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السيـــــاق العــــام للبلـــــــد
العــــاصمــة:    الرياض

عدد السكـــان: )1(  29.37  مليون  

 املساحة الجغرافيــة: 2،149،690 كم2، تقع اململكة العربية السعودية يف أقىص الجنوب الغريب من قارة آسيا حيث يحدها  

قطر ودولة  املتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  البحرين،  ومملكة  العريب  الخليج  ورشقاً،  األحمر  البحر  غرباً،           

عامن  سلطنة  وجنوباً،  العراق  وجمهورية  الهاشمية  األردنية  واململكة  الكويت  دولة  وشامالً،      

        وجمهورية اليمن

اللغة الرسميــة:  العربية

البنية السياسية: 
الهيئة  الشورى،)3(  مجلس  عىل  الترشيعية  السلطة  وتحتوي  برملاين.   )2( ورايث،  مليك  السعودية  العربية  اململكة  يف  الحكم  نظام 

االستشارية الرسمية، بصالحيات محدودة إال أنه يسمح لها باقرتاح مشاريع القوانني وإحالتها إىل امللك الذي لديه هو فقط القدرة 

عىل متريرها أو تطبيقها. ومع ذلك، ميكن ملجلس الشورى مراجعة القوانني وتفسريها، وكذلك دراسة التقارير السنوية املقدمة من 

قبل الوزارات وأجهزة الدولة. كام يستطيع أيضا تقديم املشورة للملك بشأن السياسات التي تقدم إليه، جنبا إىل املعاهدات الدولية 

والخطط االقتصادية. ويسمح للمجلس أيضا مراجعة امليزانية السنوية للبالد، واستدعاء الوزراء لطرح األسئلة التي يراها مهمة. 

 http://www.mofa.gov.sa   :املوقع الرسمي للحكومة

النظام االقتصادي: 
يف العموم، اقتصاد اململكة العربية السعودية نفطي إذ أنها متلك 22 %. من احتياطي النفط العاملي )املرتبة الثانية عىل الصعيد 

العاملي واملرتبة الخامسة من حيث احتياطي الغاز الطبيعي الذي ميثل ٪4 من االحتياطي العاملي(. وكانت السعودية ثاين منتج 

للنفط يف عام 2012 بعد روسيا )9،8 مليون برميل يف اليوم( وهي أول مصدر للنفط )أكرث من 7 ماليني برميل يف اليوم(. وتهدف 

الحكومة انتهاج سياسة مالية توسعية ترمي إىل دعم منو القطاعات غري النفطية عرب زيادة اإلنفاق عىل هذه القطاعات بنسبة 24 %. 

 )SAR( العملة: ريال سعودي

مؤرشات التنمية االقتصادية: )5( 

الناتج املحيل االجاميل: 523.35 مليار$، الناتج املحيل اإلجاميل )تعادل القوة الرشائية( للفرد الواحد: 52.096 التضخم)4(: 2.3 %

  التقرير العاملي الفجوة بني الجنسني: املنتدى االقتصادي العاملي، 2015. 1

  املادة الخامسة النظام األسايس للحكم: أ ( نظام الحكم يف اململكة العربية السعودية … مليك. ب( يكون الحكم يف أبناء امللك املؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء األبناء. . 2

ويبايع األصلح منهم للحكم عىل كتاب الله تعاىل وسنة رسوله صىل الله عليه وسلم. ج( يختار امللك ويل العهد. ويعفيه بأمر مليك. د( يكون ويل العهد متفرغاً لوالية العهد. وما يكلفه امللك من أعامل. 

هـ( يتوىل ويل العهد سلطات امللك عند وفاته حتى تتم البيعة.

http://www.mofa.gov.sa/aboutKingDom/SaudiGovernment/Pages/BasicSystemOfGovernance24887.aspx   اسس امللك عبد العزيز أول مجلس شورى يف 1926 إال أن ماسسته الكاملة . 3

انتهت يف 1932. بعد ذلك، وبسبب ضغوط سياسية، حولت مصالحه إىل مجلس الوزراء وإن مل يحل رسميا، توقفت أنشطته وظلت غري فعالة إىل حد ما أحياه امللك فهد من جديد سنة 2000. وحقق 

املجلس مكانا يف االتحاد الربملاين الدويل بحلول نهاية عام 2003.

  http://fr.tradingeconomics.com / حسب تقديرات ديسمرب 2015. 4

  التقرير العاملي الفجوة بني الجنسني: املنتدى االقتصادي العاملي، 2015. 5
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مؤشرات النوع االجتماعي )6(
المرتبة ذكور/رجال إناث/نساء المؤشر

مؤرش الفجوة بني الجنسني: 0.605  145/134

التعليم  %

103 97 91 معدل اإلملام بالقراءة والكتابة) % ( 

االلتحاق باملدارس

1 96 99 املرحلة االبتدائية

1 99 100 املرحلة الثانوية

1 56 59 التعليم العايل

الصحة 

136 65 66 العمر املتوقع عند امليالد )بالسنة( 

 )7( 16 [9–29] نسبة وفيات األمهات لكل 100.000 والدة حية

مشاركة املرأة يف الحياة العامة  %  

141 80 21 املشاركة يف القوى العاملة

79 80 20 النساء يف الربملان

141 100 0 النساء يف املناصب الوزارية )عدد( )8(

122 93 7 النساء يف قطاع القضاء)عدد( )9(

 التقرير العاملي الفجوة بني الجنسني: املنتدى االقتصادي العاملي، 2015. 6

   تشري األرقام بني قوسني إىل املساحة ما بني عدم اليقني، والتي ويقدر أنها تحتوي عىل نسبة وفيات األمهات الحقيقية مع وجود احتامل 95٪. 7

8 .http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm 2015 ،19.9،  برتبة 73/191 حسب معطيات ديسمرب  30 نساء من ضمن 151 مقعدا  

  التقرير العاملي الفجوة بني الجنسني: املنتدى االقتصادي العاملي، 2015 وتغطي هذه األرقام املرشعني وكبار املسؤولني واملدراء. وحسب تقرير اململكة العربية السعودية لبيجينغ 20+،  منحت وزارة . 9

العدالة 20 امرأة سعودية رخصة ملزاولة مهنة املحاماة و10 أخريات شهادة تعريف املحامي املتدرب
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الحقوق، الحريات والمشاركة المدنية والسياسية 
النظام األسايس للحكم السعودي الصادر سنة 1992

نظام مجلس الشورى الصادر باألمر املليك يف عام 1347هـ و املعدل بأمر مليك رقم أ/91 يف عام 1412 )املوافق 
لسنة1992( و باألمر املليك ذي الرقم أ/44 بتاريخ 29/2/1434هـ )املوافق لسنة2013( املتعلق بتمثيل املرأة يف 

مجلس الشورى.
وثيقة مسقط للنظام املوحد لألحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة 2001

املناسبة  الظروف  أفرادها وتوفري  أوارص األرسة، ورعاية جميع  توثيق  الدولة عىل  »تحرص 

حالة  يف  وأرسته  املواطن  حق  الدولة  10()10(»تكفل  )املادة  وقدراتهم«  ملكاتهم  لتنمية 

املؤسسات  االجتامعي وتشجع  الضامن  نظام  وتدعم  الشيخوخة،  العجز،  املرض،  الطوارئ، 

واألفراد عىل اإلسهام يف األعامل الخريية. )املادة 27()11( »امللكية ورأس املال والعمل مقومات 

أساسية يف الكيان االقتصادي واالجتامعي للمملكة )...(« )املادة 17()12(»تكفل الدولة حرية 

امللكية الخاصة وحرمتها وال ينزع من أحد ملكه إال للمصلحة العامة عىل أن يعوض املالك 

