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 يف عمله على عدد من املرتكزات، منها: واألعمال اإلنسانيةمركز امللك سلمان لإلغاثة  يستند -ب
 مواصلة هنج اململكة يف مد يد العون للمحتاجني على مستوى العامل. -
 تقدمي املساعدات للفئات املتضررة بعيداً عن أي دوافع غري إنسانية. -
 التنسيق والتشاور مع املنظمات واهليئات العاملية. -
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 املتبعة يف الربامج اإلغاثية. تطبيق مجيع املعايري املهنية -
تطوير الشراكات الفاعلة مع املنظمات واهليئات العاملية الرائدة يف العمل اإلنساين لضمان االستجابة العاجلة للتعامل  -

 مع األزمات اإلنسانية.
 ضمان استدامة أثر املساعدات اإلنسانية املقدمة عرب حتسني ومتابعة خمرجات الربامج اإلغاثية. -

 
 
 
 

 :ما يلي بقطاعيه العام والعايل م(2017لعام )املؤشرات التعليمية  ضمنتت -ج
 

 11 معدل طالب / معلم

 %24 نسبة املباين املستأجرة

 1.02 مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االلتحاق ابلتعليم

 %17.9 نسبة مشاركة التعليم األهلي

 %91 نسبة الطلبة اخلرجيني يف مرحلة البكالوريوس

 %64 خرجيي الثانوية إمجايلنسبة الطالب املقبولني يف اجلامعات احلكومية من 

 

 

 ومن أبرزها: الرامية إىل تعزيز حقوق العاملني يف اخلدمة املنزلية اختاذ العديد من التدابري مت -د
وذلك بتأهيل مكاتب وشركات االستقدام، من خالل التدريب على صور االجتار  تطوير آليات االستقدام: ▪

ابألشخاص، والتعريف ابملعايري اخلاصة مبمارسة النشاط، والتأكد من استيفاء الشركات للمعايري املطلوبة للحصول 
 على الرتاخيص، والتنسيق مع سفارات الدول اليت مت إبرام اتفاقيات تعاون معها. 

مت إطالق برانمج )مساند( للعمالة املنزلية وهو نظام إلكرتوين يربط  رقابة واإلشراف على املمارسني:تطوير ال ▪
إجراءات توظيف العامل يف اخلدمة املنزلية من بلده إىل أن يغادر اململكة بعد انتهاء العقد بشفافية ووضوح، وذلك 

ة اإلجراءات املوثقة للعمالة املنزلية من بداية دخوهلا مبشاركة اجلهات املعنية داخل اململكة وخارجها، كما مت أمتت
للمملكة حىت انتهاء العقد، وحفظ حقوقهم من خالل بطاقة الرواتب، وإلزام أصحاب العمل بربانمج محاية األجور، 

 ومراقبة السداد، وتوثيق العقود والرواتب، وضمان احلقوق، وتقدمي الدعم واحلماية للعمالة املنزلية.
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ار الكتيبات واملطوايت اليت إضافة إىل إطالق الرقم املوحد لتقدمي البالغات، مت إصد ليات الدعم واحلماية:تطوير آ ▪
مل يف اخلدمة املنزلية إبجراءات االنتصاف عند انتهاك أٍي من حقوقه مبا يف ذلك اآللية املختصة بتلقي اف العتعرّ  

 والرتمجة.البالغات، وطرق احلصول على املساعدة القانونية 
 

م( القاضي بصرف بدل غالء معيشة شهري 2018يناير  5هـ املوافق )18/4/1439واتريخ  (86أ/) رقم األمر امللكيصدر  -ه
للمواطنني من املوظفني واملوظفات املدنيني والعسكريني، وإضافة بدل غالء معيشة للمعاش التقاعدي، وإضافة بدل غالء معيشة 

%(، وحتمل الدولة 10ن االجتماعي، وزايدة مكافأة الطالب والطالبات من املواطنني بنسبة )للمخصص الشهري ملستفيدي الضما
ضريبة القيمة املضافة عن املواطنني املستفيدين من اخلدمات الصحية اخلاصة، والتعليم األهلي اخلاص، وكذلك حتمل الدولة ضريبة 

 .ر شراء املسكن األول للمواطنرايل( من سع 850.000د عن مبلغ )يالقيمة املضافة عما ال يز 
 

 من القرارات اليت اختذت لتعزيز حقوق املرأة املتصلة ابلقضاء: -و
 حمامية. 304٪ حيث ارتفع عددهن إىل ١٢٠زايدة نسبة احملاميات بنسبة  ▪
 إطالق دبلوم احملاماة لتقدمي التأهيل املنتهي مبنح رخصة مزاولة املهنة. ▪
احلضانة من أجل توفري بيئة منوذجية يسودها اجلو األسري واألمين والصحي إنشاء مراكز خاصة لتنفيذ أحكام  ▪

 والرتفيهي، مبشاركة إحدى مؤسسات اجملتمع املدين يف اململكة.
 املرأة حق الوالية على احملضون مما يسهل عليها احلصول على اخلدمات من اجلهات املختلفة. منح ▪
 هجورة أو املعلقة ملعاش الضمان االجتماعي.استحقاق أسرة املتغيب أو املفقود واألسرة امل ▪
تعديل الئحة نظام التنفيذ اليت نصت على حق احلضانة لألم خالل فرتة التقاضي وأن يكون تنفيذ قضااي احلضانة أو  ▪

