمة(.

 يقـارب مـا املبـادرة هـذه مـن اسـتفاد وقـد العمـل. سـوق لـدخول أمـامهم اجملـال فتح عنها نتج وقد
 مــع بلــدا م؛ إىل املخــالفن العمــال مغــادرة تيســري مت املقابــل ويف عامــل(، املليــون ونصــف )مليــون
 مقــرات يف بــل احتجــاز مكــان يف وضــعهم يــتم   أنــه إىل اإلشــارة وجتــدر كافــة. حقــوقهم ضــمان
 أشـــرفت وقـــد مغـــادر م، وقـــت حـــى هلـــم والتســـهيالت اخلـــدمات مجيـــع تـــوفري ومت لئقـــة، إقامـــة

 الوطنيـة واجلمعيـة اإلنسـان، حقـوق هيئـة ومنهـا اإلنسـان، حقـوق ومحايـة بتعزيـز املعنيـة املؤسسـات
 مقـرات يف أ نشـئت الـي مكاتبهـا خـالل مـن إقـامتهم فـرتة خـالل أوضـاعهم علـى اإلنسـان حلقوق
 الغر . هلذا إقامتهم

 خـــادم توجيـــه صـــدر الشـــقيقة، اليمنيـــة اجلمهوريـــة تشـــهدها الـــي احلاليـــة لألوضـــا  ونظـــراا  -55
 الالزمــــة الجــــرا ات باختــــاذ – اهلل حفظــــه – العزيــــز عبــــد بــــن ســــلمان امللــــك الشــــريفن احلــــرمن
 مبـنحهم وذلـك الشـقيق الـيمن أبنـا  مـن نظاميـة غـري بطريقـة اململكـة يف املقيمن أوضا  لتصحيح
 ذات املرتتبـة والغرامـات الرسـوم مجيع من وإعفائهم ،للتمديد قابلة أشهر )ستة( ملدة زائر بطاقات
 للشـــركات )أجـــري( نظـــام خـــالل مـــن هبـــا املعمـــول للضـــوابط وفقـــاا  بالعمـــل هلـــم والســـماح ،الصـــلة

 والعقوبــات، الطــيب والتــأمن العمــل ورخــص لتأشــريات النظاميــة الرســوم مــن اإلعفــا  مــع واألفــراد،
 نظـامي خمالفـة علـى املرتتبـة املاليـة والغرامـات ،الغـري...( لـدى العمل عقوبة التسلل، )عقوبة مثل:

 مـــدة خـــالل زائـــر بطاقـــة ومنحـــوا أوضـــاعهم تصـــحيح مت الـــذين عـــدد بلـــ  وقـــد والعمـــل. اإلقامـــة
 منحــت حــن يف للــذكور، بطاقــة (379.436) منحــت حيــ  زائــراا، (464.557) التصــحيح
 وعــــدد زائــــراا، (89.220) زيــــارة تأشــــريات املمنــــوحن عــــدد وبلــــ  بطاقــــة. (84.122) اإلنــــا 
__________ 

 التقرير. مقدمة يف إليها املشار التقارير إلعداد الدائمة اللجنة بإنشا  قضى الذ  األمر ذات (8)
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ـــــوحن  التوقيـــــف دور مـــــن ســـــراحهم املطلـــــق وعـــــدد شخصـــــاا، (33757) مـــــرور تأشـــــريات املمن
 وبلــ  بالعمـل. هلـم والسـماح زائـر هويــات ومـنحهم وضـعهم تصـحيح مت وقـد شخصـاا، (5275)

 إعفــاؤهم مت والــي التســلل، طريــق عــن والقــادمن وضــعهم املصــحح علــى تبــةاملرت  الغرامــات إمجــايل
 إمجـــايل بلـــ  كمـــا أمريكـــي(. دولر مليـــار1.8) مايعـــادل أ  ســـعود (ريــــال  مليـــار 6.9) منهـــا

 ومت احملـــدد، الوقـــت يف املغـــادرة عـــن واملتـــأخرين زيـــارة بتأشـــريات القـــادمن علـــى املرتتبـــة الغرامـــات
 وإمجــايل أمريكــي(، دولر مليــون 713) مايعــادل أ  ســعود (ريـــال  مليــار2.6) منهــا إعفــاؤهم
 ومت احملــــدد الوقــــت يف املغــــادرة عــــن واملتــــأخرين مــــرور بتأشــــريات القــــادمن علــــى املرتتبــــة الغرامـــات
 وبلــ  أمريكــي(، دولر مليــون 135) مايعــادل أ  ســعود (ريـــال  مليــون 506) منهــا إعفــاؤهم
 ســـعود (ريــــال  مليـــون 79) منهـــا إعفـــاؤهم ومت ســـراحهم املطلـــق علـــى املرتتبـــة الغرامـــات إمجـــايل

 أمريكي(. دولر مليون 21) مايعادل أ 

 (3) الما    

تشــج  اململكــة العــزل العنصــر  والفصــل العنصــر  فميــع أشــكاله، وقــد كفــل النظــام  -56
ــــه مجيــــع حقــــوق اإلنســــان  ، واحلريــــات األساســــيةاألساســــي للحكــــم وأنظمــــة اململكــــة املنبثقــــة من

( مـــن النظـــام 12وحظـــرت التمييـــز بكافـــة أشـــكاله وصـــوره، ومـــن ذلـــك مـــا نصـــت عليـــه املـــادة )
يــــؤد  للفرقــــة والفتنــــة  األساســــي للحكــــم "تعزيــــز الوحــــدة الوطنيــــة واجــــ  ومتنــــع الدولــــة كــــل مــــا

 والنقسام". 

 إبرا  لك بطالن وكذلك النظام، أحكام خيالف شر  أ  بطالن على العمل نظام نص -57
 أكثـر يكـن   مـا العمـل عقـد سـريان أثنـا  النظـام مبوجـ  للعامل الناشئة احلقوق عن مصاحلة أو

 تــرك يف احلــق للعامــل النظــام أعطــى كمــا النظــام. مــن (8) املــادة مبوجــ  وذلــك للعامــل، فائــدة
 يوافــــق   ولـــو حــــى كلهـــا النظاميــــة حبقوقـــه احتفاظـــه مــــع العمـــل، صــــاح  إشـــعار دون العمـــل
 صـاح  مـن حـد  إذا ضـمنها مـن ،حـالت عـدة يف ذلـك ويكـون ذلـك، على العمل صاح 
 خمـــل ســـلوك أو بـــالعنف يتســـم اعتـــدا  املســـؤول املـــدير مـــن أو أســـرته أفـــراد أحـــد مـــن أو العمـــل

 املـــدير أو العمــل صــاح  معاملــة اتســـمت إذا وكــذا أســرته، أفــراد أحـــد أو العامــل حنــو بــااداب
 دفـع قـد ميثلـه مـن أو العمـل صـاح  كـان إذا أو اإلهانـة، أو واجلـور القسـوة من مبظاهر املسؤول
 لشـرو  خمالفـة معاملـة أو جـائرة معاملـة على انطوت إذا خاصة العمل ترك على بتصرفاته العامل
 الفقـرة يف ذكرهـا تقـدم الـي "حكمهم يف ومن املنزلية اخلدمة عمال لئحة" تضمنت كما ،العقد

 مؤسســـات مـــن عـــدد تقـــوم كمـــا املنزليـــة، اخلدمـــة لعامـــل املناســـ  الســـكن تـــوفري وجـــوب ،(27)
 .منهم للمحتاجن مساكن بتأمن اجملتمع

 الــي السياســات مــن العنصــر  والعــزل العنصــر  الفصــل سياســة أن إىل اإلشــارة وجتــدر -58
 إىل لالنضمام دوافعها أحد هوو  والدويل، اإلقليمي املستوى على السعودية العربية اململكة حتارهبا

 ســلطات ترتكبهــا الــي املمنهجــة العنصــرية املمارســات مــن الراســخ موقفهــا ذلــك ومــن التفاقيــة،
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 املمارســات هــذه ملثــل التصــد  أن اململكــة وتــرى ،الفلســطيي الشــع  ضــد الســرائيلي الحــتالل
  التفاقية. من املادة هذه بأحكام التزاما ميثل

  (4) الما    
ة، نشـر األفكـار القائمـة علـى التفـوق العنصـر  أو الكراهيـة العنصـري جترم أنظمة اململكـة -59

 عليـهنصـت  مـا -إضافة إىل مـا ذكـر يف ثنايـا هـذا التقريـر  - ومن ذلك ،والتفرقة ،وإثارة النعرات
( مــن النظــام الساســي للحكــم " تلتــزم وســائل اإلعــالم والنشــر ومجيــع وســائل التعبــري 39املــادة )

مــة الدولــة، وتســهم يف تثقيــف األمــة ودعــم وحــد ا، وُيظــر مــا يــؤد  إىل بالكلمــة الطيبــة، وبأنظ
إىل كرامــة النســان وحقوقــه  يســي الفتنــة أو النقســام أو ميــس بــأمن الدولــة وعالقتهــا العامــة أو 

( مـــن نظـــام اإلذاعـــة األساســـي الصـــادر 8وتبـــن األنظمـــة كيفيـــة ذلـــك. " كمـــا تضـــمنت املـــادة )
ه احلظـــــــر علـــــــى اإلذاعـــــــة 17/6/1374( وتـــــــاريخ 7/3/16/1007باملرســـــــوم امللكـــــــي رقـــــــم )

الســــعودية إذاعــــة أيــــة مــــواد يرتتــــ  عليهــــا إحــــدا  تفرقــــة بــــن املــــواطنن أو اإلضــــرار مبصــــاحلهم 
اإلســـا ة إىل مسعـــة الـــبالد، والتعـــر  للمســـائل الشخصـــية بالدعايـــة أو التجـــريح. كمـــا حتظـــر  أو

وســـــائل اإلعـــــالم الــــي تـــــروج للتمييـــــز أنظمــــة اململكـــــة إنشــــا  املنظمـــــات والنشـــــاطات الدعائيــــة و 
املشــار إليــه يف اجلــز  األول مـــن  -األهليــة اجلمعيــات واملؤسســـات  وقــد تضــمن نظــامالعنصــر ، 

حظـــر إنشـــا  اجلمعيـــة إذا تضـــمنت لئحتهـــا األساســـية أحكـــاما تتعـــار  مـــع أحكـــام  -التقريـــر 
عامة، أو ختل بالوحدة الوطنية الشريعة اإلسالمية، أو ختالف النظام العام، أو تتناىف مع ااداب ال

  ( منه.8( من املادة )2حبس  الفقرة )

 تعليمــــات تتضــــمن عمــــل وثــــائق (9)والــــدعوة واإلرشــــاد اإلســــالمية الشــــؤون وزارة تصــــدر -60
ـــا  لألئمـــة موجهـــة  والطوائـــف، األشـــخاص مـــن والنتقـــاص املســـا  عـــدم علـــيهم توجـــ  واخلطب
 الصـدد هـذا ويف اإلمامـة، مـن للوثيقـة خمالفتـه تثبـت من خدمة إ ا  :منها عقوبات تتضمن كما

 للكراهيــة دعــوات خطــبهم تضــمنت الــذين واخلطبــا  األئمــة مــن عــدد   خدمــة بإ ــا  الــوزارة قامــت
 من والتطر  الغلو ومكافحة الوسطية لتعزيز شامالا  برناجماا  أطلقت كما لألشخاص، اإلسا ة أو

، واخلطبـــا  األئمــة مــن كبــري عــدد منهــا اســـتفاد دريبيــةت ودورات متخصصــة نــدوات عقــد خــالل
 األدلة على مستندين منه، والتحذير العنصر  التمييز خطورة بتبيان املساجد وأئمة خطبا  ويقوم
 األنشـطةللرياضـة  العامـةاهليئـة  تسـتثمر كمـا النبويـة. والسـنة الكـرم القـرآن مـن العنصرية حترم الي

 اجملتمع. على خطرها من والتحذير العنصرية لشج  الرياضية

 حمظـور أمـر   ذلـك فـإن العامـة السـلطات قبـل مـن العنصـر  للتمييـز بـالرتويج يتعلـق وفيما -61
 مــن (3) الفقــرة مبوجــ  اإلنســان حقــوق هيئــة تقــومو  ،الســعودية العربيــة اململكــة أنظمــة حبســ 
 حلقـوق الدوليـة الصـكوك مـن خيصـها مـا لتطبيـق احلكومية اجلهات مبتابعة تنظيمها من (5) املادة

 الالزمــــة اإلجــــرا ات اجلهــــات تلــــك اختــــاذ مــــن والتأكــــد اململكــــة، إليهــــا انضــــمت الــــي اإلنســــان
__________ 

 (.12) اخلتامي اللجنة تعليق من جان  املعلومات هذه تغطي (9)
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 لألنظمـــة املعنيـــة احلكوميـــة اجلهـــات تنفيـــذ مـــن التأكـــد يف املتمثلـــة مهمتهـــا إىل إضـــافة لتنفيـــذها،
 املعمـول نظمـةلأل املخالفة التجاوزات عن والكشف اإلنسان، حبقوق يتعلق فيما السارية واللوائح

 هـذا يف الالزمـة النظاميـة اإلجـرا ات واختـاذ اإلنسـان، حلقـوق انتهاكـاا  تشـكل والـي اململكة يف هبا
  ها.تنظيم من (5) املادة من (1) للفقرة وفقاا  الشأن

 والعقــاب التجــرم شــرعية مببــدأ متقيــد   اململكــة يف القضــائي النظــام أن إىل اإلشــارة وجتــدر -62
 جرميــة ول شخصــية "العقوبــة أن علــى للحكــم األساســي النظــام مــن (38) املــادة نصــت حيــ 

 الالحقـــة األعمـــال علـــى إل عقـــاب ول نظـــامي، نـــص أو شـــرعي، نـــص علـــى بنـــا ا  إل عقوبـــة ول
 إيقـا  جـواز عـدم اجلزائية اإلجرا ات نظام من (3) املادة تضمنت كما النظامي"، بالنص للعمل
وجـود  أن كمـاشـرعاا ونظامـاا.   عليـه ومعاق  ،رحمظو  أمر   على إل شخص أ  على جزائية عقوبة

 تلــك هبــا تصــدر الــي التشــريعية واإلجــرا اتالتمييــز العنصــر  بأشــكاله كافــة،  حتظــراألنظمــة الــي 
 أصبحت إليها اململكة بانضمام التفاقية أن لسيما ،التمييز العنصر  حبظر إعالناا  ميثل األنظمة
 الوطنية. أنظمتها من جز اا 

 ونظــــام والنشــــر، املطبوعــــات ونظــــام للحكــــم، األساســــي النظــــام أن إىل اإلشــــارة جتــــدر -63
 جـــرائم مكافحـــة نظـــام إىل باإلضـــافة أعـــاله، استعراضـــها مت الـــي األهليـــة واملؤسســـات اجلمعيـــات
 جـز اا  باعتبارهـا والتفاقيـة هــ،8/3/1428 وتـاريخ 17م/ رقـم امللكي باملرسوم الصادر املعلوماتية

 معـر  يف املوضـحة والتفاقيـة األنظمـة هلـذه التنفيـذ وتدابري إليها، بانضمامها اململكة أنظمة من
  رت اللجنرة  ر   وصرت ارا ات قنسجم ذل  أل التفاقيـة، من (4 ،3 ،2) املواد على اإلجابة
  (.10) مقم الختاات تعليق ا

 (18 ،17 ،16 ،15 ،14) الختااية اللجنة وتعليقا  (5) الما    
 المحاأم  اام المساوا  ) ( 

 نصـت والـي منـه، (47) املـادة يف احملـاكم أمام املساواة للحكم األساسي النظام أوج  -64
 النظـــــام ويبـــــن اململكـــــة يف واملقيمـــــن للمـــــواطنن بالتســـــاو  مكفـــــول التقاضـــــي حـــــق " أن علـــــى

 اململكــة قيــام منــذ تطــوير مبراحــل القضــائي النظــام مســرية رتوقــد مــ ". لــذلك الالزمــة اإلجــرا ات
 كالعــــدل العامــــة املبــــاد  أرســــت الــــي اإلســــالمية الشــــريعة ســــعة إىل مســــتندة الســــعودية، العربيــــة

 حمـددة، ضـوابط وفـق العصـرية املسـتجدات ملقابلـة الجتهـاد للمسـلمن وتركـت وغريمهـا، واملساواة
 األوىل الدرجـة حمـاكم إنشـا  ومنهـا اهلامـة اإلضـافات مـن عـدداا  اجلديـد القضـا  نظـام تضـمن وقـد
 التجاريـة، واحملـاكم الشخصـية، األحـوال وحمـاكم اجلزائيـة، واحملـاكم العامـة، احملاكم من تتكون الي

 مراقبـة تتـوىل عليـا حمكمـة   إنشـا  وكذلك الستئنا ، حماكم إنشا  تضمن كما العمالية، واحملاكم
 اختصاصــات النظــام وبــنَّ  للقضــا ، األعلــى اجمللــس وتشــكيل صــدورها، وصــحة األحكــام تطبيــق
 وزارة واختصـاص القضاة، على التفتي  مهام وحد د القضاة، وواجبات وحقوق ووليتها، احملاكم
 م.واختصاصا  العدل كت اب ومهام العدل،
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 جـرائم ونظـام اجلزائيـة اإلجـرا ات ونظـام القضـا  نظـام أمههـا ومـن - العدلية األنظمة إن -65
 مجيـع ختضع حي  اإلرهاب، مبحاربة املتعلقة اإلجرا ات وعدالة نزاهة تضمن - ومتويله اإلرهاب

 املتخصصـة السـتئنا  وحمكمـة املتخصصـة اجلزائيـة احملكمة قبل من واملراجعة للتدقيق اإلجرا ات
 باســتعرا  جليــاا  يتضــح وهــذا اإلرهــاب مكافحــة يف متييزيــة تــدابري هنــاك ولــيس العليــا، واحملكمــة

 تلـك بارتكـاب املـدانن على الصادرة واألحكام إرهابية، جرائم بارتكاب املتهمن املطلوبن قوائم
 اجملتمـع فئـات خمتلـف مـن واملـدانن املتهمـن أولئـك إن حيـ  مرة. كل يف عنها ي علن الي اجلرائم

 اإلجـرام غري اجلنائية الدعوى يف م عتء رابط بينهم يربط ول سعودين، غري بينهم ومن السعود ،
 اللـــون أو بالعنصـــر املتعلقـــة بـــالروابط لـــه عالقـــة ل ممـــا غـــريه أو لـــه التخطـــيط أو فيـــه الشـــرتاك أو
 منطقـة أو معينـة فئـة وصـم حتظر اململكة أنظمة أن كما العرقي. أو القومي األصل أو النس  أو

 الوطنيـة الوحـدة "تعزيـز للحكـم: األساسـي النظـام مـن (12) املـادة نصت حي  باإلرهاب معينة
 الـي النظاميـة النصـوص مـن وغـريه .والنقسـام" والفتنـة للفرقـة يـؤد  مـا كـل الدولة ومتنع واج ،
 تــزر }ول الكـرم: القـرآن يف تعـاىل اهلل قـال حيـ  اإلســالمية للشـريعة املنافيـة املمارسـة هـذه حتظـر
  العقوبة. بشخصية القانون عنه عء ما وهو (10)أخرى{ وزر وازرة  

 ونظــام القضــا ، لنظــام ختضــع العنصــر  التمييــز دعــاوى فيهــا مبــا القضــائية لــدعاوىإن ا -66
 ونظــــام املظــــا ، ديــــوان أمــــام املرافعــــات ونظــــام الشــــرعية، املرافعــــات ونظــــام اجلزائيــــة، اإلجــــرا ات
  ايتهـــا حـــى الـــدعوى ســـري مراحـــل بالتفصـــيل األنظمـــة هـــذه حـــددت وقـــد والنشـــر، املطبوعـــات

  ناجزة. بعدالة   القرار أو القضائي احلكم بصدور

 احلــدود، أضــيق ويف خطــورة األشــد اجلــرائم يف إل هبــا ُيكــم ل )اإلعــدام( القتــل عقوبــة -67
 مجيـع يف القضـائي النظـر إجـرا ات لاسـتكما بعـد خمتصـة حمكمـة من صادر  ائي حكم مبقتضى
 األوىل الدرجة حماكم من قضاة (3) قاضياا، (13) القضية ينظر حي  درجا ا، مبختلف احملاكم

 يف متييــز ول العليــا. احملكمــة مــن قضــاة (5و) الســتئنا ، حمــاكم مــن قضــاة (5و) )البتدائيــة(،
 األنظمــة عليهــا نصــت الــي اجلنائيــة الضــمانات أن كمــا مــواطن، وغــري مــواطن   بــن العقوبــة إيقــا 

 عقوبــة يواجهــون الــذين هبــا يتمتــع اجلزائيــة اإلجــرا ات ونظــام القضــا ، نظــام مقــدمتها ويف العدليــة
 اإلجــرا ات مــع تتعــاون اململكــة أن إىل اإلشــارة وجتــدر متييــز. أ  دومنــا املســاواة قــدم علــى القتــل
 فيها. اإلنسان حقوق حالة على إجياباا  ينعكس مبا اإلنسان حقوق جمللس التابعة اخلاصة

 اااط  ت الح) )ب( 

 عليـــه نصـــت حيـــ  ،أجهز ـــا بكافـــة الدولـــة واجبـــات أهـــم مـــن احلـــق هـــذا رعايـــة تعـــد -68
 علــى واملقيمــن مواطنيهــا جلميــع األمــن الدولــة "تــوفر للحكــم األساســي النظــام مــن (36) املــادة

 وكــذلك النظــام"، أحكــام مبوجــ  إل حبســه أو توقيفــه أو أحــد تصــرفات تقييــد جيــوز ول إقليمهــا
 أو إنســـان، أ  علـــى القـــب  جيـــوز "ل اجلزائيـــة: اإلجـــرا ات نظـــام مـــن (2) املـــادة عليـــه نصـــت
__________ 

 7 الزمر الكرم: القرآن (10)
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                    التوقيــــــف يكــــــون ول نظامــــــاا، عليهــــــا املنصــــــوص األحــــــوال يف إل ســــــجنه أو توقيفــــــه أو تفتيشــــــه
 وُيظــر املختصــة الســلطة مــن احملــددة وللمــدة منهمــا لكــل املخصصــة األمــاكن يف إل الســجن أو

ــــذا  ــــو  إي ــــه املقب ــــاا، أو جســــدياا، علي ــــة أو للتعــــذي ، تعريضــــه ُيظــــر كمــــا معنوي  املهينــــة املعامل
 كرامتـه، ُيفـ  مبـا عليه املقبو  معاملة وجوب ذاته النظام من (36) املادة وتضمنت للكرامة".

