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تقديیم    

1- تقدمم االمملكة االعربيیة االسعودديیة تقريیرهھھھا االثاني في إإططارر آآليیة ااالستعرااضض  
ووقرااررااتت مجلس  60/251االدوورريي االشامل ااستناددااً إإلى قراارر االجمعيیة االعامة ررقم 

وويیرصد هھھھذاا االتقريیر االتقدمم . ٬17/119، ٬16/21، 5/1حقوقق ااإلنسانن ررقم 
مم إإلى 2009االمحرزز في مجالل حقوقق ااإلنسانن بالمملكة خاللل االفترةة من (يیونيیو 

مم).2013يیوليیو   

-أأووالً   االمنهھج االمتبع إلعداادد االتقريیر   

تم إإعداادد هھھھذاا االتقريیر ووفق االخطوااتت االتاليیة    

أألف  ااستقاء االمعلوماتت -  

2 ااالستقصائي ووذذلك  بمرااجعة االمعلوماتت تم ااتباعع االنهھج االموضوعي  -
وواالتحقق من صحتهھا لتظهھر ووااقع حقوقق ااإلنسانن في االمملكة بشفافيیة.  

3 تم االحصولل على االمعلوماتت االالززمة من مصاددررهھھھا ووموااءمتهھا  -
.وواالمباددئئ االتوجيیهھيیة لالستعرااضض االدوورريي االشامل لتضميینهھا في االتقريیر  

4 لمعلوماتت االتي تعكس االتقدمم تم ااالستغناء عن االكثيیر من االتفاصيیل وواا -
االمحرزز في مجالل حقوقق ااإلنسانن تماشيیاً مع االمباددئئ االتوجيیهھيیة (ااإلجراائيیة)٬، 

ووتمت ااالستعاضة بالمالحق إليیضاحح بعض االجواانب االتي لم يیتسع هھھھذاا االتقريیر 
الحتواائهھا.  

باء  االتشاوورر -  

5 تم ااستعرااضض االمعلوماتت مع االجهھاتت االحكوميیة وواالمؤسساتت  -
نيیة (مؤسساتت االمجتمع االمدني)٬، ووااألكادديیميیيین٬، ووااألفراادد وواالجمعيیاتت االوطط

االفاعليین في مجالل حقوقق ااإلنسانن بشكٍل مباشر في ااالجتماعاتت٬، وواالندووااتت٬، 
ووغيیر مباشر عبر ووسائل االتوااصل ااألخرىى.  

6 ) مدنن مع ممثلي 9) ااجتماعاً في (24عقدتت هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن ( -
إلنسانن تعزيیزااً لمبدأأ االمشاووررةة االمجتمع االمدني ووااألفراادد االمهھتميین بحقوقق اا

وواالمشارركة االوططنيیة.  
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  ً -ثانيیا ااإلططارر االمعيیارريي وواالمؤسسي لحقوقق ااإلنسانن   

7 أأووضح االتقريیر ااألوولل٬، في ااإلططارر االنظامي وواالمؤسسي لحقوقق ااإلنسانن,  -
االمباددئئ االعامة االتي تحمي ووتعززز حقوقق ااإلنسانن بنصوصٍص نظاميیة ملزمة٬، 

ض االمباددئئ بمزيید من ااإليیضاحح لتعكس ووااقع ووفي هھھھذاا االتقريیر يیمكن تناوولل بع
حقوقق ااإلنسانن في االمملكة٬، مع ذذكر ما ااستجد من أأنظمٍة وومؤسساتت ضمن هھھھذاا 

ااإلططارر:  

)1ااألنظمة (اانظر االملحق ررقم     

أألف  االنظامم ااألساسي للحكم -  

8 االنظامم االذيي تحكم بهھ االمملكة هھھھو االشريیعة ااإلسالميیة االتي تُكلف االحاكم  -
اددئهھا ووأأحكامهھا االقائمة على حمايیة ووتعزيیز حقوقق ااإلنسانن٬، االمسلم بتطبيیق مب

وواالمنصوصص عليیهھا في االقرآآنن االكريیم وواالسنة االنبويیة ووااالجتهھادد االفقهھي االمتجددد 
في كل عصر٬، وواالموااكب لمستجدااتت االتطورر االبشريي ززماناً وومكانا٬ً، وومن أأهھھھم 

لحكم تلك االمباددئئ: االعدلل٬، وواالمساووااةة٬، وواالشوررىى٬، ووقد نص االنظامم ااألساسي ل
–): "يیشرفف 55في االماددةة ( –أأيي االملك  على تطبيیق االشريیعة ااإلسالميیة  

ووااألنظمة وواالسيیاسة االعامة للدوولة". ووتتم مبايیعتهھ على االكتابب وواالسنة ووفق نص 
) من االنظامم: "يیبايیع االموااططنونن االملك على كتابب هللا تعالى٬، ووسنة 6االماددةة (

يیة االمجتمع بأسرهه؛ كل ذذلك ررسولهھ.."٬، كما أأنن إإقامة االشريیعة ااإلسالميیة مسؤوول
يینفي عنهھا أأيي مقارربة بالدوولة االديینيیة ووفق االمفهھومم االثيیوقرااططي االمقابل للدوولة 

.االمدنيیة  

9 االمملكة مهھد ااإلسالمم وومركزهه٬، ووأأررضض االحرميین االشريیفيین٬، ووقبلة مليیارر  -
وونصف االمليیارر مسلم٬، ووددستوررهھھھا االكتابب وواالسنة؛ مرجع كل مسلم٬، وواالحكم 

يیق االشريیعة ااإلسالميیة؛ ووليیس لهھا تفسيیٌر خاصٌص لإلسالمم٬، ووال فيیهھا قائٌم على تطب
يیعني ااالجتهھادد تبايین تفسيیرااتت ااإلسالمم ووإإنما هھھھو حرااكٌك فكريي يیلتزمم فيیهھ علماء 

االشريیعة بمعايیيیر ووقوااعد محدددةة٬، وويیتم في إإططارٍر محدوودد يیتبع االمسلمونن فيیهھ 
ااألصلح لهھم من ااألحكامم في كل ززمانٍن وومكانن ددوونن االمساسس بالمباددئئ 

مم  (ااألصولل) االتي تحمي ووتعززز حقوقق ااإلنسانن٬، فإذذاا كانت هھھھذهه االمباددئئ تحرَّ
مم اانتهھاكك حقوقق ااإلنسانن؛ فإنن ااالجتهھاددااتت االتي تحدثث تحت مظلتهھا ما هھھھي  ووتجرَّ
إإال سعي منهھجي نحو حمايیة ووتعزيیز هھھھذهه االحقوقق٬، ووهھھھذهه إإحدىى مدلوالتت االماددةة 

االدوولة حقوقق ) من االنظامم ااألساسي للحكم االتي نصت على: "تحمي 26(
ااإلنسانن ووفق االشريیعة ااإلسالميیة".  
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باء  نظامم مكافحة جراائم ااالتجارر باألشخاصص -  

10 - اانطالقاً من مباددئئ االشريیعة ااإلسالميیة االتي تحظر كافة صورر االمتاجرةة  
باألشخاصص٬، أأصدررتت االمملكة نظامم مكافحة جراائم ااالتجارر باألشخاصص 

مم٬، وواالذيي 2009يیوليیو  14) االمؤررخخ في 40بموجب االمرسومم االملكي ررقم (مم/
جاء متسقاً مع االمعايیيیر االدووليیة ووااإلقليیميیة لمكافحة ااالتجارر باألشخاصص٬، ووقد 

عرَّفف ااالتجارر باألشخاصص على أأنهھ: "ااستخداامم شخص٬، أأوو إإلحاقهھ٬، أأوو نقلهھ ٬، أأوو 
)٬، ووحظر جميیع أأشكالل 1إإيیواائهھ٬، أأوو ااستقبالهھ من أأجل إإساءةة ااالستغاللل (االماددةة 

وفة في برووتوكولل منع وومعاقبة ااالتجارر بالبشر االمتاجرةة باألشخاصص االموص
ووبخاصة االنساء ووااألططفالل٬، ووأأضافف أأشكاالً أأخرىى من االمتاجرةة باألشخاصص لم 

لل (االماددةة  )٬، 2يیتضمنهھا االبرووتوكولل٬، ووهھھھي: إإجرااء االتجارربب االطبيیة٬، وواالتسوَّ
كما عرَّفف االطفل على أأنهھ: "من لم يیجاووزز (االثامنة عشرةة) من عمرهه" 

حددد االنظامم ااألووصافف االجرميیة لمختلف أأشكالل ااالتجارر )٬، ووقد 1(االماددةة
) سنة٬، ووغراامة ماليیة 15باألشخاصص ووكذلك االعقوباتت االتي تصل إإلى االسجن (

تصل إإلى (مليیونن لایر)٬، وواالتي تُشددد في حاالتت معيینة تكونن فيیهھا االضحيیة من 
)٬، كما أأكد االنظامم على Vulnerable Groupsاالمجموعاتت ااألكثر عرضةً لالنتهھاكك (

بدأأ عدمم ااالعتداادد برضا االمجني عليیهھ في أأيي جريیمة من االجراائم االمنصوصص م
).5عليیهھا فيیهھ (االماددةة   

جيیم  نظامم االتنفيیذ -  

11 - ووهھھھو نظامم أأسند تنفيیذ ااألحكامم في قضايیا االمالل ووااألسرةة إإلى االسلطة  
االقضائيیة٬، وويیختص قاضي االتنفيیذ بسلطة االتنفيیذ االجبريي ووااإلشراافف على 

اززعاتت االتنفيیذ مهھما كانت قيیمتهھا٬، كما يیختص بإصداارر إإجرااءااتهھ٬، وويیفصل في من
االقرااررااتت ووااألوواامر االمتعلقة بالتنفيیذ٬، وولهھ ااالستعانة بالجهھاتت االمختصة٬، كما 
أأسند االنظامم تنفيیذ ااألحكامم وواالقرااررااتت وواالمحرررااتت االموثقة من بلد أأجنبي إإلى 

قاضي االتنفيیذ.  

دداالل  نظامم االتحكيیم -  

12 - عدليیة٬، ووتسهھيیل إإجرااءااتت االتقاضي٬، وويیهھدفف إإلى تعجيیل ااإلجرااءااتت اال 
وويینوعع في جهھاتت االفصل في االمناززعاتت٬، وويیفتح االبابب للخبرااتت االقانونيیة 

وواالقضائيیة االتي تعمل خاررجج االسلك االقضائي االرسمي للمساهھھھمة ااإليیجابيیة٬، وولهھ 
أأثر كبيیر على حركة االمالل ووااألعمالل ووددعم ااالقتصادد٬، وواالتخفيیف على االجهھاتت 

االعدليیة.  
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هھھھاء  هھھھن االعقارريينظامم االر -  

13 - ووهھھھو نظامٌم يیعنى بتسجيیل االعقاررااتت االتي تكسب االمرتهھن (االداائن) حقاً  
عيینيیاً على عقارر معيین٬، وولهھ بمقتضاهه أأنن يیتقدمم على جميیع االداائنيین في ااستيیفاء 
حقهھ٬، كما أأنهھ يیُسرعع عجلة ااالقتصادد٬، وويیثريي عواامل االنمو االمالي٬، وويیفتح آآفاقاً 

االعيیش االكريیم.لإلنسانن تمكنهھ من تحقيیق االرفاهھھھيیة وو  

ووااوو  الل االخدمة االمنزليیة وومن في حكمهھم - الئحة ُعمَّ  

14 -  ووعامل االخدمة االمنزليیةتهھدفُف إإلى تنظيیم االعالقة بيین صاحب االعمل وو 
أأنهھا  ما تضمنتهھ وومن أأهھھھم ٬،حقوقق وواالتزااماتت ططرفي االعالقةمن خاللل إإيیضاحح 

لُمتفق بعمٍل غيیر ااعامل االخدمة االمنزليیة أألزمْت صاحب االعمل بعدمم تكليیف 
عليیهھ في االعقد أأوو بعمٍل فيیهھ خطٌر يیهھددد صحتهھ٬، أأوو يیَُمس كراامتهھ أأوو بالعمل لدىى 

ااألجر االُمتفق عليیهھ نهھايیة كل  للعاملأنْن يیدفع كما أألزمت صاحب االعمل باالغيیر٬، 
ً شهھر ددوونن تأخيیر مع توثيیق ااستالمم  باإلضافة االى ٬، االعامل ألجرهه االشهھريي كتابيیا

االتمتع  تمكيینهھ من٬، مع االخدمة االمنزليیةلعامل  االسكن االمناسب ووجوبب توفيیر
بحسب ما ووإإجاززةة ااسبوعيیة مدةة ال تقل عن تسع ساعاتت يیوميیا٬ً، ل يیوميیة برااحةٍ 

 في االحصولل على في حالل االمرضض تهھإإلى أأحقيی باإلضافةيیتفق عليیهھ االطرفانن٬، 
شهھر مدفوعة لمدةة  إإجاززةة وواالحصولل على  إإجاززةة مرضيیة مدفوعة ااألجر٬،

 هھااستحقاقوو ٬،لدىى صاحب االعملعمل في االسنتيین  ةةإإكمالهھ لمد في حالل ااألجر
لدىى  أأرربع سنوااتت عمل إإكمالهھ لمدةةاالعقد في حالل  اانتهھاءمكافأةة نهھايیة خدمة بعد 

 االخدمة االمنزليیةعامل أأحكاماً تلزمم  . كما تَضَمنْت مواادد االالئحةصاحب االعمل
يیة االمعمولل بهھا في االمملكة ووخصوص٬، ووااألنظمة تعاليیم االديین ااإلسالمي باحتراامم

ووفق ما هھھھو متفق عليیهھ أددااِء االعمِل االسعودديي٬، وواالتزاامهھ أأيیضاً ب ووثقافة االمجتمع
 لعقوباتتفي عقد االعمل االمبرمم مع صاحب االعمل٬، كما ااشتملت على عددٍد من اا

االتي تطبق على كل من يیخالف ااألحكامم االوااررددةة فيیهھا من قبل ططرفي االعالقة.  

ززاايي  ااالتفاقيیاتت االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن -  

15 - مم إإلى :2010يیونيیو  28ضمت االمملكة في اان   

• ااالختيیارريي التفاقيیة حقوقق االطفل االمتعلق ببيیع ووبغاء  االبرووتوكولل 
؛ااألططفالل ووااستغاللهھم في االمواادد ااإلباحيیة  
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• ااالختيیارريي التفاقيیة حقوقق االطفل االمتعلق باشترااكك ااألططفالل  االبرووتوكولل 
االمتحدةة  االصاددرريین بقراارر االجمعيیة االعامة لألمم في االنزااعاتت االمسلحة٬،

.مم2000مايیو  25في  263  

16 - مم إإلى:2013مايیو  28كما اانضمت في    

• مم٬، 1973) االمعتمدةة في 138ااتفاقيیة منظمة االعمل االدووليیة ررقم ( 
وواالمتعلقة بالحد ااألددنى لسن ااالستخداامم.  

االمؤسساتت    

أألف  االهھيیئة االوططنيیة لمكافحة االفسادد -  

17 - مم ووهھھھي 19/03/2011في  65أأُنشئت بموجب ااألمر االملكي ررقم أأ/ 
ترتبط مباشرةة بالملك٬، ووتتمتع االهھيیئة بالشخصيیة ااالعتبارريیة ووااالستقاللل االمالي 

ووااإلدداارريي بما يیضمن لهھا مباشرةة أأعمالهھا بكل حيیادٍد ووددوونن تأثيیر من أأيي جهھٍة 
وومكافحة االفسادد كانت٬، ووتهھدفف إإلى حمايیة االنزااهھھھة٬، ووتعزيیز مبدأأ االشفافيیة٬، 

٬، وويیشمل ااختصاصهھا متابعة أأساليیبهھاالمالي ووااإلدداارريي بشتى صوررهه وومظاهھھھرهه وو
نشاطط جميیع االجهھاتت االحكوميیة بال ااستثناء٬، وواالقطاعع االخاصص االذيي تملك االدوولة 

.%) فأكثر25فيیهھ نسبة (  

باء  داائمة لمكافحة جراائم ااالتجارر باألشخاصصاال االوططنيیة االلجنة -  

18 - ووتارريیخ  244قم ررقراارر مجلس االوززررااء بموجب ُشكلت  
 :ممثليین من ووززااررااتتوقق ااإلنسانن ووتضم مم بمقر هھھھيیئة حق13/07/2009

االدااخليیة٬، وواالخاررجيیة٬، وواالعدلل٬، وواالشؤوونن ااالجتماعيیة٬، وواالعمل٬، وواالثقافة 
ووتعتبر هھھھذهه االلجنة أأهھھھم ااآلليیاتت االوططنيیة لتنفيیذ "نظامم مكافحة جراائم  ووااإلعالمم٬،

ااالتجارر باألشخاصص"٬، ووتُعنى بعددد من االمهھامم منهھا:  

• .ددةة إإيیذاائهھممتابعة أأووضاعع االضحايیا لضمانن عدمم معاوو   

• ووضع سيیاسة تحث على االبحث االنشط عن االضحايیا ووتدرريیب ررجالل  
عليیهھم.إإنفاذذ االقانونن على ووسائل االتعرفف   

• ااألصلي  هھموططنلاالتنسيیق مع االسلطاتت االمختصة إلعاددةة االمجني عليیهھ  
أأوو إإلى مكانن إإقامتهھ في أأيي ددوولهھ أأخرىى  اجنسيیتهھحمل في االدوولة االتي يی
.متى ططلب ذذلك  
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• مجني عليیهھ في االمملكة ووتوفيیق أأووضاعهھ االنظاميیة بما االتوصيیة بإبقاء اال 
.يیمكنهھ من االعمل إإذذاا أأقتضى ااألمر ذذلك  

  ً -ثالثا :1حمايیة ووتعزيیز حقوقق ااإلنسانن على أأررضض االوااقع   

أألف  2االصكوكك وواالموااثيیق االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن -  

19 - –تقومم االمملكة   بصفة مستمرةة   بدررااسة جميیع االصكوكك االدووليیة لحقوقق  -
االتي لم تصبح ططرفاً فيیهھا, في ضوء أأحكامم االشريیعة ااإلسالميیة, االتي ااإلنسانن 

تؤكد مبدأأ ااالنفتاحح على تجارربب ااآلخريین في مجالل حقوقق ااإلنسانن٬، وواااللتزاامم 
بالهھويیة االثقافيیة ااإلسالميیة ووقيیمهھا٬، ووأأهھھھم االمعايیيیر االتي تدررسس من خاللهھا تلك 

على االوفاء بالعقودد االصكوكك؛ ضمانن فاعليیة تنفيیذهھھھا االتزااماً بمبدأأ شرعي يینص 
٬، ووررغم ما أأظظهھرتهھ االدررااساتت في نتائجهھا 3}يیَا أأيَیُّهھَا االَِّذيیَن آآَمنُواا أأوَْوفُواا بِاْلُعقُوددِ {

ااألووليیة من أأنن جميیع االمباددئئ االتي تحمي ووتعززز حقوقق ااإلنسانن؛ تُماررسس على 
أأررضض االوااقع في االمملكة بحكم تطبيیق االشريیعة ااإلسالميیة٬، فقد أأووصت تلك 

نضمامم إإلى برووتوكولي ااتفاقيیة حقوقق االطفل االمشارر إإليیهھما في االدررااساتت باال
)٬، ووالززاالت ددررااسة اانضمامم االمملكة إإلى االعهھديین االدووليیيین (االعهھد 15االفقرةة (

االخاصص بالحقوقق االمدنيیة وواالسيیاسيیة٬، وواالعهھد االخاصص بالحقوقق ااالقتصادديیة 
ووااالجتماعيیة وواالثقافيیة)؛ مستمرةة٬، حيیث ررفعت االتوصيیاتت إإلى االسلطة 

نظيیميیة (االتشريیعيیة) ووأأحيیلت إإلى هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن االتي شكلت لجنةً من االت
خبرااء شرعيیيین ووقانونيیيین ووغيیرهھھھم من االمتخصصيین في مجاالتت االعهھديین 

مم٬، ووتعقد 2012يیوليیو  18االمؤررخخ في  116/1بموجب قراارر مجلسهھا ررقم 
االلجنة ااجتماعاتهھا بشكٍل ددوورريي في مقر هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن.  