تعويضا عادال« )املادة 18()13(»تحمي الدولة حقوق اإلنسان وفق الرشيعة اإلسالمية« )املادة 

املنكر  عن  وتنهى  باملعروف  وتأمر  وتطبق رشيعته  اإلسالم.  عقيدة  الدولة  26()14(»تحمي 

واملخابرات  والربيدية  الربقية  23()15(»املراسالت  )املادة  الله«  إىل  الدعوة  بواجب  وتقوم 

الهاتفية وغريها من وسائل االتصال مصونة وال يجوز مصادرتها أو تأخريها أو االطالع عليها 

أو االستامع إليها إال يف الحاالت التي يبينها النظام« )املادة 40()16(»مجلس امللك ومجلس 

ويل العهد، مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة، ومن حق كل فرد مخاطبة 

السلطات العامة« فيام يعرض له من الشؤون«.)املادة 43()17(»تلتزم وسائل اإلعالم والنرش 

ودعم  األمة  تثقيف  يف  وتسهم  الدولة.  وبأنظمة  الطيبة  بالكلمة  التعبري  وسائل  وجميع 

أو  العامة  الدولة وعالقتها  بأمن  االنقسام أو ميس  أو  الفتنة  وحدتها ويحظر ما يؤدي إىل 

يسيئ إىل كرامة اإلنسان وحقوقه وتبني االنظمة كيفية ذلك« )املادة  39()18(»يكون الشخص 

كامل األهلية ملبارشة حقوقه املدنية، مامل يقرر القانون خالف ذلك« )املادة  136(  )19( »سن 

الرشد متام الثامنة عرشة من العمر« )املادة 137( )20( 

املساواة
الحقوق 

املدنية

  النظام األسايس للحكم السعودي الصادر سنة 1992 )الدستور السعودي املكتوب(. 10

  نفس املرجع أعاله. 11

  نفس املرجع أعاله. 12

  نفس املرجع أعاله. 13

  نفس املرجع أعاله. 14

  نفس املرجع أعاله. 15

  نفس املرجع أعاله. 16

   نفس املرجع أعاله(. 17

  وثيقة مسقط للنظام )القانون( املوحد لألحوال الشخيص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة - 2001. 18

  نفس املرجع أعاله. 19

  نفس املرجع أعاله. 20
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»امللكية ورأس املال والعمل )...( وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتامعية وفق الرشيعة 
اإلسالمية« )املادة 17()21(»تلتزم وسائل اإلعالم والنرش وجميع وسائل التعبري بالكلمة الطيبة 
وبأنظمة الدولة. وتسهم يف تثقيف األمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إىل الفتنة أو االنقسام 
أو ميس بأمن الدولة وعالقتها العامة أو يسيئ إىل كرامة اإلنسان وحقوقه وتبني االنظمة كيفية 

ذلك« )املادة 39( )22( 

الفجـــوات
الحقوق 

املدنية

»متنح الدولة حق اللجوء السيايس إذا اقتضت املصلحة العامة ذلك وتحدد األنظمة واالتفاقيات 
الدولية قواعد وإجراءات تسليم املجرمني العاديني«.)املادة 42()23( »يتكون مجلس الشورى 
من رئيس و150 عضواً، يختارهم امللك من أهل العلم والخربة واالختصاص، عىل أال يقل متثيل 
املرأة فيه عن 20 % من عدد األعضاء، وتحدد حقوق األعضاء وواجباتهم وجميع شؤونهم 
بأمر مليك«.)املادة 3()24(»تتكون كل لجنة من اللجان املتخصصة من عدد من األعضاء يحدده 
املجلس عىل االاّ يقل عن خمسة، ويختار املجلس هؤالء األعضاء، ويسمي من بينهم رئيس 
اللجنة ونائبه، ويؤخذ يف االعتبار حاجة اللجان، واختصاص العضو، ومشاركة املرأة يف اللجان 

)...(«.)املادة 22( )25( 

املساواة الحقوق 

السياسية

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات

 وثيقة مسقط للنظام )القانون( املوحد لألحوال الشخيص لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة - 2001. 21

  نفس املرجع أعاله. 22

  نفس املرجع أعاله. 23

   نظام مجلس الشورى الصادر باألمر املليك يف عام 1347هـ و املعدل بأمر مليك رقم أ/91 يف عام 1412 )املوافق لسنة1992( و باألمر املليك ذي الرقم أ/44  بتاريخ 29/2/1434هـ )املوافق لسنة2013( . 24

املتعلق بتمثيل املرأة يف مجلس الشورى.

   نفس املرجع أعاله. 25
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  النظام األسايس للحكم والدولة الصادر سنة 1992 . 26

  نفس املرجع أعاله. 27

  نفس املرجع أعاله. 28

  نفس املرجع أعاله. 29

  السياسة العامة للتعليم يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن وزارة املعارف . 30

   نفس املرجع أعاله. 31

  نفس املرجع أعاله. 32

الحق في التعليم وفي التدريب
النظام األسايس للحكم و الدولة الصادر سنة 1992

املرسوم املليك رقم 22646 الصادر بتاريخ 4 / 5 / 1425 هـ املوافق 2004

أمر نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 8110 لسنة 1425 هـ

قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 1424 الصادر بتاريخ 11 / 3 / 1424 ه)املوافق 2003( بشأن التعليم العايل 

للبنات وبعض اإلجراءات النظامية الخاصة بعمل املرأة يف القطاعني الحكومي واألهيل

التجارية  الغـرف  ملجلس  السامي  القرار  مبقتىض  السعودية  الغرف  مبجلس  النسائية  للجنة  التنظيمية  الالئحة 

الصناعية السعودية رقم 120 الصادر يف 30 يونيو 2005 

السياسة العامة للتعليم يف اململكة العربية السعودية الصادرة عن وزارة املعارف

نظام الخدمة املدنية الصادر باملرسوم املليك رقم 49 وتاريخ 10/7/1397هـ

قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 04/12/ 1425 هـ بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل املرأة السعودية

»حق الفتاة يف التعليم )...( ويف ضوء رشيعة اإلسالم، فإن النساء شقائق الرجال«.)املادة  9(  )26( 

»ترعى الدولة العلوم واآلداب وتعنى بتشجيع البحث العلمي« )املادة 29()27(»تعمل الدولة 

عىل توفري التعليم العام ومكافحة األمية«.)املادة 30( )28( 
املساواة

الحق يف 

التعليم 

»حق الفتاة يف التعليم مبا يالئم فطرتها ويعدها ملهمتها يف الحياة عىل أن يتم هذا بحشمة 
مجال  يف  البالد  حاجات  لسد  ذلك  أمكن  ما  للبنات  كليات  9()29(»نشأ  ووقار)...(«.)املادة 
تربيتها  الفتاة  تعليم  149()30(»يستهدف  )املادة  اإلسالمية«  والرشيعة  يتفق  مبا  اختصاصهن 
صحيحه إسالمية لتقوم مبهمتها يف الحياة، فتكون ربة بيت ناجحة وزوجة مثالية وأما صالحة، 
وإلعدادها للقيام مبا يناسب فطرتها كالتدريس، والتمريض والتطبيب«.)املادة 153()31(»مينع 
الحضانة ورياض األطفال«. إال يف دور  التعليم  والبنات يف جميع مراحل  البنني  االختالط بني 