 الزايرة يف بلد احلضانة أو الزايرة املنصوص عليه يف السند التنفيذي.
 حملضون أو تسليمه حلاضنته. التنفيذ الفوري ألحكام النفقة أو رؤية الطفل ا ▪
 إنشاء مكاتب نسوية يف حماكم األحوال الشخصية خلدمة املرأة جماانً، ابملشاركة مع إحدى مؤسسات اجملتمع املدين. ▪
( ٢٠١٧مارس  ٨هـ املوافق ) ٢٠/٦/١٤٣٩واتريخ  ١٠٤٩صدور تعميم رئيس اجمللس األعلى للقضاء رقم ت/ ▪

نائها دون حاجتها إىل رفع دعوى قضائية يف حماكم األحوال الشخصية بذلك أحقية األم إبثبات حضانة أباملتضمن 
 .يف احلاالت اليت يثبت عدم وجود خصومة أو نزاع بينها وبني والد احملضونني

 
 من اآلليات التنفيذية لألحكام الواردة يف النظام، ومن أبرزها:  عدداً  متضمنةً  لنظام احلماية من اإليذاء التنفيذية الالئحةصدرت  -ز

أو الشرطة عن حاالت اإليذاء اليت تطلع فيها  التزام كل جهة عامة أو خاصة إببالغ وزارة العمل والتنمية االجتماعية ▪
 .فور العلم هبا

 إنشاء مركز لتلقي البالغات يقوم ابستقبال البالغات عن حاالت اإليذاء. ▪
امل الفوري مع البالغات من خالل التواصل مع احلالة وتقييم وضع احلالة من حيث اخلطورة، وإجراء التقييم الطيب التع ▪

 هلا إذا لزم األمر واختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة واملناسبة للتعامل مع احلالة.
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لطلب وحدة احلماية االجتماعية  التأكيد على أقسام الشرطة وغريها من اجلهات األمنية املختصة االستجابة الفورية ▪
 بدخول أي موقع، وتوفري احلماية الكاملة للمختصني من وحدة احلماية وللحالة.

 
 

يف  الطالب والطالبات عدد، وبلغ ( مدرسة3272) قد بلغ عدد مدارس رايض األطفال إىل أنم 2017اإلحصاءات لعام  تشري -ح
كما مت إطالق   ( حضانة.1518يف ) طفالً ( 14971عدد األطفال )وبلغ وطالبة،  اً ( طالب267270مرحلة رايض األطفال )

 والبدنية،عقلية، ال) األساسيةاملهارات  إكساهبمبرانمج تثقيف األم والطفل، لدعم األم يف رعاية وتربية أطفاهلا ومساعدهتا على 
 برانمج جتويد البيئات يف رايض األطفال ( مبا يتوافق مع خصائصهم بعمر اخلمس سنوات، ابإلضافة إىلواالجتماعية ،عاطفيةوال

 .% من املؤشر املطلوب95، حيث مت حتقيق  ECERSابستخدام مقياس 
 

 ذوي من الطالببشمول م( 2015أكتوبر  12املوافق )هـ 29/12/1436( واتريخ 534) صدر قرار جملس الوزراء رقم -ط
( حالة من 14) لتشمللطالب التعليم اخلاص، ومضاعفة مكافأة الرتبية اخلاصة  املقررةاجلسمية والصحية ابملكافآت  اإلعاقات

 .عاقات اجلسمية والصحيةاإل
هـ 1438هـ/1437مت إطالق برانمج "يسري" وهو برانمج تعليمي لذوي الذكاء احلدي بدأ العمل به مع بداية العام الدراسي  -ي

مبادرة تعىن بتقدمي اخلدمات التعليمية للطالب املقيمني يف مراكز  قامت وزارة التعليم بطرحكما   م(.2018م/2017املوافق )
( 5يف ) من رايض األطفال احلكومية روضة (20)برانمج التدخل املبكر و  ( فصول دراسية5األورام واملستشفيات، وذلك ابفتتاح )

 إدارات تعليمية.
 اليت قدمتها اململكة إىل هيئات املعاهدات: التقارير -ك

( من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع 9اجلامع لتقاريرها من )الرابع وحىت التاسع( املقدم وفقًا للمادة ) تقرير اململكة ▪
( للجنة القضاء على التمييز العنصري اليت عقدت خالل املدة 95، وقد متت مناقشته يف الدورة )أشكال التمييز العنصري

 م.2018مايو  11أبريل إىل  23من 
( من الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ابشرتاك األطفال يف 8املقدم وفقًا للمادة ) األولتقرير اململكة  ▪

 .النزاعات املسلحة
الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء من  (12املقدم وفقًا للمادة ) األولتقرير اململكة  ▪

 .فال يف املواد اإلابحيةاألطفال واستغالل األط
( من اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد 18تقرير اململكة اجلامع للتقريرين )الثالث والرابع( املقدم وفًقا للمادة ) ▪

 .م2018مارس  3 إىلفرباير  12 من خالل املدة عقدت( اليت 69) الدورةمناقشته يف وقد متت  ،املرأة
( من اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو 19قدم وفقًا للمادة )تقرير اململكة الثاين امل ▪

أبريل إىل  18للجنة مناهضة التعذيب اليت عقدت خالل املدة من  (57)يف الدورة متت مناقشة وقد الالإنسانية أو املهينة، 
 م.2016مايو  31

 .( من اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة35ادة )املقدم وفقاً للم األولتقرير اململكة  ▪
 متت مناقشته يفوقد ( من اتفاقية حقوق الطفل، 44تقرير اململكة اجلامع لتقريريها )الثالث والرابع( املقدم وفًقا للمادة ) ▪

 م.2016سبتمرب  30إىل  13من  ( للجنة حقوق الطفل اليت عقدت خالل املدة73الدورة )
 