20 - ة حقوقق ااإلنسانن بإبدااء االرأأيي في مشرووعاتت ااألنظمة ووتقومم هھھھيیئ 
االمتعلقة بحقوقق ااإلنسانن٬، وومرااجعة ااألنظمة االقائمة٬، ووااقترااحح تعديیلهھا ووفقاً 

) من تنظيیمهھا٬، كما قامت االهھيیئة بدررااسة تقريیر أأعدتهھ 5) من االماددةة (2للفقرةة (
مع االجمعيیة االوططنيیة لحقوقق ااإلنسانن بعنواانن "مدىى اانسجامم ااألنظمة االسعودديیة 

ااتفاقيیاتت حقوقق ااإلنسانن االدووليیة"٬، ووبناء على ما تقدمم أأجريیت االعديید من 
االتعديیالتت على ااألنظمة بموجب مرااسيیم ملكيیة٬، ووتعديیالتت على االلواائح 

بموجب قرااررااتت ووتعاميیم ووززاارريیة في مجاالتت: االقضاء٬، وواالمرأأةة٬، وواالطفل٬، 
وواالعمالل االواافديین٬، كما ستردد في ثنايیا هھھھذاا االتقريیر.  

__________  
 1   تم تصنيیف االموضوعاتت االفرعيیة بناء على موااضيیع االتوصيیاتت االمقدمة للمملكة في ااالستعرااضض ااألوولل. 
 2   )7،٬6،٬3،٬2،٬1: (االتوصيیاتت  
 3   1سوررةة االمائدةة  
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باء  4ة االتميیيیز ووتعزيیز حريیة االرأأيي وواالتعبيیرمكافح -  

21 - إإِْكَرااههَ فِي  ال كفلت االشريیعة ااإلسالميیة حريیة ااختيیارر االديین  قالل تعالى:{ 
ْشُد ِمَن ااْلَغيِّ  يیِن قَد تَّبيَیََّن االرُّ هھَ ٬، ووأأووجبت االعدلل مع االبشر جميیعاً {5}االدِّ إإنِنَّ االلـَّ

وواا ااأل هھھْھلهِھَا وَوإإذَِذاا َحَكْمتُم بيَْیَن االنَّاسِس أأنَن تَْحُكُمواا َمانَاتِت إإِلَٰى أأَ يیَأُْمُرُكْم أأنَن تَُؤددُّ
 أأالَّ يیَْجِرَمنَُّكْم َشنَآنُن قَْومٍم َعلَٰى  وَوالَ ٬، بل أأووجبتهھ مع ووجودد ااالختالفف{6}بِاْلَعْدللِ 

٬، ووعمالً بذلك؛ فقد نص االنظامم ااألساسي 7}تَْعِدلُواا ااْعِدلُواا هھھھَُو أأَْقَربُب لِلتَّْقَوىىٰ 
منة منهھ: "يیقومم االحكم في االمملكة االعربيیة االسعودديیة على للحكم في االماددةة االثا

أأساسس االعدلل٬، وواالشوررىى٬، وواالمساووااةة٬، ووفق االشريیعة ااإلسالميیة".  

22 حريیة مماررسة االعباددةة لغيیر االمسلميین في االمملكة مكفولة نظاماً ووووااقعاً عمليیًا  -
ن في أأماكنهھم االخاصة٬، ووقد صدررتت تعليیماتت وولواائح تسمح للمقيیميین في االمملكة م

غيیر االمسلميین بمماررسة عباددااتهھم ددااخل ددووررهھھھم ووددااخل مباني االبعثاتت االدبلوماسيیة٬، 
ووقد عممت هھھھذهه االتعليیماتت على جميیع ااألجهھزةة االمعنيیة٬، كما تم تنظيیم االمجمعاتت 

االسكنيیة لتمكيین االمقيیميین من غيیر االمسلميین من مماررسة عباددااتهھم٬، ووقد نص االنظامم 
"للمساكن حرمتهھا ووال يیجوزز ددخولهھا بغيیر  ) على أأنهھ37ااألساسي للحكم في ماددتهھ (

إإذذنن أأصحابهھا٬، ووال تفتيیشهھا٬، إإال في االحاالتت االتي يیبيینهھا االنظامم" كما أأكد ذذلك نظامم 
): "ال يیجوزز لرجل االضبط االجنائي االدخولل في 41ااإلجرااءااتت االجزاائيیة في ماددتهھ (

بب أأيي محٍل مسكونن أأوو تفتيیشهھ إإال في ااألحواالل االمنصوصص عليیهھا نظاما٬ً، بأمر مس
من هھھھيیئة االتحقيیق ووااالددعاء االعامم".  

23 ) 7االمملكة قبلة االمسلميین في أأنحاء االعالم٬، وويیفد إإليیهھا كل عامم أأكثر من ( -
ماليیيین مسلم ألددااء االحج وواالعمرةة٬، ووجميیع موااططنيیهھا مسلمونن٬، ووكل من يیفد إإليیهھا 
من غيیر االمسلميین يیأتي بغرضض االتجاررةة أأوو االعمل ووفق عقودد محدددةة االمدةة٬، ووقد 

) على أأنن: "يیلتزمم االمقيیمونن في االمملكة 41ظامم ااألساسي للحكم في ماددتهھ (نص االن
االعربيیة االسعودديیة بأنظمتهھا٬، ووعليیهھم مرااعاةة قيیم االمجتمع االسعودديي ووااحتراامم تقاليیدهه 

وومشاعرهه"٬، ووقد أأصبح هھھھذاا ااألمر موضع تفهھم وودداافع لمزيیٍد من االتعاوونن من قبل 
.االجميیع  

24 -  يیوجد مسلم فيیهھا يیرفض أأنن يیكونن جميیع موااططني االمملكة مسلمونن٬، ووال 
االوحي (االقرآآنن وواالسنة) مرجعاً لهھ في حيیاتهھ٬، كما أأنن من يیقولل بوجودد أأقليیة 

دديینيیة في االمملكة يینافي االوااقع االمعاشش؛ فضالً عن ززعمهھ بوجودد تميیيیز يیُماررسس 
ضدهھھھم٬، ووكما يیحددد ااإلسالمم االقانونن االذيي يیحكم بالتفصيیل حيیاةة االمسلم٬، فإنهھ 

__________  
 4 )٬33، 5،٬21االتوصيیاتت (    
 5   256االبقرةة :  
 6 58االنساء :     
 7 8االمائدةة :     
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دد للمسلميین  االقيیم االوططنيیة االمشتركة٬، أأوو ما يیعرفف بقوااعد االنظامم االعامم يیُحدِّ
–ووااآلدداابب االعامة٬، ووتشريیعاتت االمملكة ووأأنظمتهھا ال تنضويي  –وولو باإلشاررةة    

مم االتميیيیز ووتعاقب عليیهھ؛ فقد وورردد في  على أأحكامٍم تميیيیزيیة ضد أأحد٬، بل تجرَّ
ووتمنع  ) من االنظامم ااألساسي للحكم: "تعزيیز االوحدةة االوططنيیة ووااجب12،٬االماددةة (

االدوولة كل ما يیؤدديي للفرقة وواالفتنة ووااالنقسامم".  

25 - تمنع االشريیعة ااإلسالميیة ااززددررااء االمعتقدااتت ووااإلساءةة إإليیهھا٬، ووتوجب  
توقيیر ووتعظيیم جميیع ااألنبيیاء وواالرسل  عليیهھم االصالةة وواالسالمم  - وومن يیثبت  -

قيیامهھ بمماررساتت من هھھھذاا االقبيیل يیحاسب عليیهھا٬، ووقد أأصدررتت ووززااررةة االشؤوونن 
مم ووثيیقة عمل موجهھة لألئمة وواالخطباء أأووجبت 07/12/2011ميیة بتارريیخ ااإلسال

عليیهھم عدمم االمساسس ووااالنتقاصص من ااألشخاصص وواالطواائف٬، ووتتضمن عقوباتت 
منهھا فصل من تثبت مخالفتهھ للوثيیقة من ااإلمامة٬، ووفي هھھھذاا االصددد قامت 

االوززااررةة بإنهھاء خدمة عددٍد من ااألئمة وواالخطباء االذيین تضمنت خطبهھم ددعوااتت 
للكرااهھھھيیة أأوو ااإلساءةة لألشخاصص٬، كما قامت ووززااررةة االتربيیة وواالتعليیم بمعاقبة 

أأططلقت ووززااررةة االشئونن  معلميین ماررسواا أأشكاالً من االتميیيیز في االمدااررسس. ووقد
ااإلسالميیة برنامجاً شامالً لتعزيیز االوسطيیة وومكافحة االغلو وواالتطرفف من خاللل 

) ددووررةة 30) ندووةة٬، ووعقد (29951عقد ندووااتت متخصصة بلغ عدددهھھھا (
) إإمامم ووخطيیب٬، ووووقعت ااتفاقيیة مع مركز 2515متخصصة, ااستفادد منهھا (

) من أأئمة 40.000االملك عبد االعزيیز للحواارر االوططني لتدرريیب ما يیقارربب (
االمساجد وواالجواامع لمماررسة ددووررهھھھم في نشر ثقافة االتسامح في االمجتمع من 

.خاللل االخطب وواالمحاضرااتت ووااألنشطة ااألخرىى  

26 - ملكة بشكٍل خاصص االتميیيیز االديیني في مجالل االعمل٬، تحظر أأنظمة االم 
) من نظامم االعمل على أأنن : (يیمتنع صاحب االعمل 61حيیث تضمنت االماددةة (

عن كل قولل أأوو فعل يیمس كراامة االعمالل أأوو دديینهھم) ووإإلزاامم صاحب االعمل 
بإعطاء االعمالل االوقت االالززمم لمماررسة حقوقهھم االمنصوصص عليیهھا في االنظامم 

) 104لقاء هھھھذاا االوقت٬، كما أألزمم االنظامم في ماددتهھ (ددوونن االحسم من أأجوررهھھھم 
صاحب االعمل بتمكيین االعامل من االقيیامم بوااجباتهھ االديینيیة.  

27 - ووحمايیةً للحقوقق ٬، تكفل أأنظمة االمملكة حريیة االرأأيي وواالتعبيیر لكل إإنسانن 
ااألخرىى باعتبارر أأنن حقوقق ااإلنسانن متكاملة وومتراابطة٬، ووبما ال يیؤثر سلباً على 

فهھي تأخذ بمبدأأ االتقيیيید االنظامي لحريیة االتعبيیر االمتسق مع إإعمالل هھھھذاا االحق 
) من االنظامم ااألساسي 39االمعايیيیر االدووليیة ذذااتت االصلة٬، لذاا فقد تضمنت االماددةة (

تلتزمم ووسائل ااإلعالمم وواالنشر ووجميیع ووسائل االتعبيیر بالكلمة للحكم على أأنن 
٬، وومن ما يیُسيء إإلى كراامة ااإلنسانن ووحقوقهھ ووحظر االطيیبة٬، ووبأنظمة االدوولة
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خاللل االمتابعة لما يیطرحح في ووسائل ااإلعالمم يیُالحظ ااتساعع مساحة حريیة 
االتعبيیر خاصة في االثالثث سنوااتت ااألخيیرةة٬، ووقد ااتخذتت االعديید من ااإلجرااءااتت 
االرااميیة إإلى تعزيیز حريیة االرأأيي وواالتعبيیر٬، وومنهھا االتشجيیع على إإصداارر االعديید 

تقلة لإلذذااعة من االصحف ووخاصة االصحف اااللكتروونيیة, ووإإنشاء هھھھيیئة مس
وواالتلفزيیونن, ووإإنشاء هھھھيیئة عامة مستقلة لإلعالمم االمرئي وواالمسموعع, وواالتي 

شجعت على إإنشاء االعديید من االقنوااتت االتلفزيیونيیة وواالمحطاتت ااإلذذااعيیة. ووال 
يیزاالل مركز االملك عبد االعزيیز للحواارر االوططني يیعقد لقاءااتهھ االتي يیشارركك فيیهھا 

ووكانن آآخرهھھھا االلقاء االساددسس االذيي  ممثلونن عن االمجتمع بجميیع أأططيیافهھ ووفئاتهھ٬،
عقدهه االمركز بعنواانن (االحرااكك االثقافي في موااقع االتوااصل ااالجتماعي) ووشارركك 

فيیهھ مستخدمو موااقع االتوااصل ااالجتماعي.  

جيیم   8االقضاء ووااإلجرااءااتت االجزاائيیة -  

وواالتشريیعيیة ااإلصالحاتت االقضائيیة    

28- هللا بن عبد  ظظهھرتت نتائج مشرووعع خاددمم االحرميین االشريیفيین االملك عبد 
٬، ووقد ذذكر مالمٌح منهھا مم2007ااعتمد في عامم  االذيي االقضاءاالعزيیز لتطويیر مرفق 

من ااألنظمة االمتصلة بمختلف فرووعع  عدددٍ في االتقريیر ااألوولل٬، حيیث تم إإصداارر 
-٬12، تم ذذكرهھھھا في االفقرتيین (االعمليیة االقضائيیة قامت ووززااررةة االعدلل  ووقد٬،)13

٬، إإجرااءااتت االتقاضي ووتنفيیذ ااألحكامم لمعالجة بطء ااإلسترااتيیجيیةاالخطة بإصداارر 
ً  أأنظمةمشرووعاتت  ووقامت بإعداادد نظامم  ززهھھھا:برمن أأ ٬،يینتظر إإقرااررهھھھا قريیبا

نظامم ٬، نظامم االعقوباتت االبديیلةاالمراافعاتت االشرعيیة االمعدلل٬، نظامم االمحاماةة االمعّدلل٬، 
٬، تنظيیم الئحة أأعواانن االقضاةة٬، نظامم االتوثيیق٬، نظامم االخبرااء٬، هھھھيیئة االمحاميین
وواالتقنيیة  ااإلدداارريیةتطويیر االبنيیة ٬، كما تم ااتخاذذ عددد من االتداابيیر لصندووقق االنفقة

).2االعدلل (اانظر االملحق ررقم  ووززااررةةفي  ليیاتت االعمل ااإلجراائيیةآآوو  

29 -  االقدررااتت االقضائيیة ووتطويیرهھھھا ووااصلت ووززااررةة االعدلل جهھوددهھھھا في بناء 
من خاللل تدرريیب االقضاةة٬، حيیث بلغت نسبة االقضاةة االملتحقيین بالبراامج 

%) ٬، وونسبة 25مم (2012%)٬، ووفي عامم 35مم (2011في عامم  االتدرريیبيیة
ووتعاوونت ٬، %) 90مم (2013االقضاةة االمستهھدفونن من االبراامج االتدرريیبيیة في عامم 

االمعهھد االعالي  :مثلووااألكادديیميیة عددد من االجهھاتت االحكوميیة  مع ووززااررةة االعدلل
 بتنظيیم ٬،ووجامعة نايیف االعربيیة للعلومم ااألمنيیة ٬،ووهھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن ٬،للقضاء

تركزتت على االجواانب االقضائيیة  ,ووووررشش االعمل ٬،االعديید من االدووررااتت االتدرريیبيیة

__________  
 8   )48)٬، (30)٬، (29)٬، (28)٬، (27)٬، (26)٬، (25)٬، (24)٬، (23)٬، (22االتوصيیاتت ( 
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) ندووةة ووووررشة عمل في مجالل حقوقق ااإلنسانن في مدنن 12, منهھا عقد (االمختلفة
) ووررشش عمل في مجالل 5(االريیاضض,جدةة, االجوفف, أأبهھا, االدمامم, بريیدةة)٬، ووعقد (

تعزيیز ددوورر االقضاء.  

30 - اماةة ووتعزيیز ووااقعهھما االعملي ووفي مجالل االعنايیة بالتحكيیم وواالمح 
مم 30/6/2013حتى ووددووررهھھھما في االنهھوضض بالعمليیة االعدليیة قيیَّدتت ووززااررةة االعدلل 

  بلغ عددد االمحاميین االمرخص لهھم بمزااوولة االمهھنة حتىوو٬، ا) محكمً 1513(
ً  )2700مم (30/6/2013 ً 1300ووقيید عددد االمتدرربيین بوااقع ( ٬،محاميیا ٬، ) متدرربا
من خاللل براامج االشرااكة  جالل االقضاءمن االعامليین في مشارركت ووفودد وو

االعديید من االفعاليیاتت  االقضائيیة االتي تشرفف على تنفيیذهھھھا ووززااررةة االعدلل في
االعديید من االلقاءااتت مع االوفودد االرسميیة وواالمنظماتت  ووعقدتت ٬،ااإلقليیميیة وواالدووليیة

تعنى بنشر االبحوثث  ُمحكَّمةمجلة علميیة  ٬، ووتصدرر ووززااررةة االعدللاالدووليیة
لمعاصرةة حملت ااسم: (مجلة االقضائيیة) لتشكل مع وواالدررااساتت االقضائيیة اا

باإلضافة إإلى سلسلة االكتيیَّباتت االتي تُعنى بنشر االثقافة االقضائيیة (مجلة االعدلل) 
ووووسيیلة عمليیة لتطويیر قدررااتت االقضاةة  رراافدااً مهھماً إلثرااء االعمل االقضائي

رر , وومنبرااً للحوااووأأعواانهھم وواالمشتغليین في مجاالتت االمحاماةة وواالتحكيیم وواالخبرةة
بيین االقضاةة.  

31 - حقوقق هھھھيیئة  تعزيیزااً لمبدأأ علنيیة االجلساتت ووعداالة االمحاكماتت٬، أأنشأتت 
جلساتت  لحضورر من منسوبيیهھامختصيین ووخبرااء ووحدةة تضم ااإلنسانن 

االمحاكماتت٬، ووباشر أأعضاؤؤهھھھا حضورر االجلساتت في عددد من محاكم االمملكة٬، 
من  عدددااً  االهھيیئة ووقد ررصدتت مم2012،٬في عامم  ) جلسة 350( حيیث حضروواا 

٬، وومن أأبرززهھھھا:  قيیامم ووززااررةة االعدلل بتحمل أأتعابب االمحاميین االجواانب ااإليیجابيیة
عن االمتهھميین االذيین ال يیستطيیعونن تحملهھا٬، ووحضورر ممثليین عن االجمعيیة 

٬، ووحضورر ووسائل ااإلعالمم وواالمهھتميین بالشأنن 9االوططنيیة لحقوقق ااإلنسانن
دلل في االتي عالجتهھا ووززااررةة االعكما الحظت ووجودد بعض االسلبيیاتت االحقوقي٬، 

حيینهھا مثل ددخولل أأحد االمتهھميین إإلى قاعة االمحكمة مقيید االقدميین٬، ووعدمم ااستالمم 
ااثنيین من االمتهھميین لواائح ااالددعاء ووقد عملت االهھيیئة مع جهھاتت ااالختصاصص 
على معالجتهھا بشكٍل فورريي٬، ووعلنيیة االمحاكماتت مبدأأ نظامي معمولل بهھ في 

–ررر االمحكمةاالمملكة نص عليیهھ نظامم ااإلجرااءااتت االجزاائيیة٬، ما لم تق –ااستثناًء    
غيیر ذذلك؛ مرااعاةةً لألمن أأوو محافظةَ على ااآلدداابب االعامة أأوو كانن ذذلك ضروورريیاً 
لظهھورر االحقيیقة٬، ووهھھھو ما يیتسق مع االمعايیيیر االدووليیة لضواابط االمحاكمة االعاددلة.  

