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  مقدمة

العامة  تقدم اململكة العربية السعودية هذا التقرير عن حالة حقوق اإلنسان فيها طبقاً ملا نص عليه قرار اجلمعية                  - ١
اإلنسان،  ، القاضي بإنشاء جملس حقوق    ٢٠٠٦مارس  / آذار ١٥ الذي مت اعتماده بتاريخ      ٦٠/٢٥١لألمم املتحدة رقم    

  .٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ وتاريخ ٥/١ملتزمة باملبادئ التوجيهية اليت نص عليها قرار جملس حقوق اإلنسان رقم 

وقد أعدت هيئة حقوق اإلنسان هذا التقرير بالتعاون مع مجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية الرئيسة،   - ٢
  . بإصدار كتيب إرشادي يوضح آلية االستعراض ومت توزيعه بشكل موسع وخاصة على تلك اجلهاتحيث قامت

وتسعى اململكة العربية السعودية من خالل هذا التقرير إىل إعطاء صورة صادقة وشفافة عن حالة حقوق                - ٣
 اليت تواجهها حنو حتقيق     وتربز يف ذات الوقت الصعوبات    . اإلنسان فيها وما حتقق من تعزيز هلا على أرض الواقع         

وتشري إىل اخلطوات اليت تنوي القيام هبا حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان . املزيد من هذه احلقوق على الوجه املطلوب
  .يف املستقبل مبا يف ذلك دراسة التصديق على بعض االتفاقيات اليت مل تصادق عليها اململكة بعد

مدة من الشريعة اإلسالمية اليت كفلت مجيع احلقوق وإلميان اململكة          وانطالقاً من تشريعات اململكة املست      - ٤
ول ؤيات تقع على عاتقه حبكم إنه املسالراسخ حبقوق اإلنسان وضمان إعماهلا وتعزيزها، وملا يراه امللك من مسؤول

زراء، وحتظى  األول؛ جاء إنشاء هيئة حكومية لتعىن حبقوق اإلنسان، ترتبط مباشرة بامللك بصفته رئيس جملس الو              
باالستقاللية التامة رغم متويلها من قبل احلكومة جبانب ما تقبله من اهلبات واإلعانات واألوقاف أو املوارد الـيت                  

 وهتدف إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقاً ملعايري حقوق اإلنسان الدولية، وهي ملزمة              ،يقررها جملس اهليئة  
يف اململكة، زته من املهام املنوطة هبا، وتقرير آخر عن حالة حقوق اإلنسان   برفع تقرير سنوي للملك يشمل ما أجن      

ولة عن نشر الوعي حبقوق اإلنسان بالتنسيق مع قطاعات الدولة ذات الصلة، ومتابعة تنفيذ              ؤكما أهنا اجلهة املس   
  .راءات الالزمة حياهلااالتفاقيات اليت انضمت إليها اململكة، وتتلقى هذه اهليئة الشكاوى والبالغات وتتخذ اإلج

وإمياناً من اململكة بعاملية حقوق اإلنسان وأهنا إرث إنساين وحق جلميع الشعوب فقد أعدت اهليئة خطة                  - ٥
حبيـث   شاملة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان تشترك يف تنفيذها مجيع أجهزة الدولة وتصبح ملزمة بتنفيـذها         

  .صحة وغري ذلكتغطي مجيع جوانب احلياة مثل التعليم وال

 على التزامها بالتعاون التام مع كل ما مـن          -   وهي تقدم هذا التقرير    - تؤكد اململكة العربية السعودية       - ٦
شأنه ضمان وتعزيز وتطوير حقوق اإلنسان، وتلتزم مبواصلة وتوطيد احلوار اهلادف والبناء على كافة األصـعدة                

 :ترسيخ هذه احلقوق وإشاعتها لكافة البشر حتقيقاً لقوله اهللا تعاىل         بأن هذه القيم متثل ضمانة من أجل        إمياناً منها   
وقوله  .٧٠ سورة اإلسراء آية And indeed we have honoured the sons of adam)( ..).  بين آدمولقد كرمنا(

  Allah doth( ..). إن اهللا يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل: (تعاىل
command you to render back your trusts to those to whom they are due; And when you judge 

(between people, that you judge with justice وقوله تعاىل؛ ٥٨: سورة النساء) : يا أيها الناس اتقوا ربكم
  O Mankind! Be dutiful to your lord who created you from (..). الذي خلقكم مـن نفـسٍ واحـدة   

a single person … (١: سورة النساء.  
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   املنهجية وعملية إعداد التقرير-  أوالً
  :التزمت هذه العملية بالشفافية واملوضوعية واعتماد الكثري من الضوابط، منها  - ٧

  .يةإشراك مجيع اجلهات واملصاحل واهليئات احلكومية وغري احلكومية يف هذه العمل  - 

  . والقوانني املرتبطة حبقوق اإلنسان إلعداد هذا التقرير)١(حصر مجيع اللوائح والنظم  - 

  .احلرص على إبراز مجيع اجلوانب اإلجيابية والسلبية بكل موضوعية وشفافية على حد سواء  - 

حتديد األولويات واملبادرات الوطنية اجلاري اعتمادها للتغلب على التحديات الـيت تواجههـا               - 
  .ململكة يف جمال حتسني حالة حقوق اإلنسانا

   اإلطار النظامي واملؤسسي حلقوق اإلنسان يف اململكة-  ثانياً
م املزيد من اإلصالحات املتعلقة حبقوق ١٩٩٢ املوافق  ه١٤١٢ العربية السعودية منذ عام شهدت اململكة  - ٨

 وميثـل النظـام   . ونظام جملس الشورى  اإلنسان توجت بصدور النظام األساسي للحكم، وحتديث نظام املناطق          
وتسارعت وترية هذه اإلصالحات بصدور العديد من القوانني اليت . األساسي للحكم اإلطار الدستوري يف اململكة

متت مواءمتها مع الصكوك الدولية اليت انضمت إليها اململكة، كما مت إنشاء العديد من اهلياكـل واملؤسـسات                  
قوق اإلنسان وإعماهلا على أعلى املستويات الوطنية وكان أبرزها إنشاء اهليئة احلكومية          واهليئات الوطنية ملتابعة ح   

حلقوق اإلنسان وال زالت عملية اإلصالح قائمة ومستمرة حيث يعترب ما مت إجنازه يف هذا اجملال خطوات مهمـة                   
  .ت لتفعيل حقوق اإلنسانمن هذه اإلصالحا ليت ينتظر اختاذها لتحقيق املزيدرغم وجود العديد من اخلطوات ا

  النظام األساسي للحكم  ■

أصدرت اململكة هذا النظام املستمد من الشريعة اإلسالمية والذي ميثل القيمة األمسى بني النظم القانونية                 - ٩
يف اململكة، وقد نص هذا النظام على جمموعة من املبادئ الدستورية وذلك لضمان محاية واحترام حقوق اإلنسان، 

أن يقوم احلكم يف "منه على ) ٨(صفة خاصة املساواة بني مجيع املواطنني أمام القانون حيث نصت املادة  وكّرس ب 
 كما توجهت نصوصه "اململكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى واملساواة وفق الشريعة اإلسالمية

حتمـي الدولـة    "  اليت نصت على أن    )٢٦(مباشرة حنو واجب الدولة حلماية حقوق اإلنسان كما ورد يف مادته            
السلطة القضائية والسلطة : ، وحدد النظام السلطات يف الدولة يف ثالث     "حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية    

، وعلى هذه السلطات أن تتعاون يف أداء وظائفها وأن امللك هو احلكم بني )التشريعية(التنفيذية والسلطة التنظيمية 
  القضاء سـلطة مـستقلة     "  أن على) ٤٦(لى استقالل سلطة القضاء حيث نصت املادة        هذه السلطات، وأكد ع   

  ."وال سلطان على القضاة يف قضائهم لغري سلطان الشريعة اإلسالمية يف اململكة

____________________  
  .)قانون(أو ) قوانني(يف التقرير فهي تعين ) نظام(أو ) نظم(عندما ترد كلمة   )١(
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مـن  ) ٤٧(فنصت املادة .  حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة       وأكد على أن    - ١٠
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة ويبني النظام اإلجراءات الالزمة "النظام على أن 

تفاقيـات الدوليـة    تصدر األنظمـة واملعاهـدات واال     "من هذا النظام على أن      ) ٧٠(ونصت املادة   . "لذلك
  ."واالمتيازات ويتم تعديلها مبوجب مراسيم ملكية

كما عكست نصوص هذا النظام الكثري من األحكام اليت حتمي ومتكن حقوق اإلنسان يف جماالت عديدة                  - ١١
تكفل الدولة  "على أن   ) ١٨(مدنية وسياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية، ويف هذا اإلطار نص النظام يف مادته             

حرية امللكية اخلاصة وحرمتها وال ُيرتع من أحد ملكه إال للمصلحة العامة على أن يعوض املالـك تعويـضاً               
تكفل الدولة حق املواطن وأسرته يف حالة الطوارئ واملرض والعجز "على أن ) ٢٧( كما نص يف مادته ".عادالً

. "على اإلسهام يف األعمال اخلريية    والشيخوخة وتدعم نظام الضمان االجتماعي وتشجع املؤسسات واألفراد         
تيسر الدولة جماالت العمل لكل قادر عليـه        "اليت نصت على أن     ) ٢٨(كما كفل النظام حق العمل يف مادته        

من النظام على أن ) ٣٠(وفيما خيص التعليم فقد نصت املادة . "وتسن األنظمة اليت حتمي العامل وصاحب العمل
علـى أن   ) ٣١(ويف جمال الصحة فقد نص النظام يف مادته         . "تزم مبكافحة األمية  توفر الدولة التعليم العام وتل    "
وفيما يتعلق باحلريات الشخصية فقد نصت      . "تعىن الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن        "

االت الـيت   للمساكن حرمتها وال جيوز دخوهلا بغري إذن صاحبها وال تفتيشها إال يف احل            "على أن   ) ٣٧(املادة  
خصوصية املراسالت الربقية والربيدية واملخـابرات      "على أن   ) ٤٠(كما نص النظام يف مادته       ."يبينها النظام 

طالع عليها أو االستماع إليها الاهلاتفية وغريها من وسائل االتصال مصونة وال جيوز مصادرهتا أو تأخريها أو ا
  . ما اشتملت عليه األنظمة األخرى يف احلفاظ على هذه احلرياتإضافة إىل. "إال يف احلاالت اليت يبينها النظام

كما قامت اململكة العربية السعودية يف سبيل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان إىل إصدار العديد من النظم                  - ١٢
اقيـات  اجلديدة وتعديل عدد من النظم القائمة وذلك متشياً مع التزاماهتا الدولية نتيجة النضمامها إىل بعض االتف               

الدولية، وقد تضمنت هذه النظم اجلديدة واملعدلة العديد من اإلضافات اإلجيابية املتعلقة باستكمال البنية التشريعية 
ومن ذلك ما يتعلق بتحقيق املساواة ومناهضة أي مظهر من مظـاهر            . والتنظيمية لضمان إعمال حقوق اإلنسان    

  :إىل النظم اآلتيةويف هذا الصدد ميكن أن نشري . التفرقة والتمييز

  نظام القضاء ونظام ديوان املظامل  ■

أهم التدابري اليت اختذهتا حكومة اململكة العربية السعودية لتعزيز حالة حقوق اإلنسان سعيها إلصـالح                 - ١٣
 ونظام القضاء ال ينصرف ،النظام القضائي باعتباره الركيزة األساس لضمان العدل الذي هو أحد أهم هذه احلقوق