 يف حقـــه مـــن ومتكينـــه إيقافـــه، بأســـباب إخبـــاره ووجـــوب معنويـــاا، أو جســـدياا  إيذائـــه جـــواز وعـــدم
 يف املــتهم اســتجواب يــتم أن النظــام ذات مــن (102) املــادة وأوجبــت إبالغــه. يــرى مبــن التصــال

 اإلكــراه وســائل اســتعمال ول حتليفــه جــواز وعــدم أقوالــه، إبــدا  يف إرادتــه علــى فيهــا تــأثري ل حــال
  احملقق. يقدرها لضرورة إل التحقيق جهة مقر خارج استجوابه جواز عدم وكذلك ضده،

 جــــواز عــــدم علــــى التأكيــــد والتوقيــــف الســــجن نظــــام مــــن (28) املــــادة تضــــمنت كمــــا -69
 ضـد التأديـ  إجرا ات واختاذ العتدا ، أنوا  من نو  بأ  املوقوفن أو املسجونن على العتدا 
 العقوبــات بتوقيــع اإلخــالل عــدم مــع ذلــك، مثــل يرتكبــون الــذين العســكرين أو املــدنين املــوظفن
 مــــن (8) الفقــــرة تضــــمنت وقــــد جرميــــة، فيهــــا العتــــدا  يكــــون الــــي األحــــوال يف علــــيهم اجلزائيــــة
 إســا ة حظــر م(1958) عــام املوافــق هـــ1377 لعــام (43) رقــم امللكــي املرســوم مــن (2) املــادة

 احلريــات وســل  األمــوال مصــادرة أو القســوة، أو كالتعــذي  الوظيفــة باســم اإلكــراه أو املعاملــة،
 جهـــة يف اإلجباريــة واإلقامــة والنفـــي والســجن والتغــرم التنكيــل ذلـــك ضــمن ويــدخل الشخصــية،

 تصـل ملـدة السـجن هي األفعال هذه وعقوبة املشروعة. النظامية الطرق بغري املنازل ودخول معينة
 دولر 5.333) يعـادل مـا أ  سـعود (ريــال  20.000) إىل تصـل غرامة أو سنوات عشر إىل

 اجلنـائي الضـبط رجـال علـى باإلشـرا  العـام والدعـا  التحقيـق هيئة أعضا  يقوم كما .أمريكي(
  اجلزائية. الجرا ات نظام من (25) املادة عليه نصت ما وفق
 ملــن احلـق اجلزائيــة اإلجـرا ات نظـام مــن (16) املـادة كفلـت فقــد النتصـا ، سـبيل ويف -70

 يف عليه اجملي حق ويقوم الفعل، هذا يف املتسب  ضد دعوى رفعب العتدا  من نو  أل  يتعر 
 الـي املـتهم ضـد العامـة اجلزائيـة بالدعوى خيل أن دون اخلاص، احلق إطار يف اجلزائية الدعوى رفع

  لختصاصها. وفقاا  العامة( )النيابة العام والدعا  التحقيق هيئة وتباشرها حتركها

 علـى بالرقابة تنظيمها مبوج  ختتص العام والدعا  التحقيق هيئة أن إىل اإلشارة وجتدر -71
 علــى العــام والدعـا  التحقيــق هيئــة نظـام مــن (3) املــادة تضـمنت حيــ  التوقيــف ودور السـجون
 أحكـام فيهـا ت نفـذ أمـاكون وأ ِّ  التوقيـف ودور السِّـجون علـى والتفتـي  الرِّقابـة يف اهليئة اختصاص
وقوفن املسجونن شكاوى إىل والستوما  جزائية،

 
 تـوقيفوهم أو سجنوهم مشروعية مون والتحقُّق وامل

ـدة، انتوهـا  بعد التوقيف دور أو بالسِّجن بقائهم وم شروعية
 
ـاذ امل  إلطـالق الالزومـة اإلجـرا ات واختو

ن مــن ســراح ــجو ــنه م أوقوــف أو س   حــق يف األنظومــة بوــه تقضــي مــا وتطبيــق مشــرو ، ســبَّ  بــدون مو
 نظـــام مـــن (39-38) املـــادتن ألحكـــام تنفيـــذاا  فـــول م منســـوبوها ويقـــوم ذلـــك. يف تســـبِّبنامل

 الوطنيـة واجلمعيـة اإلنسـان، حقـوق هيئـة هبـا تقـوم الـي الزيـارات إىل باإلضافة .اجلزائية الجرا ات
  التقرير. ثنايا يف إليه أشري كما اإلنسان حلقوق
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 بوجـود يعلـم مـن لكـل جيـوز أنـه اجلزائيـة الجرا ات نظام من (40) املادة تضمنت كما -72
 للســـجن خمصـــص غـــري مكـــان يف مـــود  أو مشـــروعة، غـــري بطريقـــة موقـــو  أو مســـجون شـــخص

 علـى النظـام ويوجـ  ذلـك. حيـال العام والدعا  التحقيق هيئة إىل ببالغ يتقدم أن التوقيف، أو
 املسـجون عـن بـاإلفراج يـأمر وأن الـبالغ، هـذا حيـال حتقيـق وإجـرا  النتقال املختص اهليئة عضو

 هــذه يف تســب  الــذ  العامــة الســلطة موظــف حبــق النظــامي اإلجــرا  باختــاذ ويوجــه املوقــو ، أو
 اســـتقبال منهـــا األمـــر، هـــذا حـــول لإلبـــالغ الوســـائل مـــن عـــدد بتـــوفري اهليئـــة قامـــت وقـــد مـــر،األ

 مجيـع فـإن والتوقيـف السجن نظام من (5) للمادة ووفقاا  لكرتوي.اإل موقعها طريق عن البالغات
 تضـمنت وقـد والجتمـاعي، والصحي واإلدار  القضائي للتفتي  ختضع التوقيف ودور السجون
 عـــن اإلفـــراج اإلدار  اإلجـــرا  يـــؤخر أن جـــواز عـــدم علـــى التأكيـــد النظـــام ذات مـــن (21) املـــادة

 نظام من (6) للمادة وفقاا  للسجون األعلى اجمللس ويقوم احملدد. الوقت يف املوقو  أو املسجون
 ُيقـــق حنـــو علـــى والتوقيـــف ونالســـج دور بتطـــوير اخلاصـــة الدراســـات بـــإجرا  والتوقيـــف الســـجن
 والعود اجلنوح مكافحة وسائل واقرتاح عليهم، احملكوم تقوم يف فعالية أكثر وجيعلها منها، اهلد 
 إخضــا  ضــرورة النظــام مــن (11) املــادة وتضــمنت اجملــال، هــذا يف العــام الصــاح ُيقــق مــا وكــل

 ،نواتسـ أربع عن السجن يف هئبقا مدة زادت حال يف عنه اإلفراج قبل تأهيل لفرتة عليه احملكوم
 مـــدة مـــن الفـــرتة هـــذه احتســـاب مـــع عنـــه، اإلفـــراج بعـــد اجملتمـــع يف إدماجـــه تيســـري هبـــد  وذلـــك
 والتثقيـف للتعلـيم منـاهج وضـع ضـرورة النظـام مـن (19)و (18) املادتـان تضمنت كما العقوبة،
 واملوقــوفن املســجونن منهــا يســتفيد الجتماعيــة للخدمــة وبــرامج التوقيــف، ودور الســجون داخــل

 ليسـتفيد الكتـ  خمتلـف حتـو  للتوقيـف ودار سـجن كـل يف مكتبة إنشا  إىل باإلضافة وأسرهم،
  فراغهم. أوقات يف واملوقوفون املسجونون منها
 توافرهـــا، جيـــ  وضـــوابط أنظمـــة وفـــق إل يـــتم ل فإنـــه الوافـــدين، بابعـــاد يتعلـــق فيمـــا أمـــا -73

 وزيـــر مـــن قـــرار علـــى بنـــا ا  ملخالفتـــه؛ الشـــخص بإبعـــاد يقضـــي ذ الـــ ،اإلقامـــة نظـــام ذلـــك وُيكــم
 فضــالا  ،اإلداريـة احملـاكم أمــام الـتظلم باإلبعـاد قـرار حبقــه صـدر ملـن ُيــق احلالـة هـذه ويف الداخليـة.

. ام املرافعـــات أمـــام ديـــوان املظـــا نظـــ عليـــه نـــص ملـــا وفقـــا حمـــام   أو بوكيـــل   الســـتعانة يف حقـــه عـــن
 العقوبـة أو املعاملـة ضـروب مـن وغـرية التعـذي  مناهضة اتفاقية من (3) املادة يف ورد ملا وإعمالا 
 دولـة إىل مهيتسـل أو إعادتـه أو شـخص أ  طـرد عـدم تضـمنت الـي واملهينـة والالانسـانية القاسـية
 التعـــر  خطـــر يف ســـيكون بأنـــه العتقـــاد إىل تـــدعو حقيقيـــة أســـباب لـــديها تـــوافرت إذا أخـــرى

 اليمي شع ال أبنا و  الشقيق السور  الشع  أبنا  أوضا  تصحيح ذلك شواهد ومن ،للتعذي 
 .لبلدا م إعاد م من بدلا  الشقيق

 السيانية الحق ق )ج( 
 العربيــة اململكــة يف احلكــم "يقــوم أن: علــى (8) املــادة يف للحكــم األساســي النظــام نـص -74

 النظـــام نـــص كمـــا اإلســـالمية"، الشـــريعة وفـــق واملســـاواة والشـــورى العـــدل أســـا  علـــى الســـعودية
 لكـــل مفتوحـــان العهـــد، ويل وجملـــس امللـــك "جملـــس أن علـــى (43) مادتـــه يف للحكـــم األساســـي
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 يعـر  فيما العامة السلطات خماطبة فرد كل حق ومن مظلمة، أو شكوى له من ولكل مواطن،
 ركنـاا  بوصفه الدولة يف األسس هذه ألحد إعمالا  الشورى جملس نظام جا  وقد الشؤون"، من له

 امللكـــي بـــاألمر الصـــادر اجمللـــس نظـــام مـــن (4) املـــادة تضـــمنت حيـــ  فيهـــا، احلكـــم أركـــان مـــن
 عضـــو يف توفرهـــا الواجـــ  الشـــرو  م2/3/1992 املوافـــق هــــ27/8/1412 وتـــاريخ (91) رقـــم

 بالصـالح هلـم املشـهود من يكون وأن واملنشأ، باألصل اجلنسية سعود  يكون أن وهي: اجمللس،
 يف اجمللـس اختصـاص علـى منه (15) املادة وتضمنت سنة، ثالثن عن عمره يقل وأل والكفاية،

 وجه على وله الوزرا ، جملس رئيس من إليه حتال الي للدولة العامة السياسات يف الرأ  يبد  أن
 يلي: ما اخلصوص

 ؛حنوها الرأ  وإبدا  والجتماعية، القتصادية للتنمية العامة اخلطة مناقشة )أ( 
 واقــرتاح والمتيــازات، الدوليــة والتفاقيــات واملعاهــدات واللــوائح األنظمــة دراســة )ب( 

 ؛بشأ ا يراه ما
 ؛األنظمة تفسري )ج( 
 األخــرى، احلكوميــة واألجهــزة الــوزارات، تقــدمها الــي الســنوية التقــارير مناقشــة )د( 
 حياهلا. يراه ما واقرتاح
 (198)أ/ رقـم امللكي باألمر املعدلة الشورى جملس نظام من (17) املادة تضمنت وقد -75

 إىل الشـــورى جملـــس قـــرارات ترفـــع أن علـــى م27/11/2003 املوافـــق ـهـــ2/10/1424 وتـــاريخ
 والشـورى الـوزرا  جملسـي نظـر وجهات اتفقت وإذا الوزرا . جملس إىل منها ُيال ما لتقرير امللك،
 إىل املوضـو  فيعـاد اجمللسـن نظـر وجهـات تباينـت وإذا عليها، امللك موافقة بعد القرارات فتصدر
 يف النظـــــام وأكـــــد يـــــراه"، مـــــا لختـــــاذ امللـــــك إىل ويرفعـــــه بشـــــأنه يـــــراه مـــــا ليبـــــد  الشـــــورى جملـــــس
 وت عــدل، والمتيــازات، الدوليــة، والتفاقيــات واملعاهــدات األنظمــة، تصــدر أن علــى (18) مادتــه

 (23) مادتــه حبســ  أيضــاا  وتضــمن الشــورى، جملــس مــن دراســتها بعــد ملكيــة، مراســيم مبوجــ 
 نظــام مشــرو  اقــرتاح يف الشــورى جملــس حــق علــى الــذكر ســالف /أ198 امللكــي بــاألمر املعدلــة
  نافذ. نظام تعديل اقرتاح أو جديد،

 44أ/ رقـم امللكـي األمـر صـدر فقـد السياسية املشاركة يف خاص بوجه املرأة دور ولتعزيز -76
 جملــس نظــام مــن (3) املــادة بتعــديل القاضــي م12/1/2013 املوافــق هـــ29/2/1434 وتــاريخ
 مقاعـــد مـــن %20 نســـبة تشـــغل وأن اجمللـــس؛ يف العضـــوية كامـــل عضـــواا  املـــرأة لتصـــبح الشـــورى
 صـــدر كمـــا كمستشــارة، اجمللـــس أعمـــال يف تشــارك املـــرأة كانـــت أن بعــد أدىن، كحـــد   العضــوية

 جملـس أعضـا  بتسـمية م12/1/2013 املوافق ـه29/2/1434 وتاريخ 45أ/ رقم امللكي األمر
 املشـاركة قاعـدة توسيع على العزم يؤكد مما وهذا امرأة. (30) ضم وقد اجلديدة دورته يف الشورى
  املستويات. مجيع على للمرأة الوطنية
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 اجملـــــالس خـــــالل مـــــن العامـــــة الشـــــؤون إدارة يف ونســـــا ا  رجـــــالا  املواطنـــــون يشـــــارك كمـــــا -77
 وقــد هلــا. الرتشــح عضــويتها، لشــغل الالزمــة الشــرو  فيــه تتــوافر مــواطن أ  يســتطيع الــي البلديــة
 ـهـــ4/10/1435 وتـــاريخ (61)م/ رقـــم امللكـــي باملرســـوم الصـــادر البلديـــة اجملـــا  نظـــام تضـــمن
 الرقابيــة، أعماهلــا وتنظــيم وصــالحيا ا البلديــة اجملــالس اختصاصــات حتديــد م1/8/2014 املوافــق
 األحكـام مـن عـدداا  املنـاطق نظـام تضـمن كمـا .قرارا ا واعتماد أعضائها وانتخاب تكوينها وآلية
 علــى منــه (15) املــادة تضــمنت حيــ  للدولــة، العامــة الشــؤون إدارة يف املشــاركة مبــدأ تعــزز الــي

 - أعضــائه بــن مــن يكــون وأن املنطقــة(، )جملــس يســمى منطقــة كــل إمــارة مقــر يف جملــس إنشــا 
 عـــن يقلـــون ل املنطقـــة أهـــايل مـــن عـــدد - النظـــام ذات مـــن (16) املـــادة مـــن )ه( للفقـــرة وفقـــاا 
 قابلــة ســنوات أربــع ملــدة عضــويتهم تكــون والختصــاص، واخلــءة العلــم أهــل مــن أشــخاص عشــرة

 مــن رقابــة ضــو  يف م،2015 لعــام الثالثــة دور ــا يف البلديــة النتخابــات أ جريــت وقــد .للتجديــد
 بعضـــوية فـــاز وقـــد والدوليـــة، احملليـــة اإلعـــالم وســائل قبـــل مـــن وتفاعـــل املـــدي، اجملتمـــع مؤسســات
 مت كمــــــا مرشــــــحة، (18) فــــــازوا ممــــــن النســــــا  عــــــدد وبلــــــ  مرشــــــح، (2104) البلديــــــة اجملــــــالس
 نسـبة بلغـت وقـد عضـواا، (3156) البلديـة اجملـالس أعضا  إمجايل ليكون عضواا  (1052) تعين

  النتخاب. حق هلن ممن النسا  الناخبن إمجال من %81 املرأة مشاركة

 أحـــد اململكـــة حمافظـــات مبختلـــف الجتماعيـــة التنميـــة مراكـــز يف املشـــكلة اللجـــان متثـــلو  -78
 (3) املــــادة تضــــمنت حيــــ  أوضــــاعهم، ومناقشــــة احتياجــــا م طــــرح يف األفــــراد مشــــاركة أدوات
 (161) رقــــم الــــوزرا  جملــــس بقــــرار الصــــادرة الجتماعيــــة التنميــــة ملراكــــز التنظيميــــة الالئحــــة مــــن

 مبوجـ  املنشـأة الجتماعيـة التنميـة مراكـز قيـام م28/5/2007 املوافـق هـ11/5/1428 وتاريخ
ـــاا  ومشـــاركتهم احتياجـــا م، تلمـــس يف األهـــايل مشـــاركة أســـا  علـــى الالئحـــة هـــذه أحكـــام  مادي
 أن علــى الالئحــة ذات مــن (4) املــادة تضــمنت كمــا براجمهــا، خمتلــف تنفيــذ يف وبشــرياا  ومعنويــاا 
مــة العا احتياجــا م حبــ  علــى وتشــجيعهم اللجــان، تكــوين علــى األهــايل حبــ    املراكــز هــذه تقـوم

  .ملناطقهم وجمتمعا م احمللية

 املســـتوى علـــى فاعلـــة مشـــاركة أداة الـــوطي للحـــوار عبـــدالعزيز امللـــك مركـــز يشـــكل كمـــا -79
 وفئاتــه اجملتمــع أفــراد بــن الـوطي للحــوار الداعمــة املالئمــة البيئــة لتـوفري املركــز هــذا ويســعى الـوطي،

 اجتماعيـة مـن الوطنيـة القضـايا معاجلـة منهـا: أمـور مجلـة حتقيـق إىل ويهد  واإلنا ، الذكور من
 وآلياتــه، الفكــر  احلــوار قنــوات خــالل مــن وطرحهــا وغريهــا، وتربويــة واقتصــادية وسياســية وثقافيــة
 فـإن العامـة الوظـائف تقلـد يف باملسـاواة يتعلـق وفيمـا. هوم احلوار وسـلوكياته يف اجملتمـعمف وترسيخ
 يف لحقـاا  ذلـك تفصـيل سـيأي كمـا متييزيـة، أحكام   أية على تنضو  ل اململكة يف العمل أنظمة
 .العمل احلق على اإلجابة معر 
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 الم نية الحق ق ) ( 