__________  
 9   إإحدىى مؤسساتت االمجتمع االمدني 
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32 - دعم مساررااتت ااإلصالحح وواالتأهھھھيیل ااالجتماعي لعددد من االمحكومم لوو 
باعتباررهھھھا من االعقوباتت لحق بعقوبة االسجن االتي ت ااألضراارروواالحد من  ٬،عليیهھم

فقد ااتجهھ االقضاء في االمملكة لألخذ بالعقوباتت االبديیلة عن متعديیة االضررر٬، 
االسجن مستندااً في ذذلك إإلى سعة االشريیعة ااإلسالميیة االتي تمثل أأساسس أأحكامم 

لعقابب كأحد أأددووااتت ااإلصالحح اا االتي تضعاالتربويیة  منطلقاتهھااالقضاء ووإإلى 
مشرووعع نظامم خاصص بالعقوباتت  إإعدااددفقد تم دااً لهھذاا االتوجهھ ووتأكيیوواالتأهھھھيیل٬، 

االبديیلة يیحددد نطاقق االجراائم االتي تخضع لهھ وويینشئ ااآلليیاتت االتنفيیذيیة ووااإلجراائيیة 
٬، ووقد ررفع لمجلس االشوررىى لدررااستهھ االتي تضمن تطبيیقهھ على االوجهھ االمطلوبب

ووإإقرااررهه.  

33 - ٬، مباددئئ االقضائيیةتوجهھ االنظامم االقضائي في االمملكة إإلى تأيیيید ااألخذ بال 
حيیث أأناطط نظامم االقضاء االجديید بالمحكمة االعليیا مسؤووليیة تقريیر االمباددئئ 

ووقد شرعت  االمحكمة االمعايیيیر االدووليیة٬، أأكثر اانسجاماً مع  لتكونناالقضائيیة 
االعليیا في تنفيیذ هھھھذهه االمهھمة تمهھيیدااً لنشرهھھھا٬، علماً أأنن االمملكة ال ززاالت تضع 

سي بحث ااحيیث تم إإنشاء كر ؛لمستمرةةااألحكامم موضع االدررااسة اا تدوويینمسألة 
بعض االمؤسساتت في  االشرعيیة ووتدوويینهھا بدررااساتت تقنيین ااألحكامم ةخاص

ااألكادديیميیة.  

 

ضماناتت االقضايیا االجنائيیة    

34 - بضماناتت نظاميیة  كافة؛ لقد أأحاططت أأنظمة االمملكة االقضايیا االجنائيیة 
ااإلططارر  عديیدةة تكفل حقوقق االمتهھم في جميیع مرااحل االدعوىى٬، مستلهھمة في هھھھذاا
ووقرررهھھھا في  ٬،عدددااً من االمباددئئ ووااألسس االتي أأررستهھا أأحكامم االشريیعة ااإلسالميیة

ضوء ذذلك االنظامم ااألساسي للحكم وواالتي تهھدفف في مجملهھا إإلى توفيیر إإططارر 
 ٬،ووعالووةة على ذذلك٬، مع االمعايیيیر االدووليیة ذذااتت االصلة االمنسجمةاالمحاكمة االعاددلة 

عقوباتت ناتت إإضافيیة السيیما فقد خصت أأنظمة االمملكة بعض االعقوباتت بضما
ووتحقق ااألسبابب االقطعيیة٬، توفر ااألددلة ووبشكل مشددد حيیث أأووجبت  االقتل؛

.وواانتفاء االمواانع قبل االحكم بهھا ٬،وواالشرووطط  

35 - ووفي أأضيیق  عقوبة االقتل ال تصدرر إإال في أأشد االجراائم خطوررةة إإنن 
يیع ااستكمالل إإجرااءااتت االنظر االقضائي في جم تنفيیذهھھھا إإال بعد يیتمووال  االحدوودد٬،

االمحاكم بمختلف ددررجاتهھا٬، فال بد من نظر االقضيیة في االمحكمة ااالبتداائيیة نظرااً 
) قضاةة٬، وويیجب أأنن يیصدرر حكمهھم باإلجماعع٬، ثم يیعرضض 3مشتركاً من قبل (

حتى لو لم يیطعن فيیهھ أأحد على محكمة االدررجة االثانيیة ووهھھھي محكمة ااالستئنافف 
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) قضاةة٬، فإذذاا 5ة من (٬، وويیتم تدقيیق االحكم من قبل دداائرةة جنائيیة مشكلااألططراافف
صاددقت محكمة ااالستئنافف على االحكم فال بد أأنن يیعرضض على االمحكمة االعليیا؛ 

) قضاةة٬، ووإإذذاا صاددقت االمحكمة االعليیا على االحكم تكونن 5ليیتم تدقيیقهھ من قبل (
قد ااكتملت مرااحل االنظر االقضائي.  

36 - إإنن االعقوباتت االمقرررةة على االجراائم االمحكومة بالقصاصص وواالحدوودد ال  
أأيي سلطة في االدوولة أأنن تعدلهھا أأوو توقفهھا باعتبارر أأنن االشريیعة ااإلسالميیة  تملك

نصت عليیهھا بنصوصص قاططعة ال تقبل االتأوويیل ووهھھھي محصوررةة في جراائم 
محدددةة٬، ووال يیتم ااإلدداانة بهھا إإال بالدليیل االقطعي االذيي ال يیقبل االشك٬، ووأأنن هھھھذاا 

 ضة االتعذيیب٬،ااألمر يیأتي منسجماً مع االتزااماتت االمملكة بموجب ااتفاقيیة مناهھھھ
إإنما شرعهھا ااإلسالمم للحفاظظ على حيیاةة االناسس  هھھھذهه االعقوباتتكما تؤكد بأنن 

٬، فالقتل قصاصاً من بابب وومصالح االمجتمع االعليیا ووررددعع أأيي محاوولة النتهھاكهھا
.االمماثلة االعاددلة للجاني بمثل ما جنى بهھ  

37 - وومن أأووجهھ سماحة االشريیعة ااإلسالميیة ووسعتهھا في هھھھذاا االصددد٬، فإنهھ  
في  وولي ااألمر (االملك)من قبل  عن االمحكومم عليیهھ بالقتل صدوورر االعفو يیمكن

 في االجراائم االتي يیجب فيیهھا أأووليیاء االدمم أأوو أأحدهھھھموومن قبل  االتعزيیر٬،جراائم 
؛ مع االتأكيید على حق ال يیناززعهھم فيیهھ أأحد لهھم خاصصاالقصاصص باعتباررهه حق 

ر من أأووليیاء االدمم اانتظارر بلوغهھم االرشد  االمحكومم عليیهھ بالقتل في حالل ووجودد قُصَّ
كما أأنن عقوبة االقتل تسقط بتناززلل ووااحد فقط من أأووليیاء االدمم  ٬،ووططلبهھم تنفيیذ االحكم

وَوَمْن أأَْحيیَاهھھھَا فََكأَنََّما {..وومن منطلق قولهھ تعالى:وولو كانن عدددهھھھم بالعشرااتت٬، 
عبر لجانن ااإلصالحح االتابعة جهھودد حثيیثة بذلل فإنهھ يیتم  10،٬}أأَْحيیَا االنَّاسَس َجِميیًعا

ووتارريیخ  547/8بناًء على ااألمر االسامي ررقم خخ/مناططق إلماررااتت اال
كلل هھھھذهه تووكثيیرااً ما تل٬، ذذوويي االمقتولل بالعفو عن االقات مم لحث08/02/2000

٬، ووفي جراائم االحراابة فإنن عقوبة االقتل ليیست بالززمة لوحدهھھھا٬، االجهھودد بالنجاحح
بل يیجوزز ااالستعاضة عنهھا بالنفي االذيي هھھھو االسجن.  

38 - على االعديید من االضماناتت االتي تكفل  لجزاائيیةنظامم ااإلجرااءااتت اايیشتمل  
للمتهھم حقوقهھ منذ االقبض عليیهھ وومرووررااً بإجرااءااتت إإيیقافهھ وواالتحقيیق معهھ ووحتى 

أأحكامهھ مع  حاليیًا لتتوااءممقيید االتعديیل محاكمتهھ٬، مع ااإلشاررةة إإلى أأنن هھھھذاا االنظامم 
ذ سوفف تقومم االجهھاتت االمعنيیة بتنفيی هھتعديیالت ووعند ااعتماددنظامم االقضاء االجديید٬، 

حمالتت تثقيیفيیة ووتوعويیة متنوعة تستهھدفف االمختصيین بتنفيیذ االنظامم ووشراائح 
.االمجتمع ااألخرىى  

__________  
 10   32االمائدةة:  



A/HRC/WG.6/17/SAU/1 

 14 

قضاء ااألحدااثث    

39- أأخذتت االمملكة بنظامم االقضاء االمتعددد في قضايیا ااألحدااثث حيیث تتشكل  
ددوواائر ااألحدااثث ضمن االمحاكم االجزاائيیة من ثالثة قضاةة؛ بيینما كانت قبل صدوورر 

ذ بنظامم االقضاء االفردديي٬، ووتستند ااألحكامم االقضائيیة في نظامم االقضاء االجديید تأخ
إإثباتت بلوغغ االشخص من عدمهھ على تواافر أأحد عالماتت االبلوغغ االحسيیة 

وواالملموسة٬، وواالتي يیعد معهھا االشخص أأهھھھالً للقيیامم بالتكاليیف االديینيیة وواالتصرفاتت 
االماليیة وواالمساءلة االجنائيیة٬، ووهھھھذاا يیأتي متسقاً مع أأحكامم ااتفاقيیة حقوقق االطفل 
وواالتزااماتت االمملكة بموجبهھا٬، مع ااإلشاررةة إإلى أأنن إإثباتت االبلوغغ من االمسائل 

االفقهھيیة االتي يیسوغغ فيیهھا ااالجتهھادد لتقديیر ااألنسب تبعاً للظرووفف ووااالعتباررااتت 
االناشئة عن االمتغيیرااتت االعصريیة؛ ووتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنهھ قد صدررتت أأنظمة 

من لم يیبلغ االثامنة عشرةة  حديیثة تُعنى بحمايیة االطفل, وواالتي عرفتهھ على أأنهھ: (كل
من عمرهه) كما هھھھو موضح في االتقريیر.  

40 - تطبيیق عددد  االجانحوننااألحدااثث  ايیخضع لهھ االتي توجب االنظم ووااللواائح 
من ااإلجرااءااتت االنظاميیة االتي تضمن معاملة االحدثث بما يیناسب عمرهه٬، منهھا:  

• تسليیم االحدثث في كل ااألحواالل إإلى دداارر االمالحظة (دداارر خاصة  
االقبض عليیهھ. باألحدااثث) فورر  

• عدمم جواازز إإيیقافف االحدثث إإال بأمٍر من قاضي ااألحدااثث.   

• إإلزاامم ررجالل االشرططة االذيین يیباشروونن االقبض على ااألحدااثث باررتدااء  
االزيي االمدني.  

• منع ااستخداامم االقيیودد (ااألصفادد) للحدثث.   

• إإجرااء االتحقيیق مع االحدثث وومحاكمتهھ ددااخل دداارر االمالحظة ووبحضورر  
وولي أأمرهه ووأأحد ااألخصائيیيین.  

• االفحوصص االطبيیة وواالنفسيیة االالززمة على االحدثث فورر إإيیدااعهھ دداارر  إإجرااء 
االمالحظة ووتقديیم تقريیر عن حالتهھ االصحيیة وواالنفسيیة ووااالجتماعيیة لناظظر 

االقضيیة قبل بدء محاكمتهھ.  

• إإلحاقق االحدثث بالبراامج االدررااسيیة وواالتدرريیبيیة االمناسبة في دداارر االمالحظة.   

41 - لتحقيیق ووااالددعاء االعامم تم إإنشاء ددوواائر مستقلة لألحدااثث في هھھھيیئة اا 
مم٬، تختص بمعالجة قضايیا 2010(االنيیابة االعامة) باشرتت عملهھا في عامم 

ااألحدااثث٬، ووتهھدفف إإلى متابعة توفيیر االرعايیة وواالحمايیة االكاملتيین لهھم خاللل 
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مرحلة االتحقيیق٬، ووتكليیف محققيین ُمدرربيین علميیاً ووعمليیاً على االتعامل مع 
االحدثث.  

حارربة ااإلفالتت من االعقاببضماناتت االوقايیة من االتعذيیب ووم    

42 - ) 2تضمنت االماددةة (حيیث  ٬،أأنظمة االمملكة االتعذيیب بجميیع أأشكالهھ تحظر 
من نظامم ااإلجرااءااتت االجزاائيیة حظر إإيیذااء االمقبوضض عليیهھ جسديیاً أأوو معنويیا٬ً، 

) 102ووحظر تعريیضهھ للتعذيیب أأوو االمعاملة االمهھيینة للكراامة٬، وونصت االماددةة (
ااالستجواابب في حالل ال تأثيیر فيیهھا على إإررااددةة  من االنظامم على أأنهھ " يیجب أأنن يیتم

االمتهھم في إإبدااء أأقواالهھ٬، ووال يیجوزز تحليیفهھ ووال ااستعمالل ووسائل ااإلكرااهه ضدهه.."٬، 
ل إإشراافف هھھھيیئة االتحقيیق ووااإلددعاء االعامم (االنيیابة االعامة) على االسجونن وويیمثّ 

 االسجناءااألساسيیة؛ لعدمم مماررسة تعذيیب  أأحد االضماناتتووددوورر االتوقيیف 
) 39 ووَ  38يیقومم االمختصونن بالهھيیئة تنفيیذااً ألحكامم االماددتيین (ن٬، حيیث وواالموقوفيی

٬، ووااالستماعع إإلى للسجوننددوورريیة بزيیاررااتت من نظامم ااإلجرااءااتت االجزاائيیة 
حيیالل ما يیرصد  االنظاميیة٬، ووااتخاذذ ااإلجرااءااتت شكاووىى االمسجونيین وواالموقوفيین

ستوىى ) دداائرةة لهھذاا االغرضض على م98من اانتهھاكاتت لحقوقهھم٬، ووقد تم اافتتاحح (
االمملكة٬، حيیث تتولى هھھھذهه االدوواائر تفعيیل مقتضى االضماناتت االتي نص عليیهھا 

 قامت تلك االدوواائر بــ مم2011ووخاللل االعامم نظامم ااإلجرااءااتت االجزاائيیة٬، 
.للسجونن ووددوورر االتوقيیف) ززيیاررةة 20301(  

43 - تقومم هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن بزيیاررااتت مستمرةة وومفاجئة للسجونن٬، ووددوورر  
من ددوونن إإذذنن من جهھة ااالختصاصص٬، ووررصدتت  االتوقيیف٬، ووددوورر االمالحظة٬،

ووبأووضاعع  ٬،االعديید من االمالحظاتت االمتعلقة بالسجونن تلك االزيیاررااتت خاللل
االمختصة هھاتت االتي تمت معالجتهھا من قبل االجبعض االسجناء وواالموقوفيین 

ووبمتابعٍة من االهھيیئة٬، ووقد بلغ عددد االزيیاررااتت االتي قامت بهھا االهھيیئة في عامم 
االجمعيیة االوططنيیة لحقوقق ااإلنسانن بإجرااء  امتق ) ززيیاررةة٬،كما300مم: (2012

) 88(بلغت عددد من االزيیاررااتت لسجونن ووددوورر توقيیف في عددد من مدنن االمملكة 
ووقد مكنت االجمعيیة من مباشرةة عملهھا ددوونن أأيي ضغوطط ووساهھھھمت من  ٬،ززيیاررةة

 ؛خاللل ززيیاررااتهھا في ررصد ثالثث حاالتت إإساءةة معاملة قامت باإلبالغغ عنهھا
.ووقرااررااتت تأدديیبيیة ووصدرر بحق مرتكبيیهھا أأحكامم  

44 - االجهھاتت  من خاللل إإشرااككاالتداابيیر االرقابيیة على االسجونن  وولتعزيیز 
منظماتت االمجتمع االمدني فقد باددررتت ووززااررةة االدااخليیة بإنشاء مكاتب االمختصة وو

ددااخل عددد من سجونهھا تضم مكاتب لهھيیئة االتحقيیق ووااالددعاء االعامم٬، ووهھھھيیئة  دداائمة
ااإلنسانن٬، وويیستقبل االعاملونن فيیهھا  حقوقق ااإلنسانن٬، وواالجمعيیة االوططنيیة لحقوقق

٬، بشكل عاجل وومباشرمعالجتهھا  وويیعملونن على ٬،االموقوفيینوو االسجناء شكاووىى
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االتحقيیق لمزيیٍد من  أأجهھزةة مرااقبة تلفزيیونيیة ددااخل غرفف كما تم ووضع
ااالططمئنانن إإلى سالمة إإجرااءااتت االتحقيیق٬، وويینتظر قريیباً ااعتمادد تعديیل نظامم 

لمملكة وواالتزااماتهھا بموجب ااتفاقيیاتت حقوقق االسجن وواالتوقيیف ووفقاً ألنظمة اا
ااإلنسانن ذذااتت االعالقة.  

45 - ) من نظامم 25أأكدتت االماددةة ( ووفيیما يیتعلق باإلفالتت من االعقابب٬، 
ااإلجرااءااتت االجزاائيیة على: خضوعع ررجالل االضبط االجنائي فيیما يیتعلق بأددااء 
مهھماتهھم االمقرررةة نظاماً إلشراافف هھھھيیئة االتحقيیق ووااالددعاء االعامم االتي لهھا أأنن 

تطلب من جهھاتت عملهھم االنظر في  كل من ووقعت منهھ مخالفة أأوو تقصيیر٬، ووررفع 
االدعوىى االتأدديیبيیة ضدهه٬، ووال يیخل ذذلك بالحق في ررفع االدعوىى االجزاائيیة٬، كما 

) من نظامم قوااتت ااألمن االدااخلي بأنن كل من ٬172، 171تضمنت االماددتانن (
ب٬، وواالتشويیهھ يیثبت ااررتكابهھ لسوء االمعاملة أأوو ااإلكرااهه باسم االوظظيیفة: كالتعذيی

بأنوااعهھ٬، أأوو سلب االحريیاتت االشخصيیة٬، أأوو االتنكيیل؛ فيیعاقب تأدديیبيیاً بالفصل من 
االخدمة٬، أأوو بالسجن لمدةة ال تزيید على (ستة أأشهھر)٬، أأوو بهھما معا٬ً، بحسب 

جسامة االفعل٬، وولكل من لهھ حق خاصص٬، أأوو أأصابهھ ضررر شخصي نتج عن 
االمختصة٬، كما صدرر  إإحدىى االمخالفاتت االسابقة؛ مطالبة االمتسبب أأمامم االجهھاتت

مم االذيي تضمن نقل 2011نوفمبر  28) ووتارريیخ 1قراارر مجلس االوززررااء ررقم (
ااختصاصص هھھھيیئة االرقابة وواالتحقيیق االمتمثل في االتحقيیق ووااالددعاء في جراائم 

إإساءةة االمعاملة باسم االوظظيیفة إإلى هھھھيیئة االتحقيیق ووااالددعاء االعامم٬، ووتضمن نظامم 
اادد تتعلق بمبدأأ منع ااإلفالتت من االعقابب٬، ) مو12االتنفيیذ االمشارر إإليیهھ في االفقرةة (

) منهھ على أأنهھ "يیعاقب االموظظف االعامم وومن في حكمهھ 89حيیث نصت االماددةة (
بالسجن مدةة ال تزيید على سبع سنوااتت إإذذاا منع االتنفيیذ أأوو أأعاقهھ٬، وويیعد ذذلك 

جريیمة من االجراائم االمخلة باألمانة"٬، كما يیجريي حاليیاً إإعداادد مشرووعع نظامم 
لل االسلطة.لمكافحة سوء ااستعما  

46 - بمحارربة ااإلفالتت من االعقابب  االوططنيیة لمكافحة االفساددتضطلع االهھيیئة  
(في االمخالفاتت وواالجراائم االماليیة ووااإلدداارريیة) حيیث تضمن تنظيیمهھا عددد من 

االنصوصص االتي تزيید من ضماناتت عدمم ااإلفالتت من االعقابب٬، منهھا ما وورردد في 
االمتعلقة بالفسادد االمالي ) االتي تضمنت إإحالة االمخالفاتت وواالتجاووززااتت 3االماددةة (

–ووااإلدداارريي  –وومنهھ ااستغاللل االنفوذذ ووإإساءةة ااستخداامم االسلطة   إإلى االجهھاتت  
االرقابيیة أأوو جهھاتت االتحقيیق بحسب ااألحواالل؛ مع إإبالغغ ررئيیس االجهھة االتي يیتبعهھا 
االموظظف االمخالف بذلك٬، ووللهھيیئة ااإلططالعع على مجريیاتت االتحقيیق وومتابعة سيیر 

ااإلجرااءااتت في هھھھذاا االشأنن.  
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للدداا  11تداابيیر حمايیة ووتعزيیز حقوقق االمرأأةة وواالطفل -  

 1   االمرأأةة -

47 - تكفل االشريیعة ااإلسالميیة االمساووااةة االعاددلة بيین االجنسيین االقائمة على مبدأأ  
االتكامل فيیما يیتعلق بالحقوقق وواالوااجباتت٬، فإذذاا كانن االرجل يیَِرثث أأكثر من االمرأأةة 

ووإإنن وَورِرثَث ) حالة٬، 14) حاالتت٬، فالمرأأةة ترثث أأكثر من االرجل في (4في (
االرجل أأكثر من االمرأأةة فالرجل ُملَزمٌم بالنفقة عليیهھا٬،بيینما ال تُلَزمم االمرأأةة بذلك٬، 

ووإإذذاا كانت شهھاددةة االرجل بشهھاددةة ااألنثيیيین في حاالتت؛ فشهھاددةة االمرأأةة مقدمة على 
شهھاددةة االرجل في حاالتت أأخرىى؛ ووهھھھذهه أأمثلة على أأووجهھ االمساووااةة االتكامليیة بيین 

د على أأنن هھھھذاا االمبدأأ ال يیمس في كل ااألحواالل ااستقاللل االرجل وواالمرأأةة٬، مع االتأكيی
في ذذمتهھا االماليیة ووأأهھھھليیتهھا االقانونيیة فيیما يیتصل بمماررستهھا  شخصيیة االمرأأةة

لحقوقهھا.  