 وقـد   .للجوانب اإلجرائية للعملية القضائية وإمنا يتعلق أيضاً بالقواعد املوضوعية يف القوانني واجبة التطبيق            فقط  
جاءت هذه اخلطوة بعد انضمام اململكة العربية السعودية للعديد من االتفاقيات الدولية، وبعـد وجـود بعـض          

ه اخلطوة اهلامة مبشروع تطوير القضاء الصادر وتوجت هذ. امللحوظات اليت وجهت إلجراءات التقاضي يف اململكة
وبدأت أوىل مراحله بإصدار    . م٣٠/٠٩/٢٠٠٧ املوافق     ه١٩/٠٩/١٤٢٨وتاريخ  ) ٧٨/م(باملرسوم امللكي رقم    

نظام جديد للقضاء الذي أكد على استقالل القضاء وبني الضمانات املقررة للقضاة وواليات احملاكم وترتيبها مبا                
تتوىل ضمن اختصاصاهتا مراقبة سالمة تطبيق األحكـام وصـحة          ) حمكمة دستورية (ة عليا   يف ذلك إنشاء حمكم   

صدورها ومراقبة شرعية األنظمة اليت تصدر يف اململكة، وبينت اختصاصات حماكم االستئناف وحماكم الدرجـة               
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لقضاة أثناء  وفصلت هذه األحكام يف بيان حقوق وواجبات ا       . األوىل ونظمت والية كل حمكمة من هذه احملاكم       
كما حددت مهـام التفتـيش علـى القـضاة، ومهـام كتـاب العـدل        . تصديهم للقضايا اليت تعرض عليهم    

كما تضمن النظام إنشاء حماكم الدرجة األوىل اليت تتكون من احملاكم العامة وتؤلف مـن دوائـر               .واختصاصاهتم
كمها مثل احملاكم اجلزائية، وحماكم األحوال      متخصصة تكون من بينها دوائر للتنفيذ واإلثباتات النهائية وما يف ح          

الشخصية، واحملاكم التجارية واحملاكم العمالية، وقد مت العمل هبذا التنظيم وذلك بتعيني أكثر من قاضٍ للتنفيذ من          
  .عدد من احملاكم يف اململكة

لـس القـضاء    الذي تضمن بيان تشكيل الـديوان وجم      ) القضاء اإلداري (كما صدر نظام ديوان املظامل        - ١٤
اإلداري، وتقسيم حماكم ديوان املظامل إىل احملاكم اإلدارية، واحملكمة االستئنافية اإلدارية، واحملكمة اإلدارية العليا،              
وبينت نصوص هذا النظام اختصاصات كل من هذه احملاكم، واألحكام املتعلقة بتعيني قـضاة ديـوان املظـامل                  

  .مليارات ريال) ٧(مبلغ ودرجاهتم وقد رصد لتنفيذ هذا املشروع 

  نظام املرافعات الشرعية  ■

م، وقد ٢٠/٠٨/٢٠٠٠ املوافق  ه٢٠/٠٥/١٤٢١وتاريخ ) ٢١/م(صدر هذا النظام باملرسوم امللكي رقم   - ١٥
ما حيتاجه القاضي من صـالحيات   عزز هذا النظام أهم املبادئ املتعلقة بالعدالة وحتقيقها جلميع املتحاكمني فنظم         

مل مع املتقاضني أثناء االحتكام ومن أهم ما تضمنه هذا التشريع حتديد اختصاصات احملكمة يف نظر                مهمة يف التعا  
الدعاوى وطرق رفعها وقيدها واألحكام املتعلقة حبضور اخلصوم وغياهبم وإجراءات اجللسات ونظامها، ونـص              

حى عن احلكم فيها مبا يـضمن       بشكل واضح على عالنية احملاكمة وحدد احلاالت اليت يتعني على القاضي أن يتن            
  .حيادية القاضي أمام اخلصوم كافة على حد سواء

  نظام اإلجراءات اجلزائية  ■

 ويعترب من ،م١٥/١٠/٢٠٠١ املوافق  ه٢٨/٠٧/١٤٢٢وتاريخ ) ٣٩/م(صدر النظام باملرسوم امللكي رقم   - ١٦
مع أهم القضايا املتعلقة حبقوق اإلنسان أهم التشريعات اليت صدرت يف اململكة حديثاً إذ إنه يتعامل بشكل مباشر 

) ٣(ألنه حيدد بشكل واضح اإلجراءات ابتداًء من الضبط حىت يتم تقدمي املتهم للمحاكمة، حيث تضمنت املادة                 
 ونظم الضمانات الشاملة اليت حتمي حق املتهم يف الرباءة، وحظر كل            ،منه براءة املتهم قبل صدور احلكم باإلدانة      

وأكد على حق كل متهم     . جلسدي واملعنوي أو تعريض املتهم للتعذيب أو املعاملة املهينة للكرامة         أشكال اإليذاء ا  
يف االستعانة مبحام للدفاع عنه يف مرحليت التحقيق واحملاكمة، وبينت نصوص هذا التشريع مجيع اإلجراءات املتعلقة 

  ي إنسان حبيث ال جيوز القـبض عليـه         بالقبض والتوقيف وحرية الدفاع لكل متهم، ومحاية احلرية الشخصية أل         
أو تفتيشه أو توقيفه أو حبسه إال يف األحوال املنصوص عليها نظاماً، وأكدت على حق كل إنـسان يف حرمـة                     
شخصه ومسكنه ومكتبه ومركبه ووسائل اتصاله، ونص النظام على إبطال كل إجراء خمالف ألحكام هذا النظام                

  . واملعنوي ملا يصيبه من ضرر إذا متت تربئتهوعلى حق املتهم يف التعويض املادي
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  نظام احملاماة  ■

م، وقد ١٥/١٠/٢٠٠١ املوافق  ه٢٨/٠٧/١٤٢٢بتاريخ ) ٣٨/م(صدر نظام احملاماة باملرسوم امللكي رقم   - ١٧
 وأوضح كذلك . اشتمل النظام على التعريف مبهنة احملاماة وأهدافها يف إظهار العدالة، ومت حتديد شروط مزاولتها             

واجبات احملامني جتاه حتقيق العدالة واحترام املهنة واالمتناع عن أي عمل خيل بكرامتها، وأوضح كذلك حقوقهم، 
باإلضافة إىل أن النظام قد مسح مبزاولة هذه املهنة لغري السعوديني وفق ضوابط واضحة تعزيزاً حلمايـة حقـوق                   

من نظام احملاماة،   ) ٣/أ(كة وغريها من الدول حبسب املادة       اإلنسان، وذلك طبقاً ملا تقضي به االتفاقيات بني اململ        
كذلك مبزاولة عمل االستشارات بالصفة املؤقتة لغري السعوديني وفـق          ) ٣٩(ومع مراعاة ذلك فقد مسحت املادة       

  .الشروط احملددة يف هذه املادة

  صكوك حقوق اإلنسان الدولية اليت صادقت عليها اململكة  ■

 يف العهدين الدوليني اخلاصني بـاحلقوق املدنيـة         -   بعد - عربية السعودية ليست طرفاً     مع أن اململكة ال     - ١٨
والسياسية، وباحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، إال أنه وعلى أرض الواقع قد حتقق الكثري من مـضامني                

 حتققوا من )١(مراقبني حتت أنظارهذين العهدين فقد أُجريت يف اململكة العربية السعودية أول انتخابات بلدية متت 
ويف جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حققت اململكة العربية السعودية مستويات تنسجم مع . نزاهتها

 بـشكل   - نصوص العهد اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وسيربز اجلزء الرابع من هذا التقرير              
  . اليت حتققت ملواطين اململكة يف هذا الصدد هذه املضامني-  خمتصر

ن اململكة العربية السعودية من أوائل الدول اليت سامهت يف إعداد اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، إحيث   - ١٩
  :وك الدولية حلقوق اإلنسان ومنهافقد صادقت اململكة العربية السعودية على العديد من الصك

  . ه١٦/٠٤/١٤١٦وتاريخ ) ٧/م(املرسوم امللكي رقم اتفاقية حقوق الطفل مبوجب   •

) ١٢/م(االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري مبوجب املرسوم امللكي رقم   •
  . ه١٦/٠٤/١٤١٨وتاريخ 

إنسانية أو املهينـة    املة أو العقوبة القاسية أو الال     اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املع        •
  . ه٠٤/٠٤/١٤١٨وتاريخ ) ١١/م(املرسوم امللكي رقم مبوجب 

وتاريخ ) ٢٥/م(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبوجب املرسوم امللكي رقم               •
  . ه٢٥/٠٥/١٤٢١

) ٢٠/م( اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة عرب الوطنية مبوجب املرسوم امللكي رقـم              •
 وبروتوكول منع االجتار باألشخاص وخاصةً النساء واألطفال املكمل ، ه٢٤/٠٢/١٤٢٥وتاريخ 

  . ه١١/٠٦/١٤٢٨بتاريخ ) ٥٦/م(هلذه االتفاقية مبوجب املرسوم امللكي رقم 

  .م٢٠٠٨اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وبروتوكوهلا االختياري يف   •
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  :ربية واإلسالمية، ومنهاكما أهنا طرفاً يف العديد من الصكوك اإلقليمية والع  - ٢٠

  .م٢٠٠٥عهد حقوق الطفل يف اإلسالم عام   •

اتفاقية دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ملكافحة اإلرهاب املوافق عليها باملرسوم امللكي               •
  . ه٠٢/٠٩/١٤٢٩وتاريخ ) ٥٢/م(رقم 

  .م٢٠٠٣إعالن الرياض حول حقوق اإلنسان يف السلم واحلرب عام   •

  .م٢٠٠٠لقاهرة لنشر وتعليم حقوق اإلنسان عام إعالن ا  •

  .م١٩٩٩معاهدة منظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل لعام   •

   تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع-  ثالثاً
  اهليئات واملؤسسات الوطنية لدعم وتعزيز حقوق اإلنسان 

 اإلطار التشريعي ال يكفي وحده لتعزيز حقوق اإلنـسان مـا مل             إمياناً من اململكة العربية السعودية بأن       - ٢١
ها على أرض الواقع فقد ليحتقيق مضامني هذه التشريعات وتفع تدعمه هياكل ومؤسسات وطنية تتوىل العمل على        

عمدت إىل إنشاء العديد من اهلياكل الوطنية لتعزيز ومراقبة مقاصد هذه التشريعات املتعلقة حبقـوق اإلنـسان،                 
  :هلياكل واملؤسسات الوطنية ومنهاكن يف هذا الصدد اإلشارة إىل العديد من هذه اومي

   املنظمات غري احلكومية للعمل األهلي يف اململكة  ■

  HELP YOU( )وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا على اإلمث والعدوان(نطالقاً من التوجيه القرآين الكرمي ا  - ٢٢
ONE ANOTHER IN AL-BIR AND AL-TAQWA (VIRTUE, RIGHTEOUSNESS AND PIETY) , BUT 

DO NOT HELP ONE ANOTHER IN SIN AND TRANSGRESSION. AND FEAR ALLAH. VERILY, 

ALLAH IS SEVERE IN PUNISHMENT(.  وإمياناً من حكومة اململكة مببدأ املشاركة الشعبية املنظمة، والتعاون
جملتمع وبناء مؤسساته فقد حرصت اململكة على أن يكون للمجتمع املدين دوراً اهلادف البناء ولإلسهام يف خدمة ا     