)املادة 155()32(

الفجـــوات
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» املوافقة عىل إنشاء لجنة وطنية عليا دامئة متخصصة يف شؤون املرأة، تستند يف آرائها 
إىل نساء مؤهالت يف مختلف التخصصات، وتعمل عىل إعداد الئحة خاصة بعمل املرأة، 
تراعي خصوصية املجتمع، وتؤكد عىل حق املرأة يف الوظيفة والعيش الكريم.كام تعمل 
هذه اللجنة عىل دراسة مجاالت عمل املرأة دراسة شاملة متجددة، تأخذ يف حساباتها 
األخرى،  الدول  وتجارب  للخريجات،  املتزايدة  واألعداد  املرأة  لعمل  الرشعية  الضوابط 
  -  النساء  فئات  إمكانية متييز بعض  للمرأة، ومدى  املتاحة  التأهيل والتدريب  وأساليب 
كاملطلقات واألرامل  -  بأولوية التوظيف، ووضع حلول مناسبة ملا قد يعرتض عمل املرأة 
عدم  وأسباب  سعوديات  بغري  املشغولة  األعامل  )سعودة(  توطني  وسبل  عقبات،  من 
 -  باالشرتاك مع  الوزراء  الخرباء يف مجلس  السعوديات عليها، عىل أن تقوم هيئة  إقبال 
الجهات ذات العالقة -  بوضع تنظيم مناسب لعمل هذه اللجنة واقرتاح تشكيل أعضائها 
ومدة عضويتهم، ومن ثم رفعه إىل مجلس الوزراء الستكامل اإلجراءات النظامية«)...(«.

)املادة  5()33(و إن »أهداف اللجنة النسائية مبجلس الغرف السعودية تنمية قدرات املرأة 
السعودية العلمية والفكرية واالقتصادية عن طريق زيادة مشاركتها يف الدورات والربامج 
العمل  واجبات  من  جزًءا  املوظفني  تدريب  5()34(»يعترب  )املادة  املتخصصة«  التدريبية 
النظامية سواء كان داخل أو خارج أوقات الدوام الرسمي وعىل جميع الوزارات واملصالح 

الحكومية متكني موظفيها من تلقي التدريب كل يف مجال اختصاصه«.)املادة 34( )35( 

املساواة
الحق يف 

التدريب 

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات

  قرار مجلس الوزراء رقم 63 لسنة 1424 الصادر بتاريخ 11 / 3 / 1424 ه)املوافق 2003( ـ بشأن التعليم العايل للبنات وبعض اإلجراءات النظامية الخاصة بعمل املرأة يف القطاعني الحكومي واألهيل. 33

  الالئحة التنظيمية للجنة النسائية مبجلس الغرف السعودية مبقتىض القرار السامي ملجلس الغـرف التجارية الصناعية السعودية رقم 120 الصادر يف 30 يونيو 2005. 34

  نظام الخدمة املدنية الصادر باملرسوم املليك رقم 49 وتاريخ 10/7/1397هـ. 35
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الوضع القانوني وحقوق المرأة داخل األسرة وحقها في منح جنسيـتها ألطفالها

النظام األسايس للحكم و الدولة الصادر سنة 1992
وثيقة مسقط للنظام )القانون( املوحد لألحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول العربية سنة 2001

التنفيذية  الصادر يف 1374/02/25هـ والئحته  املليك رقم 3  باملرسوم  الصادر  السعودية  العربية  الجنسية  نظام 
املعدلة إىل حد سنة 2005

»تحرص الدولة عىل توثيق أوارص األرسة، ورعاية جميع أفرادها وتوفري الظروف املناسبة 

لتنمية ملكاتهم وقدراتهم« )املادة 10()36(يف اململكة العربية السعودية، تخضع القوانني التي 

تدير قضايا الزواج والطالقة واألوالد إىل القرارات التي تصدرها املحاكم الرشعية اإلسالمية، 

ولذا تم االرتكاز يف هذا الجزء عىل وثيقة مسقط املتضمنة قانون األحوال الشخصية لدول 

مجلس التعاون لسنة 2001 بصفة اململكة عضو يف هذا املجلس. 

اإلطار

»سن الرشد، متام السنة الثامنة عرشة من العمر«.)املادة 1()37(»الزواج عقد رشعي، بني 

رجل وامرأة غايته اإلحصان وإنشاء أرسة مستقرة)...( عىل أسس تكفل لهام تحمل أعبائها 

مبودة ورحمة«.)املادة 4()38(»أ( األزواج عند رشوطهم، إال رشطاً أحل حراماً أو حرم حالالً. 

ب( إذا اقرتن العقد برشط ينايف غايته أو مقاصده، فالرشط باطل والعقد صحيح. ج( ال 

يعتد بأي رشط، إال إذا نص عليه رصاحة يف عقد الزواج أو ثبت ببينة. د( للمترضر من 

الزوجني عند اإلخالل بالرشط حق طلب فسخ العقد أو التطليق« )املادة  5(  )39( »يوثق 

الزواج رسمياً ويجوز اعتباراً لواقع معني إثبات الزواج بالبينة. فهذا النص يهدف إىل توثيق 

الطرفني«. عىل  حجة  تكون  حتى  رسمية  وثيقة  يف  تأكيدها  خالل  من  الزوجني  حقوق 

 )41( )املادة  17(  والقبول«  اإليجاب  الزوجان. ب(  أ(  الزواج:  عقد  )املادة  6()40(»أركان 

تام،  رضا  عن  صادرين  اآلخر  من  وقبول  املتعاقدين  أحد  من  بإيجاب  الزواج  »ينعقد 

أو  املفهومة  فباإلشارة  النطق،  عن  العجز  حال  ويف  عرفا،  أو  لغـة  معناه  تفيد  بألفاظ 

الكتابة«.)املادة 21()42(»يشرتط يف القبول: 1 -  أن يكون موافقا لإليجاب رصاحة أو ضمنا. 

منجزين«. وااليجاب  هو  يكون  3 - أن  واحد.  مجلس  يف  باإليجاب  مقرتنا  يكون  2 - أن 

)املادة 22( )43(»حقوق الزوجة عىل زوجها: )...( 2 - السامح لها بزيارة أبويها، ومحارمها، 

واستزارتهم باملعروف. 3 - االحتفاظ باسمها العائيل. 4 - عدم التعرض ألموالها الخاصة، فلها 

الترصف فيها بكل حرية. 5 - عدم اإلرضار بها ماديا أو معنويا )...(« )املادة 38( )44( 

املساواة الزواج 

  النظام األسايس للحكم والدولة الصادر سنة 1992  )الدستور السعودي املكتوب(. 36

  نظام الجنسية العربية السعودية الصادر باملرسوم املليك رقم 3 الصادر يف 25/2/1374ه ـو الئحته التنفيذية املعدلة إىل حد سنة 2005. 37

  وثيقة مسقط املتضمنة قانون األحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لسنة 2001. 38

  نفس املرجع أعاله. 39

  نفس املرجع أعاله. 40

  نفس املرجع أعاله. 41

  نفس املرجع أعاله. 42

  نفس املرجع أعاله. 43

  نفس املرجع أعاله. 44
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ملن  ميكن    - 1«)45()4 )املادة  الزوج)...(«  برعاية  وامرأة،  رجل  بني  رشعي،  عقد  »الزواج 

إىل  األمر  رفع  له  جاز  تزويجه  عن  وليه  وامتنع  الزواج  عمره  من  عرش  خمسة  أكمل 

القايض«.)املادة  9(« )46( )...( 2 -  ال يزوج من مل يكمل الخامسة عرشة من عمره إال بإذن 

القايض وبعد التحقق من املصلحة«. )املادة 10()47(»يتوىل ويل املرأة عقد زواجها برضاها«.