 والتنقل الحرأة حرقة  ت الح) ) ( 

 تنصـ فقـد محايتهـا. اململكـة أنظمـة كفلـت الـي اإلنسـان حقـوق مـن حـق التنقـل حرية -80
 واملقيمــن مواطنيهــا جلميــع األمــن الدولــة "تــوفر علــى: للحكــم األساســي النظــام مــن (36) ةاداملــ

 النظــام"، أحكـام مبوجـ  إل حبسـه أو توقيفـه، أو أحـد، تصـرفات تقييـد جيـوز ول إقليمهـا، علـى
 جملـس قـرار أكـد وقـد قيـود، ودون حبريـة التنقل يف الوافدة العمالة حق اململكة أنظمة كفلت وقد

 ســفره، فــواز الحتفــا  يف الوافــد العامــل حــق علــى هـــ12/7/1421 وتــاريخ 166 رقــم الــوزرا 
 إقامـــة ُيمـــل أنـــه دام مـــا قيـــد أ  دون اململكـــة داخـــل التنقـــل يف وحقـــه عائلتـــه، ســـفر وجـــوازات
 يتعلــق فيمــا الوافــد العامــل بعائلـة اخلاصــة اإلجــرا ات كــل أن علــى ذاتـه القــرار أكــد كمــا نظاميـة،
 العامـــل يتــوىل الــي اللتزامــات مــن هــي هلــم والعــودة الســفر تأشــريات أو اإلقامــة رخصــة بإصــدار
 للسـفر تأشـرية على الوافد العامل حصول اشرتا  أن إىل اإلشارة وجتدر .بنفسه استكماهلا الوافد
 عـن إمتامـه وميكـن العمـل، وصـاح  العامـل حقـوق لضـمان نظامي متطل  إل ليس اململكة من

 شـــــبكة يف اإللكـــــرتوي موقعهـــــا علـــــى الداخليـــــة وزارة مـــــن املقد مـــــة اإللكرتونيـــــة اخلـــــدمات طريـــــق
 الــتظلم حقوقــه مــن حلــق العمــل صــاح  بانتهــاك يــدعي وافــد عامــل أل  ميكــن كمــا ،النرتنــت

 ،العمـــل نظـــام مــن (220) للمـــادة وفقــاا  اململكـــة منـــاطق مجيــع يف املنتشـــرة العمــل مكاتـــ  لــدى
 لســتقبال جتهيــزه مت الــذ  (19911) املوحــد الــرقم علــى الشــكاوى اســتقبال مبركــز التصــال أو

 .خمتلفة لغات بثمان الشكاوى

  ل ه سلى والع     ل   ي اغا م   ت الح) )ب( 
مـن  إليـه، واختـذت عـددالعـودة و  البلـديف مغـادرة تكفل أنظمة اململكة حق املواطن والوافـد  -81

. - آنفـاا  - املـذكور 166 رقـم الـوزرا  جملـس قـرار ومنها احلق، هذا تقييد عدم تكفل التدابري الي
 األحــوال كــل ويف اإلقامــة، نظــام أحكـام وفــق إل يــتم ل فإنــه األشـخاص، بإبعــاد يتعلــق فيمــا أمـا
 محايـة أن علـى السياق هذا يف اململكة وتؤكد قانوي، غري حنو   على شخص أ  إبعاد يتم ل فإنه
 حــق   األمــن يف احلــق باعتبــار اإلنســان حقــوق وُيمـي يعــزز ســياد  عمــل   مواطنيهــا وســالمة أمنهـا
 من (2) الفقرة أكدت فقد السفر، من للمنع وبالنسبة اإلنسان. حقوق مجيع عليه ترتكز أسا 
 هـــ28/5/1421 وتــاريخ 24م/ رقــم امللكــي باملرســوم الصـادر الســفر وثــائق نظــام مــن (6) املـادة
 وزيـــر يصـــدره بقـــرار أو قضـــائي حبكـــم إل الســـفر مـــن املنـــع جـــواز عـــدم م29/8/2000 املوافـــق

 إبـــالغ يـــتم أن بـــد ل احلـــالتن كلتـــا ويف معلومـــة، وملـــدة بـــاألمن تتعلـــق حمـــددة ألســـباب الداخليـــة
 ،السـفر مـن مبنعـه القـرار أو احلكـم صـدور تاريخ من أسبوعاا  تتجاوز ل فرتة يف السفر من املمنو 

  اإلدارية. احملاكم أمام القرار على التظلم يف احلق وله
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 الجنسية  ت الح) )ج( 

 اجلنســية أحكــام النظــام يبــن" نصــه مــا (35) املــادة يف للحكــم األساســي النظـام يف ورد -82
 بــاإلرادة الصــادر الســعودية العربيــة اجلنســية نظــام مــن (2) املــادة يف ورد وقــد ،"الســعودية العربيــة
 هلـــذا لـــيس أنـــه م20/10/1954 املوافـــق هــــ22/2/1374 وتـــاريخ 8/20/5604 رقـــم امللكيـــة
 السـابقة األنظمـة مبوجـ  متـت الـي الصـحيحة واإلجـرا ات القرارات مجيع وتعد رجعي أثر النظام
 صـحة إىل مسـتندة مادامـت قائمـة الـنظم تلك إىل استناداا  م نحت الي اجلنسيات تعد كما نافذة

 الســعودية، العربيــة اجلنســية مــنح مبوجبهــا يــتم الــي املعــايري النظــام بــن   وقــد والثبــوت. اإلجــرا ات
 اســـتوىف إذا ســـعودية وأم أجنـــيب أب مـــن اململكـــة داخـــل ولـــد ملـــن الســـعودية اجلنســـية مـــنح فيجــوز

 :ااتية الشرتاطات

 الرشد؛ سن بلوغه عند السعودية العربية اململكة يف الدائمة اإلقامة صفة له تكون أن 

 بعقوبــة أو جنــائي حبكــم عليــه احلكــم يســبق و  والســلوك الســرية حســن يكــون أن 
 ؛شهور ستة عن تزيد ملدة أخالقية جلرمية السجن

 ؛العربية اللغة جييد أن 

 السعودية؛ العربية اجلنسية مبنحه طلباا  الرشد سن لبلوغه التالية السنة خالل يقدم أن 

 التايل فيه توفر إذا لألجنيب السعودية العربية اجلنسية منح وجيوز: 
 الرشــــد، ســــن بالغــــاا  - الســــعودية العربيــــة اجلنســــية تقــــدم عنــــد - يكــــون أن 

 ؛متتالية سنوات عشر عن تقل ل ملدة اإلقامة صفة ومكتسباا 

 ؛واجلسم العقل سليم يكون أن 

 قضــائي حكــم عليــه صــدر قــد يكــون وأل والســلوك، الســرية حســن يكــون أن 
 ؛شهور ستة عن تزيد ملدة أخالقية جرمية يف بالسجن

 هـــذا مـــن ويســـتثد الـــبالد، إليهـــا حتتـــاج الـــي املهـــن أصـــحاب مـــن يكـــون أن 
 ؛جمهول وأب أجنبية ألم اململكة يف ولد من الشر 

 ؛مشروعة بطرق ارتزاقه يثبت أن 

 وكتابة وقرا ة حتدثاا  العربية اللغة جييد أن.  
 ســعود  أل  جيــوز ل أنــه (11) مادتــه يف الســعودية العربيــة اجلنســية نظــام تضــمن وقــد -83
 الــــذ  الســــعود  وأن الــــوزرا ، جملــــس رئــــيس مــــن ســــابق إذن دون أجنبيــــة فنســــية يتجــــنس بــــأن

 رأت إذا إل ســعودياا، معتــءاا  يظــل اإلذن هــذا علــى مقــدما احلصــول قبــل أجنبيــة فنســية يتجــنس
 النظـام، من (13) املادة حلكم تطبيقاا  عنه السعودية العربية اجلنسية إسقا  امللك جاللة حكومة
 اجلنســـية أجنبيـــة؛ جنســـية اكتســـ  ســعود  مـــن املتزوجـــة املـــرأة فقــدان عـــدم النظـــام تضـــمن كمــا
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 إذا إل اجلديــدة، باجلنســية اخلــاص النظـام مبقتضــى زوجهــا جنسـية يف تــدخل كانــت إذا السـعودية
 الداخليـة، وزيـر مـن ذلك على املوافقة وصدرت اجلديدة، زوجها فنسية اللتحاق وأعلنت قررت
 جنســيته يف يـدخلون همأبـي جنســية تغيـري حبكـم كــانوا إذا السـعودية اجلنسـية فيفقــدون الق صـر أمـا

 العربيـــة اجلنســـية اســـرتداد يف احلــق هلـــم أن علـــى اجلديـــدة، اجلنســية هبـــذه اخلـــاص القـــانون مبقتضــى
 اجلنســـية تســـقط ل فإنـــه النظـــام وحبســـ  .الرشـــد ســـن لبلـــوغهم التاليـــة الســـنة خـــالل الســـعودية
 :التالية احلالت يف إل شخص أ  عن السعودية
 ؛ النظام هذا من (11) املادة مقتضى خمالفاا  أخرى جنسية يف دخل إذا )أ( 

 ســابقة موافقــة بــدون األجنبيــة احلكومــات إلحــدى املســلحة القــوة يف عمــل إذا )ب( 
 ؛ امللك جاللة حكومة من

 اململكـــة مــع حــرب حالـــة يف وهــي أجنبيــة حكومـــة أو دولــة ملصــلحة عمــل إذا )ج( 
 ؛ السعودية العربية

 مـــن بـــالرغم فيهـــا وبقـــي دوليـــة هيئـــة أو أجنبيـــة حكومـــة لـــدى وظيفـــة قبـــل إذا )د( 
 يف عليهـا املنصـوص األحـوال مجيـع ويف برتكهـا. امللـك جاللـة حكومـة مـن إليـه صـدر الـذ  األمر

 صـــحيحاا  إنـــذاراا  عملـــه بعواقـــ  الســـعود  إنـــذار جيـــ  املـــادة هـــذه مـــن (د ج، ب، أ،) الفقـــرات
 ومبقتضــى الســعودية، العربيــة اجلنســية إســقا  مرســوم لتــاريخ األقــل علــى شــهور ثالثــة ملــدة ســابقاا 
 متلـــك لنظـــام وفقـــاا  جنســـيته أســـقطت الـــذ  الشـــخص أمـــالك تصـــفية جتـــر  املـــادة هـــذه أحكـــام
 إليها؛  العودة أو السعودية العربية اململكة أراضي يف اإلقامة من حرمانه جيوز كما العقار،

 سـقو  علـى يرتتـ  ل بأنـه (19) مادتـه يف السـعودية العربية اجلنسية نظام تضمن كما 
 زوجتـــه عـــن ســـقوطها (11) املـــادة ألحكـــام تطبيقـــاا  مـــا شـــخص عـــن الســـعودية العربيـــة اجلنســـية
  .التبعية بطريق ذويه من هبا يتمتع كان من أو وأولده
 مـع أبـائهم، جنسـية األطفـال اكتسـاب هو السعودية العربية اجلنسية نظام يف األصل إن -84

 وقـد .األحـوال كـل يف للطفـل الفضـلى املصلحة مببدأ تأخذ اململكة أنظمة مجيع أن على التأكيد
 الــذ  م12/11/2012 املوافـق هــ27/12/1433 وتـاريخ 406 رقـم الـوزرا  جملـس قـرار صـدر
 أجنيب. من املتزوجة السعودية املرأة وأبنا  بزوج اخلاصة الرتتيبات من عدداا  تضمن

 الزوج واختيام التزوج ح) ) ( 

 الــي اإلســالمية للشــريعة وفقــاا  واألنثــى للــذكر مشــرو  حــق الــزوج واختيــار التــزويج حــق -85
 أمهيــة اململكــة وتــويل فيـه، معتــءا شــرطا الطـرفن رضــى جعلــتو  واألنثــى للـذكر الــزواج حــق كفلـت
 (10) املـادة نصت حي  واجملتمع، األسرة تكوين يف مهم دور من له ملا األصيل احلق هلذا بالغة
 علــى واحلفــا  األســرة أواصــر توثيــق علــى الدولــة حتــرص " أن علــى للحكــم األساســي النظــام مــن

 ". وقدرا م ملكا م لتنمية املناسبة الظرو  وتوفري أفرادها مجيع ورعاية واإلسالمية العربية قيمها
إعانــة الــراغبن يف الــزواج  واإلدخــار التســليف بنــكب اململكــة أناطــت فقــد احلــق هــذا علــى وتأكيــداا 
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ـــر  الشـــباب تســـاعد الـــي اخلرييـــة اجلمعيـــات إنشـــا  ودعمـــت ووافقـــت ،مـــن خـــالل اإلقـــرا  امليسَّ
 علــى وعملــت اململكــة، منــاطق خمتلــف يف مجعيــة (15) عــددها بلــ  وقــد ،الــزواج علــى والفتيــات
              اجتماعيــــة قــــرو  تقــــدم يــــتم حيــــ  الــــزواج، لــــراغيب والعينيــــة النقديــــة املســــاعدات أنــــوا  تقــــدم
 متـنح رسـوم أو فوائـد بـدون أمريكـي(، دولر 16.000) يعـادل مـا أ ريــال  (60.000) بقيمة

 .الزواج أمور تسهيل أجل من الزواج يف للراغ 

 آخرقط ات  االشتراك  و  مفر ه التمل   ت الفر  ح) (ه) 
 اخلمــس، الضــرورات مــن جعلتــه إذ خاصــة، عنايــة املــال محايــة اإلســالمية الشــريعة أولــت -86

ـــووالوك م   توـــأ ك ل وا }وول تعـــاىل: اهلل قـــال حيـــ  بالباطـــل األمـــوال أكـــل عـــن و ـــت ـــنوك م   أوم  ـــلو  بـويـ   بوال بواطو
ل وا ـــامو  إوىلو  هبووـــا ووت ـــد  ـــن   فورويقـــاا  لوتوـــأ ك ل وا احل  كَّ ـــووالو  مو ـــت م   بـوــاألو  و  النَّـــا و  أوم  ـــونو{ ووأونـ  تـوع لوم 

 متلـــك فـــإذا .(11)
 اململكــة، أنظمــة مرجعيــة تعــد الــي الشــريعة محايــة مشلتــه مشــروعة وبوســيلة مشــروعا شــيئاا  نســاناإل
 فيــه، والتصــر  واســتغالله ملكــة اســتعمال يف احلــق وللمالــك تعســفاا، ملكــه مــن جتريــده جيــوز لو 

 الدولـة تكفل " أن على تنص الي (18) املادة يف للحكم األساسي النظام احلق هذا على وأكد
 املالك يعو  أن على العامة للمصلحة إل ملكه أحد من ينز  ول وحرمتها اخلاصة امللكية حرية

 العامـــة املصــادرة حتظــر " أنــه علــى النظــام ذات مـــن (19) املــادة نصــت كمــا "، عــادلا  تعويضــاا 
 . قضائي حبكم إل اخلاصة املصادرة عقوبة تكون ول لألموال

 امللكـــي باملرســـوم الصـــادر واســـتثماره للعقـــار الســـعودين غـــري متلـــك نظـــام تضـــمن اكمـــ -87
 غــــري للمســــتثمر "جيــــوز أنــــه (1) املــــادة مــــن )أ( الفقــــرة يف هـــــ17/4/1421 وتــــاريخ 15م/ رقــــم

 مهــي نشــا  أ  مبزاولــة لــه املــرخص العتباريــة أو الطبيعــة الصــفة ذو  األشــخاص مــن الســعود 
 لســـكنه الـــالزم العقــــار ويشـــمل النشـــا ، ذلـــك ملزاولـــة الـــالزم العقـــار متلـــك اقتصـــاد  أو حـــر أو

 اســتئجار جيــوز كمــا الرتخــيص. أصــدرت الــي اجلهــة موافقــة بعــد وذلــك لديــه، العــاملن وســكن
 اململكـة محايـة تقتصـر و  ."النظـام هذا من اخلامسة املادة يف ورد ما مراعاة مع إليه املشار العقار
 املؤلـف حقـوق محايـة لنظـام وفقـاا  الفكريـة امللكيـة محاية إىل ذلك تعدت وإمنا ،املادية امللكية على

 ونظـــام م(30/8/2003) املوافـــق هــــ2/7/1424 وتـــاريخ 41م/ رقـــم امللكـــي باملرســـوم الصـــادر
 إىل  ـد  السابقة األنظمة فجميع .األنظمة من وغريها خرتا ال برا ة ونظام والنشر املطبوعات

 عليه. واحملافظة ،ومحايته ابتدا ا، التملك حق إقرار

( فرعـــاا، بتمويـــل املشـــاريع 26يقـــوم البنـــك الســـعود  للتســـليف والدخـــار مـــن خـــالل ) -88
بلغــــــت نســـــبة متلكهــــــا للمشــــــاريع للجميـــــع دومنــــــا متييــــــز رجـــــالا ونســــــا ا، فبالنســــــبة للمـــــرأة فقــــــد 

 القــرو  نســبة مــن %(21) النســائية للمشــاريع القــرو  نســبة بلغــت كمــا %(،19.2) حــوايل
 بلغــت كمــا %(،14) املشــاريع وظــائف إمجــايل يف الســعوديات نســبة وبلغــت إمجــالا. املصــروفة

__________ 

 .  188 البقرة الكرم: القرآن (11)
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 املصـرفية القـرو  نسبة زادت كما تدريبية. فرصة (236) للنسا  املمنوحة التدريبية الفرص عدد
  م.2014 عام %15 إىل م،2008 عام %9.1 من للنسا  املمنوحة

 اإلمث  ت الح) )و( 
 الشــريعة أقــرت وقــد الســعودية، العربيــة اململكــة يف وواقعــاا  نظامــاا  مكفــول اإلر  يف احلــق -89

 مـن وغـريهم اململكـة ملـواطي بالنسـبة هـذا ،بـه املتصـلة املسـائل كـل ونظمـت احلـق هذا اإلسالمية
 اململكـة أنظمـة فتكفـل املسـلمن غـري مـن بـاملقيمن يتعلق فيما أما ،اململكة يف املقيمن املسلمن
 اإلر . ومنها الشخصية األحوال مسائل فميع يتعلق فيما حريتهم

 وال قط والعقي   الفكر حرقة  ت الح) )ز( 

ــنو ال غوــيِّ{ :يقـول اهلل تعــاىل يف القـرآن الكــرم -90 ـد  مو و الرُّش  ــرواهو يفو الـدِّينو قوــد تَـّبـوــنَّ }ل إوك 
(12) ،

}إونَّ اللَّـــهو يوـــأ م ر ك م  حتقيقــاا لقولــه تعــاىل: البشــر مجيعــاا وقــد أوجبــت الشــريعة اإلســالمية العــدل مــع 
{ أون لو ـــوا بوال عوـــد  و النَّـــا و أون حتو ك م  ـــت م بـوـــن  ـــا ووإوذوا حوكوم  لوهو تـ ـــؤودُّوا األموانـوــاتو إوىلول أوه 

، بـــل أوجبتــــه (13)
ــنوْن  قـوــو م  عولوــىل ألَّ تـوع ــدول وا اع ــدول وا  مــع {وجــود اخلــال  }وولو جيو ــرومونَّك م  شو ــووىل ــوو أوقـ ــروب  لولتـَّق  ه 

(14) ،
: "يقـوم احلكـم يف علـى أن وعمالا بذلك؛ فقد نص النظام األساسي للحكم يف املادة الثامنة منـه

 اململكـــة العربيـــة الســـعودية علـــى أســـا  العـــدل، والشـــورى، واملســـاواة، وفـــق الشـــريعة اإلســـالمية".
بأشــكاله   ضــد أحــد، بــل جتــرَّم التمييــز أحكــام  متييزيـة ل تتضــمن أيــةوتشـريعات اململكــة وأنظمتهــا 

 .وتعاق  عليهكافة 

 املسـلمن لغـري العبـادة ممارسـة حريـة أن إل مسلمون اململكة مواطي مجيع أن من بالرغم -91
 ولـــوائح تعليمـــات صـــدرت وقـــد اخلاصـــة، أمـــاكنهم يف عملياـــا وواقعـــاا  نظامـــاا  مكفولـــة اململكـــة يف

 مبـــاي وداخــل دورهــم داخـــل عبــادا م مبمارســة املســـلمن غــري مــن اململكـــة يف للمقيمــن تســمح
 تنظــيم مت كمــا املعنيــة، األجهــزة مجيــع علــى التعليمــات هــذه عممــت وقــد الدبلوماســية، البعثــات