 ،يف هذا اجلانب، وعليه فقد مت الترخيص إلنشاء عدد من املنظمات غري احلكومية يف جماالت عديدة منها الصحة                 
قوق اإلنسان باململكة    ومن هذه املنظمات اجلمعية الوطنية حل      ، وغريه ، ورعاية املعوقني  ، والطفولة ،املرأة واألسرة 

  عـضواً  ) ٤١(م، وتضم هذه اجلمعية     ٩/٠٣/٢٠٠٤ املوافق     ه١٨/٠١/١٤٢٥العربية السعودية اليت أُنشئت يف      
  .نساء) ١٠(منهم 

 وهي غري خاضعة إلشراف أو رقابة أي جهاز حكومي، ،وتتمتع هذه اجلمعية باالستقالل املايل واإلداري    - ٢٣
عن حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية وخارجها سواء كان اإلنـسان            وقد تضمن نظام إنشائها الدفاع      

 وتتعامل مع األجهزة احلكومية واجلمعيات األهلية واملنظمات الدولية داخل اململكـة            ،مواطناً أو مقيماً أو زائراً    
  .وخارجها مبا حيقق األهداف اليت قامت من أجلها وفق ما جاء به نظامها
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  نسانهيئة حقوق اإل  ■

 .م١٢/٠٩/٢٠٠٥ املوافق     ه٠٨/٠٨/١٤٢٦ وتاريخ   ٢٠٧أُنشئت هذه اهليئة بقرار جملس الوزراء رقم          - ٢٤
وقد أُعطيت مبوجب تنظيمها سلطات واسعة لتعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وقد أشار هذا التنظيم يف مادته األوىل    

ملعايري حقوق اإلنسان الدولية يف مجيع اجملاالت،        اًإىل أن هذه اهليئة هتدف إىل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفق          
ونشر الوعي هبا، واإلسهام يف ضمان تطبيق ذلك يف ضوء أحكام الشريعة اإلسالمية وتكون هي اجلهة احلكومية                 
املختصة بإبداء الرأي واملشورة فيما يتعلق مبسائل حقوق اإلنسان، كما يكون هلا االستقالل التام يف ممارسة مهامها 

  :نصوص عليها يف تنظيمها ومنهاامل

التأكد من تنفيذ اجلهات احلكومية املعنية لألنظمة واللوائح السارية فيما يتعلق حبقوق اإلنـسان      - 
  .حلقوق اإلنساناً والكشف عن التجاوزات اليت تشكل انتهاك

  .إبداء الرأي يف مشروعات األنظمة املتعلقة حبقوق اإلنسان  - 

ة لتطبيق ما خيصها من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت انضمت إليها متابعة اجلهات احلكومي  - 
  .اململكة والتأكد من اختاذ تلك اجلهات لإلجراءات الالزمة لتنفيذها

زيارة السجون ودور التوقيف يف أي وقت دون إذن من جهة االختصاص ورفق تقارير عنها إىل    - 
  .رئيس جملس الوزراء

   حبقوق اإلنسان، والتحقق من صحتها، واختـاذ اإلجـراءات النظاميـة           تلقي الشكاوي املتعلقة    - 
  .يف شأهنا

  .وضع السياسة العامة لتنمية الوعي حبقوق اإلنسان  - 

وغري ذلك من املهام الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان وقد باشرت اهليئة هذه املهـام وأسـهمت      
  .بشكل فاعل يف تعزيز حقوق اإلنسان

  ك عبد العزيز للحوار الوطينمركز املل  ■

     ه٢٤/٠٥/١٤٢٤أُنشئ مركز امللك عبد العزيز للحوار الـوطين مبوجـب األمـر امللكـي بتـاريخ                   - ٢٥
ويهدف املركز إىل توفري البيئة املالئمة الداعمة للحوار الوطين بني مجيع أفراد اجملتمـع              . م٢٣/٠٧/٢٠٠٣املوافق  

ل على حتقيق بيئة داعمة لتعزيز مفهوم احلوار لتحقيق املصلحة الوطنية، وهيئاته وطوائفه بكل مكوناته، وذلك للعم
  .واحملافظة عليها، وإقامة العالقات اجليدة بني فئات اجملتمع باختالف توجهاهتم

  :ن املهام اليت يضطلع هبا ما يليوم

رحها مـن  معاجلة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغريها وط      - 
  .خالل احلوار الفكري وآلياته
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  .ترسيخ مفهوم احلوار وسلوكياته يف اجملتمع ليصبح أسلوباً للحياة ومنهجاً للتعامل مع خمتلف القضايا  - 

  توسيع املشاركة ألفراد اجملتمع وفئاته يف احلوار الوطين وتعزيز دور مؤسسات اجملتمـع املـدين                 - 
  .تعبري يف إطار الشريعة اإلسالميةمما حيقق العدل واملساواة وحرية ال

  .تعزيز قنوات االتصال واحلوار الفكري مع املؤسسات واألفراد يف اخلارج  - 

 : الوطين تناولت املوضـوعات اآلتيـة      لقاءات حوارية منذ تأسيسه على املستوى     ) ٧(وقد عقد املركز      - ٢٦
 املرأة وحقوقها وواجباهتـا     ،رؤية منهجية شاملة  :  الغلو واالعتدال  ،الوحدة الوطنية والعالقات واملواثيق الدولية    (

:  التعليم،رؤية وطنية للتعامل مع الثقافات العاملية:  حنن واآلخر،الواقع والتطلعات:  قضايا الشباب،وعالقة التعليم
حوار بني اجملتمع ومؤسسات العمل مبشاركة وزيـري اخلدمـة       :  جماالت العمل والتوظيف   ،الواقع وسبل التطوير  

  . وقد تقرر أن يكون موضوع اللقاء الفكري القادم عن حقوق اإلنسان،)ة، والعملاملدني

وحرصاً من اململكة على حتقيق العدالة والقضاء على الفساد الذي يعوق مـسرية التنميـة والتطـوير،                   - ٢٧
مايـة الرتاهـة     فقد متت املوافقة على االستراتيجية الوطنية حل       ،ومشاركة اجملتمع الدويل جهوده يف حماربة الفساد      

  : واليت هتدف إىل ه٠١/٠٢/١٤٢٨ وتاريخ ٤٣ومكافحة الفساد بقرار جملس الوزراء رقم 

  .حتقيق العدالة بني أفراد اجملتمع  - 

  .محاية الرتاهة ومكافحة الفساد بشىت صوره ومظاهره  - 

  .حتصني اجملتمع السعودي ضد الفساد بالقيم الدينية واألخالقية والتربوية  - 

  .ملواطن واملقيم حنو التحلي بالسلوك السليم واحترام النصوص الشرعية والنظاميةتوجيه ا  - 

  .توفري املناخ املالئم لنجاح خطط التنمية، وال سيما االقتصادية واالجتماعية منها  - 

اإلسهام يف اجلهود املبذولة لتعزيز التعاون اإلقليمي والعريب والدويل وتطويره وتوثيقه يف جمـال                - 
  .رتاهة ومكافحة الفسادمحاية ال

ولضمان متابعة تنفيذ هذه االستراتيجية وربط نتائجها وتقوميها ومراجعتها ووضع برامج عملها وآليات             
تطبيقها فقد متت املوافقة على إنشاء هيئة وطنية ملكافحة الفساد هلذا الغرض، كما كان للمملكة مشاركة يف مجيع 

اتفاقية األمم املتحدة (م على ٠٩/٠١/٢٠٠٤لة إضافةً إىل توقيعها بتاريخ املؤمترات واالجتماعات الدولية ذات الص
  ).ملكافحة الفساد
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  االلتزامات والتعاون مع آليات حقوق اإلنسان الدولية  ■

حرصاً من اململكة على الوفاء بالتزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنسان فقد سعت للتعاون مع مجيـع                   - ٢٨
 وفرق العمل ونظم البالغـات،      ،دولية املختلفة كاللجان التعاهدية، واملقررين اخلاصني     آليات حقوق اإلنسان ال   
  :وذلك على النحو اآليت

 ومن مقرريها اخلاصني، ،الرد على مجيع االدعاءات الواردة من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان          - 
نمطية وإمنا يوجد حاالت وهنا جتدر اإلشارة إىل أنه ال يوجد يف اململكة حاالت ميكن وصفها بال

  .فردية ضمن وقائع ومالبسات ال يقاس عليها

تسهيل مهام املقررين اخلاصني لزيارة اململكة والتجاوب مع طلباهتم وفق مواعيـد وظـروف                - 
املعين باسـتقالل القـضاء      -  السابق   -  اجلهات ذات العالقة، حيث زار اململكة املقرر اخلاص       

  .٢٠٠٣يف عام كومار سوامي /واحملامني السيد

  يـاكن  /زارت املقررة اخلاصة املعنية مبكافحة العنف ضـد املـرأة الـسيدة            م٢٠٠٨ويف عام     - 
  .إيرتورك اململكة

  .تقدمي تقارير اململكة التعاهدية ومناقشتها أمام اللجان املعنية بذلك  - 

مة مراقبة   منظ -   على سبيل املثال   - التعاون مع منظمات حقوق اإلنسان غري احلكومية، ومنها           - 
  .حقوق اإلنسان اليت زارت اململكة ثالث مرات خالل السنوات اخلمس املاضية

هذا باإلضافة إىل الدور الذي تلعبه اململكة كأحد أعضاء جملس حقوق اإلنسان مـن خـالل                  - 
  .مشاركتها الفاعلة يف اجمللس

  التدابري املتخذة لتطبيق الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان 

  الطفلاتفاقية حقوق   ■

  : وقد قامت باختاذ إجراءات عديدة يف إطارها أمهها،١٩٩٦انضمت اململكة هلذه االتفاقية يف العام   - ٢٩

  .نشر مواد االتفاقية على أوسع نطاق يف وسائل اإلعالم واملدارس واجلهات احلكومية والقضائية  - 

  .تقدمي تقارير اململكة ومناقشتها أمام جلنة حقوق الطفل  - 

  .نة الوطنية للطفولة بوضع استراتيجية حلقوق الطفلقيام اللج  - 

  . أو استغالهلم للتسول،وضع استراتيجيات حملاربة تشغيل األطفال  - 
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أشكال عمـل    أسوأ (١٨٢اتفاقية العمل رقم    : االنضمام للصكوك الدولية ذات العالقة ومنها       - 
عدم السماح بتشغيل من هم ، واختذت العديد من اإلجراءات إلنفاذ هذه االتفاقية منها )األطفال

  .دون سن اخلامسة عشر

  االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري  ■

 اختذت إجراءات   ١٩٩٧منذ انضمت اململكة إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري سنة               - ٣٠
  :عديدة لتنفيذها منها

  . وسائل اإلعالم واملدارس واجلهات احلكومية والقضائيةنشر مواد االتفاقية على أوسع نطاق، يف  - 

  سن التشريعات الضرورية مثل نظام املطبوعات والنشر اجلديـد الـصادر باملرسـوم امللكـي                 - 
هلا  م الذي حيظر تشكيل منظمات    ١٧/٠٧/٢٠٠١ املوافق     ه٣٠/٠٩/١٤٢١ وتاريخ   ٣٢/رقم م 
كما أنه جيرِّم   . على أساسه اً  تروج أفكار  و أ ،عنصرية أو تؤيد التمييز العنصري، أو تنشره       صفة

من يقوم بإصدار نشرات أو مواد حترض على الكراهية أو متويل أنشطة عنصرية حيث تعترب هذه      
  .األفعال غري مشروعة ويعاقب عليها النظام