)املادة  18( )48(»الويل يف الزواج هو: العاصب بنفسه عىل ترتيب اإلرث، فإذا استوى وليان 

املخطوبة«.)املادة  له  أذنت  من  ويتعني  جاز،  برشوطه  الزواج  توىل  فأيهام  القرب،  يف 

12( )49(»يشرتط يف الويل أن يكون ذكرا، عاقال، بالغا، غري محرم بحج أو عمرة، مسلام إذا 

كانت الوالية عىل مسلم«.)املادة 13()50(ومن »املحرمات بصورة مؤقتة هي: )...( 8 -  زواج 

املسلمة بغري مسلم«.) املادة 28()51( »حقوق الزوجة عىل زوجها: 1 - النفقــة )...( 6 - العدل 

)املادة  38( )52(»عن حقوق  زوجه«  من  أكرث  للزوج  كان  إن  الزوجات،  بقية  وبني  بينها 

الزوج عىل زوجته: 1 - العناية به وطاعته باملعروف باعتباره رب األرسة«.)املادة  39()53(»ال 

نفقة للزوجة يف األحوال التالية:1 - إذا منعت نفسها من الزوج أو امتنعت عن االنتقال 

إىل بيت الزوجية من دون عذر رشعي. 2 - إذا تركت بيت الزوجية من دون عذر رشعي. 

3 - إذا منعت الزوج من الدخول إىل بيت الزوجية من دون عذر رشعي. 4 - إذا امتنعت 

من السفر مع زوجها من دون عذر« )املادة 54()54(»ال يحق للزوج أن يسكن مع زوجته 

رضة لها يف مسكن واحد، إال إذا رضيت بذلك، ويحق لها العدول متى لحقها رضر من 

ذلك«.)املادة 59( )55( 

الفجـــوات الزواج 

 -     -     -     -     -     -     املساواة الخيانة 
الزوجية )56(

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات

   وثيقة مسقط املتضمنة قانون األحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لسنة 2001. 45

  نفس املرجع أعاله. 46

  نفس املرجع أعاله. 47

  نفس املرجع أعاله. 48

  نفس املرجع أعاله. 49

  نفس املرجع أعاله. 50

  نفس املرجع أعاله. 51

  نفس املرجع أعاله. 52

  نفس املرجع أعاله. 53

  نفس املرجع أعاله. 54

  نفس املرجع أعاله. 55

  القانون الجنايئ السعودي تحكمه الرشيعة اإلسالمية ويضم ثالث فئات: الحدود )وهي العقوبات الجزائية املحددة من القرآن الكريم(، القصاص )عقوبات تتبع مبدأ العني بالعني(، والتعزير. الحدود . 56

هي أعىل الجرائم خطورة وتتضمن الرسقة، النهب، الردة، الزنا، واللواط
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» )...( د( للمترضر من الزوجني عند اإلخالل بالرشط حق طلب فسخ العقد أو التطليق« 
)املادة  5()75(»أ -  لكل من الزوجني طلب التطليق لعلة يف اآلخر يتعذر معها استمرار الحياة 
الزوجية وال يرجى منها برء، أو يرجى بعد ميض أكرث من سنة، عقلية كانت العلة أو عضوية 
أصيب بها قبل العقد أو بعده. ب( إذا كانت العلة يرجى منها برء قبل ميض سنة، تعطي 
املحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق« )املادة 97()58(»أ( لكل من الزوجني طلب التطليق 
للرضر الذي يتعذر معه دوام العرشة بينهام. ب( عىل القايض بذل الجهد إلصالح ذات البني. 

ج( إذا عجز القايض عن اإلصالح، وثبت الرضر، حكم بالتطليق«.)املادة 100( )59( 

املساواة

الطالق 

»تقع الفرقة بني الزوجني: 1 -  بإرادة الزوج وتسمى طالقاً )...(« )املادة 80()60(»يقع الطالق 
من الزوج، أو من وكيله بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها«.)املادة 
معتدة«.)املادة  زواج صحيح وغري  كانت يف  إذا  إال  الزوجة  الطالق عىل  يقع  82()61(»ال 
84( )62(»أ( يقع الطالق بترصيح من الزوج أمام القايض«.) املادة 88()63(»للزوج أن يرجع 
مطلقته رجعياً ما دامت يف العدة، وال يسقط هذا الحق بالتنازل عنه«.)املادة  91( )64( 
»أ( تقع الرجعة بالفعل، أو القول، أو الكتابة، وعند العجز عنهام فباإلشارة املفهومة. ب( 
توثق الرجعة وتعلم بها الزوجة يف الحال«،)املادة 92(. )65( »أ( للزوجني أن يرتاضيا عىل 
إنهاء عقد الزواج بالخلع. ب( يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة. ج( يعترب الخلع طالقاً 
بائناً«.)املادة 93()66( »أ( العدة مدة تربص تقضيها الزوجة وجوبا دون زواج إثر الفرقة. 
الوطء بشبهة من آخر  العدة يف حالة  تبتدئ  الفرقة. ج(  العدة منذ وقوع  تبتدئ  ب( 
وطء«.)املادة 118(. )67( و أ( ال عدة عىل املطلقة قبل الدخول. ب( عدة الحامل وضع 
حملها، أو سقوطه مستبني الخلقة. ج( عدة غري الحامل: 1 - ثالث حيضات كوامل لذوات 
الحيض، 2 - ثالثة أشهر ملن مل تحض أصالً، أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها، فإن رأت 
الحيض قبل انقضائها استأنفت العدة بثالث حيضات، 3 - ثالثة أشهر ملمتدة الدم إن مل 
4 - أقل  العدة،  حساب  يف  اتبعتها  تذكرها  عادة  لها  كانت  فإن  معروفة،  عادة  لها  تكن 
األجلني من ثالث حيضات، أو سنة، ملن انقطع حيضها قبل سن اليأس« )املادة 120( )68( 

الفجـــوات

  وثيقة مسقط املتضمنة قانون األحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لسنة 2001. 57

  نفس املرجع أعاله. 58

  نفس املرجع أعاله. 59

  نفس املرجع أعاله. 60

 نفس املرجع أعاله. 61

  نفس املرجع أعاله. 62

  نفس املرجع أعاله . 63

  نفس املرجع أعاله. 64

  نفس املرجع أعاله. 65

  نفس املرجع أعاله. 66

  نفس املرجع أعاله. 67

  نفس املرجع أعاله. 68
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حقوق الزوجة عىل زوجها: )...(4 - عدم التعرض ألموالها الخاصة، فلها الترصف فيها بكل حرية. 
5 عدم االرضار بها ماديا أو معنوي«.)املادة 38( )69( 

املساواة

النفقة
عىل  للزوجة  النفقة  38()70(»تجب  )...(«.)املادة  1 - النفقــة  زوجها:  عىل  الزوجة  »حقوق 
الولد  نفقة  50()71(»أ(  )املادة  حكامً«  ولو  إليه  نفسها  سلمت  إذا  الصحيح  بالعقد  زوجها 
الصغري الذي ال مال له عىل أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إىل الحد الذي يتكسب فيه 
أمثاله، ما مل يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد)املادة 60()72(»تجب نفقة الولد 

عىل أمه املورسة إذا فقد األب وال مال له، أو عجز عن اإلنفاق«)املادة 62( )73( 

الفجـــوات

 -     -     -     -     -     -     املساواة

الوالية 

األرسية

»يجب عىل األب أو غريه من أولياء املحضون، النظر يف شؤونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه 
وال يبيت إال عند حاضنته ما مل يقدر القايض خالف ذلك«.)املادة 131()74(»ال يجوز للحاضن 
إىل  األمر  يرفع  ذلك  الويل عن  امتنع  وإذا  وليه،  إال مبوافقة  الدولة  باملحضون خارج  السفر 

القايض« )املادة 132()75(الوالية عىل النفس لألب ثم للعاصب بنفسه، عىل ترتيب اإلرث«.