 الشــــريعة ومتنــــع عبـــادا م، ممارســــة مــــن املســـلمن غــــري مــــن املقيمـــن لتمكــــن الســــكنية اجملمعـــات
 األنبيـا  مجيـع وتعظـيم تـوقري وتوجـ  ،األشكال بكافة إليها واإلسا ة املعتقدات ازدرا  اإلسالمية
 .عليها ُياس  القبيل هذا من مبمارسات قيامه يثبت ومن - والسالم الصالة عليهم - والرسل

 والر ي التعبير حرقة  ت الح) )ح( 
 للحقــوق ومحايـةا  ،متييـز أ  دومنــا إنسـان لكـل والتعبــري الـرأ  حريـة اململكــة أنظمـة تكفـل -92

 احلـق هـذا إعمـال علـى سـلباا  يـؤثر ل ومبـا ومرتابطـة، متكاملـة اإلنسـان حقوق أن باعتبار األخرى
 والتوصــية الصــلة ذات الدوليــة املعــايري مــع املتســق التعبــري حلريــة النظــامي التقييــد مببــدأ تأخــذ فهــي

__________ 

   256 لبقرةا (12)

 58 لنسا ا (13)

 8 املائدة (14)
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 تتضــــمن والتعبـــري الــــرأ  حريـــة يف للحــــق املـــواطن ممارســــة أن تضـــمنت الــــي للجنـــة (15) العامـــة
 أن علــى للحكــم األساســي النظــام مــن (39) املــادة تضــمنت. وقــد خاصــة ومســؤوليات واجبــات

 يف وتسـهم ،الدولـة وبأنظمـة الطيبـة، بالكلمـة التعبـري وسـائل ومجيـع والنشـر اإلعـالم وسائل تلتزم"
 الدولــــة بــــأمن ميــــس أو اإلنقســــام أو الفتنــــة، إىل يــــؤد  مــــا وُيظــــر وحــــد ا ودعــــم األمــــة تثقيــــف

 كمـــا ذلـــك"، كيفيـــة األنظمـــة وتبـــن وحقوقـــه، اإلنســـان كرامـــة إىل يســـي  أو العامـــة، وعالقا ـــا
 مبختلـف مكفولـة الـرأ  عـن التعبـري "حرية أن على والنشر املطبوعات نظام من (8) املادة نصت
  والنظامية". الشرعية األحكام نطاق يف النشر وسائل

 القيــام خــالل مــن ،اإلعــالم يف والــرأ  التعبــري حريــة يف احلــق تعزيــز إىل اململكــة وتســعى -93
 واإللكرتونيـة، الورقيـة الصحف من العديد إصدار على التشجيع أبرزها: من التدابري، من بالعديد
 العديد إنشا  واملسمو ، املرئي لإلعالم مستقلة عامة وهيئة والتلفاز، لإلذاعة مستقلة هيئة إنشا 
 احملليــة واجملــالت الصــحف عــدد بلــ  وقــد متعــددة. بلغــات اإلذاعيــة واحملطــات التلفازيــة القنــوات مــن
 حمطــــة (76و) إلكرتونيــــة، صــــحيفة (750و) وجملـــة، صــــحيفة (336) التقريــــر هـــذا تقــــدم تــــاريخ حـــى

 الـي لقا اتـه بعقـد الـوطي للحـوار العزيـز عبـد امللـك مركـز يقـوم كمـا إذاعيـة. حمطـات (6و) تلفازية،
 .مكوناته فميع اجملتمع عن ممثلون فيها يشارك

 الجمعيا  وتك قط السلمت اال تماع حرقة  ت الح) )ط( 
 اإلنســان حقــوق حبمايــة ت عــد الــي واملؤسســات اجلمعيــات بــدعم اململكــة حكومــة تقــوم -94
 شـــريكاا  وقـــد جعلـــتهم اإلنســـان، حبقـــوق املهتمـــن األفـــراد وكـــذلك منهـــا، حمـــددة مبوضـــوعات   أو

 اجلمعيـات بعـ  مسـامهة الشـراكة هـذه أوجـه ومـن اإلنسـان، حقـوق مبيدان العمل يف هلا أساسياا 
 الـي اإلنسان حقوق واتفاقيات األنظمة تنفيذ ومراقبة ،األنظمة مشروعات إعداد يف واملؤسسات
 اململكــــة تقــــارير إعــــداد يف املــــدي اجملتمــــع مؤسســــات ومشــــاركة فيهــــا، طرفــــاا  اململكــــة أصــــبحت
 تعـد الي املؤسسات قيام وكذلك الشامل، الدور  الستعرا  آلية إطار يف وتقاريرها التعاهدية،

 اإلنســان، حبقــوق يتعلــق فيمــا احلكوميــة األجهــزة أدا  تقيــد الــي التقــارير بإعــداد اإلنســان حبقــوق
 اإلنسـان حقـوق حالـة تتنـاول تقـارير اإلنسـان، حلقـوق الوطنيـة اجلمعيـة تصدر املثال، سبيل فعلى
 العاملـة واملؤسسـات اجلمعيـات من العديد تقوم كماه،  وأسباب اخللل مواطن فيها تءز اململكة، يف
 إعالميـة ونشـاطات ندوات وعقد وتقارير، دراسات بإعداد املختلفة، اإلنسان حقوق جمالت يف

 األنظمـــة وتكفـــل معوقـــات، أ  دومنـــا هبـــا، ت عـــد الـــي احلقـــوق وتعزيـــز محايـــة إىل  ـــد  وتفاعليـــة
 النتهاكات. من نو  أل  حقوقهم تعر  حال إنصافهم

 مجعيـة (880) م(:2015) هـ1436 عام حى اخلريية واملؤسسات اجلمعيات عدد بل  -95
 املايل الدعم حجم بل  وقد اإلنسان، حبقوق عالقة ذات مبوضوعات منها الكثري ت عد ومؤسسة،

 2.3) يقارب ما م(2015) هـ1436 عام خالل الجتماعية والتنمية العمل وزارة من هلا املقد م
 اجلمعيـات نظـام صـدور ويـأي ،أمريكـي( دولر مليون 619) يعادل ما أ  (سعود ريـال  مليار

 أعماهلا وممارسة اجلمعيات تكوين حرية يعزز إنه حي  األهلي، للعمل تتوجياا  األهلية واملؤسسات
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ـــــالتجمع يتعلـــــق فيمـــــا أمـــــا .(15)وموضـــــوعية باســـــتقاللية  عدوانيـــــةال تظـــــاهراتفـــــإن ال الســـــلمي، ب
 العامـة السـالمة أو العـام النظـام أو الـوطي، بـاألمن خيـل ما حدو عليه  يرتت الذ   شغ ال أو
؛ ممارسات حمظورة مبوج  أنظمـة اململكـة مـع التأكيـد وحريا م الغري حقوق أو العامة ااداب أو

 على وجود العديد من االيات والوسائل الي حتقق اهلد  من التجمعات السلمية.

 والثقا ية واال تماعية االقتصا قة الحق ق )ه( 

(16)العمل  ت الح) ) ( 
 

 شــــكل بـــأ  متييـــز أ  دومنـــا عليـــه قـــادر لكــــل العمـــل يف احلـــق اململكـــة أنظمـــة كفلـــت -96
 الدولــة تيســر " أن: علــى (28) مادتــه يف للحكــم األساســي النظــام نــص حيــ  األشــكال، مــن

 وقـــد ". العمـــل وصـــاح  العامـــل حتمـــي الـــي األنظمـــة وتســـن عليـــه، قـــادر   لكـــل العمـــل جمـــالت
 املــوظفن اختيــار يف األســا  هــي "اجلــدارة أن علــى املدنيــة اخلدمــة نظــام مــن (1) املــادة نصــت
 وقــد ،العامــة الوظيفــة شــغل شــرو  النظــام مــن (4) املــادة حــددت كمــا العامــة" الوظــائف لشــغل
 يـتم والـذ  )جـدارة(، احلكوميـة للوظـائف األلكـرتوي التوظيـف موقـع املدنية اخلدمة وزارة أطلقت

 ودرجا ـا، املتـوافرة بـاملؤهالت سـوى املـواطنن بـن متييـز أ  دومنـا احلكوميـة للوظائف الرتشيح فيه
 اىل لــدى الــتظلم ترشــيحه يــتم   ملـن وُيــق شــفافية، بكــل ودرجـا م املرشــحن عــن اإلعــالن ويـتم
  اإلدارية. احملاكم أو الوزارة
 (3) املــادة وفــق العمــل حــق يف متســاوون املــواطنن أن علــى العمــل نظــام تضــمن كمــا -97
 لزيــادة اهلادفــة املبــادرات مــن العديــد بــإطالق الجتماعيــة والتنميــة العمــل وزارة قامــتوقــد  منــه،

 لتكــون اخلــاص، بالقطــا  العمــل بيئــة وحتســن وتعزيــزه، العمــل يف احلــق ومحايــة املــواطنن توظيــف
 املبادرات: هذه أهم ومن عمل، عن الباحثن للشباب جاذبة

  القطــــا  يف الوظــــائف لتــــوطن وفعالــــة عمليــــة آليــــة يعــــد (:1)  رنررررااج نطاقررررا 
 اسـتقطاب علـى اخلـاص القطـا  ملنشـْت التحفيز مبدأ على يعتمد لكونه اخلاص،

 بالتســـــــهيالت للتمتـــــــع العاليـــــــة النطاقـــــــات إىل والنتقـــــــال الســـــــعودين وتوظيـــــــف
والبتعــاد عــن  الجتماعيــة، والتنميــة العمــل وزارة تقــدمها الــي املختلفــة واخلــدمات

 ؛النطاقات املنخفضة

 اررررررط الخاصررررررة االحتيا ررررررا  ذوي ااشررررررخاص لت ظيرررررر  "ت ا رررررر)"  رنررررررااج 
 اخلاصـة الحتياجـات لـذو  الوظـائف تـأمن علـى الءنامج هذا يعمل :الم النيط

 اخلــاص القطــا  منشــْت وتشــجيع هلــم، املناســبة العمــل بيئــة تــوفريو  املــواطنن مــن

__________ 

 التقرير. من (24) الفقرة انظر (15)

 (.19) اخلتامي اللجنة تعليق املعلومات هذه تغطي (16)
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 ذو  احتســــــاب يف نســـــبية ميـــــزات علـــــى حصــــــوهلا خـــــالل مـــــن تشـــــغيلهم علـــــى
 ؛"نطاقات" برنامج يف اخلاصة الحتياجات

 للعمـال الشـهرية األجـور صـر  بيانـات رصـد علـى يعمل اا  م  حماقة  رنااج 
 ســداد يف النضــبا  رصــد ميكــن حــى املســجلة، احلكوميــة البيانــات مــع ومقارنتهــا
 عليهما. املتفق والقيمة الوقت يف األجور

 تسـجيل الجتماعيـة والتنميـة العمـل وزارة ألزمـت فقـد الجتماعي، باألمان يتعلق وفيما -98
 التــوطن نســبة يف احتســاهبم ليــتم الجتماعيــة للتأمينــات العامــة املؤسســة يف الســعودين العــاملن

 هلـــم اجتمـــاعي ضـــمان تـــوفري هبـــد  الشـــرتاكات تســـديد يف والســـتمرار نطاقـــات برنـــامج وفـــق
 املهنية. املخاطر من ومحايتهم اخلاص، بالقطا 

 حيـ ، السـعودية املـرأة عمـل فـرص لتوسـيع اهلادفة والءامج القرارات من عدد اعتماد مت -99
 مـن جمموعـة علـى حمور كل يشتمل رئيسة حماور أربعة من مكونة عملها لتطوير مبادرة إطالق مت

 ملعاجلـة بـرامج التوظيـف، آليـات بـرامج املباشـر، التوظيـف يف: األربعة احملاور هذه وتتمثل الءامج،
 اخلاصـة والتنظيمـات التشريعات وتفعيل تطوير وبرامج املساندة، واخلدمات املرأة توظيف حتديات
 واإلجرائيـة ميـةالتنظي األطـر تضـع الـي القـرارات مـن العديـد تنفيـذ ومتابعـة إصدار ومت املرأة، بعمل

 التجاريــة، واجملمعــات املصــانع يف املــرأة عمــل بتنظــيم اخلاصــة القــرارات ومنهــا املــرأة عمــل لتوســيع
 بتنظــيم تتعلــق أخــرى قــرارات جانــ  إىل النســائية، املســتلزمات بيــع حمــالت يف الوظــائف وتأنيــ 
 العائلية. الرتفيهية املنتزهات وحمالت واملطابخ التجزئة بيع حمالت يف عملها

ــد مــن خــالل أحكامــه ة بالنســبة للحمايــة القانونيــة للعمالــة الوافــدو  -100 فــإن نظــام العمــل أك 
علـــى حفـــ  كرامـــة العامـــل و يئـــة بيئـــة عمـــل صـــحية، وأوضـــح حقـــوق وواجبـــات كـــل طـــر  مـــن 
أطـــرا  العالقـــة العماليـــة جتـــاه ااخـــر، فمـــن واجبـــات صـــاح  العمـــل جتـــاه العامـــل مـــا تضـــمنته 

من التأكيد على صاح  العمل أن ميتنع عن تشغيل العامل سخرة وأل ُيتجز دون ( 61) املادة
سند قضائي أجر العامل أو جز  منه، وأن يعامل عماله بالحرتام الالئـق وأن ميتنـع عـن كـل قـول 
أو فعــل ميــس كــرامتهم أو ديــنهم، وأن يعطــي العمــال الوقــت الــالزم ملمارســة حقــوقهم املنصــوص 

م دون تنزيــل مــن األجــور لقــا  هــذا الوقــت، ولــه أن يــنظم ممارســة هــذا احلــق عليهــا يف هــذا النظــا
بصورة ل ختل بسري العمل، وكذلك أن يسهل ملوظفي اجلهات املختصـة كـل مهمـة تتعلـق تطبيـق 
أحكـــام هـــذا النظـــام، كمـــا أبطـــل نظـــام العمـــل أ  شـــر  وإبـــرا  أو مصـــاحلة مـــا   يكـــن أفضـــل 

ثامنة منه، وأعطى للعامل احلق يف أن يرتك العمل دون أشعار للعامل، حبس  ما تضمنته املادة ال
العمـل علـى هــذا  صـاح  العمـل مـع احتفاظـه حبقوقــه النظاميـة كلهـا حـى ولـو   يوافــق صـاح 

حالة إذا وقع من صاح  العمل أو من أحد أفراد أسرته أو منها: عدة حالت الرتك، وذلك يف 
  .و سلوك خمل بااداب حنو العامل أو أحد أفراد أسرتهمن املدير املسئول اعتدا  يتسم بالعنف أ

 وزاريـة قـرارات عـدة صـدرت العمـل نظـام عليهـا نـص الـي الوافدة العمالة حلماية وتفعيالا  -101
 أبرزها: ومن
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 ( وتـــــاريخ 738/1القـــــرار الـــــوزار  رقـــــم )م 4/7/2004هــــــ املوافـــــق 16/5/1425
والــذ  نــص علــى )حظــر كافــة أشــكال املتــاجرة باألشــخاص كبيــع تأشــريات العمــل 
واحلصــول علــى مقابــل لتشــغيل العامــل، وحتصــيل مبــال  منــه مقابــل تأشــرية الــدخول 
وتأشـــرية اخلــــروج والعـــودة ورخصــــة اإلقامـــة ورخصــــة العمـــل، واإلخــــالل باللتزامــــات 

ية وغــــري األخالقيــــة، وكــــذلك تشــــغيل التعاقديــــة والســــتخدام واملعاملــــة غــــري النســــان
األطفال واستغالهلم. ونص القرار على أنـه باإلضـافة إىل العقوبـات املنصـوص عليهـا 
يف األنظمـــة ذات العالقــــة ل يســــمح بالســــتقدام ملــــدة مخــــس ســــنوات ملــــن يرتكــــ  
خمالفـــة واحـــدة ممـــا ورد أعـــاله، كمـــا أن مـــن يكـــرر املخالفـــة أو جيمـــع بـــن خمـــالفتن 

   ؛وزير العمل قراراا بعدم السماح للمخالف بالستقدام مطلقاا  فأكثر يصدر

 م28/8/2010 املوافق هـ18/9/1431 وتاريخ (2370/1) رقم الوزار  القرار 
 ذ  العمـل عـن والعامالت العمال بن األجور يف متييز كل )منع على نص الذ 
 ؛املتساوية( القيمة

 م2/6/2011 املوافق هـ 29/6/1432 وتاريخ  (/ 1998) رقم الوزار  القرار 
 مــواد هــامن مــواد عــدة املتضــمنة الســتقدام شــركات لئحــة مبوجبــه صــدرت الــذ 
 ؛الوافدة العمالة محاية متس

 ــــوزار  القــــرار ــــاريخ (2425) رقــــم ال  م14/4/2013 املوافــــق هـــــ3/6/1434 وت
 إعــــادة وجعــــل العمــــل، أصــــحاب عــــن اخلــــدمات إيقــــا  حــــالت حــــدد والــــذ 

 الـــي احلــالت ومــن ،نظــامي بشــكل الوضـــع تصــحيح علــى متوقفــا هلــم اخلــدمات
 املنشــأة تشــغيل – ،األجــور محايــة بءنــامج املنشــأة التــزام )عــدم القــرار عليهــا نــص

 املنشـأة اختـاذ عـدم – ،الضـارة والصـناعات اخلطـرة األعمـال يف واألحـدا  للنسا 
 العمـــل عــن النامجـــة واألمــرا  األخطــار مـــن العمــال حلمايـــة الالزمــة الحتياطــات

 ؛وسالمته( العامل ووقاية املستعلمة واالت

  م اخلـاص  26/12/2012هــ املوافـق 12/2/1434وتـاريخ  803القرار الوزار  رقم
يف تطبيقـه مرحليـا العمل والتنميـة الجتماعيـة بءنامج محاية األجور، الذ  بدأت وزارة 

ــ )يونيــو1434رجــ   اعتبــاراا مــن شــهر  وفــقمــل هــذا الءنــامج حيــ  يع (م2013 هـ
ت بصـــر  األجـــور عـــء البنـــوك احملليـــة، ورفـــع  آليـــة الكرتونيـــة ويـــتم مبوجبـــه قيـــام املنشــْـ

إىل الــوزارة، ويقــوم برصــد بيانــات صــر  األجــور الشــهرية  العــاملن فيهــاملفــات أجــور 
ت ومقارنتهــــا مــــع البيانــــات املســــجلة يف الــــوزارة حــــى ميكــــن رصــــد انضــــبا  ؛ للمنشـــْـ

ت يف ســـدا وتقـــوم الـــوزارة بإيقـــا  د األجـــور يف الوقـــت والقيمـــة املتفـــق عليهمـــا. املنشــْـ
 ؛  يلتزم بتطبيقه من املنشْت وفق االية الي حددها القرار العقوبات حبق من

 الـذ  م5/5/2014 املوافـق هــ5/7/1435 وتاريخ (3337) رقم الوزار  القرار 
 الشـمس ةأشـع حتت املكشوفة األعمال يف العامل تشغيل جيوز ل) أنه: على نص
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 بــن الواقعــة املــدة خــالل مســا ا  الثالثــة الســاعة ىلإ ظهــراا  عشــر الثانيــة الســاعة مــن
 ،يونيــة شــهر مــن عشــر اخلــامس املوافــق اجلــوزا  بــرج مــن والعشــرون اخلــامس اليــوم

 مـــــن عشـــــر اخلــــامس املوافـــــق الســــنبلة بـــــرج مــــن والعشـــــرون الرابــــع اليـــــوم  ايــــة ىلإ
 خمالفــة (3904) ضــبط مت لــذلك، وتنفيــذاا  مــيالد (. عــام كــل مــن ســبتمء شــهر
 ؛م2015 عام يف خمالفة (2499)و م،2014 عام يف

 ( وتـــاريخ 4786القـــرار الـــوزار  رقـــم )ــ املوافـــق 28/12/1436  م12/10/2015هــ
 بغرامـة موافقتـه دون العامـل سـفر فـواز ُيـتف  الذ  العمل صاح  يعاق  الذ 

  دولر أمريكي(، كعقوبة إدارية. 533يعادل ) مقدارها ألفن ريـال سعود  أ  ما

 تكفـــل الـــي والقـــرارات األنظمـــة تطبيـــق متابعـــة الجتماعيـــة والتنميـــة العمـــل وزارة وتتـــوىل -102
  أبرزها: منو  املتعددة آليتها خالل من وحتميها، الوافدة العمالة حقوق

 تفتيش العمل ( ) 
 مــن املنشــْت حــال واقــع علــى للوقــو  العمــل ألمــاكن امليدانيــة بالزيــارات خمتصــون يقــوم -103
 نصـــــوص مـــــن تضـــــمنه مـــــا عـــــء التنفيذيـــــة، ولئحتـــــه العمـــــل نظـــــام تطبيـــــق مـــــن التحقـــــق خـــــالل