ملوافـق  ا    ه١٧/٠٧/١٤٢١ وتـاريخ    ٢٢٥٣٠/ ف ش  ٢تضمنت الالئحـة التنظيميـة رقـم          - 
ام شبكة اإلنترنت يف األماكن العامة حظر اسـتخدام الـشبكة           م بشأن استخد  ١٥/١٠/٢٠٠٠

للدعوة إىل بث التفرقة وكل ما من شأنه حتبيذ اإلجرام أو الدعوة إليه أو احلض على االعتـداء                  
  .على الغري بأي صورة، كما حظرت كل ما يتضمن القدح أو التشهري باألفراد

   اتفاقية مكتب العمل الـدويل    : ضة للتمييز منها  االنضمام إىل عدد من االتفاقيات الدولية املناه        - 
   االتفاقيـة   ،)املساواة يف األجور للعاملني من الرجال والنساء يف عمـل متماثـل            (١٠٠رقم  
، واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         )التمييز يف االستخدام واملهنة    (١١١رقم  

  االتفاقيـات ذات الـصلة املربمـة ضـمن         وباإلضافة إىل ذلك، صادقت اململكة على بعـض         
   .إطار إقليمي

تقوم وزارة الشؤون اإلسالمية بإصدار تعاميم دورية إىل أئمة وخطباء املـساجد ليؤكـدوا يف                 - 
خطبهم األسبوعية على تذكري الناس بآداب اإلسالم وتعاليمه السمحة خصوصاً مبادئ العـدل             

  .ل التمييز العنصريواملساواة والتسامح ونبذ النعرات وكافة أشكا

 ومن هذا املنطلق ،تدريب رجال األمن واملكلفني بإنفاذ القوانني على حماربة التمييز بكافة أشكاله  - 
فقد مت عقد العديد من الدورات التدريبية املتخصصة اليت تليب احتياجات القطاعـات األمنيـة               

ين وهيئات التحقيق، مثـل     والعسكرية يف كل من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية واحلرس الوط         
   وعـدد   ، واملعهد العـايل للدراسـات األمنيـة       ،الدورات اليت تعقدها كلية امللك فهد األمنية      

  .من اجلامعات
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  واململكة بصدد تقدمي تقريرها الثاين اخلاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنـصري أمـام                
  .اللجنة املعنية

  تعليمال الحماربة التمييز يف جم  •

 أتاحت اململكة للجاليات األجنبية املقيمة على أراضيها افتتاح مدارس خاصة لتعليم أبنائها وفق املناهج                - ٣١
  الدراسية املعمول هبا يف بلداهنم مبوجب الئحة املدارس األجنبية يف اململكة اليت صدرت بقـرار جملـس الـوزراء     

  .م١٠/٠٦/١٩٩٧املوافق   ه٠٤/٠٢/١٤١٨وتاريخ ) ٢٦(رقم 

مدرسة موزعة ) ١٧٨(ويبلغ عدد املدارس األجنبية املرخص هلا بالعمل يف اململكة يف العام الدراسي احلايل   - ٣٢
  . ألف طالب وطالبة١٠٠ ٠٠٠على ست عشرة منطقة وحمافظة تعليمية ويبلغ عدد طالب هذه املدارس أكثر من 

 األمريكي،  ،منها الربيطاين اً  ثر من عشرين منهج   وقد بلغ عدد املناهج األجنبية اليت تدرس يف اململكة أك           - ٣٣
 ،ريتريإل ا، السويدي، الكوري، الياباين، املايل، الغيين، الربتغايل، الباكستاين، اهلندي،سترايلأل ا، الفلبيين،الفرنسي
  . وغريه،النكيري الس، اليوناين،يطايلإل ا، الغاين،ندونيسيإل ا، األملاين،التركي

وذلـك يف   ) ٥٩٢ ٢٢٧( والطالبات غري السعوديني يف املدارس احلكومية حـوايل          ويبلغ عدد الطالب    - ٣٤
  .ويقّدم التعليم هلذه الفئة بصفة جمانية) مراحل التعليم العام(املراحل االبتدائية واملتوسطة والثانوية 

  مكافحة التمييز ضد العمال الوافدين  •

العمـال  اً  ل من يعمل على أراضيها، وخـصوص      تسعى حكومة اململكة إىل حتقيق بيئة عمل مناسبة لك          - ٣٥
من ) ٤٧( فقد تضمنت املادة     ، وقد اختذت لذلك العديد من اإلجراءات وسنت النظم حلفظ حقوقهم          ،والعامالت

يف اململكة، مبوجب قـرار   حق التقاضي مكفول بالتساوي بني املواطنني واملقيمني      النظام األساس للحكم على أن    
وأهم ما    الذي ينظم العالقة بني العامل الوافد وصاحب العمل        ١٢/٠٧/١٤٢١ اريخ وت ١٦٦جملس الوزراء رقم    

  :ورد يف القرار

  . ال جيوز لصاحب العمل أن حيتفظ جبواز سفر العامل الوافد أو جوازات سفر أفراد عائلته  - 

ـ                  -    ة جيوز للعامل الوافد التنقل حبرية داخل اململكة العربية السعودية ما دام حيمـل رخـصة إقام
  .سارية املفعول

يتوىل العامل الوافد مراجعة اجلهات احلكومية وغريها للحصول على اخلدمات اليت تـوفر لـه                 - 
ولعائلته عيشاً كرمياً مثل إصدار رخص القيادة وشراء السيارات واحلصول على اهلاتف وغـري              

  .ذلك دون شرط احلصول على موافقة صاحب العمل

  . د وإبداله مبصطلح صاحب العملإلغاء مصطلح الكفيل أينما ور  - 

  .تضمنت هذه الضوابط تشكيل جلنة خمتصة للبت يف مشاكل تطبيق هذا القرار  - 
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متـضمناً نـصوصاً     م٢٧/٠٩/٢٠٠٥، املوافق     ه٢٣/٠٨/١٤٢٦كما صدر نظام العمل اجلديد بتاريخ         - ٣٦
عودي وغري السعودي كما ال      وال يفرق هذا النظام بني العامل الس       ،صرحية وواضحة للحفاظ على حقوق العمال     

من هذا النظام أن يتحمل صـاحب العمـل رسـوم           ) ٤٠(، وتضمنت املادة    )ذكر أو أنثى  (يفرق بني اجلنسني    
االستقدام ورسوم اإلقامة ورخصة العمل وجتديدمها ورسوم تغيري املهنة واخلروج والعودة والرسوم األخرى املتعلقة 

   تذكرة السفر عند عودة العامل إىل بلده بعد انتهاء العالقة التعاقدية  وكذلك،بانتقال العامل لصاحب عمل جديد
  .بني الطرفني

حيـث   م١٦/٠٣/٢٠٠٧، املوافـق      ه٢٩/٠٢/١٤٢٨وصدرت الالئحة التنفيذية لنظام العمل بتاريخ         - ٣٧
من " ١٣"ة الفقر) ١٤(ما ورد يف املادة  :العامل الوافد ومن ذلكاً تفصيلية حتمي العامل خصوصاً تضمنت نصوص

الالئحة اليت تقضي بأن يتضمن العقد الذي حيرر مع العامل يف اجلهة املستقدم منها على العناصر الالزمة مثل األجر 
عدم جواز تقاضـي مكاتـب      " ١٤"واملميزات األخرى ونوع العمل ومكانه ومدة العقد، كما تضمنت الفقرة           

استقدامه وأن حيصل املكتب على أتعابه من صاحب العمل، االستقدام أي مبالغ حتت أية تسوية من العامل مقابل        
على مكتب االستقدام أن حييط العامل قبل االرتباط به بعقد بظروف املعيشة والتقاليـد              " ١٧"وأوجبت الفقرة   

  .املرعية يف اململكة وكذلك بالقرارات اخلاصة باستقدام وتوظيف غري السعوديني يف اململكة

  حلماية حقوق العمالة الوافدةإجراءات إضافية متخذة   •

، املوافـق     ه١٦/٠٥/١٤٢٥وتـاريخ   ) ٧٣٨/١(ر العمل القرار الـوزاري رقـم        أصدر وزي   - 
  .م القاضي حبظر كافة أشكال املتاجرة بالبشر٠٤/٠٧/٢٠٠٤

، املوافـق     ه٠٩/٠٩/١٤٢٧وتـاريخ   ) ٣٧(أصدر وزير العمـل القـرار الـوزاري رقـم             - 
 أن يساوي صاحب العمل بني العمال والعـامالت يف          القاضي بالتأكيد على   م٠٢/١٠/٢٠٠٦

  .األجور عند تساوي شروط وظروف العمل

، املوافـق     ه٠٩/٠١/١٤٢٨وتـاريخ   ) ١١١/١(أصدر وزير العمل القرار الـوزاري رقـم           - 
 ومنـع   ،القاضي مبعاقبة املنشآت اليت تؤخر صرف أجور العمال ملدة شهرين          م٢٩/٠١/٢٠٠٧

  .ة سنةاملنشأة من االستقدام ملد

  وسائل االنتصاف املتاحة للعمال  •

اهليئة االبتدائيـة لتـسوية اخلالفـات       (توجد هيئات قضائية يف مكاتب العمل املنتشرة يف اململكة وهي             - ٣٨
تتوىل الفصل فيما يعرض عليها من القضايا العمالية مبختلف مدن ) العمالية، واهليئة العليا لتسوية اخلالفات العمالية

وهذه  .افظاهتا والبت فيها بأسرع وقت، حيث حدد نظام العمل اإلجراءات الالزمة يف القضايا املرفوعةاململكة وحم
اهليئات متاحة جلميع فئات العمل وأصحاب العمل مبا فيها العمالة املرتلية ومنها اخلادمات، حيـث يـستطيعون                 

  .اللجوء إليها
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هتدف إىل تقدمي خدمات " ة رعاية شؤون العمالة الوافدةإدار"أُنشئت حديثاً إدارة يف وزارة العمل مبسمى   - ٣٩
الرعاية للعمالة الوافدة يف جماالت العالقات العمالية ويف إطار نظام العمل وذلك للمحافظة على حقوقهم وعدم                

  .اإلساءة إليهم

  ت يف  كما ميكنهم اللجوء إىل مراكز احلقوق املدنية وإمارات املناطق وحق االدعاء علـى هـذه اجلهـا                  - ٤٠
  .ديوان املظامل

وإليضاح حقوق العمالة عامة والعمالة املرتلية بصفة خاصة فإن وزارة العمل تقوم بإصـدار كتيبـات                  - ٤١
توضح للعمالة كافة حقوقهم وتشمل أرقام هواتف سفارات بلداهنم واجلهات احلقوقية اليت            ) بروشورات(تعريفية  

  .ترجع هلا العمالة عند احلاجة

 وهذه الالئحة توضـح     ،وقد مت االنتهاء من إعداد مشروع الئحة عمال اخلدمة املرتلية ومن يف حكمهم              - ٤٢
 واملكافآت وساعات العمل واإلجازات،     ،التزامات كل من صاحب العمل والعامل، وتوضح شروط عقد العمل         

  .واجلزاءات على املخالفات اليت قد يرتكبها صاحب العمل

  يب واملعاملة الالإنسانية أو املهينةاتفاقية مناهضة التعذ  ■

اللتزامها بإنفاذ هـذه    اً   واختذت عدد من اإلجراءات وفق     ١٩٩٧انضمت اململكة إىل هذه االتفاقية سنة         - ٤٣
  :االتفاقية، ومنها