)املادة 157( )76( و«الوالية عىل املال لألب وحده«.)املادة 158()77(»أ( لألب أن يعني وصياً 
)الويص املختار( عىل ولده القارص أو املرتقب، وعىل القارصين من أوالد ابنه املحجور عليه، 
وله أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع. ب( إذا مل يكن للقارص ويص مختار، يعني 

له القايض وصيا إلدارة شؤونه مراعيا يف ذلك مصلحة القارص«.)املادة 168( )78( 

الفجـــوات

فأكرث من  اثنني  للمتوىف، وعدم وجود  وارث  فرع  عند عدم وجود  :1 - األم  الثلث  »أصــحاب 
الباقي،  ثلث  حينئذ  فتستحق  واألب  الزوجني  أحد  مع  تكن  مل  ما  مطلقا،  واألخوات   األخوة 
2 -  االثنان فأكرث من أوالد األم عند عدم وجود فرع إرث للمتوىف وال أب وال جد ألب، ويقسم 
الثلث بينهم بالتساوي للذكر مثل األنثى. 3 -  الجد ألب إذا كان معه اإلخوة األشقاء أو ألب أو 
هام معا أكرث من أخوين، أو ما يعادلهام من األخوات، ومل يكن مثة وارث بالفرض«.)املادة  245(

)79(»يرث األخ الشقيق بالتعصيب، إال يف املشرتكة وهي زوج، وأم أو جدة، وعدد من األخوة 

ألم، وأخ شقيق أو أشقاء للزوج النصف، ولألم أو الجدة السدس، ويقسم الثلث بني اإلخوة ألم 
واإلخوة األشقاء للذكر مثل األنثى«.)املادة 261()80(

املساواة املرياث

  وثيقة مسقط املتضمنة قانون األحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لسنة 2001. 69

  نفس املرجع أعاله. 70

  نفس املرجع أعاله. 71

  نفس املرجع أعاله. 72

  نفس املرجع أعاله. 73

  نفس املرجع أعاله. 74

  نفس املرجع أعاله. 75

  نفس املرجع أعاله. 76

  نفس املرجع أعاله. 77

  نفس املرجع أعاله . 78

  نفس املرجع أعاله. 79

  نفس املرجع أعاله. 80
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أ( العصبة بالغري: 1 - البنت فأكرث، مع االبن فأكرث. 2 - بنت االبن وإن نزل أبوها مبحض الذكور، 
واحدة فأكرث، مع ابن االبن أكرث، سواء كان يف درجتهام أو أنزل منهام واحتاجت إليه، ويحجبها 
إذا كان أعىل منــها. 3 - األخت الشقيقة فأكرث، مع األخ الشقيق فأكرث. 4 - األخت ألب فأكرث، مع 
األخ ألب فأكرث. ب( يكون اإلرث يف هذه األحوال للذكر مثل حظ األنثيني«.)املادة 253(  )81( 

»يعصب الجد األخت الشقيقة أو ألب، وال ترث معه بالفرض إال فـي األكيدة وهي زوج، 

وأم، وجد، وأخت شقيقة أو ألب. للزوج النصف، ولألم الثلث، وللجد السدس، ويفرض 

لألخت النصف يضم إىل سدس الجد ويقسم املجموع بينهام للذكر مثل حظ األنثيني«.

)املادة 260()82( »أصـحاب الربع: 1 - الزوج مع الفرع الوارث للزوجة. 2 - الزوجة ولو تعددت 
إذا مل يكن للزوج فرع وارث« )املادة 242()83(»صاحب الثمن: الزوجة ولو تعددت إذا كان 

للزوج فرع وارث«.)املادة 243()84(

الفجـــوات املرياث

الجنسية)...(«  أو  الدين  اختالف  مع  ولو  به  للمويص  متلكه  يصح  ملن  الوصية  »تصح 
أو  عيناً،  قيمياً،  أو  مثلياً  منقوالً،  أو  عقاراً،  املعني  به  املوىص  يكون  »أ(  )املادة 204( )85( 

منفعة)...(«.)املادة  221(  )86(
املساواة

التربع

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات

»يكون سعوديا من ولد داخل اململكة العربية السعودية أو خارجها ألب سعودي أو ألم 
سعودية وأب مجهول الجنسية أو ال جنسية له أو ولد داخل اململكة ألبوين مجهولني 
ويعترب اللقيط يف اململكة مولودا فيها ما مل يثبت العكس«.)املادة 7()87( »ال تفقد املرأة 
التحاقها بجنسية زوجها  السعودية جنسيتها إذا تزوجت بأجنبي إال إذا قررت وأعلنت 

ودخلت يف هذه الجنسية بحكم القانون الخاص بها«.)املادة 17( )88(

املساواة

الحق يف 

يجوز منح الجنسية العربية السعودية بقرار من وزير الداخلية ملن ولد داخل اململكة من الجنسية
أب أجنبي وأم سعودية إذا توفرت فيه الرشوط التالية: أ-أن تكون له صفة اإلقامة الدامئة 
يف اململكة العربية السعودية عند بلوغه سن الرشد. ب-أن يكون حسن السرية والسلوك 
ومل يسبق الحكم عليه بحكم جنايئ أو بعقوبة السجن لجرمية أخالقية ملدة تزيد عن ستة 
شهور. ج-أن يجيد اللغة العربية. د-أن يقدم خالل السنة التالية لبلوغه سن الرشد طلبا 

مبنحه الجنسية العربية السعودية«.)املادة 8( )89(

الفجـــوات

  وثيقة مسقط املتضمنة قانون األحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لسنة 2001. 81

  نفس املرجع أعاله. 82

  نفس املرجع أعاله. 83

  نفس املرجع أعاله. 84

  نفس املرجع أعاله. 85

  نفس املرجع أعاله. 86

  نظام الجنسية العربية السعودية الصادر باملرسوم املليك رقم 3 الصادر يف 25/2/1374ه ـوالئحته التنفيذية املعدلة إىل حد سنة 2005. 87

  نفس املرجع أعاله. 88

  نفس املرجع أعاله. 89
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من  املتزوجة  األجنبية  للمرأة  السعودية  العربية  الجنسية  منح  الداخلية  لوزير  »يجوز 
جنسيتها  عن  وتنازلت  بذلك،  طلبا  قدمت  إذا  األجنبية،  السعودي  أرملة  أو  سعودي، 
األصلية، ويجوز لوزير الداخلية أن يقرر فقدانها الجنسية العربية السعودية إذا انقطعت 
أجنبية  جنسية  أو  األصلية،  جنسيتها  واسرتدت  سبب،  ألي  بالسعودي  الزوجية  عالقتها 

أخرى. وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط الالزمة لذلك«.)املادة 16( )90(

الفجـــوات
الحق يف 

الجنسية

  نظام الجنسية العربية السعودية الصادر باملرسوم املليك رقم 3 الصادر يف 25/2/1374ه ـوالئحته التنفيذية املعدلة إىل حد سنة 2005. 90
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الحق في الصحة 

النظام األسايس للحكم و الدولة الصادر سنة 1992 )الدستور السعودي املكتوب(
نظام مزاولة املهن الصحية الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 3 ذي القعدة 1426هـ )5 ديسمرب 2005(

الالئحة التنفيذية لنظام الحامية من اإليذاء بتاريخ 8/5/1434ه
قرار رقم 140الصادر بتاريخ 20/6/1407 هـ من قبل هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية يف ما يتعلق 