 واألمـرا  احلـواد  مـن والوقايـة واألجـور هبـا، يتعلـق ومـا العمـل بسـاعات اخلاصة كالشرتاطات
 جانـ  إىل أعماهلم، تأدية أثنا  العمل إصابات من العمال ووقاية الجتماعية، واخلدمات املهنية
 التفتــي  دليــل إعــداد مت وقــد العمــل، لنظــام تنفيــذاا  الصــادرة الوزاريــة القــرارات تطبيــق مــن التأكــد

 لــدى الــوعى ولرفــع العمــل بنظــام لاللتــزام بــه القيــام املنشــْت علــى مــا يوضــح الــذ و    للمنشــْت
  النظام. تطبيق لتحسن العمل مفتشي لدعم عمليات غرفة وإنشا  والعاملن، املنشْت
 س ام  معاقة العمالة ال ا    )ب( 

أنشئت هذه اإلدارة من أجل رعاية العمالة الوافـدة يف جمـال العالقـات العماليـة، وتـذليل  -104
حبـق أصـحاب  صـارمةتقـوم بـإجرا ات و أ  عقبات ناشئة عن هذه العالقات لتسـوية أوضـاعهم، 

الرفـع ، و اهلم، وأهـم هـذه اإلجـرا ات إيقـا  اخلـدماتالعمل الذين ل يتجاوبون حلل مشاكل عمـ
متكن العمال مـن الوصـول و  ،بنقل خدمات العمال دون الرجو  ألصحاب العمل بنا  على طلبهم

وقــد مت تشــكيل عــدد مــن اهليئــات البتدائيــة ، آليــة لتلقــي الشــكاوى، ووضــع  وســائل النتصــا إىل
ـــة تنفيـــذاو للمـــادة ) ـــا 212لتســـوية اخلالفـــات العمالي ـــة العلي ـــر للهيئ ( مـــن نظـــام العمـــل، وكـــذلك دوائ
( مــن نظــام العمــل، ومت تســمية عــدد مــن األعضــا  215لتســوية اخلالفــات العماليــة تنفيــذاا للمــادة )

   .وأقل مدةاجلدد هلا هبد  توسيع دائرة التقاضي العمايل وجعل الوصول له أكثر سهولة 
( 26املشـار إليهـا يف الفقـرة ) - ومن يف حكمهم لئحة عمال اخلدمة املنزليةكما متثل  -105

حيـ  حـددت حقـوق من التقرير، إطاراا نظامياا ُيكـم العالقـة بـن صـاح  العمـل والعامـل املنـزيل، 
علـى واجـ  صـاح  العمـل بعـدم تكليـف عامـل  الالئحة ااخر، وأكَّدت جتاهوواجبات كل منها 

تفق عليه يف العق
 
   .د، أو بعمل  فيه خطر  يهدد صحته، أو ميو س كرامتهاخلدمة املنزلية بعمل  غري امل
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 اخلدمـة عمـال خالفـات لتسـوية جلنـة (36) تشـكيل مت فقـد الالئحـة يف جـا  ملـا وإنفاذاا  -106
 وحمافظــات منــاطق يف وذلــك جلنــة لكــل وزار  قــرار مبوجــ  اان حــى حكمهــم يف ومــن املنزليــة

 الشــــكاوى لســــتقبال اا موحــــد اا رقمــــ الجتماعيــــة والتنميــــة العمــــل وزارة ووفــــرت املختلفــــة اململكــــة
 مــن العديــد باختـاذ مســتمرة بصــفة املختصـة اجلهــات وتقــوم خمتلفـة، لغــات بثمــان (19911) هـو

 لغــات بعــدة كتيبــات نشــر خــالل مــن العمالــة، حقــوق ومحايــة تعزيــز إىل الراميــة التوعويــة التــدابري
 علــى توزيعهــا وجيــر  اجلــء ، والعمــل بالبشــر الجتــار وملفــاهيم العمــل ألنظمــة شــرح علــى تشــتمل
 احلقوقيــة اجلهــات مــن عــدد تقــوم كمــا املعنيــة، الــدول ســفارات وعلــى املختلفــة اململكــة ســفارات
 املختصــة اجلهــات وتعقــد اإلنســان، حقــوق ثقافــة نشــر برنــامج إطــار يف إعالميــة محــالت بتنفيــذ

 لــدورات والعــامالت العــاملن إخضــا  فيهــا تشــرت  املعنيــة، الــدول مــع ثنائيــة اتفاقيــات باململكــة
  وواجبا م. حقوقهم على للتعر  وتدريبية تثقيفية
 العمــل صــاح  علــى أوجــ  حيــ  العامــل، كرامــة حفــ  علــى العمــل نظــام أكــد وقــد -107
 منــه جــز  أو العامــل أجــر حجــز أو ســخرة، العامــل تشــغيل عــن المتنــا  منــه (61) للمــادة وفقــاا 
 ميـس فعل أو قول كل عن والمتنا  الالئق، بالحرتام لعماله معاملته وضرورة قضائي، سند دون

 النظــام يف عليهــا املنصــوص حقــوقهم ملمارســة الــالزم الوقــت العمــال وإعطائــه ديــنهم، أو كــرامتهم
 دون العمـل يـرتك أن يف احلـق للعامـل النظـام أعطـى وقـد الوقـت، هذا لقا  األجور من تنزيل دون

 علـى العمل صاح  يوافق   ولو حى كلها النظامية حبقوقه احتفاظه مع العمل صاح  أشعار
 أحــد مــن أو العمــل صــاح  مــن وقــع حــال يف ضــمنها مــن حــالت عــدة يف وذلــك الــرتك، هــذا
 العامـــل حنـــو بـــااداب خمـــل ســـلوك أو بـــالعنف يتســـم اعتـــدا  املســـئول املـــدير مـــن أو أســـرته أفـــراد
 مـــن مبظــاهر املســـئول املــدير أو العمـــل صــاح  معاملــة اتســـمت إذا وكــذا أســـراته، أفــراد أحــد أو

 بتصـــرفاته العامـــل دفـــع قـــد ميثلـــه مـــن أو العمـــل صـــاح  كـــان إذا أو اإلهانـــة، أو واجلـــور القســـوة
ــدت كمــا العمــل، تــرك علــى العقــد شــرو  مبخالفــة أو اجلــائزة مبعاملتــه األخــص وعلــى  لئحــة أكَّ
 اخلدمـة عامـل تكليـف بعـدم العمـل صـاح  واجـ  علـى حكمهـم يف ومـن املنزليـة اخلدمة عمال
تفق غري بعمل   املنزلية

 
 وجتـدر كرامتـه، ميو س أو صحته، يهدد خطر   فيه بعمل   أو العقد، يف عليه امل

  حقوقه. من حلق انتهاك أ  ضد للتظلم للقضا  اللجو  يف شخص كل حق إىل اإلشارة

 شــهر يف العمــايل مستشــارك خلدمــة التجــرييب الطــالق مت :العمررالت استشررامك خ اررة -108
 تعـــديالت مـــع تزامنـــاا  م،2016 ينـــاير18 بتـــاريخ للخدمـــة الرمســـي التدشـــن ومت م،2015 اكتـــوبر
 بوابــة عــء الجتماعيــة والتنميــة العمــل وزارة تقــدمها الكرتونيــة خدمــة وهــي اجلديــد، العمــل نظــام
 خدمـة وهـي العمـل نظـام بأحكـام املتعلقـة اخلاصـة الستفسارات على الرد بغر  العمالية الثقافة

 والواجبــات بــاحلقوق وشــرائحهم( فئــا م بكافــة) الــوزارة عمــال  وعــي زيــادة إىل و ــد  )جمانيــة(،
 يف يسهم مما اإلنتاج، طريف بن مناسبة عمل عالقات وإجياد السعود ، العمل نظام يكفلها الي

 تـواجههم، قد الي العقبات من واحلد عملهم ولتسهيل اململكة يف العمل لبيئة العاملن استيعاب
 .العمـال  من هلم الواردة الستفسارات على بالرد املخولن القانونين املستشارين من جمموعة عء
  اخلدمة: هذه من املستفيدين عدد بل  وقد
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 م2015 ديسمء( - )نوفمء لشهر املستفيدين عدد  

  1458 نع  ي 
  1104  ير نع  ي 

 م2016 ابرل( - )يناير لشهر املستفيدين عدد  

  5782 نع  ي 
  4196  ير نع  ي 

  ااتية: التواصل وسائل عء اخلدمة هذه من الستفادة ميكنو 

  ؛اململكة حول املتواجدة العمل مكات  

 العمالية الثقافة موقع عء www.laboreducation.gov.sa؛ 

 تـــــــويرت  يف العمـــــــل والتنميـــــــة الجتماعيـــــــة لـــــــوزارة العمـــــــال  خدمـــــــة حســـــــاب
MOL_CARE@؛   

 19911 والتنمية الجتماعية العمل بوزارة اخلاص التصال مركز.  

من أهم نتائج جهود اململكـة يف تعزيـز ومحايـة حقـوق العمـال، أ ـا أصـبحت بيئـة عمـل  -109
جاذبة للعمال مبختلف أعراقهم، وأديا م، وجنسيا م، وثقافا م من كل أحنا  العا ، ممـا سـاهم 
يف تعزيــز تنميــة بلــدا م مــن خــالل عــدد  مــن الوســائل أمههــا؛ احلــوالت املاليــة إىل بلــدا م، والــي 

( مليـــار دولر أمريكـــي، 25.1يعـــادل ) أ  مـــامليـــار ريــــال(،  94.4م )2009غـــت يف عـــام بل
( 34.6يعـــادل ) مليـــار ريــــال( أ  مـــا 130م )2014واســـتمرت يف الزيـــادة حـــى جتـــاوزت عـــام 

مليار دولر أمريكي. وفيما يتعلـق بسياسـات وبـرامج تـوطن الوظـائف )السـعودة(، فهـي تنسـجم 
( من التفاقية؛ وهي  د  إىل خف  معـدلت البطالـة 1( من املادة )2) مع ما تضمنته الفقرة

 بن املواطنن. 

  سلي ا واالنتماء النقا ا  تك قط  ت الح) )ب( 

 الســعودية كاهليئــة النقــاا، العمــل مــن أوجـه متــار  متخصصــة هيئــات اململكــة يف توجـد -110
 مصـــاح ورعايـــة أدائهـــم، حســـن يكفـــل امبـــ لواجبـــا م احملـــامن أدا  مراقبـــة تتـــوىل الـــي للمحـــامن
 ومجعيـة م،2004 عـام املنشـأة الصـحفين هليئـة بالنسـبة احلـال وكذلك حقوقهم. ومحاية األعضا 
 لتحقيـــق وســـعياو  العمـــل بشــؤون الهتمـــام ضـــرورة مـــن وانطالقــاا  وغريهـــا. م،2003 عـــام الناشــرين
 مبوجــ  اخلــاص القطــا  منشــْت يف العمــل جلــان تشــكيل قواعــد صــدرت فقــد العمــال، تطلعــات

 أجـل مـن وذلـك ،(م2/4/2001) املوافـق هــ8/1/1422 وتـاريخ (12) رقـم الـوزرا  جملس قرار
 املشـار القواعـد مـن (17) للمـادة ووفقـاا  .صـحية عمـل بيئـة و يئـة العمـل ظـرو  مستوى حتسن
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 مبوجـــ  اللجـــان هلـــذه التنفيذيـــة الالئحـــة بإصـــدار الجتماعيـــة والتنميـــة العمـــل وزارة قامـــت إليهـــا
 عمـال ويقـوم ،(م10/4/2002) املوافـق هــ27/1/1423 وتـاريخ (1691) رقـم الـوزار  القرار

 عـــدد يزيـــد ل حبيـــ  النتخابـــات بطريقـــة مرشـــحيهم باختيـــار جلنـــة بإنشـــا  رغبـــتهم حـــال املنشـــأة
 الـــوزارة إىل األمســـا  ترفـــع   احتيـــاطين ومـــثلهم أصـــلين (3) عـــن يقـــل لو    (9) عـــن األعضـــا 
 اللجنـة أعضـا  باعتمـاد الـوزار  بـالقرار وعماهلـا املنشـأة تبلـ    ومـن العمـل، وزيـر مـن لعتمادها

 قـرار صـدر وقـد اللجـان، هـذه مـن تصـدر الـي التوصـيات مبتابعة الوزارة تقوم كما بأعماهلا، لتبدأ
 باعتمــاد (م28/11/2010) املوافــق هـــ21/12/1431 وتــاريخ (3060/1) رقــم العمــل وزيــر
 خمتلـــف مـــن منتخبـــة جلنـــة وهـــي الســـعودية العربيـــة باململكـــة العماليـــة للجـــان الوطنيـــة اللجنـــة قيـــام

 .باململكة العمالية اللجان

 السكط  ت الح) )ج( 
 العـــادل التوزيـــع علـــى التنمويـــة خططهـــا خـــالل مـــن الســـعودية العربيـــة اململكـــة حرصـــت -111

 خطـت وقـد متييـز، أ  دومنـا املـواطنن جلميـع السـكن بتـوفري املتعلقـة اخلـدمات فيها مبا للخدمات
ــــرت ملواطنيهــــا، املناســــ  الســــكن تــــوفري ســــبيل يف جــــادة خطــــوات اململكــــة  الســــكن ســــبل فيسَّ

 امللكـــي املرســـوم مبوجـــ  العقاريـــة التنميـــة صـــندوق إنشـــا  طريـــق عـــن ســـوا  حـــد   علـــى للمـــواطنن
ـــــاريخ (23)م/ رقـــــم ـــــق هــــــ11/06/1394 وت ـــــذ  م(1/7/1974) املواف  تقـــــدم إىل يهـــــد  ال

 لالســـتخدام عقاريـــة مشـــروعات إلقامـــة فوائـــد بـــدون واملؤسســـات لألفـــراد األجـــل طويلـــة القـــرو 
 املتــوفن مجيــع إعفــا  ويــتم ،اســتثمار( قــرو ،  خاصــة )قــرو  التجــار  الســتخدام أو اخلــاص
 اإلعفا  وكذلك،  عليهم املستحقة اخلاصة العقارية التنمية قرو  أقسا  كافة من ونسا ا  رجالا 
 . احملدد الوقت يف عليهم املستحقة األقسا  سداد يف للمنتظمن اجلزئي

 املناســــــ  الســــــكن تــــــأمن إىل  ــــــد  الــــــي املؤسســــــات مــــــن العديــــــد هنــــــاك أن كمــــــا -112
ــــه عبــــدالعزيز بــــن اهلل عبــــد امللــــك مؤسســــة مثــــل املختلفــــة اململكــــة منــــاطق يف للمحتــــاجن  لوالدي
 اجملتمـــع يف حاجـــة األكثـــر للفئـــات مالئمـــة مســـاكن تـــأمن إىل  ـــد  الـــي ،التنمـــو  لإلســـكان
 على وقادرة منتجة فئات تصبح أن من لتمكينها مدخل املساكن هذه توفري يف ليكون السعود 
 األمــري ومؤسســة اململكــة، يف الشــاملة التنميــة مــن كجــز  املباشــر احمللــي حميطهــا تنميــة يف املشــاركة
 علـــى الجتماعيــة والتنميــة العمــل وزارة تشــر  كمــا،   لإلســكان اخلرييــة العزيــز عبــد بــن ســلطان
 ألـــف (16) األوىل مرحلتهـــا يف تضـــم الـــي اململكـــة منـــاطق مجيـــع يف الشـــعيب اإلســـكان مشـــاريع
 مليــون 640) مايعـادل أ  ،سـعود ريــال  مليـار (2.4) بــ تقـدر ميزانيـة هلـا ر صـد سـكنية وحـدة
 .أمريكي( دولر

واختـــذت تـــدابري  اجملـــال،كمـــا ضـــاعفت اململكـــة يف الســـنوات األخـــرية جهودهـــا يف هـــذا  -113
ومـن أبـرز تلـك  للمسـاكن،واإلسـرا  يف متلكهـم  للمـواطنن،عدة من شـأ ا تـوفري السـكن الالئـق 

 التدابري: 
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 ــــــــــوزرا  جملــــــــــس قــــــــــرار صــــــــــدور ــــــــــاريخ 82 رقــــــــــم ال  املوافــــــــــق ـهــــــــــ5/3/1435 وت
 تيسري إيل يهد  الذ  السكي الدعم متنظي باعتماد القاضي (،م7/1/2014)

 أو ســـكنية، )أر  صـــورة يف ســـكي دعـــم وتــوفري مناســـ ، ملســـكن األســـرة متلــك
 طلـ  علـى بنـا  سـكنية(، وحـدة أو معـاا، سـكنين وقـر  أر  أو سكي، قر 

 اإللكرتونيــة )إســكان( بوابــة عــء الطلبــات اإلســكان وزارة اســتقبلت وقــد املتقــدم،
 املسـتحقن علـى التوزيـع يف البـد  ومت آليـاا، للشـرو  اسـتيفائها مـن والتأكـد وفرزها

 ؛اململكة مناطق بع  يف

 هلـــذا وخ ص ــصو  اململكــة، منـــاطق كافــة يف ســكنية وحـــدة ألــف 500 بنــا  اعتمــاد 
 مليـار 66.6) مايعـادل أ  سـعود ، ريــال مليـار (250) الكبري احليو  املشـرو 
 ؛أمريكي( دولر

 300) مـن العقـار  التنميـة صـندوق مـن املقـد م السـكي للقر  األعلى احلد رفع 
 ألــف 500) إىل أمريكــي( دولر ألــف 80) يعــادل مــا أ  ســعود (، ريـــال ألــف
 ؛أمريكي( دولر ألف 133) من أكثر أ  سعود (، ريـال

 مـن أكثـر أ  (ريــال مليـار 40) جتـاوز مببلـ  العقاريـة التنميـة صندوق رأمسال دعم 
 القــرو  علــى املتزايــد الطلــ  ملواجهــة ســابقة فــرتة يف أمريكــي( دولر مليــار 10)

 ؛خاصة مساكن لبنا  الصندوق من املقدمة

  لألغــــرا  العقــــار  التنميــــة صــــندوق قــــرو  أقســــا  مــــن املتــــوفن مجيــــع إعفــــا 
 مــن املقرتضــن مجيــع وإعفــا  شــرو ، أيــة دون علــيهم املســتحقة اخلاصــة الســكنية
 ؛عامن ملدة قسطن من اخلاصة السكنية لألغرا  العقار  التنمية صندوق

 ؛العقارية القرو  على احلصول إجرا ات تسهيل 

 تســــــرتد الــــــي للمــــــواطنن، العقاريــــــة القــــــرو  تقــــــدم يف املصــــــريف القطــــــا  إشــــــراك 
 ؛ميسرة بأقسا 

  حصـوله سـرعة للمـواطن ُيقـق مبا القطا  هذا تنظيم لتتوىل لإلسكان، وزارة إنشا 
 ؛املسكن على

 م(16/9/2013املوافـــق ) هــــ10/11/1434يف  41211األمـــر الســـامي رقـــم  قضـــى 
 وفــق واحملتاجــة اخلــارج يف املنقطعــة لألســر اخلــري  اإلســكان مــن نســبة بتخصــيص
 ازدواج عـدم لضـمان اإلسـكان وزارة مـع بالتنسيق ذلك يكون وأن املعتءة الشرو 

 ؛السكن منح

 دولر مليــــار 5.3) يعــــادل مــــا أ  (ريـــــال مليــــار 20) مببلــــ  إضــــايف دعــــم تــــوفري 
 منـــاطق خمتلـــف يف الســـكنية املخططـــات مـــن املـــواطنن اســـتفادة لتســـريع أمريكـــي(
 م(.2015) هـ1436 عام يف اململكة
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 اال تماعية الخ اا  والضماق الطبية والرعاقة العااة الصحة  خ اا  التمتت  ت الح) ) ( 

 الصحية الرعاقة  
 الـي للحكـم األساسـي النظـام مـن (31) املـادة يف الصـحية الرعايـة حـق اململكة كفلت -114
 حالـة يف وأسـرته مـواطن لكل الصحية الرعاية وتوفر العامة، بالصحة الدولة تعد "أن على نصت

 ،م(3/6/2002) املوافـــق هــــ22/3/1423 وحرصـــت ".والشـــيخوخة والعجـــز واملـــر  الطـــوار 
 املتكاملـة الشـاملة الصـحية الرعايـة توفري ضمان إىل يهد  النظام أن (2) املادة يف تضمن الذ 
 أيضـاا  الصـحية بالرعايـة تعـد الـي األنظمـة ومـن وتنظيمهـا. وميســرة عادلـة بطريقـة السكان جلميع
 العامـــة اهليئـــة ونظـــام الصـــحية، املهـــن مزاولـــة ونظـــام الطبيـــة، للتخصصـــات الســـعودية اهليئـــة نظـــام