  .نشر االتفاقية على أوسع نطاق يف مجيع وسائل اإلعالم، واجلهات التنفيذية  - 

  .للتحقيق يف ادعاءات التعذيب" وزارة العدل "شكلت جلنة خمتصة من عدة جهات منها  - 

  .معاقبة عدد من أفراد الشرطة الذين ثبت حبقهم انتهاك ما ورد باالتفاقية  - 

  .تقدمي تقارير اململكة أمام جلنة مناهضة التعذيب ومناقشتها  - 

  .مت تضمني مواد االتفاقية يف مناهج دورات تثقيفية ملنفذي القانون  - 

مـن  ) ٢(دد جترمي أعمال التعذيب يف نظم اململكة ما نصت عليه املـادة             ومن اإلجراءات بص    - 
   باملعاقبة على استغالل النفـوذ الـوظيفي          ه٢٩/١١/١٣٧٧بتاريخ  ) ٤٣(املرسوم امللكي رقم    

أو إساءة استخدام السلطة يف إجراءات الدعاوى اجلزائية أو االفتئات على حقوق اإلنسان ومن              
  .أمهها التعذيب

) ٣١/م(من نظام السجن والتوقيف الصادر باملرسوم امللكـي رقـم           ) ٢٨(ت املادة   كما تضمن   - 
لى عدم جواز االعتداء على املسجونني أو املوقوفني بأي نوع مـن             ع   ه٢١/٠٦/١٣٩٨بتاريخ  

أنواع االعتداء، واختاذ إجراءات التأديب ضد املوظفني املدنيني والعسكريني الذين ميارسون أي            
 أو موقوفني مع عدم اإلخالل بتوقيع العقوبات اجلزائية عليهم يف األحوال  عدوان على مسجونني  
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من نظام اإلجراءات ) ٣٥(و) ٢(اليت يكون االعتداء فيها يشكل جرمية، باإلضافة إىل أن املادتني 
  .اجلزائية قد أقرتا حظر التعذيب جبميع أشكاله

يب التحقيق يف شكواه مبعرفة جهة مـستقلة ذات         والنظام يف اململكة يكفل للمجين عليه يف قضايا التعذ          - ٤٤
، واليت تلتزم طبقاً للنظام بإمتام التحقيق وفقاً للضمانات املقررة قانوناً   "هيئة التحقيق واإلدعاء العام   "حصانة وهي   

  .املقررة هلا لدفاع املتهمني أو اجملين عليهم والتصرف فيها وفق الصالحيات واالختصاصات

ك االنتهاء من إعداد تقريرها الثاين اخلاص باتفاقيـة مناهـضة التعـذيب واملعاملـة               واململكة على وش    - ٤٥
  .الالإنسانية أو املهينة لتقدميه للجنة املعنية ومناقشته

  للقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة االتفاقية الدولية  •

والثاين اخلاص هبـذه االتفاقيـة،   وقدمت تقريرها األول  ،٢٠٠٠انضمت اململكة إىل هذه االتفاقية سنة     - ٤٦
ومتت مناقشته يف الدورة األربعني للجنة املعنية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة، وقد اختذت العديد من 

  :اإلجراءات اهلامة إلعمال مواد االتفاقية منها

  .نشر االتفاقية على أوسع نطاق  - 

من نسبة العاملني يف املائة  ٥٠يات العامالت حوايل يف جمال عمل املرأة، فقد بلغت نسبة السعود  - 
  .الذكور يف خمتلف اجملاالت

، فقد أصدر وزير العمل القرار الوزاري رقم )التمييز اإلجيايب(   بيز عمل املرأة يف إطار ما يسمى   ولتعز  - 
  . القاضي بتخصيص ممارسة بعض األعمال التجارية للمرأة ه٢٢/٠٥/١٤٢٦وتاريخ  )٧٩٣/١(

 كسب املرأة حيث بلغ عدد الشركات واملؤسسات اليت إجراءات جمال التجارة، فقد مت تسهيل يف  - 
 يف املائة ٢١شركة ومؤسسة، ومتلك النساء أكثر من    ) ٢٠ ٠٠٠(تعود ملكيتها لنساء أكثر من      

  .من جمموع االستثمارات اخلاصة

  .اآليل لتهيئة املرأة للعملمت إنشاء عشرات املراكز املتخصصة يف األعمال البنكية واحلاسب   - 

  . والتعليم العايل مناصب قيادية للمرأة،خصصت كل من وزاريت التربية والتعليم  - 

) ٦٣(مت إنشاء جلنة وطنية عليا متخصصة يف شؤون املرأة مبوجب قرار جملس الـوزراء رقـم                   - 
  . ه١١/٠٣/١٤٢٤وتاريخ 

ت الطبية والصحية وغريها من اجملاالت فتح جمال ابتعاث املواطنات السعوديات ليشمل التخصصا  - 
  . ه٠٨/٠٦/١٤٢٢م بتاريخ /٦٥١مبوجب األمر السامي رقم 
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جمموعة من التوجيهات واإلجراءات لتعزيز النشاط ) م٢٠٠٤(  ه١٤٢٥اعتمد جملس الوزراء عام   - 
 االقتصادي للنساء اليت سيؤدي تنفيذها إحداث نقله نوعية يف أمناط مشاركة املرأة يف النـشاط              

  .االقتصادي ونطاقاته

 املوافـق   ه٢٨/١٠/١٤٢٩م ب وتـاريخ   /٨٣٨٢رقـم    -  مؤخراً   - صدرت املوافقة السامية      - 
 متضمنة  -  )سيداو( وبعد مناقشة اململكة لتقريرها األول والثاين أمام جلنة          - م  ٢٨/١٠/٢٠٠٨

وهلا للقضاء لرفع   اعتماد ما توصلت إليه اللجنة املكلفة بدراسة املعوقات اليت تواجه املرأة يف وص            
  : ومن أهم هذه التوصيات،دعواها

  .ستفادة من جتارب الدول يف حماكم األسرةالا  - ١

  إجياد أقسام نسائية يف احملاكم وكتابات العدل بإشـراف إدارة نـسائية مـستقلة يف                 - ٢
  .اجلهاز الرئيس

 إىل منع أي تطبيق اإلجراءات اليت تتضمن معاجلة أي مماطلة متس حقوق املرأة مع السعي  - ٣
  .عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها وتطبيق العقوبات يف حال ثبوت ذلك

االعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإجياد طريقة حمكمة وواضحة لتلقيها والتحقـق            - ٤
  .منها ومعاجلتها

   االجنازات-  رابعاً
لفترة القياسية منذ صـدور نظامهـا       من خالل ما تقدم ميكن استعراض أهم من أجنزته اململكة يف هذه ا              - ٤٧

  :األساسي للحكم وذلك على النحو اآليت

للوصول إىل املـشاركة الـشعبية      ) مركز احلوار الوطين  ( مت إنشاء    ٢٠٠٣أغسطس  /آب ٢٣يف    - 
وتبادل اآلراء واألفكار بني خمتلف طوائف اجملتمع، يشارك فيها قيادات من خمتلف أحناء اململكة              

  .٢٠٠٨أبريل /نيسانمة كان آخرها يف ملناقشة املسائل اهلا

. كإحدى مؤسسات اجملتمع املـدين    " اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان   " تأسست   ٢٠٠٤يف سنة     - 
  .وهي مجعية أهلية مستقلة للدفاع عن حقوق اإلنسان بشكل عام يف اململكة

  .لية مت يف اململكة عقد أول انتخابات حرة الختيار ممثلي البلديات احمل٢٠٠٥يف سنة   - 

   . مت إنشاء جلنة حقوق اإلنسان كإحدى جلان جملس الشورى٢٠٠٥يف سنة   - 

، وهي هيئة حكومية مرتبطة مباشـرة       )إنشاء هيئة حقوق اإلنسان   ( مت   ٢٠٠٦مايو  /أيار ١٠يف    - 
 وهتدف حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها وفقاً ملعايري حقوق         ،بامللك بصفته رئيس جملس الوزراء    

  .ة يف مجيع اجملاالتاإلنسان الدولي
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حلماية حقـوق الـصحافيني     " هيئة الصحافيني السعودية  " مت إنشاء    ٢٠٠٣فرباير  /شباط ٢٤يف    - 
 مت انتخاب ٢٠٠٤يونيه /حزيران ٧وتنظيم العالقة بني املؤسسات الصحفية ورجال اإلعالم، ويف 

   .منهم امرأتان "مؤسسة الصحافيني السعودية"تسعة أعضاء جمللس إدارة 

 وتـاريخ  ٣٢/ صدر نظام املطبوعات والنشر باملرسوم امللكي رقـم م  ٢٠٠١يوليه  /متوز ١٧ يف  - 
  . وذلك إلعطاء مساحة أكرب حلرية التعبري ه٣٠/٠٩/١٤٢١

لتنظيم خالفة امللك وطرق اختيار ويل العهد وتكـوين         " هيئة البيعة "م أنشئت   ٢٠٠٦يف العام     - 
  .هد أو يف حالة الوفاةجملس مؤقت للحكم يف حالة عجز امللك وويل الع

 قدمت اململكة العربية السعودية جلامعة الدول العربية مبادرة بعنوان ٢٠٠٣يناير /كانون الثاينيف   - 
، وذلك لتشجيع اإلصالح السياسي واالقتصادي يف العامل العريب، )ميثاق إلصالح الوضع العريب(

ات احمللية، وإتاحة مشاركة أكرب     وتضمن امليثاق حث الدول العربية على معرفة حاجات اجملتمع        
ونتيجة لذلك . يف العملية السياسية كخطوات مهمة يف عملية التنمية والدميقراطية يف العامل العريب

إعـالن  (     ب ما يسمى    ٢٠٠٤مايو  /أيار ٢٣اعتمدت القمة العربية اليت عقدت يف تونس بتاريخ         
 وحتقيـق   ،لـسياسية واالجتماعيـة   الذي تعهد مبواصلة اجلهود يف سبيل اإلصالحات ا       ) تونس

 وتوسيع املشاركة الشعبية يف العملية السياسية والشؤون العامة، إضافة إىل فـرض             ،الدميقراطية
 ٢٣(ومت التأكيد على هذه املبادئ يف القمة العربية الـيت عقـدت يف اجلزائـر                . حقوق املرأة 

  ). ٢٠٠٧مارس / آذار٢٨(ويف قمة الرياض باململكة العربية السعودية ) ٢٠٠٥مارس /آذار

 أولت حكومة اململكة اهتماماً خاصاً بصحة املواطن واملقيم على قدم املساواة وجعلت ويف اجملال الصحي  
ذلك يف مقدمة أولويات اخلطط التنموية بوصفها تتصل باإلنسان الذي هو ركيزة التنمية وهدفها األساس لكون                

فقت يف سبيل ذلك أمواالً ضخمة ومتكنت يف مدة قياسية من بنـاء             الصحة هدفاً استراتيجياً وقاعدة حضارية فأن     
هنضة صحية بشقيها الوقائي والعالجي وحتديث وتطوير الرعاية الصحية والطب العالجي يف مجيع أحناء اململكـة                
ومتكنت من تأسيس بنية صحية متكاملة وشاملة لتقدمي اخلدمات الصحية والتشخيصية والعالجية جماناً بأحـدث               