48 -  44أأ/ررقم ٬، صدرر ااألمر االملكي في مجالل االمشارركة االسيیاسيیة وواالعامة 
) من نظامم مجلس االشوررىى 3مم االقاضي بتعديیل االماددةة (12/01/2013ووتارريیخ 

%) 20لتصبح االمرأأةة عضوااً كامل االعضويیة في االمجلس؛ ووأأنن تشغل نسبة (
من مقاعد االعضويیة كحٍد أأددنى٬، بعد أأنن كانت االمرأأةة تشارركك في أأعمالل االمجلس 

تسميیة مم ب12/01/2013ووتارريیخ  45كمستشاررةة٬، ووصدرر ااألمر االملكي ررقم أأ/
) اامرأأةة.30(ضم  ووقدأأعضاء مجلس االشوررىى في ددووررتهھ االجديیدةة   

49- لعضويیة االمجالس االبلديیة ووااالنتخابب  االترشحاالمرأأةة في  رتت مشارركةأأُق 
٬، وواالمرأأةة االسعودديیة مم2014ااعتباررااً من االدووررةة االقاددمة االتي ستكونن في عامم 

تشغل مناصب عليیا في االوظظائف االعامة٬، ووأأصبحت شريیكاً مهھًما في ااتخاذذ 
وززررااء االقرااررااتت االسيیاسيیة االمؤثرةة٬، حيیث شغلت ووظظائف قيیادديیة خاضعة لنظامم اال

وونواابب االوززررااء ووموظظفي االمرتبة االممتاززةة.  

50 - تضمن نظامم االتنفيیذ في االفصل االثاني من االبابب االراابع منهھ أأحكامم االتنفيیذ  
في مسائل ااألحواالل االشخصيیة٬، ووعالج قضايیا االحضانة وواالنفقة وواالزيیاررةة 

وواالقضايیا االزووجيیة٬، ووتحقيیقاً لإلصالحح ااألسريي أأنشئت أأقسامم صلح بالمحاكم 
ااألهھھھليیة إلصالحح ذذااتت االبيین ووررعايیة ااألسرةة٬، وولهھا ددوورر رريیادديي في  وواالمؤسساتت

تحقيیق ااالئتالفف ااألسريي.  

51 - كالغرفف  :االمرأأةة في االعديید من االهھيیئاتت وواالجمعيیاتت ااألهھھھليیة تشارركك 
إإنشاء عددد من ٬، ووتم ووجمعيیاتت االخدماتت ااالجتماعيیة ٬،ووااألنديیة ااألددبيیة ٬،االتجارريیة

__________  
 11   )44)٬، (36)٬، (20)٬، (19()٬، 18)٬، (17)٬، (16االتوصيیاتت ( 
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في تقديیم االعديید من االخدماتت  عليیةبفااالفرقق االكشفيیة االنسائيیة االتي شارركت 
٬، إإضافة إإلى إإنشاء ااإلنسانيیة في موااسم االحج وواالعمرةة االمستمرةة على مداارر االعامم

عددد من ااألنديیة االريیاضيیة االنسائيیة٬، كما قامت هھھھيیئة االهھاللل ااألحمر بتدرريیب ما 
 عمالل االميیداانيیةتطويیر مهھاررااتت االنساء في ااأل) اامرأأةة ل12.000يیقارربب (
االتطوعيیة.  

52 - ٬، فقد ااررتفع عددد االنساء االعامالتت في االوظظائف ي مجالل االعملووف 
– 2010% خاللل عامم ووااحد (7.85االحكوميیة بنسبة  مم)٬، كما بلغ عددد 2011 

أألف)  224أألف ) موظظفة مقابل ( 228االنساء االعامالتت في االوظظائف االتعليیميیة (
موظظف من االرجالل٬، ووقد ااررتفع عددد االنساء االعامالتت كأعضاء هھھھيیئة تدرريیس 

 11أألف) موظظفة٬، بعد أأنن كانن عدددهھھھن ( 13ِضرااتت في االجامعاتت إإلى (وومحا
في عددد من االجهھاتت االحكوميیة  جديیدةة إإنشاء أأقسامم نسائيیةأألف) موظظفة. ووقد تم 

ووووززااررةة  ٬،وواالهھيیئة االوططنيیة لمكافحة االفسادد : هھھھيیئة االتحقيیق ووااالددعاء االعامم٬،شملت
االقطاعاتت  ٬، وودديیواانن االمظالم٬، وومكاتب االعمل٬، باإلضافة إإلى بعضاالعدلل

ااألمنيیة٬، كما أأصدررتت ووززااررةة االعمل عدةة قرااررااتت ووززاارريیة من أأجل تسريیع عجلة 
توظظيیف االمرأأةة في االقطاعع االخاصص شملت عدةة مجاالتت منهھا (محالتت بيیع 
االمستلزماتت االنسائيیة ووبيیع االتجزئة٬، وواالمصانع) كما أأططلقت ووززااررةة االعمل 

ا في االمجالتت ووصندووقق االمواارردد االبشريیة عدةة براامج لدعم عمل االمرأأةة منهھ
االمذكوررةة أأعالهه. كما تم ااستحدااثث براامج للعمل عن بعد وواالعمل االجزئي 

ووااألسر االمنتجة تحقيیقاً لرغبة االنساء االلوااتي ال يیرغبن في االعمل خاررجج االمنزلل 
أأوو ال يیجدنن ووقتاً لذلك٬، كما إإنشاء برنامج االتنظيیم االوططني للتدرريیب االمشتركك؛ 

قق االعمل ووتوظظيیفهھن٬، ووتقومم على هھھھذاا وويیعنى بتدرريیب االفتيیاتت لتأهھھھيیلهھن لسو
االبرنامج إإضافة إإلى ووززااررةة االعمل؛ االمؤسسة االعامة للتدرريیب االتقني وواالمهھني٬، 

ووصندووقق تنميیة االمواارردد االبشريیة.  

53 - ٬، فقد توااصلت جهھودد االمملكة في تعليیم االمرأأةة من ووفي مجالل االتعليیم 
ررااتت خاللل إإنشاء االمشارريیع االتعليیميیة االضخمة٬، وواالعمل على تحسيین مسا

االتعليیم٬،  وواالتوسع في إإتاحة تخصصاتت عصريیة جديیدةة٬، وومن ثمرااتت تلك 
االجهھودد:  

• ) 473.725ووصل عددد االملتحقاتت من االنساء بمؤسساتت االتعليیم االعالي ( 
مم بعد أأنن كانن عددد 2011) من االذكورر في عامم 429.842مقابل (

مم (أأرربع ططالباتت فقط)٬، ووبلغ عددد خريیجي 1961االملتحقاتت في عامم 
) من 55842) مقابل (59948ليیم االعالي من ااإلناثث (مؤسساتت االتع

االذكورر.  
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• اافتتاحح مديینة جامعيیة جديیدةة للبناتت ممثلة في جامعة ااألميیرةة نوررةة بنت  
) كليیة للتخصصاتت االنظريیة وواالعلميیة وواالطبيیة٬، 15عبد االرحمن تضم (

باإلضافة إإلى مستشفى تعليیمي٬، ووعددد من االمختبرااتت االمتخصصة٬، 
االعلومم٬، وومنطقة سكن عائالتت االعامليین وومركز ألبحاثث االنانو وو

ووأأعضاء هھھھيیئة االتدرريیس تضم (أألف ووحدةة سكنيیة)٬، ووسكن للطالباتت 
) ططالبة.40.000أألف) ططالبة٬، ووتستوعب االجامعة ( 12يیستوعب (  

• ) كليیة٬، 12إإنشاء مديینة جامعيیة للطالباتت بجامعة االملك سعودد٬،تشمل ( 
 للطالباتت ) ططالبة, ووإإنشاء مديینة االملك عبدهللا30.000ووتستوعب (

) كليیة ووتستوعب 11بجامعة ااإلمامم محمد بن سعودد ااإلسالميیة, ووتشمل (
.) ططالبة30.000(  

• االتخصصاتت االمتنوعة للمرأأةة في االجامعاتت  ااستحدااثث االعديید من 
٬، وواالقانونن.وواالهھندسة ٬،وواالسيیاسة ٬،اإلعالممك االسعودديیة:  

• فرصة إإكمالل  للنساء برنامج خاددمم االحرميین االشريیفيین لالبتعاثث أأتاحح 
بلغ عددد االُمبتعثاتت في االعديید من االتخصصاتت٬، حيیث  االعالي تعليیمهھن

ططالبة) مع مالحظة أأنن نسبة نمو ااالبتعاثث  24581إإلى خاررجج االمملكة (
2007لدىى االطالباتت أأعلى من االطالبب؛ حيیث بلغت في االفترةة ( -

.% للذكورر30.47% لدىى ااإلناثث مقابل 389.4مم) 2011  

54 - صحة بالعديید من ااإلجرااءااتت ٬، شرعت ووززااررةة االووفي مجالل االصحة 
وواالبراامج االتي تهھدفف إإلى تحقيیق االرعايیة االصحيیة االفاعلة لألمومة ددااخل 
ووخاررجج االمدنن٬، خاللل فترااتت ما قبل االحمل٬، ووأأثناء االحمل٬، ووبعد االوالددةة 

وواالحاالتت ااإلسعافيیة٬، ووتستهھدفف خفض معدلل ووفيیاتت ااألمومة٬، ووززيیاددةة نسبة 
شراافف ططبي٬، وومن تلك االبراامج أأيیضاً:ااألمهھاتت االحواامل االالتي يیتم ررعايیتهھن بإ  

• صحة ااألمم  بمرااقبة االذيي يیُعنى االجواازز االصحي لألمم وواالطفل ااعتمادد 
.) سنوااتت5ووططفلهھا بدءااً من االحمل وومرووررااً بالوالددةة ووحتى يیبلغ االطفل (  

• تنفيیذ برنامج متابعة االحواامل للتطعيیم ضد االكزاازز؛ حيیث بلغت نسبة  
حققت االنسبة االمستهھدفة %) ووبذلك قد ت96.6تطعيیم االحواامل ضدهه (

مم٬، وواالمحدددةة بما ال يیقل عن 2009بنهھايیة خطة االتنميیة االثامنة في عامم 
)90.(%  

• تطبيیق االنموذذجج االمطورر في ررعايیة االحواامل٬، ووتدرريیب االمشرفيین عليیهھ  
في االمناططق٬، ووتوفيیر االمطبوعاتت االمعدلة االخاصة بهھ ووفقاً لمعايیيیر 

؛ بهھدفف االوصولل إإلى منظمة االصحة االعالميیة٬، ووتوززيیعهھا على االمناططق
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نسبة ااألمهھاتت االالتي يیتم توفيیر االرعايیة االصحيیة لهھن بوااسطة مهھنيیيین 
%) ووقد بلغت نسبة االمتحقق 98صحيیيین متمكنيین إإلى ماال يیقل عن (

.%) قبل عقد من االزمن97(  

• ررفع نسبة االوالددااتت االتي تتم تحت إإشراافف مهھنيیيین صحيیيین مهھرةة؛ فقد  
تلك االخدماتت اانخفاضض معدلل %)؛ حيیث كانن مرددوودد 97بلغت حاليیاً (

) حالة لكل (مائة أألف ووالددةة حيیة)٬، بعد أأنن كانن 14ووفيیاتت ااألمهھاتت إإلى (
مم.1983) حالة عامم 32االمعدلل (  

• إإططالقق براامج مكثفة لتدرريیب االقابالتت على االتوليید ااآلمن في مختلف  
.مناططق االمملكة  

االجهھاتت االحكوميیة  قامت٬، ووفي مجالل تنميیة االوعي بحقوقق االمرأأةة -55
بإططالقق حملة ووططنيیة لرفع مستوىى الشترااكك مع منظماتت االمجتمع االمدني ووبا

 :ووخاصة فيیما يیتعلق االتي تحمي حقوقهھن؛ووعي االنساء باألنظمة ووااإلجرااءااتت 
االمتصلة  االشخصيیةووإإجرااءااتت ااألحواالل  ٬،بخدماتت االرعايیة ااالجتماعيیة

 مساررووفي ٬، االزووااجج وواالطالقق ووتسجيیل االموااليید ووغيیر ذذلك حاالتتبتسجيیل 
تعنى مثل: جمعيیة "موددةة" االتي قامت منظماتت أأهھھھليیة  ؛زٍز مع هھھھذهه االجهھوددمتواا

بشؤوونن االمرأأةة بتطبيیق براامج تطوعيیة عديیدةة تهھتم بتقديیم ااالستشاررااتت 
االقانونيیة ووااالجتماعيیة وواالنفسيیة للمرأأةة.  

56 - صدرر ووفيیما يیختص بالمرأأةة االسعودديیة االمتزووجة من ررجل أأجنبي٬،  
مم االذيي تضمن 2012نوفمبر  12يیخ ) ووتارر406قراارر مجلس االوززررااء ررقم (

االمواافقة على نقل خدماتت أأبناء االمرأأةة االسعودديیة االمتزووجة من ررجل أأجنبي إإلى 
وواالدتهھم؛ إإذذاا كانواا مقيیميین في االمملكة٬، وولواالدتهھم االحق في ااستقداامهھم إإذذاا كانواا 
خاررجج االمملكة٬، ووأأنن تتحمل االدوولة ررسومم إإقامتهھم٬، ووكذلك االسماحح لهھم بالعمل 

لخاصص ددوونن نقل خدماتهھم٬، ووأأنن يیعاملواا معاملة االسعودديیيین من حيیث في االقطاعع اا
االدررااسة وواالعالجج وويیحتسبونن ضمن نسب توططيین االوظظائف في االقطاعع االخاصص٬، 

ووأأنن يیسمح كذلك للمرأأةة االسعودديیة االمتزووجة من ررجل أأجنبي باستقداامم ززووجهھا 
ووررغب  إإذذاا كانن خاررجج االمملكة٬، أأوو نقل خدماتهھ إإليیهھا إإذذاا كانن مقيیماً في االمملكة

في ذذلك٬، كما يیسمح لهھ بالعمل في االقطاعع االخاصص؛ بشرطط أأنن يیكونن لديیهھ جواازز 
ماررسس  25) في 152سفر معترفف بهھ٬، كما صدرر قراارر مجلس االوززررااء ررقم (

مم االذيي قضى بمنح االمبتعثة االمتزووجة من ررجل أأجنبي ذذااتت االمكافأةة 2013
.االشهھريیة االممنوحة للمرأأةة االمتزووجة من ررجٍل سعودديي  
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 2 االطفل -  

57 - مم 17/1/2011) بتارريیخ 145/74أأصدرر مجلس االشوررىى قرااررهه ررقم ( 
متضمناً االمواافقة على نظامم حمايیة االطفل, االذيي يیُعنى بحمايیة االطفل من جميیع 

أأشكالل االعنف٬، ووتحقيیق مصلحتهھ االفضلى٬، وونشر االوعي بيین أأفراادد االمجتمع 
٬، بحقهھ في االحيیاةة٬، ووحظر أأيي أأعمالل قد تضر بسالمتهھ أأوو بصحتهھ االبدنيیة 

وويیسهھم في تنفيیذ االتزااماتت االمملكة بموجب ااتفاقيیة حقوقق االطفل االتي اانضمت 
مم٬، بشكٍل فاعل٬، ووقد عرَّفف االنظامم االطفل على أأنهھ: 1996إإليیهھا االمملكة في عامم 

"كل من لم يیجاووزز االثامنة عشرةة من عمرهه"٬، كما حظر تشغيیل ااألططفالل ددوونن 
مم.2012دديیسمبر  24سنة)٬، ووقد أأقرهه مجلس االوززررااء في  15سن (  

58 - مم بالعديید من االبراامج 2011شرعت االلجنة االوططنيیة للطفولة في عامم  
االوططنيیة االرااميیة إإلى تحقيیق أأهھھھداافف ااإلسترااتيیجيیة االوططنيیة للطفولة٬، وومن أأبرزز 

تلك االبراامج:  

• ااالهھھھتمامم نحو تجويید االتعليیم  االذيي يیهھدفف إإلى توجيیهھ"أأساسس" برنامج  
.ة)(رريیاضض ااألططفالل وواالصفوفف ااألووليی للطفل االمبكر  

• لتأسيیس عالقة مهھنيیة  " االتي تهھدففإإعالمم صديیق للطفل"مباددررةة  
ووشرااكة مستداامة مع مؤسساتت ااإلعالمم من أأجل ررفع ددررجة االوعي 

.وواالمشارركة ووااالهھھھتمامم االعامم بقضايیا االطفولة  

• االقيیادديیة االتي  قدررااتت االكفاءااتتلرفع  " االتي تهھدففبناء االقدررااتت"مباددررةة  
مختلف االقطاعاتت في طفولة تتولى ااإلشراافف االمباشر على براامج اال

هھھھذاا االحكوميیة٬، ووتمكيینهھا من االتعامل مع االتحديیاتت االقائمة وواالمتوقعة في 
مجالل.اال  

• لمساهھھھمة في ررفع مستوىى االوقايیة من اا وويیهھدفف إإلى "حمايیة" برنامج 
على االصعيید االوططني من خاللل تدرريیب االمعلميین ضد ااألططفالل االعنف 

لجتهھا٬، إإضافة إإلى وواالتربويیيین على كشف حاالتت االعنف ووكيیفيیة معا
عنى بحصر ااإلجرااءااتت االوططنيیة تنسيیق االجهھودد إلعداادد مشرووعع يیُ 

االشاملة للتعامل مع حاالتت ااإلهھھھمالل ووااإلساءةة.  

•  ااإلسترااتيیجيیةأأحد أأهھھھم أأددووااتت تنفيیذ  ووهھھھي "شركاء االطفولة"مباددررةة  
لتحقيیق االتنسيیق االتامم بيین مختلف االجهھاتت في  ووتهھدفف ٬،االوططنيیة للطفولة
مجالل االطفولة.  