 الصـــــحية التوعيـــــة نــــــشر جهـــــود إىل باإلضـــــافة الصـــــحية. األنظمـــــة مـــــن وغريهـــــا والـــــدوا  للغـــــذا 
 األساسية األدوية وتوفري الشائعة، لألمرا  والعالج والتشخيص املعدية األمرا  ضد والتحصن

 وغريهم. سعودين عموماا  للحجاج الصحية العناية توفري جان  إىل

 مبـدأ علـى مرتكـزة للمسـتفيدين املقدمـة الصـحية اخلـدمات مسـتوى رفـع جهود تواصلت -115
 وبـــرامج والطفولــة، األمومـــة رعايــة:  أبرزهـــا مــن عـــدة جمــالت اجلهـــود هــذه مشلـــت وقــد املســاواة،
 والرعايــة والطالبــات، للطــالب الصــحية والرعايــة واملســنن، للمعــوقن، الصــحية والرعايــة التحصــن
 وعـالج والوبائيـة، املعديـة المـرا  ومكافحـة والكـوار ، والطـوار  احلواد  حالت يف الصحية
 الصـحية الرعايـة عناصـر مـن ذلـك وغـري النفسـية، والصـحة األعضـا  وزراعة املستعصية، األمرا 
 امليزانيـة أن إىل الشـارة وجتـدر اجملـال، هذا يف املساندة التحتية بالبنية يتعلق ما إىل إضافة الشاملة

 مـــن م2015 عـــام إىل م2007 عـــام مـــن الفـــرتة خـــالل ارتفعـــت قـــد الصـــحة لـــوزارة املخصصـــة
 ريــــال مليـــار 59.9) إىل أمريكـــي( دولر مليـــار 6) مايعـــادل أ  ســـعود ( ريــــال مليـــار 22.8)

 األوليـــة الرعايـــة مراكـــز عـــدد ارتفـــع كمـــا أمريكـــي(، دولر مليـــار 15.9) مايعـــادل أ  ســـعود (
 عــــددها ليصــــل %52.33 نســــبته مبــــا الداريــــة ومناطقهــــا اململكــــة حمافظــــات مجيــــع يف املنتشــــرة

  واملقيمن. املواطنن من للمستفيدين األولية الرعاية بتقدم تعد صحياا  مركزا (2283) إىل

 إىل الراميــة التــدابري مــن العديــد اختــاذ مت للجميــع؛ متميــزة صــحية رعايــة تقــدم ســبيل ويف -116
 املـدن افتتـاح يف والتوسـع الصـحي، اجملال يف العاملة القوى وتأهيل الصحية، املوارد كتوفري ذلك،
 رفــع الصــحية والسياســات والــءامج التنميــة خطــط راعــت كمــا اململكــة، منــاطق خمتلــف يف الطبيــة

 القــاطنن بــن املســاواة حتقيــق لضــمان الريفيــة املنــاطق لقــاطي املقدمــة الصــحية اخلــدمات مســتوى
 ذلـــك إىل إضـــافة الصـــحية. واخلـــدمات الصـــحة يف بـــاحلق التمتـــع يف والريفيـــة احلضـــرية املنـــاطق يف

 الرعايـــة ومراكـــز واملستشـــفيات، الطبيـــة املـــدن مـــن عـــدد إلنشـــا  ماليـــة موازنـــات ختصـــيص مت فقـــد
 هـــــ،1434 عــــام خــــالل مستشــــفى (15) افتتـــاح مت حيــــ  اململكــــة، منــــاطق خمتلــــف يف األوليـــة
 هـــــــ،1435 عــــــام ويف ســــــريراا. (2890) جمموعهــــــا ســــــريرية ســــــعة أضــــــافت م(2013) املوافــــــق
 وبسـعة املستشـفيات، مشـاريع مـن مشـروعاا  (35) عدد تشغيل على العمل مت م(2014) املوافق
 أسـر ا جممـو  بلـ  املستشـفيات، مـن (123) إنشـا  على العمل وجير  سريراا، (3650) سريرية
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 (3404) رقــــم الســــامي األمــــر تضــــمن كمــــا ســــريراا. (24181) ستضــــيف ســــريراا، (32000)
 مبكـــة الطبيـــة اهلل عبـــد امللـــك مدينـــة توســـعة م(24/4/2012) املوافـــق هــــ،2/6/1433 وتـــاريخ
 الطبيــة فيصــل امللــك مدينــة وإنشــا  الشــرقية، باملنطقــة الطبيــة خالــد امللــك مدينــة وإنشــا  املكرمــة،
 باجلو . الطبية العزيز عبد بن حممد األمري مدينة وإنشا  اجلنوبية، اململكة مناطق خلدمة

بلغــت نســبة التغطيــة باللقــاح وفيمــا يتعلــق بنســبة التغطيــة بالتحصــينات األساســية، فقــد  -117
%(، ولقــــــــاح الــــــــدرن 98.1%(، ولقــــــــاح شــــــــلل األطفــــــــال الفمــــــــو  )98.1) (17)السداســــــــي

(BCG:) (98ـــــــي الفريوســـــــي ـــــــة %(، 97.1) (18)%(، واللقـــــــاح الثالث ـــــــا العقدي ولقـــــــاح البكتريي
%، 0نســمة(  100.000%(. كمــا بلغــت معــدل اإلصــابة بشــلل األطفــال لكــل )98) الرئويــة

%، والكـــزاز الوليـــد  7.59%، والـــدرن الرئـــو  0.5%، واحلصـــبة 0.003 والســـعال الـــديكي
  %.0.004مولود حي(  1000لكل )

صـــدرت أوامـــر ســـامية وقـــرارات تقضـــي بعـــالج العديـــد مـــن الفئـــات علـــى نفقـــة الدولـــة  -118
ومعاملتهـــا كمـــا يعامـــل املواطنـــون الســـعوديون، ومـــن أبـــرزهم: زوجـــة املـــواطن الســـعود  األجنبيـــة، 

اطنة السـعودية، والـزوج األجنـيب للمواطنـة السـعودية إذا كـان ضـمن خـدما ا، والعـاملون وأبنا  املو 
يف اخلدمـــة املنزليـــة، واملتعاقـــدون مـــع الدولـــة ممـــن تقضـــي عقـــودهم بعالجهـــم علـــى نفقـــة الدولـــة، 
ومرضــى الــدرن الــذين ُيملــون اإلقامــة النظاميــة، والســجنا  والســجينات خــالل مــدة حمكــوميتهم، 

النســين الــذين ُيملــون اجلنســية اليمنيــة املقيمــن يف منــاطق اــران واملنطقتــن اجلنوبيــة  وأفــراد قبائــل
والغربيــــــة خــــــالل إقــــــامتهم يف اململكــــــة، واملعوقــــــون واملســــــنون واأليتــــــام الســــــاكنون يف دور الشــــــؤون 
الجتماعية، ومرضى اإليـدز، واملرضـى مـن احلجـاج واملعتمـرين وغـريهم. وقـد أصـدرت وزارة الصـحة 

  على مجيع مستشفيا ا واملراكز الصحية التابعة هلا تقضي بعالج تلك الفئات. مات معممةتعلي

 اال تماعت الضماق  
، وقـــد جـــا  يف علـــى قـــدم املســـاواة اململكـــة بتـــوفري الرعايـــة الجتماعيـــة ملواطنيهـــا اعتنـــت -119

مـــا يعـــزز وُيمـــي هــذا احلـــق، وقـــد حرصـــت  (27و22و21النظــام األساســـي للحكـــم يف مــواده )
اململكـــة منـــذ أمـــد  بعيـــد علـــى تعزيـــز هـــذا اجلانـــ ، حيـــ  صـــدر أول نظـــام للضـــمان الجتمـــاعي 

م(، وتبعــه صــدور 18/8/1962هـــ املوافــق )18/3/1382( وتــاريخ 19) باملرســوم امللكــي رقــم
هــــ 7/7/1427بتـــاريخ  45نظـــام جديـــد للضـــمان الجتمـــاعي مبوجـــ  املرســـوم امللكـــي رقـــم م/

و ــد  الدولــة مــن تقــدم م(، ليواكــ  املتغــريات القتصــادية والجتماعيــة. 1/8/2006املوافــق )
مـن يف بـرامج التنميـة الشـاملة  مشاركة أفراد اجملتمع السـعود  كافـة الرعاية الجتماعية إىل ضمان

معتمـدة  منتجـةفئـة متلقيـة للمسـاعدات إىل  فئـة مستفيد  الضمان الجتماعية منحتويل خالل 
املســـاعدات املاليـــة والعينيـــة لـــذو   هـــذا باإلضـــافة إىل تقـــدمعلـــى نفســـها عـــء الـــءامج اإلنتاجيـــة 

__________ 

 املعطل. األطفال وشلل ب الكبد  واللتهاب النزلية واملستدمية والكزاز الديكي والسعال الدفترييا يشمل (17)

 األملانية. واحلصبة والنكا  احلصبة يشمل (18)
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يــتم صــر  معــاش شــهر  للمســتفيدين مــن الضــمان الجتمــاعي ويشــمل و الــدخول املنخفضــة. 
الالئـــي  والنســا  -الشـــيخوخة بلـــ  ســن  ومــن - عـــن العمــل والعــاجزون - الفئــات التاليــة: اليتـــامى

 ( واألســر  يســبق هلــن الــزواج مــن - ذوات األيتــام األرامــل -األرامــل  -املطلقــات ائــل هلــن )ع ل
 وكذلك الفئات املستثناة من شرو  اجلنسية السعودية وهم:، غري املعولة واألسر - املتغي  عائلها

 مـــن املتزوجـــة األجنبيـــة واملـــرأة ســـعود ، غـــري وأب ســـعودية أم مـــن املكونـــة األســـر 
 ؛منه أولد هلا الي أرملته أو سعود ،

 الطبيـة الوجهـة مـن عقليـاا  أو حسياا  أو جسمياا  املعوقن من التنقل بطاقات حاملي 
 .واأليتام األيتام ذوات واألرامل عاماا  18 سن وجتاوزوا

 مســاعدة يف الجتماعيــة والتنميــة العمــل بــوزارة ممثلــة الدولــة تقــدمها الــي الــءامج وتتنــو  -120
 وتتمثـل األساسـية أسرته واحتياجات احتياجاته تليب كرمية حياة إىل وليصل نفسه ليساعد احملتاج
 :ااي يف الءامج هذه

 الرفـــــع إىل  ـــــد  الـــــي الـــــءامج أحـــــد وهـــــو :المقط عرررررة المسررررراع ا   رنرررررااج 
 املـــــايل للعـــــام الءنـــــامج هـــــذا صـــــر  وقـــــد والقتصـــــاد  الجتمـــــاعي الشـــــأن مـــــن

 مايعــادل أ ريـــال  مليــون 527و مليــارات أربعــة مبلــ  هـــ1437-1436 احلــايل
 ؛تارخيه حى أمريكي( دول مليار 1.2)

 الشـباب فئـة ختـدم الـي املسـاندة الءامج منظومة ضمن : وهوالتكميلت ال عم  رنااج 
 سنة؛ 35 من أقل إىل سنة 18 العمرية الفئة من احملدود الدخل أصحاب

 إىل ويهـــد  :الم منرررت والرررزي الحقيبرررة ا رررل النق قرررة المسررراع ا   رنرررااج 
 املدرســية املســتلزمات تــوفري يف الجتمــاعي الضــمان مــن املســتفيدة األســرة مشــاركة
 والــز  احلقائــ  بتوزيــع وذلــك عيــي بشــكل يقــدم وكــان ألبنــائهم املدرســي والــز 

ــــا  علــــى املدرســــي  بدايــــة ومــــع الجتمــــاعي الضــــمان ومســــتفيدات مســــتفيد  أبن
 مبـال  باستالم الجتماعي الضمان من املستفيدين ولرغبة هـ1432-1431 عام

 إىل الءنـامج حتويـل مت بأنفسـهم املدرسـية أبنـائهم احتياجـات شرا  يتم لكي نقدية
 240 بواقــع املسـتفيدين حسـاب إىل مباشـرة املبـال  إيـدا  يـتم حيـ  نقـد  إيـدا 
 ؛العام التعليم مرحلة يف الطالب ويشمل للسنة ريـال

 والتنظــيم الكهربــا  هيئــة مــع بالتعــاون :الك ر رراء  رر اتير اررط  ررزء تسرر ق   رنررااج 
 الكهربــــا  خدمــــة إيصــــال اســــتمرارية ضــــمان إىل الءنــــامج هــــذا ويهــــد  املــــزدوج
 كاهـــــل عـــــن املـــــايل العـــــ   وختفيـــــف الجتمـــــاعي الضـــــمان مســـــتفيد  ملســـــاكن

 املبلـ  هـذا وخيتلـف الكهربـا ، فـواتري مـن جـز  تسديد طريق عن وذلك املستفيدين
 بـاختال  وكـذلك الجتمـاعي الضـمان يف املسـجلن األسـرة أفراد عدد باختال 
 بلــ  وقــد (وحــار ومعتــدل بــارد) شــرائح ثــال  إىل املنــاطق قســمت حيــ  املنــاطق



CERD/C/SAU/4-9 

51 GE.16-17480 

 مايعـــادل أ  (ريــــال مليـــون 870) حنـــو املنصـــرم العـــام خـــالل صـــرفه مت مـــا إمجـــايل
 ؛الءنامج هلذا أمريكي( دولر مليون 232)

 الحصــا ات مصــلحة مـع بالتعــاون :الغررذاء ا رل النق قررة المسرراع ا   رنرااج 
 الضـمان مـن املسـتفيدين كاهـل عـن املـايل العـ   ختفيف إىل ويهد  واملعلومات
 املعيشــية احتياجــا م وســد أســرهم ألفــراد الغــذا  تــوفري يف ومشــاركتهم الجتمــاعي

 هجـر  شـهر كـل من العاشر بتاريخ للغذا  املساعدة مبل  إيدا  طريق عن وذلك
 ؛األسرة أفراد عدد حس 

 الصــحي بالتــأمن املسـاندة الــءامج منظومـة ضــمن وهـو :الصررحت التررتايط  رنرااج 
 اخلـــــدمات جملـــــس إىل أحيــــل وقـــــد الجتمـــــاعي الضــــمان مـــــن املســـــتحقة للفئــــات
 ؛بشأنه يصدر ما انتظار ويف لدراسته الصحية

 الضـمان مـن املسـتفيدة األسر حتويل إىل ويهد  :اإلنتا ية المشروعا   رنااج 
 على قادرة عائلة أسر إىل معولة أسر من واإلنتاج العمل على والقادرة الجتماعي

 زيــادة هبــد  هلــم املــايل الــدعم وتقــدم تــأهيلهم خــالل مــن وذلــك والنتــاج العمــل
 ؛الجتماعي الضمان من واملستفيدات املستفيدين دخل

 الءنـامج ويهـد  :العلمرت والتحصريل القيرا  اختبراما  منر م تسر ق   رنااج 
 يف واملســامهة واملســتفيدات املســتفيدين كاهــل عــن املــايل العبــئ مــن التخفيــف إىل

 يف الطـالب ويشـمل العلمـي والتحصـيل القيا  اختبارات رسوم من أبنائهم إعفا 
  .سنة 26 إىل سنة 17 عمر من (ثانو  وثال  ثانو  ثاي) الثانوية املرحلة

يف جمـال الطفولـة واأليتـام، مت إنشـا  إدارة خاصـة بطلبـات الحتضـان لألطفـال جمهـويل الوالـدين  -121
 م(10/9/2001املوافـــق ) هــــ22/06/1422( وتـــاريخ 19583مبوجـــ  القـــرار الـــوزار  رقـــم )

 املؤسسات من كبرياا  عدداا  الجتماعية والتنمية العمل وزارة وحتتضن األطفال، هؤل  إيوا هبد  
 عشــرين خــالل مــن املســنن برعايــة كــذلك وتقــوم والبنــات، البنــن مــن األحــدا  برعايــة اخلاصــة
 اململكة. مناطق خمتلف يف مؤسسة

 ،الجتماعيـــة الرعايـــة حـــق تـــدعم الـــي املبـــادرات مـــن العديـــد اململكـــة حكومـــة واختـــذت -122
 أفــراد جلميــع اجتماعيــة خــدمات لتقــد م خرييــة كجمعيــات وتســجيلها الــء صــناديق تنظــيم ومنهــا
 (107) رقـــم الـــوزرا  جملـــس بقـــرار الصـــادرة اخلرييـــة واملؤسســـات اجلمعيـــات لئحـــة وفـــق اجملتمـــع

 العامة اإلدارة إنشا ب النشا  هذا تعزيز مت وقد م(،1/1990/ 22) املوافق هـ25/6/1410 يف
 مـع كاملشـرت  للعمـل وتـوجيههم واجلماعات، األفراد جهود لتنظيم األهلية واجلمعيات للمؤسسات

 وطاقـا م أفـراده بإمكانـات والنتفـا  مشـكالته وحل اجملتمع، احتياجات ملقابلة احلكومية اجلهود
 وإحدا  احلياة، مستوى من والرفع للمجتمع، والجتماعية القتصادية باحلياة النهو  أجل من

 مـن واملؤسسـات اجلمعيـات هـذه خـدمات تطـورت وقـد واملعيشـة. العمـل أسـلوب يف إجيـاا تغيري
 علــى األفـراد تسـاعد الــي املباشـرة وغـري املباشــرة اخلـدمات تـوفري إىل املاليــة املسـاعدات تقـدم جمـرد
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 وقـــد والتأهيـــل، والتثقيـــف التعلـــيم بـــرامج عـــء مهـــارا م تنميـــة طريـــق عـــن أنفســـهم علـــى العتمـــاد
 يف تعمــــل مجعيــــة (591) قرابــــة اململكــــة ومــــدن منــــاطق مجيــــع يف اجلمعيــــات هــــذه أعــــداد بلغـــت
 والجتماعي. اخلري  العمل جمالت من ومتنوعة خمتلفة جمالت

 التشـريعية التـدابري من العديد اختاذ مت فقد اإلعاقة، ذو  األشخاص حبقوق يتعلق وفيما -123
 رعاية نظام إصدار ذلك ومن اإلعاقة، ذو  األشخاص حقوق ومحاية تعزيز إىل الرامية واإلجرائية
 األشــخاص حقــوق اتفاقيــة علــى واملصــادقة - التقريــر مــن األول اجلــز  يف إليــه املشــار - املعــوقن
 العــرا العقــد إىل اململكــة انضــمت كمــا م،2008 عــام يف هبــا امللحــق والءوتوكــول اإلعاقــة ذو 
 كجـز  اإلعاقـة ذو  األشـخاص قضـايا إدمـاج أمهيـة على يؤكد الذ  اخلاصة الحتياجات لذو 

 تعـــد الـــي اجلمعيـــات مـــن العديـــد إنشـــا  مت كمـــا املســـتدامة. التنميـــة إســـرتاتيجيات مـــن يتجـــزأ ل
 .وغريمها ،اإلعاقة ألحبا  سلمان األمري ومركز ،املعوقن األطفال مجعية مثل اإلعاقة ذو  حبقوق
 املصــــابن األطفــــال لرعايــــة مؤسســــتان يوجــــد كمــــا ،مركــــزاا  (26) التأهيــــل مراكــــز عــــدد بلــــ  وقـــد

  مركزاا. (16) عددها بل  الفئة هلذه أهلية رعاية ملراكز تراخيص منحتو  بالشلل،

 املوافــــــــق هـــــــــ23/09/1421 وتــــــــاريخ (37)م/ رقــــــــم امللكــــــــي املرســــــــوم صــــــــدر قــــــــدو  -124
 لتوظيــــف التنســــيق الجتماعيــــة والتنميــــة العمــــل وزارة تتــــوىل بــــأن القاضــــي م(19/12/2000)

 اخلاصـــة الحتياجـــات ذو  ومســـاعدة واملهنيـــة والنفســـية والرتبويـــة والجتماعيـــة الطبيـــة اخلـــدمات
 لتـأهيلهم، أخـرى ومراكـز اإلعاقة، لشديد  إيوائية مراكز فتح خالل من اجملتمع يف تكيفهم على

 التعويضية. األجهزة وتوفري وتشغيلهم،

 الــذين - اجلنســن مــن - املســنن تســتقبل فهــي الجتماعيــة، الرعايــة بــدور يتعلــق وفيمــا -125
 الـذين املرضـى أو ،أنفسـهم بشـؤون القيام عن يعجزون الذين أو ،العمل عن الشيخوخة أعجز م