  .جهزة واملعدات الطبيةاأل

سـريراً،  ) ٥٣ ٥١٩(مستشفى حكومياً يتوافر فيها     ) ٣٧٨(وقد بلغ عدد املستشفيات خالل هذا العام          
  مركـزاً صـحياً    ) ١ ٩٢٥( إىل     ه١٤٢٤مركزاً صـحياً عـام      ) ١ ٨٢٤(كما ارتفع عدد املراكز الصحية من       

مركزاً كما ) ٢ ٠٧٥( العام ليصل عدد املراكز إىل مركزاً صحياً جديداً هذا) ١٥٠(وجارٍ افتتاح .  ه١٤٢٨عام 
مت البدء مبشروع وطين كبري إلحالل املراكز الصحية وفق أربع مراحل، إضافةً إىل ذلك يساهم القطاع اخلاص يف                  

سرير وبلغ  ) ١٢ ٩٥٠(مستشفى خاص بسعة    ) ١٢٧( تقدمي الرعاية الصحية حيث بلغ عدد املستشفيات اخلاصة       
م، كما اختذت اململكة العديد من اإلجراءات يف        ٢٠٠٨مستوصفاً خاصاً يف عام     ) ١ ٠٥٧( يةعدد املراكز الصح  

  :هذا اجملال، من أبرزها
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إلزام الشركات واملؤسسات وأرباب العمل على التأمني الصحي للعاملني لديهم سواء كـانوا               - 
  .مواطنني أو مقيمني

  .عاملني على أراضيهاتطبيق الضمان الصحي التعاوين على مجيع املقيمني ال  - 

شركة تأمني صحي ويتوقع أن يصل إمجايل ) ٢٣(تأهيل شركات التأمني الصحي اليت بلغ عددها   - 
  .)م٢٠١٠ شركة تأمني صحي بنهاية عام ٣٠(الشركات العاملة يف هذا اجملال 

  .دراسة وضع املعايري الالزمة لتصنيف مقدمي خدمات الرعاية الصحية  - 

لتطور الكمي املتمثل يف إرساء البنية التحتية والتوسع يف إنشاء املرافق الصحية، بل             ومل تكتف الوزارة با     
) Family physician(تعمل حالياً على إحالل أسلوب وثقافة طب األسرة واجملتمع وما يعرف عاملياً طبيب األسرة 

قى لتطلعات املستفيدين مـن     بدالً عن الرعاية الصحية األولية وذلك رغبة يف تقدمي خدمات ذات جودة عالية تر             
تضمنت إنشاء صندوق ) بلسم(ولقد أعدت وزارة الصحة دراسة شاملة لتطوير النظام الصحي باململكة . خدماهتا

ومت رفع الدراسة للمقام    . وطين للضمان الصحي للتأمني على املواطنني تابع للدولة وميول خالل امليزانية العامة هلا            
  .السامي الكرمي

 تويل اململكة اهتماماً كبرياً بالتعليم والعملية التعليمية بشقيها العام والعـايل طبقـاً               التعليمي ويف اجملال   
تقوم بتوفري التعليم يف مجيع مراحله باجملان إضافة ملنح الطالب والطالبات             فهي ،لألهداف احملددة يف خطط التنمية    

 والدراسات العليا، كما تصرف إعانة مالية جلميع الطالب املكافآت املالية الشهرية ملن هم يف مراحل التعليم العايل
  .والطالبات املقيمني يف مناطق نائية

فقد حرصت اململكة على تقدمي فرص التعليم لكافة مواطنيها يف مجيع املناطق اإلدارية مبا فيهـا القـرى             
يف مجيع مراحل التعلـيم     مدرسة للبنات   ) ١٧ ٣٢٩(مدرسة للبنني و  ) ١٤ ٧٩٠( املدارس   النائية حيث بلغ عدد   

) ٥ ٩٩١ ٠٨٠(وبلغ عدد الطالب والطالبات . العام، كما أكدت اململكة على إلزامية التعليم يف املرحلة االبتدائية
  .طالب وطالبة

إن التوسع السريع يف التعليم العام وما واكبه من تطور اجتماعي واقتصادي شهدته اململكة أدى إىل زيادة   
 التعليم العايل حيث استجابت حكومة اململكة هلذه الزيادة بدعم خدمات التعليم العـايل،     اإلقبال على مؤسسات  

والتوسع يف بناء اجلامعات وفتح الكليات واملعاهد داخل اململكة حيث بلغ عدد الكليات يف اجلامعات ومؤسسات 
  .ألف طالب وطالبة هذا من ناحية) ٦٠٠(كلية يدرس هبا حنو ) ٣٣٤( التعليم العايل

اهللا بن   ومن ناحية أخرى مت دعم فرص التعليم خارج اململكة بربنامج خادم احلرمني الشريفني امللك عبد                
 الذي أتـى    - العزيز لالبتعاث الذي ُيعد أكرب برنامج ابتعاث تشهده اململكة خالل األربع سنوات املاضية،               عبد

   حيـث اسـتوعب الربنـامج حـىت اآلن أكثـر            - استمراراً لربنامج االبتعاث اخلارجي منذ الستينات امليالدية        
مبتعث ومبتعثة إىل خارج اململكة يف مجيع التخصصات اليت روعي فيها مواكبتها الحتياجـات              ) ٥٠ ٠٠٠( من

  .مليار ريال سعودي إلجناز هذا الربنامج) ١٣(سوق العمل ومتطلبات خطط التنمية وقد مت رصد مبلغ 
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  :لعام لإلناث والذكور التعليم للفئات األخرى مثلوقد أولت الدولة إىل جانب التعليم ا  

  .األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة  - 

  .املوهوبون من اجلنسني حيث تعمل الدولة على اكتشاف مواهبهم وتنميتها يف وقت مبكر  - 

  .األميني من كبار السن  - 

  .حيث مشلت هذه الربامج املناطق الريفية واملناطق النائية  

العزيز لتطوير التعليم العام الذي      اهللا بن عبد   ة السامية على تنفيذ مشروع امللك عبد      وقد صدرت املوافق  
  :مليارات ريال والذي يهدف إىل) ٩(اعتمد له مبلغ 

تطوير املناهج التعليمية مبفهومها الشامل لتستجيب للتطورات العلمية والتقنية احلديثـة وتلـيب               - 
  .النفسية والبدنية والعقلية واملعيشيةاحلاجات التعليمية واملعرفية واملهنية و

إعادة تأهيل املعلمني واملعلمات وهتيئتهم ألداء مهامهم التربوية والتعليمية مبا حيقق أهداف املناهج   - 
  .التعليمية املطورة

  .حتسني البيئة التعليمية وتأهيلها وهتيئتها إلدماج التقنية والنموذج الرقمي للمنهج  - 

تية واملهارية واإلبداعية وتنمية املواهب واهلوايات وإشباع الرغبات النفسية         تطوير القدرات الذا    - 
  . لدى الطالب والطالبات

الرمحن اخلاصة بالبنات والـيت      كما مت مؤخراً وضع حجر األساس إلنشاء جامعة األمرية نورة بنت عبد           
  .للبنات يف العاملم لتصبح أكرب مدينة جامعية خمصصة ٢٠١٠حبلول عام ) ٤٠ ٠٠٠(سوف تتسع لعدد 

من ) ٢٨( تسعى حكومة اململكة إىل توفري فرص العمل جلميع مواطنيها تطبيقاً للمادة             ويف جمال العمل،  
 حيث هيأت فرص العمل ويسَّرت جماالته للقادرين عليه إمياناً منها بأن احلق يف العمل من ،النظام األساسي للحكم

  .احلقوق األساسية لكل إنسان

سبة البطالة يف اململكة بني الذكور واإلناث يف العام احلايل حيث وصلت نسبتها للذكور              وقد اخنفضت ن    
 يف ٩,١٠(م ٢٠٠٦، بعد أن بلغت نسبة البطالة للذكور يف عـام        ) يف املائة  ٢٤,٩٠(ولإلناث  )  يف املائة  ٦,٩٠(

  ). يف املائة٢٦,٦٠(م ٢٠٠٧ولإلناث يف عام ) املائة

طوات جادة يف سبيل توفري السكن املناسب ملواطنيها، فيسَّرت سبل           خطت اململكة خ   ويف جمال السكن،  
  ) ٢٣/م(اريـة مبوجـب املرسـوم امللكـي رقـم           السكىن للمواطنني عن طريق إنشاء صـندوق للتنميـة العق         

م الذي يهدف إىل تقدمي القروض طويلة األجل لألفراد واملؤسسات بدون فوائد إلقامـة              ١١/٠٦/١٣٩٤وتاريخ  
  .) قروض استثمار،قروض خاصة( لالستخدام اخلاص أو االستخدام التجاري مشروعات عقارية
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 ،ويتم إعفاء مجيع املتوفني رجاالً ونساًء من كافة أقساط قروض التنمية العقارية اخلاصة املستحقة عليهم              
  .وكذلك اإلعفاء اجلزئي للمنتظمني يف سداد األقساط املستحقة عليهم يف الوقت احملدد

لعديد من املؤسسات اليت هتدف إىل تأمني السكن املناسب للمحتاجني يف مناطق اململكة             كما أن هناك ا     
مؤسسة امللك عبد اهللا بن عبد العزيز لوالديه لإلسكان التنموي اليت هتدف إىل تأمني مساكن مالئمة                 املختلفة مثل 

مكينها من أن تصبح فئات منتجة للفئات األكثر حاجة يف اجملتمع السعودي ليكون يف توفري هذه املساكن مدخل لت
وقادرة على املشاركة يف تنمية حميطها احمللي املباشر كجزء من التنمية الشاملة يف اململكة، ومؤسسة األمري سلطان      

 كما تشرف وزارة الشؤون االجتماعية على مشاريع اإلسكان الشعيب يف مجيـع            ،بن عبد العزيز اخلريية لإلسكان    
  مليـار  ) ٢,٤(   بألف وحدة سكنية ُرصد هلا ميزانيـة تقـدر   ) ١٦( يف مرحلتها األوىل مناطق اململكة اليت تضم  

  .ريال سعودي

 على مشروع تنظيم اهليئة العامة لإلسكان،         ه٢٢/٠٤/١٤٢٨وتاريخ  ) ١٣٦(رت املوافقة رقم    وقد صد   
الئمة الحتياجات املواطنني ووفق ومن أبرز املالمح العامة لتنظيم هذه اهليئة توفري السكن املناسب وفق اخليارات امل

برامج وضعتها هذه اهليئة، وتيسري حصول املواطن على مسكن تراعى فيه اجلودة ضمن حدود دخله يف الوقـت                  
 ،االستراتيجيات اإلسكانية الشاملة يف اململكة وتطويرها وتنظيمهـا         ووضع ،املناسب وزيادة نسبة متلك املساكن    

  . والتنظيمات اخلاصة بنشاط اإلسكان، والسياسات،ائحواللو) القوانني(واقتراح النظم 

 هتتم اململكة حبماية البيئة لعالقتها املباشرة باإلنسان، فجاء إصدار نظام محاية البيئة ويف جمال محاية البيئة،
م توكيداً الهتمام   ١٦/١٠/٢٠٠١ املوافق   ٢٨/٠٧/١٤٢٢ وتاريخ   ٣٤/والئحته التنفيذية باملرسوم امللكي رقم م     

على البيئة ومحايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها، ومحايـة          ويهدف هذا النظام إىل احملافظة    . ملكة هبذا اجلانب  امل
الصحة العامة من أخطار األنشطة واألفعال املضّرة بالبيئة، واحملافظة على املوارد الطبيعية، وجعل التخطيط البيئي               