بإسقاط الجنني

وتدعم  والشيخوخة  والعجز  واملرض  الطوارئ  حالة  يف  وأرسته  املواطن  حق  الدولة  »تكفل 

الخريية«. األعامل  يف  اإلسهام  عىل  واألفراد  املؤسسات  وتشجع  االجتامعي  الضامن  نظام 
)املادة  28( )91(»تعنى الدولة بالصحة العامة. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن«.)املادة 31( )92(

»-1التعامل الفوري مع البالغات من خالل التواصل مع الحالة وتقييم وضعها من حيث الخطورة 
واجراء التقويم الطبي لها إذا لزم األمر واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة واملناسبة للتعامل مع الحالة 
وال يتطلب قبول البالغ ومبارشته موافقة الويل أو َمن يف حكمه. -2عىل وحدة الحامية االجتامعية 
عن مبارشاتها لحاالت اإليذاء التدرج يف اتخاذ التدابري الالزمة ملعالجة تلك الحاالت عىل أن تعطى 
األولوية يف املعالجة لإلجراءات الوقائية واإلرشادية واالصالح بني اطراف الحالة. -3إذا رأت وحدة 
الحامية االجتامعية أن مصلحة الحالة تقتيض االكتفاء مبعالجة الحالة من خالل توفري التوجيه 
واإلرشاد النفيس واألرسي واالجتامعي فعليها التأكد من أن هذا اإلجراء لن يرتتب عليه إلحاق 
رضر أشد بالحالة وذلك من خالل األخذ من عالج طبي ونفيس وبرامج تأهيلية ويشمل ذلك أيضا 
من يحتاج للرعاية من املحيطني بها بسبب اإليذاء ويتم توفري باالعتبار الوسائل الالزمة للمحافظة 
عىل سالمة الحالة. -4توفر وحدة الحامية االجتامعية للحالة الرعاية الصحية واالجتامعية الرعاية 
الالزمة من خالل االحالة للجهات املتخصصة وفقا لنوع الرعاية املطلوبة ويف حال عدم قبول تلك 
الجهة للحالة أو التعامل معها أو تقديم الرعاية الالزمة لها تقوم الوزارة مبخاطبة الحاكم اإلداري 
الحالة أو استقبالها  إيواء  )املادة 7()93( »)...( -7عند املوافقة عىل   .»)...( لضامن تحقيق ذلك. 
تقوم وحدة الحامية االجتامعية باإلجراءات التالية: )...(. ب( إجراء الكشف الطبي الالزم عىل 
الحالة وإذا مل يتيرس ذلك يف حينه فيتم إيوائها مؤقتاً يف املكان املخصص الستقبال الحاالت إىل أن 
يتم إجراء الكشف والتأكد من سالمتها. ج( يف حالة معاناة الحالة من أمراض نفسية مزمنة تتم 
النفسية لعالجها ويف حال  إحالتها ألحد املستشفيات أو املراكز الصحية املتخصصة يف األمراض 
اعتذار أي من تلك الجهات عن قبول الحالة أو التعامل معها فيتم الرفع بذلك للحاكم اإلداري. 

)...(«.)املادة 8( )94(

املساواة
الحق يف 

الصحة

ويف الصحة 

اإلنجابية

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات

  النظام األسايس للحكم و الدولة الصادر سنة 1992 )الدستور السعودي املكتوب(. 91

  نفس املرجع اعاله. 92

  الالئحة التنفيذية لنظام الحامية من اإليذاء بتاريخ 8/5/1434ه. 93

  نفس املرجع أعاله. 94
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»يحرض عىل الطبيب إجهاض أي امرأة حامل إال إذ اقتضت ذلك رضورة إنقاذ حياتها. 

أن  أكيده  أشهر، وثبت بصورة  أربعة  أتم  الحمل  يكن  إذا مل  اإلجهاض  يجوز  ومع ذلك 

استمراره يهدد صحة األم برضر جسيم، وثبت هذا األمر بقرار من لجنة طبية تشكل طبقاً 

للرشوط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام«.)املادة 22()95(»)...( لذا 

فإن مجلس هيئة كبار العلمـاء يقرر ما ييل: )...(2 - إن كان الحمل يف الطور األول، وهي 

3 - ال   .)...( إسقاطه،  أو دفع رضر متوقع، جاز  األربعني، وكان يف إسقاطه مصلحة  مدة 

يجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة حتى تقرر لجنة طبية موثوقة أن استمراره 

خطر عىل سالمة أمه، بأن يخىش عليها الهالك من استمراره، جاز إسقاطه بعد استنفاذ 

كافة الوسائل لتاليف تلك األخطار. 4 -  بعد الطور الثالث، وبعد إكامل أربعة أشهر للحمل، 

ال يحل إسقاطه، إال أن يقرر جمع من األطباء املتخصصني املوثوقني أن بقاء الجنني يف بطن 

أمه يسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل إلنقاذ حياتها، وإمنا رخص اإلقدام عىل 

إسقاطه بهذه الرشوط ألعظم الرضرين، وجلباً لعظمى املصلحتني )...(«. )96( 

املساواة

اإلجهاض 

اآلمن

الحمل، والختالف  أعراض وأخطار يف مختلف مراحل  للحامل من  يحدث  قد  ملا   )...(«

األطباء يف بعض ما يقررونه، واالطالع عىل بعض صور قرارات طبية عىل إسقاط حملهن 

بأمر  الناس من قد يتساهل  املفاسد وجلب املصالح وألن من  بدرء  ألدىن سبب، وأخذاً 

الحمل رغم أنه محرم رشعاً، لذا فإن مجلس هيئة كبار العلمـاء يقرر ما ييل: 1 - ال يجوز 

إما   )...( - 2 إال مبربر رشعي، ويف حدود ضيقة جداً.  مراحله  مختلف  الحمل يف  إسقاط 

إسقاطه يف هذه املدة خشية املشقة يف تربية األوالد، أو خوفاً من العجز عن تكاليف 

معيشتهم وتعليمهم، أو من أجل مستقبلهم، أو اكتفاًء مبا لدى الزوجني من األوالد، فغري 
جائز)...(«. )97(

الفجـــوات

  نظام مزاولة املهن الصحية الذي أقره مجلس الوزراء يف جلسته املنعقدة بتاريخ 3 ذي القعدة 1426هـ )5 ديسمرب 2005(. 95

  قرار هيئة كبار العلامء يف اململكة العربية السعودية رقم [140] بتاريخ 20/6/1407 هـ يف إسقاط الجنني. 96

  نفس املرجع اعاله. 97
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الحماية من العنف القائم على النوع االجتماعي

النظام األسايس للحكم الصادر سنة 1992 )الدستور السعودي املكتوب(
نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص الصادر مبوجب املرسوم املليك رقم )م/40( املؤرخ يف 14 يوليو 2009

نظام الحامية من االيذاء، الصادر يف سنة 2013
وثيقة مسقط للنظام )القانون( املوحد لألحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول العربية الصادرة سنة 2001

الالئحة التنفيذية لنظام الحامية من اإليذاء بتاريخ 1434/5/8ه

الجنائية إىل أحكام الرشيعة اإلسالمية والتي ميكن تصنيفها إىل  القضايا  تخضع معالجة 

ثالث: 1(: الحدود وهي العقوبات الجزائية التي يحددها القرآن الكريم. 2) التعزير والذي 

تخضع املحاكمة فيه إىل األحكام املحلية )األعراف( وميثل الفئة األبرز من القضايا وتكون 

بحكم ويل األمر يف قضايا مثل الرشوة، التهريب وتعاطي املخدرات. و3( القصاص وهي 

الجرائم خطورة وتتضمن الرسقة،  بالعني. والحدود هي أعىل  العني  تتبع مبدأ  عقوبات 

النهب، الردة، الزنا، واللواط. ويتضمن القصاص القتل أو أي جرمية فيها أذى جسامين. 