59 - تقومم االلجنة االوططنيیة للطفولة حاليیاً بإعداادد برنامج ماجستيیر حقوقق  
االطفل االمزمع تنفيیذهه مع ووززااررةة االتعليیم االعالي وومؤسساتهھا االمختلفة٬، وويیهھدفف 
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االبرنامج لرفع كفاءةة االقيیاددااتت االمعنيیة ببراامج االطفولة في االقطاعيین االحكومي 
ولة فيیما يیحقق أأهھھھداافف ووااألهھھھلي٬، ووتمكيینهھم من إإددااررةة ووقيیاددةة براامج ووأأنشطة االطف

االجهھاتت االتي يینتمونن لهھا.  

60 - تم ززيیاددةة عددد مدااررسس رريیاضض ااألططفالل ووررفع مستوىى خدماتهھا٬، حيیث  
) ططفل 141422) مدررسة تضم (2323مم إإلى (2011ووصل عدددهھھھا في عامم 

) مدررسة ضمت 1521مم حيیث كانن عددد االمدااررسس (2009مقاررنة بالعامم 
) ططفل.106301(  

61 - تم تحقيیق االنسب االمستهھدفة في مجالل االرعايیة ووفي مجالل صحة االطفل  
االصحيیة للطفل للعديید من االمؤشرااتت االصحيیة٬، حيیث بلغت نسبة االتغطيیة 

%)٬، ووُخفضت 98.2بالتطعيیماتت لألمرااضض االمستهھدفة بالتحصيین نسبة (
معدالتت االوفاةة لألططفالل ددوونن (االخامسة) بنسبة االثلثيین ووفق ااألهھھھداافف ااإلنمائيیة 

مم.2011ااأللفيیة بنهھايیة عامم   

62 - توااصل االمملكة ددعم  ووفي مجالل ررعايیة ااأليیتامم وومجهھولي ااألبويین٬، 
تجربتهھا في ررعايیة ااأليیتامم سوااًء عبر ااإلددااررااتت االحكوميیة االتي تباشر هھھھذاا 

ااالختصاصص٬، أأوو عبر تنظيیم ووددعم جهھودد منظماتت االمجتمع االمدني 
ررااً االمتخصصة٬، فعلى االصعيید االحكومي يیبلغ حاليیاً عددد ددوورر ررعايیة ااأليیتامم ذذكو

) دداارراا٬ً، تعمل جميیعهھا على تقديیم االرعايیة االالززمة٬، ووتوفيیر بيیئة 24ووإإناثا (
تربويیة صالحة لأليیتامم بمختلف مرااحلهھم االعمريیة٬، ووتتم حاليیاً ددررااسة الئحة 

االبيیوتت ااالجتماعيیة االتي تزيید من فاعليیة هھھھذاا االعمل٬،كما تشرفف ااإلددااررةة االعامة 
لرعايیة ااأليیتامم على تنفيیذ برنامجيین٬، هھھھما:  

• : وواالذيي يیسمح بقيیامم ااألسر برعايیة ااألططفالل ااأليیتامم رنامج ااألسر االكافلةب 
ررعايیة كاملة وودداائمة تحقق لهھم ااألمانن االنفسي ووااإلشباعع االعاططفي٬، 

ووتكسبهھم االعاددااتت وواالقيیم ااالجتماعيیة االمثلى٬، حيیث يیكونن االطفل االيیتيیم 
فرددااً من ااألسرةة االحاضنة ووفق االضواابط االشرعيیة االمنظمة لهھذاا ااألمر.  

• : وواالذيي يیهھدفف إإلى تعويیض ااألططفالل ااأليیتامم رنامج ااألسرةة االصديیقةب 
االذيین لم تسنح االفرصة الحتضانهھم؛ بأنن تتولى ااألسر االرااغبة في 

ررعايیتهھم ررعايیة جزئيیة ووفق نظامم تقومم بموجبهھ إإحدىى ااألسر في 
االمجتمع باالررتباطط بوااحد أأوو أأكثر من ااألططفالل ااأليیتامم االمقيیميین في 

ة ااإليیواائيیة بهھدفف ااستضافتهھ لديیهھا خاللل فترةة إإحدىى االدوورر ااالجتماعيی
محدددةة٬، مثل: فترةة ااإلجاززااتت (ااألعيیادد أأوو نهھايیة ااألسبوعع أأوو ااإلجاززةة 

االصيیفيیة) ثم يیعودد االطفل بعد اانتهھاء ااإلجاززةة أأوو االفترةة االمحدددةة إإلى االداارر 
أأوو االمؤسسة االتي يیقيیم فيیهھا.  
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63 - ى ووعلى االصعيید ااألهھھھلي تقومم االجهھاتت االمختصة باإلشراافف عل 
االجمعيیاتت ااألهھھھليیة وواالدوورر ااإليیواائيیة االمتخصصة في هھھھذاا االمجالل ووددعمهھا بعددد 

من االوسائل وواالخدماتت٬، مع ااإلشاررةة إإلى أأنهھ يیوجد في االمملكة عددد من 
االجمعيیاتت وواالمؤسساتت ااألهھھھليیة االراائدةة على االمستوىى ااإلقليیمي٬، منهھا:  

• ا االمؤسسة االخيیريیة لرعايیة ااأليیتامم االتي تمت االمواافقة على إإنشائهھ 
.مم18/03/2003االمؤررخخ في  14بموجب قراارر مجلس االوززررااء ررقم   

• االجمعيیة االخيیريیة لرعايیة ااأليیتامم (إإنسانن) وواالتي تمت االمواافقة على  
مم 14/10/1998تارريیخ وو 427/8ررقم إإنشائهھا بموجب ااألمر االسامي 

) أألف يیتيیم وويیتيیمة خاللل االسنوااتت االعشر 30وواالتي ترعى قراابة (
.) مليیونن لایر سنويیًا600و (االماضيیة٬، بكلفة تصل إإلى نح  

 3 االحمايیة من االعنف -  

64 - ووززااررةة االشؤوونن ااالجتماعيیة حاليیاً بإعداادد الئحة تنفيیذيیة تتضمن  تقومم 
نظامم حمايیة االطفل٬، ووتجدرر ااإلشاررةة إإلى أأنن تطبيیق لااآلليیاتت ااإلجراائيیة االخاصة 

عنى بحظر االذيي يیُ ) نظامم االحمايیة من ااإليیذااء(مشرووعع  هھھھذاا االنظامم يیتكامل مع
 ٬،خاصة االمرأأةة وواالطفل ااألكثر عرضة للعنفافة أأشكالل ااإليیذااء لجميیع االفئاتت ك

٬، وويینتظر قريیباً صدوورر ووإإنشاء ااآلليیاتت االوططنيیة االتي توفر االحمايیة لهھذهه االفئاتت
(نظامم االحمايیة من ااإليیذااء)٬، كما قامت االوززااررةة بما يیلي:  

• توقيیع مذكرااتت تعاوونن مع عددد من مؤسساتت االمجتمع االمدني ووبعض  
يیاتت االخيیريیة لتقديیم خدماتت ااإليیوااء للفئاتت االتي تتعرضض للعنف.االجمع  

• توقيیع مذكرةة تعاوونن مع مديینة االملك عبد االعزيیز للعلومم وواالتقنيیة لتنفيیذ  
ااسترااتيیجيیة ووططنيیة للتصديي للعنف ااألسريي٬، ووتقديیم االبراامج االتوعويیة.  

• ) لتلقي بالغاتت االعنف ضد 1919إإنشاء مركز ااتصالل على االرقم ( 
ل.االمرأأةة وواالطف  

• مم٬، 2008في دديیسمبر  366تفعيیل ما وورردد في قراارر مجلس االوززررااء ررقم  
االذيي قضى بعددد من ااإلجرااءااتت للحد من مشكلة االعنف ااألسريي٬، وومن 

بيینهھا ااإلسرااعع في اافتتاحح ووحدااتت للحمايیة ااالجتماعيیة في مختلف مناططق 
.االمملكة  

65 -  مم ررقما موحدااً 2010أأطَطلق (برنامج ااألمانن ااألسريي) في عامم  
يیهھدفف إإلى تعزيیز االوعي بحقوقق االطفل لدىى ) لمساندةة االطفل٬، 1161111(

حيیث يیعد هھھھذاا االمشرووعع قناةة توااصل مجتمعيیة يیوفر للطفل  ؛االفردد وواالمجتمع
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االتي توااجهھهھم٬، وويیقومم  وواالمشاكلوواالقائميین على تربيیتهھ ااإلفصاحح عن هھھھمومهھم 
زمم منهھا ووإإحالة ما يیل٬، االمختصونن في هھھھذاا االمشرووعع بتقديیم ااالستشاررااتت االمناسبة

) 15( ووتشتركك في تنفيیذ هھھھذاا االمشرووععللجهھاتت االمختصة وومتابعة معالجتهھا٬، 
ووغيیر حكوميیة. جهھة حكوميیة  

66- االصحيیة تختص  في االمنشآتت االعنفللحمايیة من  ز) مرك64( تم إإنشاء 
بالتعامل مع حاالتت االعنف ووررصدهھھھا في االسجل االوططني لحاالتت االعنف 

تهھدفف االمرااكز لدووررااتت تدرريیبيیة مستمرةة  ووااإليیذااء٬، مع إإخضاعع االقائميین على هھھھذهه
.تمكيینهھم من ااكتشافف حاالتت االعنف ووااإليیذااء إإلى  

67 - قامت ووززااررةة االتربيیة وواالتعليیم بوضع آآليیاتت إإجراائيیة لرصد حاالتت  
االعنف في االمدااررسس ووااإلبالغغ عنهھا بالتعاوونن مع "برنامج ااألمانن ااألسريي" عبر 

مختلف مناططق االمملكة  خط مساندةة االطفل٬، ووتحديید منسقيین من االوززااررةة في
وومحافظاتهھا٬، باإلضافة إإلى إإططالقق براامج توعويیة بحقوقق االطفل منهھا: برنامج 

االحد من االعنف٬، ووبرنامج االرفق باألططفالل٬، ووبرنامج تعزيیز ثقافة االحواارر٬، 
ووبرنامج االحمايیة االشخصيیة٬، ووبرنامج صوتت االطالبة٬، ووغيیرهه.  

 )�( ���� ������ ��������12  

68 - نفيیذ آآليیاتت ررقابيیة ززااددتت من م تووتاالوززاارريیة  رااررااتتعددد من االقصدرر  
وومن أأبرززهھھھا: االعمالل االواافديین٬،مستوىى حمايیة حقوقق   

• قاعدةة بيیاناتت  أأجورر االعمالل تتضمنحمايیة ل إإنشاء آآليیة إإلكتروونيیة 
باستمراارر عن عمليیاتت ددفع أأجورر االعامليین في االقطاعع  تُحدَّثثوومعلوماتت 
االوقت وواالقدرر االمتفق في هھا االعمل بدفع أأصحاببوومدىى االتزاامم  ٬،االخاصص
حمايیة ااألجورر جميیع االمنشآتت االمسجلة  ووتشمل آآليیة٬، في االعقد عليیهھما

 ذذلكفي مختلف االقطاعاتت ووااألنشطة٬، وويیستفيید من  ووززااررةة االعمللدىى 
ووقد بدأأ بالعمل بهھا.االشراائح وواالفئاتت االعماليیة٬،  جميیع  

• تهھدفف إإلى تنظيیم نشاطط االتوسط االتي الئحة شركاتت ااالستقداامم  صدررتت 
تقداامم االعمالة االمؤهھھھلة علميیاً أأوو مهھنيیاً أأوو ممن هھھھم من ذذوويي االخبرةة٬، في ااس

ووكذلك تنظيیم تقديیم االخدماتت االعماليیة ووتنظيیم االحقوقق وواالوااجباتت 
) شركاتت ٬10، ووقد ررخصت ووززااررةة االعمل لـ (ططراافف هھھھذهه االعمليیةأل

ااستقداامم لمزااوولة هھھھذاا االعمل بموجب االالئحة؛ ووهھھھناكك شركاتت في ططورر 
االترخيیص لهھا.  

__________  
 12   )٬45،  ٬44، ٬43،  ٬42، ٬41، 19االتوصيیاتت ( 
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• أأصحابب االعمل بتوفيیر االتأميین االصحي على جميیع االعمالل؛ بما  إإلزاامم 
.يیشمل االحصولل على االرعايیة االصحيیة ووتغطيیة ااإلصاباتت االمهھنيیة  

69 - تم تشكيیل لجنة عاليیة االمستوىى للنظر في تصحيیح أأووضاعع االجاليیة  
ددوونن نظاميیة  هھم إإقاماتتمنحاالبرماوويیة في االمملكة من منظورر إإنساني٬، حيیث تم 

االخدماتت ااإلجتماعيیة  كيینهھم من االحصولل على جميیعررسومم ماليیة٬، ووتم
؛ باالضافة إإلى توفيیر فرصص االعمل لهھم٬، وومنح االمؤسساتت وواالصحيیة وواالتعليیميیة

وواالشركاتت االحواافز االالززمة من خاللل ووززااررةة االعمل لتشجيیعهھا على توظظيیفهھم٬، 
وومن االمتوقع أأنن يیستفيید من هھھھذاا االبرنامج االضخم ما يیزيید على نصف مليیونن 

.االبرماوويیة في االمملكةمن االجاليیة   

70 - إإحدااثث (أألف ووظظيیفة مفتش) خاصة  2011ماررسس  29تم بتارريیخ  
بوززااررةة االعمل لتفعيیل ددووررهھھھا في االرقابة وواالتفتيیش على سوقق االعمل٬، كما قامت 

االوززااررةة بإنشاء أأكادديیميیة االعمل وواالتي تتضمن براامج تدرريیبيیة مكثفة لمفتشي 
ئهھم ووررفع قدررااتهھم٬، وويیقومم االعمل من االجنسيین٬، ووذذلك للنهھوضض بمستوىى أأدداا
)٬، رُرفعت 102499مم (2012االمفتشونن بحمالتت تفتيیش ميیداانيیة بلغت في عامم 

قضيیة)  6081بناًء عليیهھا إإلى االهھيیئة ااالبتداائيیة لتسويیة االخالفاتت االعماليیة (
تتضمن مخالفاتت لنظامم االعمل وولواائحهھ وواالقرااررااتت االمتعلقة بالعمل٬، ووفي هھھھذاا 

قضيیة)  1513ليیا لتسويیة االخالفاتت االعماليیة في (ااإلططارر فصلت ددوواائر االهھيیئة االع
لایر). 11140500من هھھھذهه االقضايیا ووبلغ مقداارر االغرااماتت االتي قرررتهھا االهھيیئة (  

71 - ال يیوجد قيیودٍد تميیيیزيیة على االحوااالتت االماليیة للعمالل االواافديین إإلى  
مليیارر لایر)٬، ووفي  94.4مم: (2009بلداانهھم٬، ووقد بلغت تلك االحوااالتت: في عامم 

مليیارر لایر)٬، ووفي  101مم (2011مليیارر لایر)٬، ووفي عامم  98.1مم: (2010عامم 
مليیارر لایر). 105مم: (2012عامم   
72 تحت أأشعة حظر تشغيیل االعمالل  مم بتفعيیل2011في  ووززااررةة االعمل بدأأتت -

االشمس من االساعة االثانيیة عشرةة ظظهھرااً حتى االساعة االثالثة مساًء خاللل االفترةة 
.وليیو إإلى نهھايیة شهھر أأغسطس من كل عاممااليیومم ااألوولل من شهھر يی مناالوااقعة   
73 - , إإضافة إإلى ااعتمادد الئحة عمالل االخدمة ووفي مجالل االخدمة االمنزليیة 

) من االتقريیر؛ تم ااتخاذذ 14االمنزليیة وومن في حكمهھم كما هھھھو موضح في االفقرةة (
االعديید من االتداابيیر االتوعويیة االرااميیة إإلى حمايیة ووتعزيیز حقوقق هھھھذهه االفئة٬، حيیث 

وقق ااإلنسانن بتنفيیذ سلسلة من االحمالتت ااإلعالميیة االتي تهھدفف قامت هھھھيیئة حق
لرفع ووعي االمجتمع بحقوقق االعامالتت االمنزليیاتت٬، ووذذلك في إإططارر برنامج نشر 

لتوعيیة  ةإإعالميی ثقافة حقوقق ااإلنسانن٬، كما أأططلقت ووززااررةة االعمل براامج
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 يیلممنهھا: ف ٬،االموااططنيین وواالواافديین بأنظمة االعمل ووترسيیخ مفاهھھھيیم االمعاملة االحسنة
ووثائقي بعنواانن "شركاء في االتنميیة".  

 )�( ������ ������� ������13  
74 - في إإططارر تنفيیذ نظامم مكافحة جراائم ااالتجارر باألشخاصص٬، قامت االجهھاتت  

االمختصة كاللجنة االداائمة لمكافحة جراائم ااالتجارر باألشخاصص٬، ووهھھھيیئة حقوقق 
ئم ااالتجارر ااإلنسانن٬، وواالجمعيیة االوططنيیة لحقوقق ااإلنسانن٬، برصد عددد من جراا

باألشخاصص ووتم ضبط االجناةة من قبل االجهھاتت ااألمنيیة٬، ووقد صدررتت االعديید من 
بلغ عددد ااألحكامم االتي صدررتت ضد أأشخاصص ااألحكامم االقضائيیة بحقهھم؛ حيیث 

خاللل االعاميین ) حكماً 32( باألشخاصصأأدديینواا باررتكابب إإحدىى جراائم ااالتجارر 
2010 .) ضحيیة51ددةة (بلغ عددد االضحايیا في االجراائم االمرصومم٬، كما 2011-  
75 -  االمجتمع االمدني مؤسساتتتقومم هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن بعد االتنسيیق مع  

لدىى لجانن االحمايیة االتابعة لهھذهه  باألشخاصص بإيیوااء حاالتت ضحايیا ااالتجارر
ووتقومم هھھھذهه االلجانن  ٬،) لجنة على مستوىى االمملكة12وواالبالغ عدددهھھھا ( مؤسساتتاال

إإضافة إإلى تقديیم مختلف االخدماتت بتقديیم االعديید من االمساعدااتت االماليیة للضحايیا 
.لهھم ااالجتماعيیة وواالنفسيیة وواالقانونيیة وواالتعليیميیة وواالتدرريیبيیة  

 )�( ������ ���������� ����������� 
��������� 14  

76 - ؛ تم ااتخاذذ االعديید من االجهھودد االرااميیة إإلى توفيیر سكن في مجالل االسكن 
مالئم لكل موااططن٬، وومن أأبرززهھھھا:  

• مم٬، بإنشاء ووززااررةة 26/03/2011ووتارريیخ  81صدوورر ااألمر االملكي ررقم أأ/ 
.ااإلسكانن  

• مم االقاضي بدعم 2/2011/ 23ووتارريیخ  21صدوورر ااألمر االملكي ررقم أأ/ 
.) مليیارر لایر15مشارريیع ااالسكانن بمبلغ (  

• مم باعتمادد بناء 19/03/2011ووتارريیخ  63صدوورر ااألمر االملكي ررقم أأ/ 
) مليیارر 250) أألف ووحدةة سكنيیة ووتخصيیص مبلغ لذلك ووقدررهه (500(

.لایر  

__________  
 13   )37)٬، (16االتوصيیاتت ( 
 14 )٬39، ٬38، 12االتوصيیاتت (    
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• مم االقاضي بدعم 24/02/2011ووتارريیخ  18صدوورر ااألمر االملكي ررقم أأ/ 
ررأأسس مالل صندووقق االتنميیة االعقارريیة بمبلغ إإضافي قدررهه (أأرربعونن مليیارر 

لایر).  