يع اجملاالت ورفع مستوى الوعي بقضايا البيئة، وترسيخ الشعور         جزءاً ال يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية يف مج        
  .باملسؤولية الفردية واجلماعية للمحافظة عليها، حيث تقوم مصلحة األرصاد ومحاية البيئة مبتابعة تنفيذ هذا النظام

ودية  أقر الضمان االجتماعي يف اململكة العربية السع       يف جمال الضمان االجتماعي والرعاية االجتماعية،     
وهتدف الدولة من تقدمي الضمان إىل املشاركة  ،م١٩٦٣ املوافق  ه١٣٨٣يف عام  ١٩- ١٨املرسومني امللكيني رقم 

يف برامج التنمية الشاملة يف اجملتمع السعودي وتقدمي املساعدات املالية والعينية لذوي الدخول املنخفضة والتحسني 
ملستفيدين من شرحية متلقية للمساعدات إىل منتجة معتمـدة علـى           البيئي ملساكن األسر احملتاجة وحتويل شرحية ا      

  .نفسها عرب الربامج اإلنتاجية

 -  اليتـامى : حيث يتم صرف معاش شهري للمستفيدين من الضمان االجتماعي ويشمل الفئات التالية             
 األرامـل  -  مـل  األرا -  املطلقات( النساء الالئي ال عائل هلن       -  من بلغ سن الشيخوخة    -  العاجزون عن العمل  

األسر غري املعولة وكذلك الفئات املستثناة من       ) األسر املتغيب عائلها   - من مل يسبق هلن الزواج       -  ذوات األيتام 
  :شروط اجلنسية السعودية وهم
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األسر املكونة من أم سعودية أو أب غري سعودي، واملرأة األجنبية املتزوجة مـن سـعودي، أو                   - 
  .أرملته اليت هلا أوالد منه

  حاملي بطاقات التنقل من املعوقني جسمياً أو حسياً أو عقلياً من الوجهـة الطبيـة وجتـاوزوا               - 
  . عاماً واألرامل ذوات األيتام واأليتام١٨سن 

م مببلـغ   ١٩٦٣ املوافـق      ه١٣٨٢منذ عام   ) املعاشات واملساعدات (بدأت إعانات الضمان االجتماعي       
 واستمرت الزيادة املطردة لتصل اليوم وفق قرار جملس اً،االً لألسرة سنويري) ١ ٥٤٠(للعائل، ومبلغ  رياالً) ٣٦٠(

  رياالً لألسرة يف العام الواحد،     ) ٣٤ ٢١٠( إىل حد أعلى يبلغ      م٢٠٠٨-     ه١٤٢٩ الصادر عام    ١١الوزراء رقم   
  .ريال كحد أدىن للمعاش) ٦ ٠٠٠(وال تقل عن 

  ه٢٣/٠٩/١٤٢١وتاريخ ) ٣٧/م(م امللكي رقم  صدر املرسوويف جمال رعاية ذوي االحتياجات اخلاصة،
القاضي بأن تتوىل وزارة الشؤون االجتماعية التنسيق لتوظيف اخلدمات الطبية واالجتماعية والتربوية والنفـسية              
 ،واملهنية ومساعدة ذوي االحتياجات اخلاصة على تكيفهم يف اجملتمع من خالل فتح مراكز إيوائية لشديدي اإلعاقة

  . وتوفري األجهزة التعويضية، وتشغيلهم، لتأهيلهمومراكز أخرى

 مت إنشاء إدارة خاصة بطلبات االحتضان لألطفال جمهويل الوالدين مبوجـب            ويف جمال الطفولة واأليتام،   
 وحتتضن وزارة الـشؤون  ،هبدف إيواء هؤالء األطفال  ه٢٢/٠٦/١٤٢٢وتاريخ  ) ١٩٥٨٣(القرار الوزاري رقم    

 وتقوم كذلك برعاية املسنني من ، من املؤسسات اخلاصة برعاية األحداث من البنني والبناتاالجتماعية عدداً كبرياً
  .خالل عشرين مؤسسة يف خمتلف مناطق اململكة

 تقوم اململكة بدراسة مشروع نظام احلماية من اإليذاء مبختلف أنواعه من            ويف جمال احلماية من اإليذاء،    
ة والعمل على توفري اإليواء والرعاية االجتماعية والنفسية والصحية والنظامية خالل الوقاية وتقدمي املساعدة واملعاجل

ومشروع هذا النظام يف املراحـل  . الالزمة ومن خالل اختاذ اإلجراءات النظامية الالزمة ملساءلة املتسبب ومعاقبته      
  .النهائية العتماده وإقراره

عنف ضد املرأة وتنفذ جلان التنمية االجتماعية       كما تكثف اململكة جهودها للقضاء على مجيع أشكال ال          
العديد من الربامج اإلرشادية والتوعوية املوجهة للمرأة يطرح فيها الكثري من الندوات واللقاءات والدورات اليت               

جل تناقش مجيع األمور اليت هتم املرأة واألسرة السعودية، كما يتم تنظيم الكثري من الربامج التوعوية واإلرشادية للر
  .حول حقوق املرأة

  .مت االنتهاء من إعداد مشروع قانون يعىن بسوء استخدام األطفال، ومشروع قانون يعىن بالعنف العائلي  

 بدأت هيئة حقوق اإلنسان تطبيق خطة عمل وطنية شاملة لنـشر            ويف جمال نشر ثقافة حقوق اإلنسان،     
  :ثقافة حقوق اإلنسان، هتدف إىل
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  وق اإلنسان بني أفراد اجملتمـع والـسعي إىل متكينـهم مـن ممارسـة               تنمية وتعزيز الوعي حبق     - 
  .هذه احلقوق

والتعليمات واإلجراءات اليت حتمي حقوق اإلنسان بتهيئة بيئة العمل يف          ) القوانني(تفعيل النظم     - 
  .كافة اجملاالت احملققة لذلك

  .التنبيه والتحذير على خطورة انتهاكات حقوق اإلنسان  - 

 حقيقية مع جهات حكومية ومؤسسات وطنية حملية وإقليمية وعاملية ذات عالقة إطالق شراكات  - 
  .بتشجيع نشر ثقافة حقوق اإلنسان

 وبعض النظم املنبثقة عنـه      ،حتويل ما تضمنه النظام األساسي للحكم فيما خيص حقوق اإلنسان           - 
  .كنظام اإلجراءات اجلزائية ونظام املرافعات إىل ممارسة فعلية

وائح واإلجراءات والسلوك التنفيذي للعاملني يف خدمة اجلمهور مع مبادئ ومفـاهيم            توافق الل   - 
  .حقوق اإلنسان

  .التعريف باألساليب والوسائل اليت تساعد على محاية حقوق اإلنسان  - 

   التعهدات وااللتزامات الطوعية-  خامساً
   :تقدمي الدعم املايل لبعض آليات األمم املتحدة على النحو التايل  - ٤٨

دعم ميزانية مكتب املفوض السامي حلقوق اإلنسان مبقدار مائة ومخسني ألف دوالر أمريكـي                - 
  .٢٠٠٨من عام اً اعتباراً سنوي

  .دعم صندوق الطوارئ التابع ملكتب املفوض السامي مببلغ مخسة وعشرين ألف دوالر أمريكي  - 

  .والر أمريكيدعم صندوق االستعراض الدوري الشامل مببلغ مخسة وعشرين ألف د  - 

  .دعم صندوق ضحايا التعذيب مببلغ مخسة وعشرين ألف دوالر أمريكي  - 

  .لف دوالر أمريكيأدعم صندوق ضحايا الرق املعاصر مببلغ مخسة وعشرين   - 

 وهو يف املراحل النهائية العتماده حيث       ،مت االنتهاء من إعداد نظام شامل ملكافحة االجتار بالبشر وجترميه           - ٤٩
  .ات حمددة جلرائم االجتار بالبشريتضمن عقوب

  .تدرس اململكة باهتمام مسألة االنضمام للعهدين الدوليني حلقوق اإلنسان  - ٥٠
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وصلت دراسة االنضمام إىل الربتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة                 - ٥١
  .ملراحلها النهائية

   أفضل املمارسات-  سادساً
  تباع الديانات واحلضارات احلوار بني أ 

 ١٨- ١٦مببادرة من خادم احلرمني الشريفني مت عقد مؤمتر عاملي للحوار يف مدريد خالل الفتـرة مـن                    - ٥٢
 وبطلب من حكومة اململكة العربية السعودية فإن اجلمعية العامة لألمم املتحدة عقدت دورة              ،٢٠٠٨يوليه  /متوز

، وتأيت هذه املبادرات يف إطار سياسة اململكة ٢٠٠٨نوفمرب / الثاين تشرين١٣- ١٢خاصة عن احلوار خالل الفترة 
  .العربية السعودية الداعية إىل السلم واألمن الدوليني واىل إشاعة روح التسامح بني كافة الشعوب

اً ويف إطار مسامهة اململكة اإلجيابية على املستوى الدويل، وخالل أزمة الغذاء اليت عمت العامل وخصوص                - ٥٣
غري مشروط لصندوق الغذاء الذي أنشأه األمني العـام لألمـم           اً   قدمت اململكة تربع   ٢٠٠٨دول الفقرية سنة    ال

  .مليون دوالر أمريكي) ٥٠٠(املتحدة مببلغ 

ملساعدة الدول النامية يف احلصول )  مليون دوالر٥٠٠(كما بادرت بتأسيس صندوق الطاقة للفقراء مببلغ   - ٥٤
  ).م٢٠٠٨مؤمتر الطاقة بالرياض (ريع التنموية على الطاقة وإقامة املشا

إمياناً من حكومة اململكة العربية السعودية بأن الفقر له آثار وانعكاسات سلبية على التمتع الكامل حبقوق   - ٥٥
اإلنسان فقد قامت اململكة بتقدمي العون واملساعدة للدول األشد فقراً، ودعم املنظمات املعنية يف مكافحة الفقـر         

املستوى العاملي حيث بلغ ما قدمته اململكة العربية السعودية من معونات غري مستردة ومساعدات إمنائيـة                على  
اململكة يف املرتبة الثانية عاملياً يف حجم       كما تأيت  ،مليار دوالر ) ٨٤(ملاضية أكثر من    اميسرة خالل العقود الثالثة     

كما أن اململكـة تـدعم      . ماً للنقد األجنيب للدول النامية    حتويالت العملة النقدية حيث ُتعد اململكة مصدراً مه       
مؤسسات ومنظمات ذات برامج متخصصة حتظى باهتمام اجملتمع الدويل مثل وكالة األمم املتحدة لغوث وتشغيل               

ئي ، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي وصندوق األمم املتحدة اإلمنا        )نرواواأل(الالجئني الفلسطينيني يف الشرق األدىن      
 وبرنامج اخلليج العريب لدعم منظمات األمم املتحدة اإلمنائية، والصندوق العريب للمعونة الفنيـة   ،للتنمية الصناعية 
  . وصندوق األمم املتحدة للطفولة،للدول اإلفريقية

ليون  ب٦م بإسقاط الديون الرمسية املترتبة على عدد من الدول النامية البالغة حنو ١٩٩١قامت اململكة عام   - ٥٦
  .دوالر حىت تستطيع هذه الدول النهوض مبتطلبات احلياة الكرمية

مليون دوالر، وال يدخل ضمنها التـزام        ٩ ٤٨٦بلغ إمجايل ما قدمته اململكة يف جمال اإلغاثة أكثر من             - ٥٧
  .اململكة ملساندة إعمار العراق مببلغ مليار دوالر



A/HRC/WG.6/4/SAU/1 
Page 24 

 