 رعايـــة أو ،العمـــل علـــى القـــدرة أفقـــدهم عقلـــي أو بـــدي بعجـــز املصـــابن مـــن عامـــاا  (60) بلغـــوا
 ولقـد م،هبـ يعتنـوا أن كـنمم هلـم أقـارب وجـود وعـدم ،املعدية األمرا  من خلوهم بشر  أنفسهم
 بنــو  املســن فيهـا يتمتــع ة؛الطبيعيــ األسـرة حيــاة إىل قريبــة تكـون أن الــد ور هــذه إعـداد عنــد روعـي
 اإلعاشــة ؛الــدور تلــك داخــل هلــم وتــوفر والســكينة، واألمــن بالراحــة فيهــا ويشــعر الســتقالل مــن

 العنايــــة وبــــرامج الطبيعــــي العــــالج وخــــدمات والنفســــية والصــــحية الجتماعيــــة والرعايــــة الكاملــــة
 أوقــات شــغل بغــر  الفنيــة واألعمــال اليدويــة األعمــال بعــ  مزاولــة هلــم تتــيح كمــا الشخصــية،

 والرتفيهيـة والثقافيـة الدينيـة الـءامج يف الخنـرا  مـن الرعايـة دور داخل املقيمون ميكن كما الفراغ،
 تـــتم الـــي والنزهـــات األســـبوعية والـــرحالت الزيـــارات يف تتمثـــل أخـــرى بـــرامج هلـــم وتقـــدم ،املناســـبة
 وي قــدم بالعزلــة. إحساســهم علــى والقضــا  اخلــارجي بــاجملتمع ربطهــم بغيــة مــنهم للقــادرين بانتظــام
 علـى موزعة واملسنات املسنن لرعاية دور عشـر حالياا  وتوجد شهر . مصرو  بالدار مقيم لكل
 .اململكة أرجا 

 باإلضــافة محايــة وحــدة (12) إقامــة مت فقــد الجتماعيــة، احلمايــة بوحــدات يتعلــق وفيمــا -126
 هــذا الجتماعيــة، احلمايــة أعمــال متــار  خرييــة مجعيــات (9و) األطفــال، حلمايــة مراكــز (3) إىل
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 لشـــرو  وفقـــا اإليـــوا  ويـــتم جلنـــة. (17) عـــددها البـــال  الجتماعيـــة احلمايـــة جلـــان إىل باإلضـــافة
 وأن عشرة، الثامنة سن دون والطفل عمرها كان مهما املرأة على اإليوا  يقتصر أن أمهها؛ حمددة
 لدى إيواؤها وتعذر التنفيذية، ولئحته النظام يف عليه املنصوص لإليذا  تعرضت قد احلالة تكون
 .أقارهبا من بديلة أسر

 والت مق  التعليم  ت الح) (ه) 
 العــام، التعلــيم الدولــة "تــوفر أن علــى للحكــم األساســي النظــام مــن (30) املــادة نصــت -127
 امللكـــي باملرســـوم الصـــادر األميـــة وحمـــو الكبـــار تعلـــيم نظـــام هـــد  وقـــد األميـــة". مبكافحـــة وتلتـــزم
 بـن األمية حمو إىل (2) ملادته فقاا و  (م21/7/1972) املوافق ـه9/6/1392 وتاريخ 22م/ رقم
 األميـة، علـى للقضـا  شـاملة خطة إعداد منه (4) املادة وأوجبت فئا م، مبختلف املواطنن مجيع
ـــــى ـــــن عـــــدد حبصـــــر اخلاصـــــة اإلحصـــــائية البيانـــــات ضـــــو  عل  وأكـــــدت جتمعهـــــم، وأمـــــاكن األمي
ـــار، وعلـــى تزويـــد الدارســـن 11) املـــادة ـــة الدراســـة يف بـــرامج حمـــو األ ميِّـــة وتعلـــيم الكوب ـــه علـــى جماني ( من

 (16 ،14) مادتـــاهبالك تــ  واألدوات الالزومـــة ووســائل اإليضـــاح جمانـاـا طيلـــة فــرتة دراســـتوهم، وكلفــت 
 القيـــــام اخلاصـــــة واملؤسســـــات الشـــــركات ىلإ باإلضـــــافة العامـــــة واملؤسســـــات احلكوميـــــة اجلهـــــات

 يف النظــام تضــمن كمــا وااليــات، الضــوابط مــن عــدد وفــق ومنســوبيها أفرادوهــا بــن األ ميــة مبحــو
 (20) للمــادة وفقـاا  مهامهــا مـن يكـون الكبــار وتعلـيم األ ميــة حملـو عليـا جلنــة تشـكيل (19) مادتـه
 وم تابعــة الكوبــار لتعلــيم التخطيطيــة السياســة وإقــرار األ ميِّــة، حملــو الشــامولة اخل طــة إقــرار النظــام مــن

اح تنفيذها،  اجلهـة موـن عليهـا املوافقـة واستصـدار األ ميِّـة حمـو مشروعات لتمويل جديدة موارود واقرتو
ختصـــة،

 
 اخلاصـــة واملؤسســـات احل كوميـــة واجلهـــات الـــوزارات بـــن اجلهـــود تنســـيق إىل باإلضـــافة امل

  .األ ميِّة حمو لغر 

 هــــــــــــــ26/4/1425 وتـــــــــــــاريخ 139 رقـــــــــــــم الـــــــــــــوزرا  جملـــــــــــــس قـــــــــــــرار صـــــــــــــدر وقـــــــــــــد -128
 إىل السادســة سـن يف هــم ملـن إلزاميـاا  العــام التعلـيم يكـون بــأن القاضـي (م15/6/2004) املوافـق

 اإلعـالم "يعمـل أن: علـى (16) ماد ـا يف للمملكة اإلعالمية السياسة وأكدت عشرة، اخلامسة
 معاجلتهـا يف املسـئولية مـن املهـم قسـطه ويستشـعر منهـا والـتخلص األميـة مكافحة على السعود 
 ثقافيــة بــرامج وخيصــص علميــة تربويــة أســس علــى املعاجلــة هلــذه جهــوده مــن مناســبا قــدرا ويوظــف
 التعلـيم، مبجانيـة يتعلـق وفيمـا ووجدانه". اإلنسان بفكر وترتقي واألعمار األذواق خمتلف تناس 

 الـوزرا  جملـــــس بقرار الصــادرة باململكة للتعليم العامــــــة السياســــــة من (233) املــــــادة أكدت فقد
 التعلـيم جمانيـة علـى م27/11/1969-26 املوافـــــــــق هـ17/9/1389-16 وتاريخ 779 رقـــــــم
 السـعودية العربيـة باململكـة التعلـيم سياسـة مـن (15) املادة أكدت كما ومراحله. أنواعه كافة يف

 شـراكة لتحقيـق  ـد  والـي للدولـة العامة التنمية خبطة املراحل مجيع يف والتعليم الرتبية ربط على
 .واملرأة الرجل بن قومية

 املـرأة أوضـا  تطور استمرار السعودية العربية اململكة يف التنمية خطط مؤشرات وتعكس -129
 واملـرأة الرجـل مشـاركة ضـمان حنـو املتعاقبـة التنميـة خطـط أهـدا  ُيقـق مبا التعليم ومنها املختلفة
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 تصاعدت فقد بالبنن، مقارنة البنات تعليم يف نسبياا  املتأخرة البداية من الرغم فعلى حتقيقها، يف
 (93) حنـو اإلنا  التحاق نسبة بلغت حي  املختلفة، العام التعليم مبراحل البنات التحاق وترية
 م،2013 لعـام الـثال  مبراحلـه العـام التعليم يف املقيدين الطالب من طال  (100) لكل طالبة
 للبنــن، مدرســة (100) مقابـل للبنــات مدرسـة (96) بلــ  البنـات مــدار  أعـداد معــدل أن كمـا
 العـام، التعلـيم يف معلـم (100) كـل مقابـل معلمـة (111) املعدل فكان باملعلمات يتعلق وفيما

 القيــد معــدلت ارتفعــت م(2012-2001) هـــ1433-1422 الســنوات بــن مــا أنــه ويالحــ 
 املنـــاظرة النســـبة وارتفعـــت %(،96.37) إىل %(84) مـــن البتدائيـــة املرحلـــة يف للبنـــن الصـــايف
 التعلـــيم، يف اجلـــودة مســـتويات أعلـــى حتقيـــق ســـبيل ويف %(.96.65) إىل %(82) مـــن للبنـــات
 اا معلمــــ 527.030) عـــددهم البـــال  واملعلمـــات املعلمـــن تأهيـــل إىل التعلـــيم وزارة عمـــدت فقـــد

 املعلمــــن أعــــداد أدنــــاه اجلــــدول ويوضــــح التــــدري . خــــالل مــــن ،املســــاواة قــــدم علــــى ومعلمــــة(
 التدريبية: للءامج خضعوا الذين واملعلمات

 م2015البرااج الت مقبية المق اة للمعلميط والمعلما  خالج العام ال مانت 

 معلمات معلمون اجملال

 4145 40116 التدريبية الءامج عدد
 409976 98492 املتدربن/املتدربات عدد

 الـــي املقيمـــة األجنبيـــة باجلاليـــات اخلاصـــة املـــدار  مـــن العديـــد اململكـــة يف يوجـــد كمـــا -130
 املـــدار  لئحـــة مبوجـــ  بلـــدا م يف هبـــا املعمـــول املدرســـية املنـــاهج وفـــق متعلـــيم أبنـــائههلـــم  تتـــيح

 هــــــ4/2/1418 وتـــــاريخ (26) رقـــــم الـــــوزرا  جملـــــس بقـــــرار صـــــدرت الـــــي اململكـــــة يف األجنبيـــــة
 احلكوميـة املـدار  يف السـعودين غـري والطالبـات الطـالب عدد ويبل  ،(م10/6/1997) املوافق
 ويقـدم ،العام( التعليم )مراحل والثانوية واملتوسطة البتدائية املراحل يف وذلك 592،227 حوايل
 األجنبيــة املــدار  عــدد ويبلــ  املــواطنن. وبــن بيــنهم تفرقــة دون جمانيــة بصــفة الفئــة هلــذه التعلــيم

 منطقـــة 16 علـــى موزعـــة مدرســـة (178) م2013 عـــام حـــى اململكـــة يف بالعمـــل هلـــا املـــرخص
  وطالبة. طال  ألف 100000 من أكثر املدار  هذه طالب عدد ويبل  ،تعليمية وحمافظة

 المريكـــــي، منهـــــا منهجـــــاا  20 مـــــن أكثـــــر اململكـــــة يف تـــــدر  الـــــي املنـــــاهج عـــــدد بلـــــ  -131
 واملــايل، والغيــي، تغــايل،ء وال واهلنــد ، والباكسـتاي، واألســرتايل، والفلبيــي، والفرنســي، والءيطـاي،
 واإليطـايل، والغـاي، واإلندونيسي، واألملاي، والرتكي، واإلرتري ، والسويد ، والكور ، والياباي،
 اليمــي الشــع  مــن األشــقا  أبنــا  بتمكــن اململكــة قامــت كمــا وغــريه. والســريلنكي، واليونــاي،
 جماناا. احلكومية املدار  يف الدراسة من السور  والشع 

 المساوا  ق م على الثقا ية النشالا   ت االن ام ح) )ه( 
 وااداب العلـوم الدولـة "ترعـى أن علـى للحكم األساسي النظام من (29) املادة نصت -132

 احلضـارة يف وتسـهم والعـرا، اإلسـالمي الـرتا  وتصون العلمي، البح  بتشجيع وتعد والثقافة،
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 أن علــى (14) ماد ــا يف للمملكــة اإلعالميــة السياســة وأكــدت واإلنســانية". واإلســالمية العربيــة
 ثقافــة املثقفــة للفئــات الجتاهــات متعــددة املســتوى رفيعــة ثقافيــة بــرامج اإلعــالم وســائل "ختصــص

 العلميــة باحليـاة اتصــاهلا وتسـتدم الثقافيـة الفكريــة الفئـات هــذه حاجـات تلـيب أن شــأ ا مـن عاليـة
  املساواة. قدم على للجميع الءامج هذه وتقدم املتجددة". الفكرية ااثار على ووقوفها املتطورة

 مـــن كليـــة كـــل يف حبثيـــاا  مركـــزاا  كافـــة اجلامعـــات فتضـــم العلمـــي، بالبحـــ  يتعلـــق وفيمـــا -133
 جلميــع املراكــز تلــك خــالل مــن العلمــي البحــ  ويتــاح اختصاصــه، وفــق حمــددة ميزانيــة لــه كليا ــا

 عمـــادة تســـمى جامعـــة كـــل يف عمـــادة املراكـــز تلـــك علـــى تشـــر  كمـــا اجلامعـــة، يف امللتحقـــن
 بشــكل دعمت ــ الــي العلميــة البحثيــة الكراســي مــن عــدد اجلامعــات بتلــك ويوجــد العلمــي، البحــ 
 وتعــد الــداعم، ُيــدده الــذ  اجملــال ووفــق اهتماما ــا وفــق والشــركات األعمــال رجــال مــن مباشــر
 يف بامســه والتقنيــة للعلــوم عبــدالعزيز امللــك مدينــة يف بتســجيلها يقــوم للباحــ  حــق األحبــا  نتــائج
 . الفنية أو األدبية أو العلمية سوا  املعنوية احلقوق من ذلك غري أو اخرتا  برا ة وجود حال

 41م/ رقــــــــم امللكــــــــي باملرســــــــوم الصــــــــادر املؤلــــــــف حقــــــــوق محايــــــــة نظــــــــام جــــــــا  وقــــــــد -134
 القانونيــة احلمايــة ليــوفر منــه (2) للمــادة وفقــاا  (م30/8/2003) املوافــق هـــ2/7/1424 وتــاريخ
 طريقـــة أو املصـــنفات، هـــذه نـــو  كـــان أيــاا  والفنـــون وااداب العلـــوم يف املبتكـــرة املصـــنفات ملــؤلفي
 أو املؤلـف ملكيـة علـى منـه (8) املـادة وأكـدت تأليفهـا، مـن الغـر  أو أمهيتهـا، أو عنها، التعبري
 بكــل القيــام يف املؤلــف حــق وإىل النظــام، هــذا يف املقــررة للحقــوق املصــنف ابتكــروا الــذين املـؤلفن

 اعتــدا  أ  ودفــع لنفســه، مصــنفه نســبة بينهــا: مــن املصــنف طبيعــة حســ  التصــرفات مــن أ  أو
 حقـه إىل إضافةا  ملصنفه، تغيري أو تعديل أو تشويه أو حتريف كل على والعرتا  فيه، حق على
 بــأ  ماليــاا  مصــنفه اســتغالل يف وحقــه ترمجتــه، أو نقلــه أو عرضــه أو تســجيله أو مصــنفه نشــر يف

 مــن معاقبـة إىل النظـام ذات مـن (22) املـادة أشـارت وقـد املشـروعة، السـتغالل طـرق مـن طريقـة
 يف اشــــرتكت الــــي املطبعــــة أو املؤسســــة بــــإغالق أو ماليــــة، بغرامــــة املؤلــــف حقــــوق علــــى يعتــــد 
 .التعوي  يف املتضرر املؤلف حق على التأكيد إىل باإلضافة،  (شهرين) تتجاوز ل ملدة العتدا 

 اجلمعيـــات مـــن عـــدد كافـــة اململكـــة منـــاطق يف يوجـــد الثقافيـــة، باجلوانـــ  يتعلـــق وفيمـــا -135
 م،1975 عــــام يف أنشــــئت الــــي والفنــــون للثقافــــة الســــعودية العربيــــة كاجلمعيــــة والفنيــــة، الثقافيــــة
 يف أنشــــئت الــــي الطوابــــع هــــواة ومجعيــــة والفنــــانون، واملمثلــــون املثقفــــون خــــدما ا مــــن ويســــتفيد

 املســــرحين ومجعيــــة م،1990 عــــام يف أنشــــئت الــــي التشــــكيلية الفنــــون ومجعيــــة م،1979 عــــام
 ومجعية م،2007 عام يف أنشئت الي العرا اخلط ومجعية م،2002 عام أنشئت الي السعودين
 م.2009 عـام يف أنشـئت الـي الضـوئي التصـوير ومجعيـة م،2008 عـام أنشئت الي الكاريكاتري

املكتبـات العامـة و  ،( نادياا 16ململكة البال  عددها )ا مناطق يف املنتشرة األدبية األندية إىل إضافةا 
 تشــر  الــي الثقافيــة األنشــطة مــن العديــد اململكــة يف تقــام كمــا( مكتبــة.  84الــي بلــ  عــددها )

 :األنشطة هذه ومن األخرى اجلهات من وعدد واإلعالم الثقافة وزارة تنفيذها على
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  أيــام (10) وملــدة ســنو  بشــكل املعــر  ويقــام بالريــا : الــدويل الكتــاب معــر 
 ؛اجملتمع فئات كافة منه ويستفيد

 ؛سنو  بشكل ويقام اجلنادرية: يف والثقافة للرتا  الوطي املهرجان 

 ؛العربية باللغة املهتمن ويستهد  سنو ، بشكل يقام العربية: للغة العاملي اليوم 

 ؛اليوم العاملي للشعر: ويقام يف املكتبات العامة ويشارك فيه املهتمون بالشعر العرا 

 ؛العامة املكتبات يف يتم سنو  احتفال وهو للمكتبات: العاملي اليوم 

 علـى حصـلوا الـذين السـن كبـار مـن عـدد تكرم يتم وفيه األمية: حملو العاملي اليوم 
 ؛األمية حمو شهادات

  ؛احلجاج خدمة لغر  احلج: أيام السنو  الكتاب معر 

  طـــالب فيـــه ويشـــارك الثقافيـــة، واملراكـــز العامـــة املكتبـــات يف يقـــام الرســـم: معـــار 
 ؛الجتماعية اخلدمة يف رغبة لديه ومن واهلواة، املدار 

 ؛مصاح  كتاب معر  معه يقام سنو ، معر  وهو للقصة: العاملي اليوم 

  يف واإلعــالم الثقافــة وزارة تقيمهــا الــي والفعاليــات األنشــطة مــن الكثــري إىل إضــافةا 
 ملعروضـات وأسـابيع املسـرحية، والحتفـالت كالفعاليات الثقايف، فهد امللك مركز
  جماي. بشكل اإلعاقة ذو 

 العااة الخ اا   ااأط  خ ج  ت الح) )و( 
 العامــة، اخلـدمات أمـاكن بـدخول يتعلـق فيمـا متييزيــة قيـود أيـة اململكـة أنظمـة تتضـمن ل -136

 خاصـة شـركات أو عامـة مؤسسـات تسـيريها تتوىل عامة مرافق تعد الي العام النقل مرافق فيها مبا
 الثقافـة وزارة فتقوم باملسارح يتعلق فيما أما .املنتفعن بن متييز دون املرافق هذه حتكم قواعد وفق

 فضـالا  للجميـع املتاحـة املسـرحيات بإقامـة احلكومية وغري احلكومية اجلهات مع بالتعاون واإلعالم
 العنصر . التمييز ومكافحة املساواة يف احلق ومحاية تعزيز يف كبرياا  دوراا  هلا أن عن

 (6) الما    
 مكفــــول التقاضــــي "حــــق أن علــــى للحكــــم األساســــي النظــــام مــــن (47) املــــادة نصــــت -137

 قامــت وقــد ،لــذلك" الالزمــة اإلجــرا ات النظــام ويبــن اململكــة يف واملقيمــن للمــواطنن بالتســاو 
 القضـــا  نظامـــا صـــدر حيـــ  ،القضـــا  مرفـــق بتطـــوير م2007 املوافـــق هــــ1428 عـــام يف اململكـــة
  أبرزها: ومن األحكام، من العديد على اشتمال اللذان اإلدار (، )القضا  املظا  وديوان
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 نظـام مـن (1) املـادة نصـت حيـ  وحياديتـه، القضـا  اسـتقالل مبدأ على التأكيد 
 أحكــام لغــري قضـائهم يف علــيهم ســلطان ل مسـتقلون، "القضــاة أن: علــى القضـا 
  ؛القضا " يف التدخل ألحد وليس املرعية، واألنظمة اإلسالمية الشريعة

 ( مـــن نظــــام 9حيـــ  قضــــت املـــادة ) درجـــات،مبـــدأ التقاضـــي علــــى ثـــال   تأســـيس
  الســـتئنا ،  حمـــاكم -2العليـــا،  احملكمـــة -1 :القضـــا  بـــأن تتكـــون احملـــاكم ممـــا يلـــي