اإلطار

»يقوم الحكم يف اململكة العربية السعودية عىل أساس العدل والشورى واملساواة وفق الرشيعة 
اإلسالمية«.)املادة 8()98(»توفر الدولة األمن لجميع مواطنيها واملقيمني عىل إقليمها وال يجوز 
36()99(»يقصد  النظام«.)املادة  أحكام  مبوجب  إال  حبسه  أو  توقيفه  أو  أحد  ترصفات  تقييد 
 -  املعاين املبينة أمامها ما مل يقض  بالعبارات واملصطلحات اآلتية: أينام وردت يف هذا النظام 
السياق خالف ذلك)...( - اإليذاء: هو كل شكل من أشكال االستغالل أو إساءة املعاملة البدنية 
أو النفسية أو الجنسية أو التهديد أو التهديد به، والذي يرتكبه شخص تجاه شخص آخر مبا 
له عليه من والية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهام من عالقة أرسية أو عالقة إعالة 
أو كفالة أو وصاية أو تبعية معيشية )...(«.)املادة 1()100(»يهدف هذا النظام إىل ضامن توفري 
والعمل  واملعالجة  املساعدة  وتقديم  الوقاية،  من خالل  أنواعه  مبختلف  اإليذاء  من  الحامية 
عىل توفري اإليواء والرعاية االجتامعية والنفسية والصحية والنظامية الالزمة، ومن خالل اتخاذ 

اإلجراءات النظامية الالزمة ملساءلة املتسبب ومعاقبته.)املادة 2( )101( 

املساواة العنف القائم 

عىل النوع 

االجتامعي

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات

 -     -     -     -     -     -     املساواة

»ميكن ملن أكمل خمسة عرش من عمره الزواج وامتنع وليه عن تزويجه جاز له رفع األمر زواج الطفالت
إىل القايض« )املادة 9()102(

الفجـــوات

  النظام األسايس للحكم، الدستور السعودي سنة 1992. 98

  نفس املرجع أعاله. 99

  نظام الحامية من اإليذاء، 2013. 100

  نفس املرجع أعاله. 101

  وثيقة مسقط للنظام )القانون( املوحد لألحوال الشخصية لدول مجلس التعاون لدول العربية سنة 2001. 102
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»1 - يجب عىل كل من يطلع عىل حالة إيذاء اإلبالغ عنها، 2 -  مع مراعاة ما تقيض به األنظمة 

القطاع  أو عسكرياً -  وكل عامل يف   - مدنياً  يلتزم كل موظف عام  العالقة من إجراءات،  ذات 

بالحالة عند علمه  إحاطة جهة عمله    -   - بحكم طبيعة عمله  إيذاء  األهيل، يطلع عىل حالة 

إجراءات  اللوائح  وتحدد  بها  العلم  فور  اإليذاء  بحالة  املختصة  الجهة  إبالغ  تلك  وعىل  بها. 

التبليغ، ويُساءل من يخالف ذلك تأديبياً« )املادة 3()103(»تتوىل الجهة املختصة أو الرشطة تلقي 

الجهات  أو عن طريق  له مبارشة  يتعرض  اإليذاء، سواء كان ذلك ممن  البالغات عن حاالت 

الحكومية، مبا فيها الجهات األمنية املختصة أو الصحية أو الجهات األهلية أو ممن يطلع عليها« 

)املادة 4()104(»ال تؤثر األحكام واإلجراءات املنصوص عليها يف هذا النظام عىل االلتزامات املرتتبة 

عىل الجهات املعنية األخرى كل بحسب اختصاصه، كام ال تخلاّ تلك األحكام واإلجراءات بأي 

حقوق أفضل تتعلق بالحامية من اإليذاء تنصاّ عليها أنظمة أخرى أو أي من االتفاقيات الدولية 
التي تكون اململكة طرفاً فيها« )املادة  13( )105(

»)...( -2عىل وحدة الحامية االجتامعية عن مبارشاتها لحاالت اإليذاء التدرج يف اتخاذ التدابري 

الالزمة ملعالجة تلك الحاالت عىل أن تعطى األولوية يف املعالجة لإلجراءات الوقائية واإلرشادية 

واالصالح بني اطراف الحالة. )...(. -5يف حاالت اإليذاء غري الخطري لوحدة الحامية االجتامعية 

أن تبقى الحالة مع عائلتها مع أخذ التعهد عىل رب األرسة أو من يقوم مقامه بتوفري الحامية 

الوحدة  موظفي  من  املختصني  ومتكني  بالوحدة  املبارش  االتصال  من  ومتكينها  للحالة  الالزمة 

من االتصال بها وزيارتها يف أي وقت ملتابعة حالتها مع أخذ التعهد عىل مصدر اإليذاء بالكف 

عن الحاق أي نوع من أنواع اإليذاء بالحالة والتزامه بإعطائها كافة حقوقها املرشوعة والقيام 

املسؤولية يف حال  كامل  وتحمله  للحالة  األساسية  الحاجات  توفري  تجاه  وواجباته  مبسؤوليته 

)املادة 7()106(»-1تعترب حالة اإليذاء خطرية إذا ما نتج عن فعل اإليذاء  مخالفته لذلك)...(«. 

رضر شديد ظاهر عىل بدن الحالة يستوجب التدخل الفوري إليقافه أو منع وقوعه أو إذا كان 

فعل اإليذاء الشديد مثبتاً بتقرير طبي كام تعترب حالة اإليذاء خطرية إذا كان فعل اإليذاء يخىش 

أو متواصل عىل حياتها أو سالمتها أو صحتها من قبل مصدر  الحالة لرضر كبري  معه تعرض 

الحالة«.  عن  املختصة  األمنية  والجهات  اإلداري  الحاكم  إبالغ  يتم  الحاالت  هذه  ويف  اإليذاء 

)املادة 8(. )107( 

املساواة العنف 

الجسدي

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات
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إذا  أو  اإليذاء تشكل جرمية،  ان واقعة  إذا رأت  الحامية االجتامعية  »يجب عىل وحدة 
اكتشفت من خالل معالجتها لحالة اإليذاء أن هناك جرمية أخرى تم ارتكابها أو التهديد 
بها يف حق الحالة أو من لهم عالقة بحالة اإليذاء، أن تقوم بإبالغ الرشطة التخاذ اإلجراءات 

النظامية حيال ذلك« )املادة 11( )108(

املساواة العنف 

اللفظي

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات

 -     -     -     -     -     -     املساواة ختان اإلناث 

 )109(

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات

»يقصد بالعبارات واملصطلحات اآلتية: أينام وردت يف هذا النظام  -  املعاين املبينة أمامها ما مل 
يقض السياق خالف ذلك)...( - اإليذاء: هو كل شكل من أشكال االستغالل أو إساءة املعاملة 
البدنية أو النفسية أو الجنسية أو التهديد أو التهديد به، والذي يرتكبه شخص تجاه شخص 
آخر مبا له عليه من والية أو سلطة أو مسؤولية أو بسبب ما يربطهام من عالقة أرسية أو 
النظام  1()110(»يهدف هذا  )...(«.)املادة  تبعية معيشية  أو  أو وصاية  كفالة  أو  إعالة  عالقة 
املساعدة  وتقديم  الوقاية  خالل  من  أنواعه  مبختلف  اإليذاء  من  الحامية  توفري  ضامن  إىل 
واملعالجة والعمل عىل توفري اإليواء والرعاية االجتامعية والنفسية والصحية والنظامية الالزمة 
ومن خالل اتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة ملساءلة املتسبب ومعاقبته« )املادة 2()111(»1 -  
به األنظمة  2 - مع مراعاة ما تقيض  اإلبالغ عنها،  إيذاء  يجب عىل كل من يطلع عىل حالة 
ذات العالقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام  - مدنياً أو عسكرياً -  وكل عامل يف القطاع 
 - بحكم طبيعة عمله -  إحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه  األهيل، يطلع عىل حالة إيذاء 
إجراءات  اللوائح  بها وتحدد  العلم  فور  اإليذاء  بحالة  املختصة  الجهة  إبالغ  تلك  بها. وعىل 