 مستمرة وملموسة على الصعيد احمللي والدويل األمـر         وجهود اململكة يف القضاء على الفقر بشكلٍ عام         - ٥٨
 الـيت  ٢٠٠٨للعـام  ) بطل مكافحة الفقر (الذي دعا برنامج األغذية العاملي ملنح خادم احلرمني الشريفني شهادة           

  .مينحها الربنامج للقادة الذين يسامهون يف مكافحة الفقر

  وأسرهمإنشاء اللجنة الوطنية لرعاية شؤون السجناء واملفرج عنهم  

 ومقرها الـرئيس يف       ه٠١/٠١/١٤٢٢يف  ) ٢(جرى إنشاء هذه اللجنة مبوجب قرار جملس الوزراء رقم            - ٥٩
  .مدينة الرياض وهلا جلان فرعية يف مجيع املناطق

هتدف اللجنة إىل مساعدة نزالء اإلصالحيات والسجون وتذليل املشكالت املادية واملعنوية ألسر نـزالء                - ٦٠
ون وتقدمي اخلدمات الالزمة هلم وحتسني بيئة السجون واقتراح البدائل املناسبة، ومن أنشطة             اإلصالحيات والسج 

اللجنة تقدمي الدعم املادي ألسر السجناء وتقدمي الدعم املادي للمفرج عنهم ومساعدهتم يف إجياد عمل مناسب هلم 
  .ليعودوا أعضاء صاحلني يف اجملتمع

  ني يف القضايا األمنيةتشكيل جلان مناصحة السجناء واملوقوف 

 وقد يتورط فيها ،توكيداً على حرص اململكة على االهتمام باملواطن، وثقتها بأن دوافع اإلرهاب مصطنعة  - ٦١
 ، وتصحيح بعض املفاهيم اخلاطئة لديهم، فقد أتاحت اململكة اجملال لنصحهم،صغار السن ممن يسهل التأثري عليهم

 وإجراء حوارات فكرية معهم أمثرت عـن        ، واملوقوفني يف القضايا األمنية    حيث مت تكوين جلان ملناصحة السجناء     
عدول نسبة كبرية منهم عن األفكار اخلطرية، كما تقوم هذه اللجان بتأمني حاجات املوقوفني من النواحي الصحية 

  .واملادية واألسرية عند إطالق سراحهم

نسجام األنظمة مع اتفاقيـات ومعاهـدات   تكوين جلنة يف هيئة حقوق اإلنسان باململكة للتأكد من ا          
   اإلنسان الدولية املنظمة إليها اململكةحقوق

مت تكوين جلنة يف هيئة حقوق اإلنسان لدراسة مدى انسجام األنظمة السعودية مع اتفاقيـات حقـوق                   - ٦٢
اقيات واملعاهـدات   اإلنسان يف خطوة للعمل على موائمة األنظمة القائمة يف اململكة مع التزامات الدولة يف االتف              

 الدولية والعمل على تعديل ما يتعارض مع تلك االلتزامات ودراسة إمكانية االنضمام إىل االتفاقيات اليت مل تنظم                
  .إليها اململكة

وهيئة حقوق اإلنسان باململكة وانطالقاً من مسؤولياهتا يف جمال التعريف والتوعية مبفاهيم حقوق اإلنسان   - ٦٣
الذي يعد  " مشروع املواصفة القياسية الدولية اخلاصة باملسؤولية اجملتمعية      "شاركت يف دراسة    بكافة أشكاله فقد    

  .رافداً قوياً لرسالتها وسوف تساهم يف تشكيل اللجنة الوطنية السعودية للمسؤولية اجملتمعية

  ات واملعوقات التحدي-  سابعاً
ات ومعوقات عديدة يف سبيل حتقيق العدالـة        واجهت اململكة العربية السعودية كغريها من الدول حتدي         - ٦٤

للجميع، ولعل أهم هذه التحديات هي وجود مجاعات متطرفة تقوم بأعمال إرهابية داخل وخارج اململكة وتؤمن 
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اململكة بقوة أن تعاون الدول يشكل عنصراً حامساً يف حماربة اإلرهاب، وأن اإلرادة والعزم يف حماربة اإلرهـاب                  
 داخل الوطن، وهذه اإلرادة الوطنية يتوجب توسيعها لتصبح عزمية مجاعية عاملية، ألنه ما من               ينبغي أن تبدأ أوالً   

 كما أن اململكة قد أيدت إبرام اتفاقية دولية شـاملة ملكافحـة             ،دولة ميكنها أن تتحمل كلفة البقاء على احلياد       
تيجة خلالفات سياسية بني الدول حول دورها  إالَّ أن هذه االتفاقية ما تزال تواجه عقبات كثرية ن،اإلرهاب الدويل

  . ومفهوم إرهاب الدولة، والفرق بينه وبني املقاومة املشروعة،ومضموهنا وبشكل خاص حول تعريف اإلرهاب

نظمت اململكة فعاليات دولية دعت من خالهلا إىل تنظيم وتأطري العمل اجلمـاعي الـدويل ملكافحـة                   - ٦٥
م الذي صدر عنه العديد من ٢٠٠٥فرباير /شباطر الدويل ملكافحة اإلرهاب يف اإلرهاب، حيث قامت بتنظيم املؤمت

التوصيات اهلامة أبرزها دعوة اململكة إلنشاء مركز دويل ملكافحة اإلرهاب وقد مت ختـصيص موقـع إلكتـروين         
  ).www.ctic.org.sa(يتحدث عن فعاليات املؤمتر ويتضمن البيان اخلتامي ومجيع الوثائق املتعلقة 

 حترمياً قاطعاً وتدعو -  الذي ال دين له - وملا كانت الشريعة اإلسالمية حترم مجيع صور وأشكال اإلرهاب   - ٦٦
 عن التخريب واإلفساد يف األرض، فقد صدر عن اللجنة الدائمة للبحوث يالناس إىل التعاون والتآخي واحملبة وتنه

  .رمي اإلرهاب دعا لتنفيذ تلك املعاين النبيلةالعلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية بيان بتح

كما أكدت اململكة العربية السعودية مراراً على دور اإلعالم بضرورة االلتزام بعدم نشر وبث كل ما من   - ٦٧
 وهنا نؤكـد    ،شأنه التشجيع على االحنراف والغلو والتطرف واإلرهاب وتأكيد أمهية األمن العام وحتصني اجملتمع            

 والذي يساهم يف تغذية التطرف ،ء األديان وتشويهها الذي تسمح به بعض الدول باسم حرية التعبريشجبنا الزدرا
  .الديين يف العامل اإلسالمي

دشنت احلكومة عدة برامج لدعم جهود مكافحة اإلرهاب، ولتعزيز محلتها ضد املتطرفني، حيث أنشئت                - ٦٨
 ومت توفري ضمانات عامة بأن احملكمة لن تكون حمكمة عسكرية حمكمة أمنية خاصة ملقاضاة اإلرهابيني املشتبه هبم،     

  . بل ستتماشى مع املمارسات القضائية القائمة ومع القانون

وضمن جهود اململكة يف مكافحة اإلرهاب على املستوى الدويل مصادقتها على معاهدة منظمة املـؤمتر                 - ٦٩
صادقة على مجيع االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب م، واالنضمام وامل١٩٩٩اإلسالمي ملكافحة اإلرهاب الدويل 

  .الثالثة عشر، والتعاون والتنسيق مع العديد من الدول الصديقة يف جمال مكافحة اإلرهاب

ويف هذا اإلطار اقترحت اململكة إنشاء وكالة أو مركز دويل للتنسيق مع هيئة األمم املتحدة لتطوير آليات   - ٧٠
ات بني الدول يف جمال مكافحة اإلرهاب ولربط وكاالت مكافحة اإلرهاب الوطنية مـن              تبادل املعلومات واخلرب  

  .خالل قاعدة بيانات تتيح التبادل السريع للبيانات خبصوص اإلرهابيني واجلماعات اإلرهابية

 ١٨٠ ماليني وافداً أجنبياً من خمتلف دول العامل وألكثـر مـن           ٧تستقبل اململكة على أرضها أكثر من         - ٧١
وهذا العدد اهلائل الذي يقارب ثلث عدد سـكان         . جنسية مبختلف املستويات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية     

اململكة يشكل حتدياً كبرياً وعبئاً ملواجهة توفري املتطلبات اخلدمية من صحة وتعليم وتوفري اخلـدمات املرتبطـة                 
 بصورة شبه جمانية مما شكل أيضاً املزيـد مـن            وتقدم اململكة جل هذه اخلدمات     ،بوجودهم على أرض اململكة   

  .الضغوط على هذه اخلدمات التنموية اليت تتوسع سنوياً من أجل ضمان متطلبات احلياة الكرمية
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 فإن اململكة تستقبل أكثر من ثالثة ماليني حاج يف فترة زمنية حمددة من خمتلف أجناس                ،إضافةً إىل ذلك    - ٧٢
 وما تقوم به اململكة     .يتهم وسالمتهم وتأمني كافة سبل الراحة هلم ألداء مناسكهم        العامل وتقع عليها مسؤولية محا    

 ماليـني  ٦ وإمنا ميتد على مدار العام حيث تستقبل ما يزيد على        ،يف هذا الصدد ال يقتصر على موسم احلج فقط        
 كافة اإلمكانـات   وهذا بال شك يتطلب تسخري     ،) زيارة املسجد النبوي   ،العمرة(زائر ألداء مناسك دينية أخرى      

  .والطاقات على كافة املستويات ويف مجيع اجملاالت لسالمة وأمن ضيوفها الذين تتشرف اململكة خبدمتهم

ضطراد النمو وعمليات اهناك بعض العادات والتقاليد املوروثة السائدة يف اململكة اليت رمبا تؤثر سلباً على   - ٧٣
 وعلى الـرغم مـن أن الـدين         ،اص وزمناً طويالً لقبوهلا واستيعاهبا     اخل فية مما يتطلب معها نوع من التكيّ      التنم

 فطبيعة اجملتمعات القبلية    ،اإلسالمي يدعو إىل نبذها إال أن الطبيعة البشرية تقتضي التدرج الزمين يف التعامل معها             
    فالعـادات ال تفـرض    ،وبعض املوروثات من عادات وتقاليد قد يكون من الصعب معاجلتـها دفعـة واحـدة              

  .وإمنا ُتورَّث

 رغم أن التعليم خطى خطوات جبارة إال أنه         - كما أن اتساع الرقعة اجلغرافية للمملكة وحداثة التعليم           - ٧٤
 ميثل حتدياً آخر يف جمال تالقي الثقافات        - يعترب نسبياً حديث ألن عمر اجملتمعات ال تقاس بالسنني وإمنا بالقرون            

  .الجتماعياملختلفة ومؤثراً يف طبيعة احلراك ا

  احلاشية
 ٣٥ورد يف التقرير النهائي ملراقبة االنتخابات البلدية اليت أصدرته اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان صفحة  )١(

أنه من خالل هذا التقرير ميكن أن نتوصل يف النهاية إىل نتيجة هنائية حامسة ومهمة وهي أن السلطة الرمسية يف اململكة العربية 
 مباشر وغري مباشر يف العملية االنتخابية مما يؤثر يف نزاهة وشفافية وصفة االنتخابات، ومل يالحظ السعودية مل تتدخل بشكل

 .مراقبو اجمللس الوطين لالنتخابات أي تدخل غري نظامي يف سري العملية االنتخابية ميكن أن ينسب إىل السلطة الرمسية

 ـ ـ ـ ـ ـ