• مم برفع قيیمة 19/03/2011ووتارريیخ  64صدوورر ااألمر االملكي ررقم أأ/ 
االحد ااألعلى للقرضض االسكني من صندووقق االتنميیة االعقارريیة من 

.)لایر500.000إإلى ( ) لایر300.000(  

• ) مشرووعا٬ً، فيیما تجاووزز 47ووصل عددد االمشارريیع االتي نفذتهھا االوززااررةة ( 
) أألف ووحدةة سكنيیة.17.187إإجمالي االوحدااتت االسكنيیة (  

• مم يیقضي بمنح 12/4/2013ووتارريیخ  20562صدوورر ااألمر االسامي ررقم  
االموااططنيین أأررااضٍض مطوررةة ووقرووضض للبناء عليیهھا.  

• لمدني بتأميین مساكن للمحتاجيین في قيیامم عددد من مؤسساتت االمجتمع اا 
مناططق االمملكة االمختلفة وومنهھا مؤسسة االملك عبد هللا بن عبد االعزيیز 
لواالديیهھ لإلسكانن االتنمويي٬، وومؤسسة سلطانن بن عبد االعزيیز االخيیريیة ٬، 

ووجمعيیة ااألميیر سلمانن لإلسكانن االخيیريي.  
77 - في  ٬، تم بذلل االمزيید من االجهھودد االرااميیة لتعزيیز االحقفي مجالل االصحة 

مم 2013االصحة٬، حيیث بلغ االجزء االمخصص للخدماتت االصحيیة من ميیزاانيیة 
% عن ما تم تخصيیصهھ بميیزاانيیة 16مليیارر لایر) بزيیاددةة نسبتهھا  54حواالي (

مم٬، ووتضمنت االميیزاانيیة ااستكمالل إإنشاء ووتجهھيیز مرااكز االرعايیة 2012االعامم 
 ) مستشفى19االصحيیة ااألووليیة بجميیع مناططق االمملكة٬، وومشارريیع إلنشاء (

وومركز ططبي٬، ووتأثيیث ووااستكمالل عددد من االمراافق االصحيیة ووتطويیر 
مم 18/02/2011ووتارريیخ  66االمستشفيیاتت االقائمة٬، ووصدرر ااألمر االملكي ررقم أأ/

ء مدنن وومرااكز لوززااررةة االصحة إلنشا مليیارر لایر) 16( اعتمادد مبلغاالقاضي ب
) سريیر, ووقد شهھدتت االمملكة 4700ططبيیة متقدمة في أأنحاء االمملكة٬، ستوفر (

في االمجالل االطبي نقالتت مميیزةة جعلتهھا مقصد بعض االحاالتت االمرضيیة 
) عمليیة فصل تواائم سيیاميیة لسعودديیيین 31كالتواائم االسيیاميیة حيیث أأجريیت (

ووغيیر سعودديیيین.  

78 مم 22/04/2011ووتارريیخ  ٬91، صدرر ااألمر االملكي أأ/في مجالل االعمل -
ميیة وواالُمتعاقد االقاضي بتحسيین ااألووضاعع االوظظيیفيیة للعامليین في برنامج محو ااأل

مم 27/02/2011/ مم بب ووتارريیخ 1895معهھم كمعلميین٬، ووصدرر ااألمر االسامي ررقم 
االقاضي بتثبيیت االعامليین وواالعامالتت في ااألجهھزةة االحكوميیة٬، ووتم تثبيیت نسبة غالء 

% في مرتباتت االعامليین في االقطاعع االحكومي بموجب ااألمر االملكي 15االمعيیشة 
ووتارريیخ  61ااألمر االملكي ررقم أأ/مم٬، ووصدرر 24/02/2011ووتارريیخ  23ررقم أأ/
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مم االذيي قضى صرفف معونة بمقداارر (أألفيین لایر) للباحثيین عن 19/03/2011
االعمل ضمن برنامج "حافز" االذيي يیتولى إإضافةً إإلى صرفف هھھھذهه االمعونة االبحث 
عن ووظظائف لهھم ووإإلحاقهھم ببراامج تدرريیبيیة تؤهھھھلهھم للحصولل على االوظظائف االتي 

ت ووززااررةة االعمل بإططالقق براامج عديیدةة منهھا تضمن لهھم حيیاةة كريیمة٬، كما قام
مم٬،  االذيي يیهھدفف إإلى تشجيیع االشركاتت وواالمؤسساتت على 2012برنامج نطاقاتت في 

توططيین االوظظائف.  

79 - ٬، فإنن االجهھودد االتي تبذلهھا االمملكة لتعزيیز ووفي مجالل االرعايیة ااالجتماعيیة 
لغذااء االرعايیة للفئاتت االمحتاجة تتمثل في االدعم االمدررسي٬، وواالمساعدااتت ألجل اا

ووتكاليیف االخدماتت ااألساسيیة (االماء٬، وواالكهھرباء)٬، وواالتأميین االصحي٬، ووبراامج 
تأثيیث االمناززلل٬، ووددعم مشارريیع ااألسر االمنتجة٬، ووقد بلغت االقيیمة ااالجماليیة لما تم 

) مليیارر 24.5مم: ما يیزيید على (2011تقديیمهھ من معاشاتت وومساعدااتت في عامم 
ارر لایر.) مليی26.5مم ما يیزيید على (2012لایر٬، ووفي عامم   

80 - ٬، فإنن االمملكة تدعم مسيیرةة االتعليیم لجميیع مرااحلهھ ووفي مجالل االتعليیم 
باعتباررهه االلبنة ااألساسيیة للتنميیة ووحقوقق ااإلنسانن حيیث بلغ أأعداادد االطالبب في 

) ططالباً ووططالبة٬، كما بلغت أأعداادد االمدااررسس 5.146.165مرااحل االتعليیم االعامم (
مم٬، ووااررتفع معدلل 2012عامم ) مدررسة في 33.280لمرااحل االتعليیم االعامم  (

% ٬، ووكذلك ااررتفع معدلل ااإللمامم بالقرااءةة 96.6اااللتحاقق بالتعليیم ااالبتداائي إإلى 
15وواالكتابة لدىى ااألشخاصص في االفئة االعمريیة ( % عامم 98.3) سنة إإلى 24-

مم على إإنشاء هھھھيیئة مستقلة لتقويیم االتعليیم 2012مم٬، كما تمت االمواافقة في 2012
.تعليیم٬، ووززيیاددةة جوددتهھ وومخرجاتهھاالعامم بهھدفف تحسيین نوعيیة اال  

81 - ووتارريیخ  26فقد صدرر ااألمر االملكي ررقم أأ/ ووتعزيیزااً للمشارركة االثقافيیة 
ماليیيین لایر) ووتم  10مم االقاضي بدعم ااألنديیة ااألددبيیة بمبلغ (23/02/2011

ااعتمادد االالئحة االتنظيیميیة لألنديیة ااألددبيیة وواالتي تضمنت حق االترشح لعضويیة 
يیة وواانتخابب أأعضاء االمجالس٬، ووحق االتصويیت في مجالس إإددااررةة هھھھذهه ااألند

االجمعيیاتت االعموميیة٬، ووفيیما يیتعلق بالملكيیة االفكريیة فأنظمة االمملكة تحميیهھا 
ووتجرمم أأيي اانتهھاكٍك لهھا ووتعاقب عليیهھ٬، ووقد صدررتت أأحكامم عديیدةة بلغت في عامم 

) حكماً 132) حكما٬ً،  ووبلغت (464مم (2012) حكما٬، ووفي عامم 364مم (2011
مم٬، ووقد قضت بغرااماتت ماليیة ووسحب ترااخيیص وومصاددررةة 2013حتى يیوليیو 

ووإإتالفف للمواادد االمقلدةة وواالمغشوشة٬، ووتقومم ووززااررةة االثقافة ووااإلعالمم بحمالتت 
مم عقدتت مديینة االملك عبد 2011تفتيیشيیة لحمايیة االحقوقق االفكريیة٬، ووفي إإبريیل 

االعزيیز للعلومم وواالتقنيیة٬، وومؤسسة االملك عبد االعزيیز للموهھھھبة ووااإلبدااعع٬، ووجامعة 
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لملك سعودد٬، ووررشة عمل تهھدفف إإلى االتوعيیة باألنظمة ووااإلجرااءااتت االتي تحمي اا
.االملكيیة االفكريیة  

 )�( ������� �� ���� ���� �������15  

82 - على: "االتعاوونن مع االجمعيیاتت 16نص تنظيیم هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن 
وواالمنظماتت وواالمؤسساتت االوططنيیة ووااإلقليیميیة وواالدووليیة االعاملة في مجالل حقوقق 

يیحقق أأهھھھداافف االهھيیئة ووتنميیة عالقاتهھا"٬، ووفي هھھھذاا االصددد سمحت  ااإلنسانن بما
االمملكة للعديید من منظماتت حقوقق ااإلنسانن وواالشخصيیاتت االباررززةة في هھھھذاا 

االمجالل٬، بزيیاررتهھا للوقوفف على حالة حقوقق ااإلنسانن عن كثب٬، ووااإلفاددةة مما 
لديیهھم من خبرااتت ووقدررااتت في مجالل حقوقق ااإلنسانن٬، وومن ذذلك ززيیاررةة االمفوضة 

مم٬، وولقائهھا بخاددمم االحرميین االشريیفيین 2010ميیة لحقوقق ااإلنسانن في عامم االسا
االملك عبد هللا بن عبد االعزيیز٬، ووووززيیر االخاررجيیة٬، ووووززيیر االعدلل٬، ووعددد من 
االوززررااء وواالمسؤووليین في بعض االجهھاتت٬، وومنهھا هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن٬، ووقد 
ا قامت ووصفت لقاءهھھھا بخاددمم االحرميین االشريیفيین بأنهھ أأهھھھم لقاء في االمنطقة٬، كم

هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن بزيیاررااتت متكرررةة لمقر االمفوضيیة االساميیة لحقوقق ااإلنسانن 
ووتمت مناقشة أأووجهھ االتعاوونن بيین االمفوضيیة وواالمملكة في مجالل حقوقق ااإلنسانن. 

.)3(اانظر االملحق ررقم   

83 - تم االتوقيیع على مذكرةة تفاهھھھم للتعاوونن االفني بيین االمملكة ممثلة بهھيیئة  
مم٬، تضمنت 2012يیة االساميیة لحقوقق ااإلنسانن في عامم حقوقق ااإلنسانن٬، وواالمفوض

أأهھھھداافاً مهھمة منهھا : تعزيیز قدررااتت االمختصيین في االمملكة في مجالل االقانونن 
االدوولي لحقوقق ااإلنسانن٬، ووبخاصة فيیما يیتعلق بآليیاتت ااألمم االمتحدةة ووعمل 

االمنظماتت االدووليیة االمختصة٬، ووإإعداادد ووتطويیر ووتنفيیذ براامج تدرريیبيیة متخصصة 
حقوقق ااإلنسانن ددااخل االمملكة ووخاررجهھا٬، ووإإعداادد أأددلة ااسترشادديیة  في مجاالتت

للعامليین في االجهھاتت االمتعلقة بحقوقق ااإلنسانن٬، ووعقد االندووااتت وواالدووررااتت 
االمتخصصة في مجالل حقوقق ااإلنسانن.  

84 - تم إإبراامم مذكرةة تفاهھھھم بيین االمملكة ممثلة بوززااررةة االخاررجيیة ووااألمم  
عاوونيین في مجالل حقوقق ااإلنسانن٬، مم٬، بشأنن توفيیر خبرااء م2013االمتحدةة في 

ووذذلك لتعزيیز بناء قدررااتت االمختصيین في االمملكة في مجالل االقانونن االدوولي 
لحقوقق ااإلنسانن٬، ووبخاصة ما يیتعلق بآليیاتت ااألمم االمتحدةة في إإططارر برنامج 

ااألمم االمتحدةة للموظظفيین االناشئيین.  

__________  
 15   )٬35، ٬34، ٬15، ٬14، 13االتوصيیاتت ( 
 16 مم2005سبتمبر  12ووتارريیخ  207االصاددرر بقراارر مجلس االوززررااء ررقم     
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85- م االمتحدةة ووتقومم االمملكة بالردد على ااالستفساررااتت االوااررددةة من آآليیاتت ااألم 
لحقوقق ااإلنسانن٬، حيیث قامت باإلجابة على ااستفساررااتت ووااررددةة من االمفوضيیة 

االساميیة لحقوقق ااإلنسانن٬، ووأأصحابب ااإلجرااءااتت االخاصة٬، وواالمملكة تأخذ بعيین 
ااالعتبارر االتوصيیاتت االصاددررةة من هھھھيیئاتت االمعاهھھھدااتت ووااإلجرااءااتت االخاصة االتي 

-تقع في نطاقق االتزااماتهھا  -ووقد تحقق االكثيیر منهھا   حيیث إإنن معظم ما ااشتمل عليیهھ  
هھھھذاا االتقريیر من أأنظمة ووإإجرااءااتت ووإإنجاززااتت في مجالل حمايیة ووتعزيیز حقوقق 

ااإلنسانن جاء متسقاً مع توصيیاتت هھھھيیئاتت االمعاهھھھدااتت ووااإلجرااءااتت االخاصة. ووقد تم 
تشكيیل لجنة دداائمة في هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن لإلجابة على ااالستفساررااتت 

معاهھھھدااتت ووأأصحابب ااإلجرااءااتت االخاصة وواالمالحظاتت االوااررددةة من هھھھيیئاتت اال
للوقوفف على االحاالتت االتي تضمنتهھا تلك االمعلوماتت وومعالجتهھا وواالردد 

االموضوعي على تلك ااالستفساررااتت وواالمالحظاتت.  

86 - ووقد قامت االلجنة بمرااجعة ااالددعاءااتت االتي تفيید بإيیقافف ناشطيین في  
قضايیا ليیس لهھا مجالل حقوقق ااإلنسانن وومنعهھم من االسفر٬، ووتبيین أأنهھم متهھميین في 

عالقة بالدفاعع عن حقوقق ااإلنسانن٬، ووقد تم إإيیضاحح ذذلك لبعض االمكلفيین 
باإلجرااءااتت االخاصة٬، كما تم االتأكد أأنن قرااررااتت حظر االسفر ال تصدرر إإال 

بموجب حكم قضائي أأوو نص نظامي تتضمن سبب االمنع من االسفر٬، ووتصدرر 
االخاصص٬،  بحق ااألشخاصص االمتهھميین في قضايیا أأمنيیة ووجنائيیة ووقضايیا االحق

ووتأتي لتعززز عدمم ااإلفالتت من االعقابب.  

87 - ٬، عقدتت هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن االعديید من ووعلى االمستوىى االوططني 
االمؤتمرااتت وواالندووااتت ووووررشش االعمل االتي تهھدفف إإلى إإكسابب االعامليین في مجالل 

حقوقق ااإلنسانن (حكوميیيین ووغيیر حكوميیيین) االقدررااتت االتقنيیة االتي تمكنهھم من 
اانن حقوقق ااإلنسانن ااستناددااً إإلى االمعايیيیر االدووليیة وومنهھا االعمل االموضوعي في ميید

مم في ضوء االشريیعة 1998إإعالنن حمايیة االمداافعيین عن حقوقق ااإلنسانن 
ااإلسالميیة٬، ووددعًما للعمل ااألهھھھلي وولضمانن أأنن يیكونن مؤسسيیًا وومعرفيیاً 

ووموضوعيیاً؛ فقد تم إإنشاء نواادٍد للطلبة من بيینهھا نواادديي االحقوقق االتي تعززز من 
بب على فهھم وومماررسة حمايیة ووتعزيیز حقوقق ااإلنسانن٬، وواالمطالبة قدررةة االطال

بحقوقهھم, وويینتظر قريیباً صدوورر نظامم مؤسساتت االمجتمع االمدني٬، وونظامم االعمل 
االتطوعي.  

88 - تصدرر االجمعيیة االوططنيیة لحقوقق ااإلنسانن٬، تقارريیر تتناوولل حالة حقوقق  
مالل االكامل ااإلنسانن في االمملكة٬، تبرزز فيیهھا موااططن االخلل االذيي يیحولل ددوونن ااإلع

أليٍي من حقوقق ااإلنسانن ووأأسبابهھ ااستناددااً إإلى ما تتلقاهه ووما ترصدهه من شكاووىى 
وومخالفاتت٬، ووتقيیِّم االتقدمم االمحرزز في هھھھذاا االمجالل٬، ووتقدمم ااالستنتاجاتت 
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وواالتوصيیاتت االمناسبة٬، هھھھذاا باإلضافة إإلى االدررااساتت االتي تُعدهھھھا وواالبيیاناتت 
–تت معيینة٬، ووقد أأصدررتت االجمعيیة ااإلعالميیة االتي تُصدررهھھھا٬، وواالتي تتعلق بحاال  

مؤخرااً  مم بعنواانن 2012تقريیرهھھھا االثالث عن حالة حقوقق ااإلنسانن في االمملكة  -
(ططموحح قيیاددةة ووضعف أأددااء أأجهھزةة)٬، كما تقومم االعديید من االجمعيیاتت 

وواالمؤسساتت االعاملة في مجاالتت حقوقق ااإلنسانن االمختلفة٬، بإعداادد ددررااساتت 
ووتفاعليیة تهھدفف إإلى حمايیة ووتعزيیز  ووتقارريیر٬، ووعقد ندووااتت وونشاططاتت إإعالميیة

االحقوقق االتي تُعنى بهھا٬، ددوونما أأيي معوقاتت أأوو عرااقيیل٬، ووتكفل ااألنظمة حمايیتهھم 
ووإإنصافهھم حالل تعرضض حقوقهھم أليي نوعع من ااالنتهھاكاتت.  

 )�( ��� ����� ���� ������� �������� 
�����17  

89 - االصاددرر  ننبرنامج نشر ثقافة حقوقق ااإلنساتم تنفيیذ االمرحلة االثانيیة من  
مم٬، وواالذيي تشتركك 2009أأكتوبر  13/ مم بب ووتارريیخ 8628باألمر االسامي ررقم 

في تنفيیذهه عددد من االجهھاتت االحكوميیة من خاللل قيیامم كل جهھة بإعداادد خطٍة 
خاصة بهھا ترتكز على عددد من االمباددئئ٬، أأهھھھمهھا : أأنن تسهھم في تنفيیذ االتزااماتت 

ونن ذذااتت عالقة االمملكة بموجب ااالتفاقيیاتت االتي صاددقت عليیهھا٬، ووأأنن تك
بمشكالتت االمجتمع في اانتهھاكك حقوقق ااإلنسانن أأوو االمماررساتت االخاططئة٬، ووأأنن يیتم 

االتركيیز فيیهھا مباشرةة على مضاميین حقوقق ااإلنسانن وومعايیيیرهھھھا..٬، وويیأتي ذذلك 
تمهھيیدااً إلعداادد خطة ووططنيیة شاملة يیتم ووفقهھا نشر ثقافة حقوقق ااإلنسانن على 

أأووسع نطاقق.  

90 - لعديید من االندووااتت ووووررشش االعمل منهھا: عقدتت هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن اا 
ووررشة عمل للقضاةة٬، ووأأعضاء هھھھيیئة االتحقيیق ووااالددعاء االعامم (االنيیابة االعامة)٬، 

مم٬، في مختلف مدنن االمملكة٬، ووندووااتت عن ااالتجارر 2011وواالمحاميین في عامم 
مم ٬، ووووررشة عمل متخصصة عن ااالتفاقيیاتت 2012مم٬، 2011باألشخاصص في 

مم٬، وونُشرتت االعديید من االمواادد ااإلعالميیة 2010االدووليیة لحقوقق ااإلنسانن في عامم 
االتوعويیة في موااضيیع: االمرأأةة٬، وواالطفل٬، وواالعامالتت االمنزليیاتت٬، باإلضافة إإلى 

إإصداارر: كتيیباتت٬، وومطويیاتت إإررشادديیة٬، وواالمشارركة في االمعاررضض االدوورريیة: 
كمعرضض االكتابب٬، وومهھرجانن االجناددرريیة االوططني للترااثث وواالثقافة٬، ووموااكبة 

شاططاتت االهھاددفة: كاليیومم االعالمي لحقوقق ااإلنسانن٬، ووااليیومم ااأليیامم االعالميیة بالن
االعالمي للمرأأةة ووغيیرهھھھا.  