والــي تتكــون مــن حمــاكم متخصصــة، هــي: احملــاكم العامــة،  األوىل؛الدرجــة  حمــاكم -3
 العمالية؛، واحملاكم التجارية، واحملاكم الشخصية، وحماكم األحوال اجلزائيةواحملاكم 

 حمـــاكم -2 العليـــا، اإلداريـــة احملكمـــة -1 ااي: مـــن املظـــا  ديـــوان حمـــاكم تتكـــون 
 اإلدارية. احملاكم -3 اإلدارية، الستئنا 

 إجــــرا ات لتســــهيل وذلــــك القضــــا ، إىل اللجــــو  نظــــري رســــوم يفــــر  ل أنــــه إىل اإلشــــارة جتــــدرو 
اإلنســـان  حلقــوق ةضـــمان يعــد ممــا ســـوا ، حــد علـــى واملقيمــن املــواطنن جلميـــع وتيســريه التقاضــي

 تشرت  رفعها بواسطة حمامي أو وكيل.  ، كما أن إجرا ات رفع الدعوى لوإشاعة العدل

 اململكــة التعــوي  ملــن حلقــه النظــام يف التعــوي ، فيكفــلوفيمــا يتعلــق بــإجرا ات دعــوى  -138
مطالبـة الدولـة بـالتعوي  باعتبارهـا مسـؤولة عـن تصـرفات موظفيهــا،   -ولوارثـه مـن بعـده  -ضـرر 
أو من ينوب عنه، ولوارثه مـن بعـده، حـق رفـع الـدعوى اجلزائيـة يف مجيـع القضـايا الـي أن له  كما

وعلى احملكمة يف هذه احلالة  ،يتعلق هبا حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام احملكمة املختصة
( مـــن نظـــام اإلجـــرا ات اجلزائيـــة. كمـــا نصـــت 16ضـــور، وفقـــاا للمـــادة )تبليـــ  املـــدعي العـــام باحل

أن  - مــن بعــده ولوارثــه - ن حلقــه ضــرر مــن اجلرميــةملــ( مــن ذات النظــام علــى أن "147) املــادة
أمـــام احملكمـــة املنظـــورة أمامهـــا الـــدعوى اجلزائيـــة العامـــة يف أ  حـــال كانـــت  يطالـــ  حبقـــه اخلـــاص

ختـــتص احملـــاكم اإلداريـــة بنظـــر دعـــاوى و  بـــه أثنـــا  التحقيـــق"عليهـــا الـــدعوى، حـــى لـــو   يقبـــل طل
( مــن نظــام 13التعــوي  املرفوعــة علــى اجلهــات احلكوميــة، حيــ  قضــت الفقــرة )ج( مــن املــادة )

ديوان املظا  باختصاص احملاكم اإلدارية بالنظر يف دعاوى التعوي  الي يقدمها ذوو الشـأن عـن 
 رمسيـن مـوظفنبـالتعوي  ضـد  اديوان املظا  أحكام روقد أصدقرارات أو أعمال جهة اإلدارة. 
(، 3م والـذ  يـنص يف مادتـه )1958هــ املوافـق 1377( لعـام 43استناداا للمرسوم امللكي رقم )

  ملـــــن أصـــــابه ضـــــرر". كمـــــا أن علـــــى أنـــــه: "ُيكـــــم علـــــى مـــــن تثبـــــت إدانتـــــه بـــــالتعوي  املناســـــ
بنــا   -ل حكــم صــادر بعــدم اإلدانــة كــ( مــن نظــام اإلجــرا ات اجلزائيــة قضــت بــأن "207) املـادة

أصـابه مـن  جي  أن يتضمن تعويضـاا معنويـاا وماديـاا للمحكـوم عليـه ملـا -على طل  إعادة النظر 
  ضرر إذا طل  ذلك".

ــــالنظر يف خمالفــــات أحكــــام نظــــام  -139 أصــــدرت اللجــــان البتدائيــــة والســــتئنافية املختصــــة ب
 مـا بلغـت )مليـون وتسـعمائة ومخسـن ألـف ريــال( أ ( قـرار بتعويضـات ماليـة 76املطبوعات والنشر )

 م(2016 -م 2014هــ املوافـق )1437 -هــ 1435ألف دولر أمريكي( خـالل الفـرتة  520) يعادل
  لصاح أشخاص طبيعين واعتبارين، مشلت قضايا إثارة نعرات وإسا ة مسعة.
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 مـــن تنظيمهــــا بتلقــــي( 5( مـــن املــــادة )7وختـــتص هيئــــة حقـــوق اإلنســــان وفقـــاا للفقــــرة ) -140
واتخراذ اإل رراءا  النظاايرة  رت  صرحت ا،المتعلقة  حق ق اإلنساق والتحق) اط  الشكاوى
ـــــى أن مـــــن 11الفقـــــرة )ج( مـــــن املـــــادة ) تضـــــمنتكمـــــا   شرررررتن ا. س ام  تلقرررررت  اختصـــــاص( عل

اط اا را  والمؤنسرا  والمنظمرا  و يرهرا،  رت النظر  ت الشكاوى المق اة الشكاوى، 
نساق، والتحق) ارط صرحت ا، وذلر  تم ير اا إلحالت را سلرى اإل ام  المعنيرة اسائل حق ق اإل

 -اجملتمــع املــدي  مؤسســات كإحــدى -. كمـا تقــوم اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنسـان  ررت ال يئررة
والتحقــق مــن دعــاوى املخالفــات والتجــاوزات  املختصــة،بتلقــى الشــكاوى ومتابعتهــا مــع اجلهــات 

  .لنظامها األسا وفقاا  النسان،املتعلقة حبقوق 

 (13) الختاات والتعلي) (7) الما    
  (19)والتعليم التر ية ) ( 

 حقـوق علـى للرتبيـة الوطنيـة اللجنة تشكيل مت ،اإلنساق حق ق على التر ية اجاج  ت -141
 حقـــوق علـــى للرتبيـــة الوطنيـــة اخلطـــة اعتمـــاد مت كمـــا حكوميـــة، جهـــات (10) مبشـــاركة اإلنســـان
 مجيــــع علــــى اإلنســـان حقــــوق علــــى للرتبيـــة اسرتشــــاد  دليــــل إىل باإلضـــافة وتعميمهــــا اإلنســـان،
 الدراسـية املنـاهج يف اإلنسـان حقـوق مصـفوفة دليـل إصـدار ومت واجلامعـات، واملدار  املؤسسات

 بـرامج ووضـع الدراسـية، املنـاهج يف اإلنسـان حقـوق لواقـع تشخيصـية مسـحية دراسات إجرا  مع
 اإلنسـان حلقـوق مسـتقلة دراسـية مـواد ختصـيص مع اإلنسان حقوق على بالرتبية للمعنين تدريبية

 بـــرامج مقـــررات ضـــمن اإلنســـاي الـــدويل القـــانون مـــادة إدراج مت كمـــا العـــايل، التعلـــيم مبؤسســـات
 : منها اإلنسان حقوق على للرتبية املباد  من عدد اعتماد مت وقد العليا، الدراسات

  والنشــاطات غــري الصــفيةتعزيــز الرتبيــة علــى حقــوق اإلنســان مــن خــالل األنشــطة ،
 ؛اإلعالمية

 مثـل اإلنسـان حقـوق مبـاد  مـن مستخلصة مضامن الدراسية املقررات تكون أن 
 ؛(التسامح العدل، )املساواة،

 اإلنسان. حقوق تدريس يف عامة" "مفاهيم الدراسية املقررات تضمن  

 السـامي بـاألمر الصـادر اإلنسراق حقر ق ثقا رة نشرر  رنرااج من الثانية املرحلة تنفيذ مت -142
 اجلهـــات مـــن عـــدد تنفيـــذه يف تشـــرتك الـــذ  م،2009 أكتـــوبر 13 وتـــاريخ ب م/ 8628 رقـــم

: أمههـا املبـاد ، مـن عدد على ترتكز هبا خاصة خطة   بإعداد جهة كل قيام خالل من احلكومية
 ذات تكــون وأن عليهــا، صــادقت الــي التفاقيــات مبوجــ  اململكــة التزامــات تنفيــذ يف تســهم أن

 فيهـا الرتكيـز يـتم وأن اخلاطئـة، املمارسـات أو اإلنسان حقوق انتهاك يف اجملتمع مبشكالت عالقة

__________ 

 (.12) اخلتامي اللجنة تعليق من جان  املعلومات هذه تغطي (19)
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 شـاملة وطنيـة خطة إلعداد متهيداا  ذلك ويأي ومعايريها..، اإلنسان حقوق مضامن على مباشرة
 نطاق. أوسع على نساناإل حقوق ثقافة نشر وفقها يتم

 عمـــل ورشـــة منهـــا: العمـــل وورش النـــدوات مـــن العديـــد اإلنســـان حقـــوق هيئـــة عقـــدت -143
 يف م،2011 عــام يف واحملــامن العامــة(، )النيابــة العــام والدعــا  التحقيــق هيئــة وأعضــا  للقضــاة،
 وورشـــة،  م2012 م،2011 عـــام يف باألشـــخاص الجتـــار عـــن ونـــدوات اململكـــة، مـــدن خمتلـــف
 مــن العديـد ون شـرت م،2010 عـام يف اإلنسـان حلقـوق الدوليـة التفاقيـات عـن متخصصـة عمـل
 إصـدار: إىل باإلضـافة املنزليـات، والعـامالت والطفل، املرأة، مواضيع: يف التوعوية اإلعالمية املواد

 ومهرجــــان الكتــــاب، كمعــــر  الدوريــــة: املعــــار  يف واملشــــاركة إرشــــادية، ومطويــــات كتيبــــات،
 العـــاملي كـــاليوم اهلادفـــة: بالنشـــاطات العامليـــة األيـــام ومواكبـــة والثقافـــة، للـــرتا  الـــوطي يـــةاجلنادر 
 وغريها. للمرأة العاملي واليوم اإلنسان، حلقوق

مـذكرة تفـاهم للتعــاون الفـي بـن اململكـة ممثلــة هبيئـة حقـوق اإلنسـان، واملفوضــية  مت إبـرام -144
تعزيـز قـدرات املختصـن  منهـا:م، تضمنت أهـدافاا مهمـة 2012السامية حلقوق اإلنسان يف عام 

يف اململكــة يف جمــال القــانون الــدويل حلقــوق اإلنســان، وخباصــة فيمــا يتعلــق بْليــات األمــم املتحــدة 
ات الدوليــة املختصــة، وإعــداد وتطــوير وتنفيــذ بــرامج تدريبيــة متخصصــة يف جمــالت وعمــل املنظمــ

حقــوق اإلنســان داخــل اململكــة وخارجهــا، وإعــداد أدلــة اسرتشــادية للعــاملن يف اجلهــات املتعلقــة 
مت إبــرام  كمــا يف جمــال حقــوق اإلنســان. التخصصــيةحبقــوق اإلنســان، وعقــد النــدوات والــدورات 

م، بشــأن تــوفري خــءا  2013ملكــة ممثلــة بــوزارة اخلارجيــة واألمــم املتحــدة يف مــذكرة تفــاهم بــن امل
ـــا  قـــدرات املختصـــن يف اململكـــة يف جمـــال  معـــاونن يف جمـــال حقـــوق اإلنســـان، وذلـــك لتعزيـــز بن
القـانون الـدويل حلقـوق اإلنسـان، وخباصـة مـا يتعلـق بْليـات األمـم املتحـدة يف إطـار برنـامج األمـم 

، ومت عقد العديد من الندوات والدورات وورش العمل تناولت العديـد الناشئناملتحدة للموظفن 
 من املواضيع منها:

 م2014 مـار  يف باألشـخاص الجتـار مكافحـة جمـال يف الناجحـة الدول جتارب 
 ؛احلكوميون املوظفون املستهدفة الفئة

 املسـتهدفة الفئـة م2014 مـار  يف اإلنسـان حقـوق حلمايـة الدولية االيات عمل 
 ؛املدي اجملتمع مؤسسات وممثلو واحملامون، احلكوميون، املوظفون

 الفئــــة 2014 مــــار  يف املــــرأة ضــــد التمييــــز أشــــكال مجيــــع علــــى القضــــا  اتفاقيــــة 
 ؛التقرير هذا بإعداد املعنية احلكومية واللجنة احلكوميون، املوظفون املستهدفة

  الفئــــــة م2014 ديســــــمء يف (1) اإلنســــــان حقــــــوق جمــــــال يف املــــــدربن تــــــدري 
 ؛املدي اجملتمع مؤسسات وممثلو احلكوميون، املوظفون املستهدفة

  املسـتهدفة الفئـة م2015 فءايـر يف (2) اإلنسـان حقـوق جمـال يف املدربن تدري 
 ؛املدي اجملتمع مؤسسات وممثلو احلكوميون، املوظفون
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 الفئــــة م2015 يونيــــو يف اإلنســــان حقــــوق أوضــــا  ومراقبــــة توثيــــق وطــــرق آليــــات 
 ؛اإلنسان حقوق هيئة وباحثات باحثو املستهدفة

 يف الســــعودية يف اإلنســــان حقــــوق حــــالت وتوثيــــق رصــــد يف املــــدي اجملتمــــع دور 
 ؛املدي اجملتمع مؤسسات املستهدفة الفئة م2015 أغسطس

 للقضـا  الدوليـة بالتفاقيـة اخلاصـة الدوريـة التقـارير إعـداد علـى تدريبيـة عمل ورشة 
 أعضــا  املسـتهدفة الفئـة م2015 سـبتمء يف العنصــر  التمييـز أشـكال مجيـع علـى

 ؛التقارير إلعداد الدائمة اللجنة
 الفئــــة م2015 أكتــــوبر يف الطفــــل حقــــوق لتفاقيــــة التعريفيــــة النــــدوة خبصــــوص تقريــــر 

 وطالبات؛ وطالب املدي، اجملتمع مؤسسات وممثلو احلكوميون، املوظفون املستهدفة
 م2015 ديسـمء يف السـعودية العربيـة اململكـة يف النسـان حقوق لتعليم وطنية رؤية حنو 

 .حكوميون موظفون املستهدفة الفئة

 تركيبــة مــن الكــءى الشــرُية ميثلــون الــذين الشــباب إقبــال اهليئــة العامــة للرياضــة تســتثمر -145
 والفعاليـات واألنشطة األندية خالل من اإلنسان حبقوق وتثقيفهم توعيتهم يف السعود ، اجملتمع

 وأحاديـ  قرآنيـة آيـات بنشـر األنشـطة مـن وغريهـا والسـباقات املباريات يف تقوم حي  الرياضية؛
 املالعـ  شاشـات عـء اإلنسـان حقـوق وتعزيـز محايـة إىل  ـد  توعويـة ورسـائل وعبـارات شريفة

 وغريها. والالفتات

(20)واإلعالم الثقا ة )ب( 
 

انطالقــاا مــن الــدور الــذ  تلعبــه وســائل اإلعــالم يف تشــكيل الــرأ  العــام وتوجهاتــه وغــريه،  -146
ُيرص اإلعالم السعود  على ترسيخ القيم املستمدة من الشريعة اإلسـالمية وتعزيـز املسـاواة وحماربـة 
ة مجيع أشكال التمييز العنصر ، إعمالا ملـا نـص عليـه النظـام األساسـي للحكـم وغريهـا مـن األنظمـ

"تلتــــزم وســــائل ن النظــــام األساســــي للحكــــم علــــى أن ( مــــ39)ذات الصــــلة. حيــــ  نصــــت املــــادة 
اإلعــالم والنشـــر ومجيـــع وســـائل التعبــري بالكلمـــة الطيبـــة، وبأنظمـــة الدولــة، وت ســـهم يف تثقيـــف األمـــة 
ظــر مــا يــؤد  إىل الفتنــة، أو النقســام، أو ميــس بــأمن الدولــة وعالقا ــا العامــة، ا، وُي   ودعــم وحــد و

( مــن 12) "، كمــا نصــت املــادةي ســي  إىل كرامــة اإلنســان وحقوقــه، وتبــن األنظمــة كيفيــة ذلــك أو
النظام على أن "تعزيز الوحدة الوطنيـة واجـ  ومتنـع الدولـة كـل مـا يـؤد  للفرقـة والفتنـة والنقسـام"، 

حقـــوق  ويهـــد  اإلعـــالم إىل تعزيـــز التفـــاهم والتســـامح والصـــداقة بـــن أفـــراد اجملتمـــع، ونشـــر مبـــاد 
اإلنســـان، وتعزيـــز ثقافـــة احلـــوار، والتأكيـــد علـــى مفهـــوم احلمايـــة والتصـــد  أل  شـــكل مـــن أشـــكال 

( مــن السياســة اإلعالميــة، 27التحيــزات الــي قــد تفضــي إىل التمييــز العنصــر ، وقــد نصــت املــادة )
   ( من نظام املطبوعات والنشر على هذه املباد .9( من املادة )4وكذلك الفقرة )

__________ 

 (.12) اخلتامي اللجنة تعليق من جان  املعلومات هذه تغطي (20)



CERD/C/SAU/4-9 

61 GE.16-17480 

( مكتبــة عامــة منتشــرة يف 84( ناديــاا أدبيــاا، و)16وزارة الثقافــة واإلعــالم علــى ) تشــر  -147
( مجعيــات ثقافيـــة وفنيــة ســـامهت مجيعهــا يف رفـــع مســـتوى 7مجيــع أحنـــا  اململكــة، باإلضـــافة إىل )

الوعي الثقايف اجملتمعي والتفاهم والتسامح. وفيما يتعلق باجلهود الي بذلت يف هـذا اإلطـار، فقـد 
هـــ إىل 1431( فعاليـة خــالل الفــرتة مـن عــام 167م عــدد مــن الفعاليـات الثقافيــة بلغــت )مت تنظـي
املشـار إليـه يف  -م(. ويتـيح نظـام املطبوعـات والنشـر 2014 -م 2010هــ املوافـق )1435عـام 

لغـري السـعودين وفـق ضـوابط حمـددة توزيـع الصـحف واجملـالت األجنبيـة  -اجلز  األول من التقرير 
   ( جملة بعدة لغات أجنبية.575( صحيفة، و)29اململكة، وتوز  داخل اململكة ) وطباعتها داخل

 وفقــاا  اإلنســان حقــوق ثقافــة نشــر الســعود  اإلعــالم هبــا يقــوم الــي الوظــائف أهــم مــن -148
  ـد  إعالميـة محـالت املختلفـة اإلعـالم وسـائل أعدت حي  اإلنسان، حلقوق الدولية للمعايري

 مـن جمموعـة فيها شارك وندوات برامج بب  قامت كما اإلنسان، حقوق باتفاقيات التعريف إىل
ــــد الصــــحف تزخــــر كمــــا اإلنســــان. حقــــوق جمــــال يف واملتخصصــــن اخلــــءا   التقــــارير مــــن بالعدي

  اإلنسان. حقوق قضايا تتناول الي واملقالت الصحفية والتحقيقات

 إعمـــــالا  العـــــايل والتـــــدري  املهـــــي للتأهيـــــل اإلعـــــالم وســـــائل يف العـــــاملن مجيـــــع خيضـــــع -149
 نظـام (2) املـادة مـن (2) والفقـرة للمملكـة، اإلعالميـة السياسـة مـن (28) املـادة عليـه نصـت ملا

 وغريهــا. والتلفزيــون اإلذاعــة هيئــة تنظــيم مــن (5) املــادة مــن (10) والفقــرة الصــحفية، املؤسســات
 اإلنســـان، حقـــوق هيئــة ومنهـــا احلكوميـــة وغــري احلكوميـــة اإلنســـان حقــوق مؤسســـات تقـــوم كمــا

 القـدرات رفـع إىل  ـد  الـي التدريبيـة والـدورات الندوات بعقد اإلنسان حلقوق الوطنية واجلمعية
  اإلعالم. جمال يف للعاملن اإلنسان حقوق جمال يف الوطنية

 ومنهـا اإلنسـان، حبقـوق العالقـة ذات واإلذاعيـة التلفازيـة الءامج من العديد ب  مت كما -150
 واخلـط وصـل، ومهـزة وجسـور، احلـق، إىل والعائـدون اسـرتاتيجية، حمـاور برنـامج الـذكر، سبيل على

 وعــدم املســاواة فيهــا مبــا اإلنســان حبقــوق الــوعي تعزيــز إىل الــءامج هــذه  ــد  حيــ  الســاخن،
 شــرُية تســتقط  باعتبارهــا الرياضــية الــءامج تتــوىل كمــا اإلنســانية. القضــايا بعــ  وحــل التمييــز،
 ونبــذ والتعــاي  التســامح ثقافــة إشــاعة الســعود  اجملتمــع مــن األعظــم الســواد متثــل الــي الشــباب
  أشكاهلا. فميع العنصرية

    