__________  
 17   )٬40، 9االتوصيیاتت ( 
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91 - تستثمر االرئاسة االعامة لرعايیة االشبابب إإقبالل االشبابب االذيین يیمثلونن  
االشريیحة االكبرىى من تركيیبة االمجتمع االسعودديي٬، في توعيیتهھم ووتثقيیفهھم بحقوقق 

يیاضيیة؛ حيیث تقومم في ااإلنسانن من خاللل ااألنديیة ووااألنشطة وواالفعاليیاتت االر
االمبارريیاتت وواالسباقاتت ووغيیرهھھھا من ااألنشطة بنشر آآيیاتت قرآآنيیة ووأأحادديیث شريیفة 

ووعباررااتت ووررسائل توعويیة تهھدفف إإلى حمايیة ووتعزيیز حقوقق ااإلنسانن عبر 
شاشاتت االمالعب وواالالفتاتت ووغيیرهھھھا.  

92- ٬، تم تشكيیل االلجنة االوططنيیة ووفي مجالل االتربيیة على حقوقق ااإلنسانن 
) جهھاتت حكوميیة٬، كما تم ااعتمادد 10حقوقق ااإلنسانن بمشارركة (للتربيیة على 

االخطة االوططنيیة للتربيیة على حقوقق ااإلنسانن٬، ووتعميیمهھا باإلضافة إإلى ددليیل 
ااسترشادديي للتربيیة على حقوقق ااإلنسانن على جميیع االمؤسساتت وواالمدااررسس 

وواالجامعاتت٬، ووتم إإصداارر ددليیل مصفوفة حقوقق ااإلنسانن في االمناهھھھج االدررااسيیة مع 
ددررااساتت مسحيیة تشخيیصيیة لوااقع حقوقق ااإلنسانن في االمناهھھھج االدررااسيیة٬، إإجرااء 

ووووضع براامج تدرريیبيیة للمعنيیيین بالتربيیة على حقوقق ااإلنسانن مع تخصيیص مواادد 
ددررااسيیة مستقلة لحقوقق ااإلنسانن بمؤسساتت االتعليیم االعالي٬، كما تم إإددررااجج ماددةة 

ووقد تم ااعتمادد  االقانونن االدوولي ااإلنساني ضمن مقرررااتت براامج االدررااساتت االعليیا٬،
عددد من االمباددئئ للتربيیة على حقوقق ااإلنسانن منهھا:  

• تعزيیز االتربيیة على حقوقق ااإلنسانن من خاللل ااألنشطة االالَّصفيیة٬،  
وواالنشاططاتت ااإلعالميیة.  

• أأنن تكونن االمقرررااتت االدررااسيیة مضاميین مستخلصة من مباددئئ حقوقق  
ااإلنسانن مثل (االمساووااةة٬، االعدلل٬، االتسامح..).  

• ررااسيیة "مفاهھھھيیم عامة" في تدرريیس حقوقق ااإلنسانن.تضميین االمقرررااتت االد   

 )�( ��������� ���������� �������18  
93 - أأططلقت االمملكة االعديید من االمباددررااتت االرااميیة لنشر االسالمم وواالتسامح  

ووحمايیة ووتعزيیز حقوقق ااإلنسانن٬، مستثمرةة ددووررهھھھا االريیادديي وومكانتهھا االعالميیة٬، 
حرميین االشريیفيین االملك وومنطلقة من توجهٍھ حكيیم يیتلخص في قولل خاددمم اال

عبدهللا بن عبداالعزيیز: "سنستثمر أأفضل ما في ااإلنسانن للتغلب على أأسوأأ ما 
فيیهھ".  
94 - تعزيیزااً لمباددررةة خاددمم االحرميین االشريیفيین االملك عبدهللا بن عبداالعزيیز  

للحواارر بيین أأتباعع ااألدديیانن وواالحضاررااتت تم إإنشاء كرااسي للبحث االعلمي في 
دديیانن٬، ووُعقدتت االعديید من االمؤتمرااتت االتي بحثت مجالل االحواارر بيین أأتباعع ااأل

__________  
 18   )٬53، ٬52، ٬51، ٬50، ٬49، ٬47، ٬46، 32االتوصيیاتت ( 
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أأفضل االسبل إلعمالل هھھھذهه االمباددررةة٬، وومنهھا: مؤتمر جنيیف االذيي عقدتهھ رراابطة 
مم٬، ووقد توَّجت هھھھذهه االمباددررةة بافتتاحح مركز 2009االعالم ااإلسالمي في سبتمبر 

االملك عبد هللا بن عبد االعزيیز للحواارر بيین أأتباعع ااألدديیانن وواالحضاررااتت في فيیيینا 
مم٬، وويیهھدفف االمركز إإلى تحقيیق االتفاهھھھم وواالتعايیش االسلمي 2012نوفمبر في 

وواالتسامح بيین االشعوبب من خاللل االحواارر٬، ووجعل االخالفاتت بيین أأتباعع االديیاناتت 
وواالثقافاتت أأساساً للتفاهھھھم ووليیس االتصاددمم.  

95 مم االدووررةة ااالستثنائيیة االراابعة 2012أأغسطس  15 - 14عقدتت االمملكة في  -
ي لتعزيیز االتضامن ااإلسالمي بمكة٬، ووقد خلص االمؤتمر إإلى لمؤتمر االقمة ااإلسالم

جملٍة من االتوصيیاتت؛ أأهھھھمهھا: تطويیر االمناهھھھج االدررااسيیة لترسخ قيیم ااإلسالمم ااألصيیلة 
في مجاالتت االتسامح وواالتفاهھھھم وواالحواارر٬، وواالتصديي للتطرفف االمستتر بالديین 
لوسطيیة وواالمذهھھھب٬، ووتعميیق االحواارر بيین االمذااهھھھب ااإلسالميیة ووتعزيیز ااالعتداالل وواا

وواالتسامح٬، ووددعوةة االدوولل ااألعضاء في منظمة االتعاوونن ااإلسالمي إإلى االمشارركة في 
براامج ووأأنشطة مركز االملك عبد هللا للحواارر بيین أأتباعع ااألدديیانن وواالثقافاتت في فيیيینا٬، 

ووأأنن يیتم إإنشاء مركز للحواارر بيین االمذااهھھھب ااإلسالميیة يیكونن مقرهه في االريیاضض.  
96 - االتي أأططلقهھا خاددمم االحرميین االشريیفيین االملك  تشكل مباددررةة االسالمم االعربيیة 

مم أأساساً لتحقيیق سالمم شامل للنزااعع االقائم في 2002عبدهللا بن عبداالعزيیز عامم 
منطقة االشرقق ااألووسط٬، يیرتكز على قرااررااتت االشرعيیة االدووليیة٬، ووفي مقدمتهھا 

)٬، ووال تزاالل االمملكة توااصل مساعيیهھا 338)٬، وو(242قرااررااتت مجلس ااألمن (
االدووليیة لتحقيیق االسالمم٬، بالرغم من كل االعرااقيیل االتي تضعهھا  في ددعم االجهھودد

إإسراائيیل٬، ووفي مقدمتهھا ااالستمراارر في عمليیة ااالستيیطانن ووااالعتقالل٬، ووإإقداامم 
إإسراائيیل على ااررتكابب أأعمالل االقمع ضد االشعب االفلسطيیني ووتهھجيیرهه٬، مع 

االحصارر االجائر لقطاعع غزةة٬، ووتهھديیم االمناززلل ووحرمانن االفلسطيینيیيین من أأبسط 
وقهھم ااإلنسانيیة وواالسيیاسيیة.حق  
97 - أأططلقت االمملكة االعديید من االمباددررااتت في مجالل مكافحة ااإلررهھھھابب وونبذ  

كل سلوكٍك يیؤدديي إإليیهھ؛ بدءااً من إإذذكاء ااألمن االفكريي من خاللل قنوااتت ووووسائل 
االتربيیة وواالتثقيیف٬، ووحتى االتصديي االفاعل للعمليیاتت ااإلررهھھھابيیة االذيي يیوااززنن بيین 

)٬، ووقد ووقعت 4وقق ااإلنسانن (اانظر االملحق ررقم مكافحة ااإلررهھھھابب ووحمايیة حق
االمملكة ااتفاقاً مع ااألمم االمتحدةة تضمن إإنشاء مركز ااألمم االمتحدةة لمكافحة 

إإنشاء  10/66مم٬، ووقد أأقرتت االجمعيیة االعامة في قرااررهھھھا 2011ااإلررهھھھابب في 
االمركز ووشجعت االدوولل ااألعضاء على االتعاوونن معهھ٬، ووقدمت االمملكة في ضوء 

) سنوااتت إلنشاء االمركز.3ماليیيین ددووالرر ) لمدةة ( 10غ (ذذلك تبرعاً بمبل  
98 - ووفيیما يیتعلق بالمساعدااتت ااالقتصادديیة ووااإلنمائيیة االتي تقدمهھا االمملكة  

للدوولل االناميیة٬، فقد ااررتفع إإجمالي االمساعدااتت االمقدمة من االمملكة إإلى االدوولل 
مختلف  ) ددوولة ناميیة من95) مليیارر ددووالرر٬، ووااستفاددتت منهھا (103االناميیة ليیبلغ (
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ددوولل االعالم٬، كما قامت االمملكة من خاللل االصندووقق االسعودديي للتنميیة بتقديیم 
قرووضض ميیسرةة ترتكز على ددعم مشارريیع االقطاعاتت ااالقتصادديیة ووااالجتماعيیة 
ذذااتت ااألوولويیة في االدوولل االمستفيیدةة؛ تهھدفف إإلى تحقيیق االتنميیة االمستداامة٬، بلغت 

) مليیارر لایر٬، 35مم٬، (2011قيیمتهھا ااإلجماليیة منذ إإنشاء االصندووقق ووحتى  عامم 
) ددوولة ناميیة في أأفريیقيیا ووآآسيیا وومناططق أأخرىى من االعالم.80ااستفادد منهھا (  

99 شارركت االمملكة في ااالجتماعع االذيي عقدهه مكتب ااألمم االمتحدةة للجريیمة  -
وواالعداالة بمقر االجمعيیة االعامة في نيیويیورركك, تحت عنواانن (تقيیيیم خطة االعمل 

13بشر) في االفترةة من (االعالميیة االمعنيیة باالتجارر بال مم), ووساهھھھمت 14/5/2013-
) أألف ددووالرر أأمريیكي لدعم جهھودد وونشاططاتت هھھھذاا 100بتقديیم ددعم مالي بقيیمة (

االمكتب.  

  ً -رراابعا ااألوولويیاتت وواالمباددررااتت االوططنيیة   

100 نصت االخطة االتنمويیة االتاسعة على حمايیة االنزااهھھھة وومكافحة االفسادد  -
خخ ااالستثمارريي, ووااألبعادد ااالقتصادديیة وواالحد من اانعكاساتهھ االسلبيیة على االمنا

ووااالجتماعيیة لخطة االتنميیة٬، لكونهھ أأحد ااألخطارر االتي تهھددد االتنميیة ووحقوقق 
ااإلنسانن٬، ووفي هھھھذاا االصددد تم إإنشاء االهھيیئة االوططنيیة لمكافحة االفسادد (نزااهھھھة) 
كجهھازٍز حكومي يیُعنى بحمايیة االنزااهھھھة وومكافحة االفسادد٬، وومنحهھ االصالحيیاتت 

هھھھذاا االهھدفف٬، كما تم االتركيیز على االجانب االتوعويي االذيي االوااسعة االتي تحقق 
يیهھدفف إإلى تعزيیز االرقيیب االذااتي٬، ووقد قامت االهھيیئة االوططنيیة لمكافحة االفسادد 

إإضافة إإلى آآليیاتت االرصد االمتبعة كتلقي االشكاووىى وواالبالغاتت مباشرةة٬، أأوو عبر 
االخط االساخن٬، وواالزيیاررااتت٬، برصد جراائم االفسادد من خاللل تتبع مؤشرااتهھ٬، 

يي االخدماتت٬، ووبطء ااإلجرااءااتت االحكوميیة٬، ووتأخر تنفيیذ االمشارريیع٬، ووتهھالك كتردد
االمنشآتت٬، وواالطرقق٬، ووغيیرهھھھا٬، كما جعلت االموااططن شريیكاً مهھماً في االحربب 
على االفسادد٬، حيیث خصصت مكافآتت ماليیة مجزيیة لكل من يیبلغ عن جريیمة 
هھيیئة فسادد٬، كما أأشركت ااإلعالمم ووووسائلهھ االمتعدددةة في هھھھذاا االدوورر؛ حيیث تقومم اال

بعد كل عمليیة ررصد لجريیمة يیشتبهھ بأنهھا جريیمة فسادد بإصداارر بيیانن يینشر في 
كل االصحف ووغيیرهھھھا من االوسائل ااإلعالميیة تعزيیزااً لمبدأأ االشفافيیة االذيي تنتهھجهھ 

مم على ااتفاقيیة ااألمم االمتحدةة 2013في عملهھا٬، كما صاددقت االمملكة في يینايیر 
لمكافحة االفسادد.  

101 ) ماليیيین حاجج وومعتمر من 7كة أأكثر من (في كل سنة تستضيیف االممل -
مختلف االجنسيیاتت وواالمستويیاتت٬، مما يیشكل تحديیّاً كبيیرااً يیتطلب جهھدااً مضاعفاً 

) ماليیيین إإنسانن في ووقٍت ووااحد ووفي بقعة 3وومستمراا٬ً، حيیث يیجتمع أأكثر من (
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ووااحدةة ألددااء فريیضة االحج ٬، كل ذذلك يیأتي في ظظل االزيیاددةة االمتناميیة في أأعداادد 
مراارر تطويیر االبنيیة االتحتيیة٬، ووشبكاتت االنقل االعامم٬، وومشارريیع االحجاجج, ووااست

االتوسعة للحرميین االشريیفيین٬، وواالمشاعر االمقدسة, وولم يیؤثر ذذلك على إإقامة هھھھذهه 
االشعيیرةة ووتسهھيیل سبل أأددااء هھھھذهه االفريیضة لكل من ررغب في ذذلك٬، كما أأنن 
بذلل االحجاجج وواالمعتمريین يیأتونن من بيیئاتت مختلفة حامليین ثقافاتت متبايینة٬، لذاا ت

االمملكة جهھوددااً كبيیرةة لحمايیة جملٍة من االحقوقق االتي قد تتأثر سلباً بسبب تلك 
مم ووخدمة االحجاجج وواالمعتمريین من 1932االتحديیاتت٬، فمنذ قيیامم االمملكة عامم 

أأوولويیاتهھا٬، ووفي كل سنة منذ ذذلك االتارريیخ تشهھد نقلة نوعيیة في مستوىى حمايیة 
اً لتنفيیذ أأكبر توسعة للحرمم االحجاجج وواالخدماتت االمقدمة لهھم٬، وويیجريي االعمل حاليی

سنوااتت)٬، كما تم إإنشاء  6مليیارر) لایر في مدةة ( 40االمكي بتكلفة إإجماليیة تبلغ (
ططرقق جديیدةة ووإإنشاء مئاتت االمستشفيیاتت االحديیثة االمزووددةة بأحدثث االتقنيیاتت االطبيیة 

وواالكوااددرر االمؤهھھھلة٬، ووإإنفاقق قراابة (خمسة مليیاررااتت) لایر إلنشاء مخيیماتت ضد 
اتت مرااكز للهھاللل ااألحمر٬، ووااعتمادد آآليیة حديیثة للمحافظة االحريیق٬، ووإإنشاء مئ

على االبيیئة؛ إإضافةً إإلى تأميین متطلباتت االحيیاةة االكريیمة من مأكل وومشربب لهھذاا 
االعددد االهھائل من االبشر ووتقديیم االخدماتت االصحيیة االمجانيیة لهھم.  

  ً -خامسا أأفضل االمماررساتت   

102 ززز االمبدأأ االذيي تم ااتخاذذ جهھودد إإضافيیة في مجالل حقوقق االسجناء٬،  تع -
يینص على: أأنن االسجونن ددوورر إإصالحح ووتأهھھھيیل٬، ووتتلخص في حق خرووجج 

االسجناء ررجاالً وونساًء من االسجونن ووددوورر االتوقيیف ووفقاً لمددد محدددةة تحقيیقًا 
للمباددئئ ااإلنسانيیة ووذذلك في االحاالتت ااآلتيیة:  

• تلقي االعالجج أأوو االتنويیم في االمستشفيیاتت االخاصة٬، أأوو إإكمالل أأيي إإجرااءااتت  
.قة بمن يیعولوننططبيیة متعل  

• تسهھيیل إإجرااءااتت تسجيیل االسجيین أأوو االسجيینة في االمعاهھھھد وواالجامعاتت  
.ووحضورر ااالختباررااتت االالززمة لذلك  

• ززووااجج أأحدهھھھما أأوو االعمل على إإتمامم ززووااجج من يیعولونن٬، أأوو االمشارركة في  
ززيیجاتت ااألقارربب.  

• ززيیاررةة االواالديین ووااألقارربب في االمنزلل عند عجزهھھھم عن ززيیاررةة االسجيین أأوو  
االسجيینة.  

• ورر مرااسم االدفن ألحد أأقارربهھما ووااستقبالل االمعزيین.حض   
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كما تم ااتخاذذ بعض االتداابيیر ااإلضافيیة وومنهھا:   

• ااعتمادد نظامم (نافذةة توااصل) لتسهھيیل االتوااصل بيین االسجناء ووذذوويیهھم من  
خاللل ااالتصالل االمرئي أأوو ااالتصالل االهھاتفي أأوو االرسالة ااإللكتروونيیة 

.)5(اانظر االملحق ررقم   

• مثاليیة في بعض مناططق االمملكة حيیث تشتمل تشيیيید مبانن االسجونن اال 
على مرااكز تدرريیبيیة وومعامل متخصصة ذذااتت مهھنيیة عاليیة.  

• تشيیيید ووحدااتت سكنيیة مخصصة لليیومم االعائلي؛ حيیث يیمكن لعائلة  
االسجيین االحضورر إإليیهھ وواالمكوثث معهھ في ووحدةة سكنيیة مستقلة لمدةة 
 حدددتت (بثالثة أأيیامم)٬، وويیشمل ذذلك تخصيیص غرفف مهھيیَّئة بشكٍل جيید

لحضورر ززووجة االسجيین إإليیهھ٬، أأوو ززووجج االسجيینة إإليیهھا لمدةة حدددتت (بيیومم 
ووااحد كل شهھر).  

103 إإعفاء جميیع االُمتوفيین من أأقساطط قرووضض صندووقق االتنميیة االعقارريیة  -
لألغرااضض االسكنيیة االخاصة االمستحقة عليیهھم ددوونن أأيیة شرطط٬، ووإإعفاء جميیع 

االماليیة االمقترضيین من االصندووقق من قسطيین لمدةة عاميین٬، ووقيیامم ووززااررةة 
بتعويیض االصندووقق عن مبالغ أأقساطط قرووضض االصندووقق االمعفاةة٬، ووجميیع هھھھذهه 

).االقرووضض قرووضٌض غيیر رربحيیة (بدوونن فواائد  
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االمالحق    

 1   ااألنظمة -

• ) ووتارريیخ 90االنظامم ااألساسي للحكم صدرر باألمر االملكي ررقم (أأ/ 
مم).1992/ 2/3هھھھـ االمواافق (27/8/1412  

• صدرر بالمرسومم االملكي ررقم  نظامم مكافحة جراائم ااالتجارر باألشخاصص 
مم).14/7/2009هھھھـ االمواافق (21/7/1430) ووتارريیخ 40(مم/  

• ) ووتارريیخ 53نظامم االتنفيیذ صدرر بالمرسومم االملكي ررقم (مم/ 
مم).3/7/2012هھھھـ االمواافق (13/8/1433  

• ) ووتارريیخ 34نظامم االتحكيیم صدرر بالمرسومم االملكي ررقم (مم/ 
.مم)16/4/2012هھھھـ االمواافق (24/5/1433  

• ) ووتارريیخ 49قارريي صدرر بالمرسومم االملكي ررقم (مم/نظامم االرهھھھن االع 
مم).3/7/2012هھھھـ االمواافق (13/8/1433  

• الئحة عمالل االخدمة االمنزليیة وومن في حكمهھم تم ااعتماددهھھھا في جلسة  
.مم)15/7/2013( االمواافق هھھھـ6/9/1434 بتارريیخ مجلس االوززررااء  

 2 تداابيیر لتطويیر االبنيیة ااإلدداارريیة وواالتقنيیة في مجالل االقضاء -  

• في شبكة ااإللكتروونيیة   ) خدمة إإلكتروونيیة على االبواابة48ااستحدااثث ( 
تمكن االمستفيیديین من ااستكمالل عددد من ااإلجرااءااتت االقضائيیة  ؛ااالنترنت

ووإإصداارر االوكاالتت  ٬،وواالحصولل على موااعيید االجلساتت ٬،كتقديیم االدعاووىى
.وواالتحقق منهھا  

• من  ٬،بشبكة تقنيیة شاملةتابع للوززااررةة مبنى  تسعيینتنفيیذ االربط االتقني ل 
إإددااررةة االتفتيیش االقضائي بالمجلس ااألعلى للقضاء. :برززهھھھاأأ  

• ) 36تنفيیذ االمرحلة ااألوولى من خدمة إإلكتروونيیة تمكن االقضاةة في ( 
 ٬،محكمة من ااالططالعع على االقضايیا االمنظوررةة لديیهھم عبر شبكة ااالنترنت

 ً .ووتسجيیل مالحظاتهھم ووصيیاغة أأحكامهھم إإلكتروونيیا  

• محاكم ووكتاباتت عدلل بلغ إإنشاء مبانن لااعتمادد مشارريیع عديیدةة تتضمن  
) مبنى تغطي كافة مناططق االمملكة بنسبة نمو تقارربب 143عدددهھھھا (
130.%  
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• لمرضى وواالعجزةة إإنهھاء إإجرااءااتت ووكاالتهھم لتطبيیق آآليیة تكفل  
ووإإقرااررااتهھم من مناززلهھم من خاللل ززيیاررةة مختصيین قضائيیيین لهھم في 

أأماكن توااجدهھھھم.  

• حواالل االشخصيیة من قضايیا االسجناء ووااألاالنظر في تسريیع لتنفيیذ آآليیة  
خاللل تكليیف قضاةة بالعمل لساعاتت إإضافيیة.  

• تم ااستحدااثث ووكالة لشؤوونن االحجز وواالتنفيیذ لتفعيیل نظامم االتنفيیذ.   

• معلوماتت يیعنى بتقديیم بيیاناتت إإحصائيیة مختلفة للقضايیا.للإإنشاء مركز    

 3 أأبرزز االزيیاررااتت االتي تمت ضمن إإططارر االتعاوونن االدوولي في مجالل حقوقق ااإلنسانن -  

•  Buildingمم؛ ررئيیس منظمة بناء االجسورر (2009مملكة في عامم ززاارر اال 

Bridges االسيید/كيیس فلنترمانن٬، ووهھھھو خبيیر سابق في لجنة سيیدااوو (
)CEDAW ٬، ووأألقى محاضرةة في مركز االملك فيیصل للبحوثث(

وواالدررااساتت ااإلسالميیة٬، حضرهھھھا عددٌد من االمسؤووليین االحكوميیيین٬، 
  وواالمحاميین٬، وواالمهھتميین بحقوقق ااإلنسانن.

• مم , بهھدفف 2011فد من منظمة بناء االجسورر االمملكة في مايیو ززاارر وو 
مناقشة االبرنامج االذيي تنفذهه االمنظمة حولل االتعاوونن االفني في مجالل 

حقوقق ااإلنسانن في ددوولل مجلس االتعاوونن االخليیجي, االذيي يیشمل االتدرريیب 
  في مجاالتت: حقوقق االمرأأةة٬، وواالطفل٬، وواالعمالل وواالواافديین.

• لكة ووفُد من منظمة مرااقبة حقوقق مم, ززاارر االمم2010ووفي مطلع االعامم  
)٬، وواالتقى بعددٍد من االوززررااء٬، وواالمسؤووليین٬، Human Rights Watchااإلنسانن (

كما قامم بجوالتٍت ميیداانيیة ااططلع فيیهھا عن كثب على ووااقع حقوقق ااإلنسانن 
  في عددد من مناططق االمملكة.

• قامم ووفد من االمؤسسة ااألكادديیميیة االسويیديیة "معهھد ررااؤؤوولل فالنبرجج لحقوقق  
مم وواالتقى 2011انن وواالقانونن ااإلنساني" بزيیاررةة االمملكة في فبراايیر ااإلنس

بعددد من االمسؤووليین؛ منهھم ررئيیس هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن٬، ووووززيیر االعدلل٬، 
  .ووغيیرهھھھما

• مم, ززااررتت االمملكة االسفيیرةة ااألمريیكيیة 2013مم وَو 2011في عامي  
االمتجولة االمعنيیة بالحريیاتت االديینيیة باإلضافة إإلى ممثليین من االهھيیئة 

كيیة للحريیاتت االديینيیة٬، وواالتقواا  بعددد من االمسؤووليین: كوززيیر ااألميیر
االخاررجيیة٬، ووووززيیر االتربيیة وواالتعليیم٬، ووووززيیر االعدلل٬، ووووززيیر االثقافة 

ووااإلعالمم٬، ووررئيیس هھھھيیئة حقوقق ااإلنسانن٬، ووووكيیل ووززااررةة االشؤوونن 
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ااإلسالميیة ووااألووقافف وواالدعوةة ووااإلررشادد٬، وومركز االملك عبداالعزيیز 
مسؤووليین٬، كما ززاارروواا عددًداا من مناططق للحواارر االوططني٬، ووغيیرهھھھم من اال

نواا من ااإلططالعع على شوااهھھھد من ووااقع االحريیاتت االديینيیة في  االمملكة ووُمكِّ
  االمملكة.

• مم, ووفد من مكتب ررصد وومكافحة 2012ززاارر االمملكة, في سبتمبر  
ااالتجارر باألشخاصص بوززااررةة االخاررجيیة ااألمريیكيیة٬، وواالتقى بمسئوليین في 

نة االداائمة لمكافحة جراائم ااالتجارر هھھھيیئة حقوقق ااالنسانن ووأأعضاء االلج
باألشخاصص لبحث أأووجهھ االتعاوونن في هھھھذاا االمجالل٬، كما قامم هھھھذاا االوفد 

بزيیاررااتت لكٍل من ووززااررةة االعمل٬، ووهھھھيیئة االتحقيیق ووااإلددعاء االعامم٬، وواالتقى 
بالمسؤووليین ووتمت مناقشة االقضايیا ذذااتت االصلة٬، كما قامم بزيیاررةة مكتب 

  .على ووضع االمكتبررعايیة شؤوونن االخاددماتت بالريیاضض للتعرفف 

 4 أأبرزز االجهھودد االمتخذةة لمكافحة ااإلررهھھھابب -  

بدوورر فعالل وومؤثر في حفظ ااألمن وواالتصديي لظاهھھھرةة ااإلررهھھھابب قامت االمملكة 
من خاللل ااتخاذذ االعديید من االتداابيیر ووااإلجرااءااتت االالززمة وومنهھا االموااجهھة 

قوقق االقيیودد االماليیة مع االتقيید بحمايیة ووتعزيیز حااألمنيیة وواالفكريیة ووفرضض 
:إلنسانن٬، وومن تلك االتداابيیراا  

على االمستوىى االدوولي:  

• االمصاددقة على جميیع ااالتفاقيیاتت االدووليیة لمكافحة ااإلررهھھھابب ووعدددهھھھا  
) ااتفاقيیة٬، ووااالتفاقيیاتت ااإلقليیميیة٬، ووااالتفاقيیاتت ااألمنيیة االثنائيیة مع 16(

االعديید من االدوولل وومنهھا:  

•  ااالتفاقيیة االخاصة بالجراائم ووبعض ااألفعالل ااألخرىى االمرتكبة على 
مم).1963متن االطائرااتت (ططوكيیو   

• ااتفاقيیة مكافحة ااالستيیالء غيیر االمشرووعع على االطائرااتت (الهھھھايي  
مم).1970  

• ااتفاقيیة قمع ااألعمالل غيیر االمشرووعة االموجهھة ضد سالمة االطيیراانن  
مم).1971االمدني (مونتريیالل   

• ااتفاقيیة منع االجراائم االمرتكبة ضد ااألشخاصص االمتمتعيین بحمايیة ددووليیة  
ن االدبلوماسيیيین وواالمعاقبة عليیهھا (نيیويیورركك بمن فيیهھم االموظظفيی

مم).1973  

• مم).1979ااالتفاقيیة االدووليیة لمناهھھھضة أأخذ االرهھھھائن (نيیويیورركك    
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• مم).1999ااالتفاقيیة االدووليیة لقمع تمويیل ااإلررهھھھابب (نيیويیورركك    

• ااالتفاقيیة االدووليیة لقمع االهھجماتت ااإلررهھھھابيیة بالقنابل (نيیويیورركك  
مم).1997  

• مم).2005ورركك ااتفاقيیة قمع ااإلررهھھھابب االنووويي (نيیويی   

• مم).1980ااتفاقيیة االحمايیة االمادديیة للمواادد االنووويیة (فيیيینا    

• معاهھھھدةة منظمة االتعاوونن ااإلسالمي لمكافحة ااإلررهھھھابب االدوولي  
مم.1999  

• مم.1998ااالتفاقيیة االعربيیة لمكافحة ااإلررهھھھابب    

• ااتفاقيیة ددوولل مجلس االتعاوونن لدوولل االخليیج االعربيیة لمكافحة ااإلررهھھھابب  
مم.2004  

• يیة االصاددررةة عن مجلس ااألمن ووفقاً للفصل تنفيیذ االقرااررااتت االدوول  
االسابع من ميیثاقق ااألمم االمتحدةة٬، وواالقرااررااتت ذذااتت االصلة بمكافحة 

ااإلررهھھھابب ووتمويیلهھ وومنهھا ما يیتعلق بتجميید ااألصولل٬، ووحظر االسفر٬، 
ووحظر ااألسلحة بحق جميیع ااألشخاصص وواالكيیاناتت االمدررجة على االقائمة 

االموحدةة للجنة االعقوباتت بمجلس ااألمن.  

• نن مع االدوولل وواالمنظماتت االدووليیة من أأجل مكافحة ااإلررهھھھابب االتعاوو 
ووخاصة لجانن ااألمم االمتحدةة االمعنيیة بذلك٬، ووتشجيیع االجهھودد االدووليیة 
االهھاددفة للتصديي لهھذهه االظاهھھھرةة٬، ووااالستفاددةة من االخبرااتت ووااألبحاثث 

ووتباددلهھا على جميیع االمستويیاتت االمحليیة ووااإلقليیميیة وواالدووليیة.  

• ووددررااسة االطلباتت االوااررددةة للمملكة من  إإنشاء لجانن خاصة تُعنى بتلقي 
االدوولل وواالهھيیئاتت االدووليیة ذذااتت االصلة ووااتخاذذ ااإلجرااءااتت االالززمة حيیالهھا.  

• إإنشاء قنوااتت ااتصالل للتنسيیق مع االمنظماتت وواالهھيیئاتت االدووليیة وواالدوولل  
للتعاوونن في مجالل مكافحة ااإلررهھھھابب ووتمويیلهھ عبر ووززااررةة االخاررجيیة.  

• ووااإلقليیميیة االمتعلقة بمكافحة تنظيیم االمؤتمرااتت وواالندووااتت االعالميیة  
ااإلررهھھھابب وواالمشارركة فيیهھا٬، ووااستعرااضض تجربة االمملكة في مكافحتهھ٬، 

ووااإلفاددةة من االتجارربب ااألخرىى.  

ووعلى االمستوىى االوططني:  

• تعزيیز االتعاوونن وواالتنسيیق بيین مختلف ااألجهھزةة ااألمنيیة ووغيیر ااألمنيیة في  
االتصديي لإلررهھھھابب.  
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• ة ووتعقبهھم ووااتخاذذ االتعامل بحزمم مع مرتكبي االجراائم ااإلررهھھھابيی 
ااإلجرااءااتت االقانونيیة وواالقضائيیة ووفق أأحكامم االشريیعة ااإلسالميیة ووأأنظمة 

االمملكة وواالتزااماتهھا االدووليیة ووااإلقليیميیة وواالثنائيیة في هھھھذاا االمجالل.  

• ووضع قيیودد مشدددةة على صناعة أأوو ااستيیراادد أأوو بيیع أأوو حيیاززةة أأوو تدااوولل  
ارر ووفقاً لنظامم أأوو ااقتناء ااألسلحة وواالذخائر أأوو االمعدااتت أأوو قطع االغيی

مم٬، ووتم تحديیث االنظامم 1981ااألسلحة وواالذخائر في االمملكة االصاددرر عامم 
مم٬، وويیبيین االنظامم ضواابط حمل ااألسلحة االفردديیة وويیحددد 2005في 

ااإلجرااءااتت وواالشرووطط االالززمة لذلك كما يیبيین االعقوباتت االرااددعة لمن 
يیخالف ذذلك.  

• إإنن معظم إإحكامم االرقابة على االحدوودد لمنع االتسلل وواالتهھريیب٬، حيیث  
ااألسلحة وواالمتفجرااتت االتي ضبطت بحوززةة االمجموعاتت ااإلررهھھھابيیة قد 

ددخلت للمملكة عن ططريیق االتهھريیب من بعض االدوولل٬، لذاا فقد تم تعزيیز 
إإجرااءااتت ضبط االحدوودد ووتوفيیر االدعم االالززمم من كوااددرر ووتجهھيیزااتت 

.ووتطبيیق نظامم أأمن االحدوودد ووالئحتهھ االتنفيیذيیة على االمخالفيین لهھ  

• االتي تحدثث نتيیجة االموااجهھاتت مع ااإلررهھھھابيیيین كحوااددثث معالجة ااآلثارر  
قتل ااألبريیاء أأوو إإتالفف االممتلكاتت ووغيیرهھھھا ووااتخاذذ االالززمم في هھھھذاا االشأنن, 
وويیشمل كذلك االمزاايیا االممنوحة للشهھدااء وواالمصابيین من االمشارركيین من 

ررجالل ااألمن في مكافحة ااإلررهھھھابب.  

• في قضايیا  تقديیم جميیع االخدماتت ااإلنسانيیة ووااالجتماعيیة للموقوفيین 
ااإلررهھھھابب٬، ووذذوويیهھم٬، وواالمطلق سرااحهھم٬، مما يیساعد على ااالستجابة 

لمقتضيیاتت وومتطلباتت ااإلصالحح االفكريي وواالسلوكي٬، ووقد بلغ ما صرفف 
مم ما 2009على االموقوفيین ووذذوويیهھم وواالمطلق سرااحهھم حتى منتصف 

) لایر.326.936.927مجموعهھ (  

• تركيیب االمواادد  فرضض قيیودد مشدددةة على االمواادد االكيیميیائيیة االتي تدخل في 
االمتفجرةة٬، ووعدمم االسماحح باستيیرااددهھھھا إإال بعد ددررااسة االطلب من قبل 

االمختصيین االكيیميیائيیيین ووااألمنيیيین لمعرفة مدىى االحاجة لهھا٬، ووتطبيیق 
نظامم االمتفجرااتت وواالمفرقعاتت على االمخالفيین لهھ.  

• إإصداارر نظامم مكافحة االجراائم االمعلوماتيیة وواالتعامالتت ااإللكتروونيیة  
علوماتي ووحمايیة االمصلحة االعامة ووااألخالقق ووااآلدداابب لتحقيیق ااألمن االم

.االعامة  
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• تطبيیق نظامم على االمسافر يیلزمهھ باإلفصاحح إإذذاا كانن يیحمل مبالغ نقديیة أأوو  
) لایر أأوو 60.000أأووررااقق ماليیة قابلة للتحويیل أأوو معاددنن ثميینة تزيید عن (

.) ددووالرر أأمريیكي16.000ما يیعاددلل (  

• ) 498االدااخل وواالبالغ عدددهھھھا ( تنظيیم عمل االجمعيیاتت االخيیريیة االعاملة في 
جمعيیة٬، على نحٍو يیمنع ااستغاللهھا في تمويیل ااإلررهھھھابب٬، ووال يیؤثر سلباً 

على ددووررهھھھا ااإلنساني, ووبخاصة ما يیتعلق بحركة ااألمواالل ووتحويیلهھا 
للخاررجج.  

• منع جمع االتبرعاتت من قبل ااألشخاصص٬، ووحصر ذذلك على االجهھاتت  
االمرخص لهھا.  

• االمنحرفة٬، ووتبيیانن خطوررةة  تثقيیف االمجتمع ووتحصيینهھ من ااألفكارر 
ااإلررهھھھابب من خاللل براامج توعيیة عبر ووسائل ااإلعالمم االمختلفة وومن 

ذذلك نشر االحوااررااتت ااإلعالميیة مع كل من ترااجع عن أأفكاررهه من 
ااإلررهھھھابيیيین وواالمحرضيین على ااإلررهھھھابب٬، ووتدرريیس ماددةة مكافحة 

ااإلررهھھھابب في بعض االمناهھھھج االدررااسيیة في االجامعاتت وواالكليیاتت.  

• تسمى (لجنة االمناصحة) تهھدفف إإلى محارربة االفكر ااإلررهھھھابي إإنشاء لجنة  
من خاللل موااجهھتهھ بالفكر٬، ووكشف االشبهھاتت ووذذلك باالستعانة بالعلماء 

وواالمفكريین االمؤثريین ووااألخصائيیيین في االمجاالتت ااالجتماعيیة وواالنفسيیة, 
كما تم تنفيیذ "برنامج االرعايیة" االذيي يیُعنى بإعاددةة تأهھھھيیل االسجناء االذيین 

محكوميیتهھم على ااالنقضاء من خاللل إإررشاددهھھھم ووتوجيیهھهھم  أأووشكت فترةة
لما فيیهھ خيیر لهھم وواالعمل على ااستقرااررهھھھم االنفسي ليیخرجواا مستعديین 

للبناء ووليیس للهھدمم٬، من خاللل مركز محمد بن نايیف للمناصحة.  

• تنفيیذ برنامج " االرعايیة االالحقة " وويیعنى بالموقوفف االذيي أأططلق سرااحهھ  
دماتت ااإلنسانيیة ووااالجتماعيیة لهھ بصوررةة نهھائيیة ووذذلك بتقديیم االخ

وواالتوااصل مع عائلتهھ ووذذوويیهھ ووززيیاررتهھم.  

 5 نافذةة توااصل -  

تم إإنشاء موقع االكترووني على شبكة ااالنترنت تحت مسمى (نافذةة توااصل)؛ 
يیهھدفف إإلى إإططالعع االمهھتميین بقضايیا االموقوفيین من جهھاتت حكوميیة أأوو منظماتت 

تت االتي يیقدمهھا االموقع: حقوقيیة أأوو أأفراادد بكل ما يیختص بذلك. وومن االخدما
بيیاناتت وومعلوماتت عن جميیع االموقوفيین٬، خدماتت االتوااصل اااللكتروونيیة بيین 

االموقوفيین ووذذوويیهھم٬، ططلباتت االزيیاررةة اااللكتروونيیة٬، تقديیم ططلباتت االخرووجج االمؤقت٬، 
تقديیم ططلباتت االنفقاتت ااألسريیة٬، ااإلبالغغ عن متغيیب٬، خدماتت االتنبيیهھاتت 
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تت٬، خدمة ااألخبارر وواالفعاليیاتت ذذااتت ووااإلشعاررااتت٬، خدمة االشكاوويي وواالمقترحا
االعالقة.  

    