)املادة 3()112(»تتوىل الجهة املختصة أو الرشطة  التبليغ، ويُساءل من يخالف ذلك تأديبياً« 
أو عن طريق  مبارشة  له  يتعرض  ممن  ذلك  كان  سواء  اإليذاء،  البالغات عن حاالت  تلقي 
الجهات الحكومية، مبا فيها الجهات األمنية املختصة أو الصحية أو الجهات األهلية أو ممن 
النظام  هذا  يف  عليها  املنصوص  واإلجراءات  األحكام  تؤثر  )املادة  4( )113(»ال  عليها«  يطلع 
عىل االلتزامات املرتتبة عىل الجهات املعنية األخرى كل بحسب اختصاصه، كام ال تخلاّ تلك 
األحكام واإلجراءات بأي حقوق أفضل تتعلق بالحامية من اإليذاء تنصاّ عليها أنظمة أخرى أو 

أي من االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفاً فيها«.)املادة 14( )114( 

املساواة
العنف 

الجنيس، 

االغتصاب 

وخدش الحياء

 -     -     -     -     -     -     الفجـــوات
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يقصد باملصطلحات اآلتية  -  أينام وردت يف هذا النظام  -  املعاين املبينة أمام كل منها، ما مل 
يقتض السياق غري ذلك:1 االتجار باألشخاص: استخدام شخص، أو إلحاقه، أو نقله، أو إيواؤه، 
أو استقباله من أجل إساءة االستغالل.2 - الجرمية عرب الحدود الوطنية: يكون الجرم ذا طابع 
عرب وطني يف الحاالت اآلتية: أ  -  إذا ارتكب يف أكرث من دولة واحدة.ب  -  إذا ارتكب يف دولة 
واحدة، ولكن جانبا كبريا من اإلعداد أو التخطيط له أو توجيهه أو اإلرشاف عليه جرى يف 
دولة أخرى. ج  -  إذا ارتكب يف دولة واحدة، ولكن ضلعت يف ارتكابه جامعة إجرامية منظمة 
له  ولكن  واحدة،  دولة  ارتكب يف  إذا    -  واحدة.د  دولة  أكرث من  إجرامية يف  أنشطة  متارس 
آثار شديدة يف دولة أخرى.3 الجامعة اإلجرامية املنظمة: أي جامعة مؤلفة من شخصني أو 
أكرث تقوم بفعل مدبر الرتكاب جرمية االتجار باألشخاص من أجل الحصول بشكل مبارش أو 
غري مبارش عىل منفعة مادية أو مالية أو غريها. 4 الطفل: من مل يجاوز )الثامنة عرشة( من 
عمره«.)املادة 1()115(» يحظر االتجار بأي شخص بأي شكل من األشكال مبا يف ذلك إكراهه 

أو تهديده أو االحتيال عليه أو خداعة أو خطفه، أو استغالل الوظيفة أو النفوذ، أو إساءة 
استعامل سلطة ما عليه، أو استغالل ضعفه، أو إعطاء مبالغ مالية أو مزايا أو تلقيها لنيل 
موافقة شخص له سيطرة عىل آخر من أجل االعتداء الجنيس، أو العمل أو الخدمة قرسا، أو 
التسول، أو االسرتقاق أو املامرسات الشبيهة بالرق، أو االستعباد، أو نزع األعضاء، أو إجراء 
تجارب طبية عليه«.)املادة 2()116(»يعاقب كل من ارتكب جرمية االتجار باألشخاص بالسجن 
مدة ال تزيد عىل )خمس عرشة( سنة، أو بغرامة ال تزيد عىل )مليون( ريال، أو بهام معا.

)املادة 3()117(»1 - إذا ارتكبت الجرمية جامعة إجرامية منظمة. 2 - إذا ارتكبت ضد امرأة أو 
أحد من ذوي االحتياجات الخاصة. 3 - إذا ارتكبت ضد طفل حتى ولو مل يكن الجاين عاملاً 
بكون املجني عليه طفالً. 4 - إذا استعمل مرتكبها سالحاً أو هدد باستعامله. 5 - إذا كان مرتكبها 
6 - إذا كان  له سلطة عليه.  أو كانت  أو وليه  أو فروعه  أو أحد أصوله  للمجني عليه  زوجاً 
مرتكبها موظفاً من موظفي إنفاذ األنظمة. 7 - إذا كان مرتكبها أكرث من شخص. 8 - إذا كانت 
الجرمية عرب الحدود الوطنية. 9 - إذا ترتب عليها إلحاق أذى بليغ باملجني عليه، أو إصابته 

بعاهة دامئة.)املادة 4( )118( 

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش
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النظام«  هذا  يف  عليها  املنصوص  الجرائم  من  جرمية  أي  يف  عليه  املجني  برضا  يعتد  »ال 
)املادة  5( )119( »يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل خمس سنوات أو بغرامة ال تزيد عىل 
مائتي ألف ريال، أو بهام معاً، كل ممن يأيت: 1 - من استخدام القوة البدنية أو التهديد أو 
الوعد مبزية غري مستحقة أو عرضها أو منحها  الحرمان من مزية مستحقة أو  الرتهيب أو 
للتحريض عىل اإلدالء بشهادة زور أو للتدخل يف اإلدالء بها أو تقديم أدلة غري صحيحة تتعلق 
أو  البدنية  القوة  استخدام  2 - من  النظام.  املنصوص عليها يف هذا  الجرائم  بارتكاب أي من 
التهديد أو الرتهيب للتدخل يف مامرسة أي مسؤول قضايئ –أو معني بإنفاذ النظام– ملهامته 
الرسمية فيام يتعلق بأي من الجرائم املنصوص عليها يف هذا النظام«.)املادة 6()120(»يعاقب 
بالسجن مدة ال تزيد عىل سنتني أو بغرامة ال تزيد عىل مائة ألف ريال، أو بهام معاً؛ كل من 
علم بارتكاب جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا النظام أو علم بالرشوع فيها، ولو كان 
مسؤوالً عن الرس املهني أو حصل عىل معلومات أو إرشادات تتعلق بها بصفة مبارشة أو غري 
مبارشة، ومل يبلغ فوراً الجهات املختصة بذلك.)...(«.)املادة 7()121(»يعاقب بعقوبة الفاعل، كل 
من ساهم يف جرمية اإلتجار باألشخاص، وكل من تدخل يف أي من الجرائم املنصوص عليها يف 

املواد: 2 و4 و6 من هذا النظام« )املادة 8( )122( 

املساواة

االستغالل 

الجنيس

واالتجار 

بالبرش

»يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عىل سنتني أو بغرامة ال تزيد عىل مائة ألف ريال، أو بهام 
معاً. كل من علم بارتكاب جرمية من الجرائم املنصوص عليها يف هذا النظام أو علم بالرشوع 
فيها)...( ويجوز للمحكمة املختصة استثناء الوالدين واألوالد والزوجني واإلخوة واألخوات من 

أحكام هذه املادة« )املادة 7( )123( 

الفجـــوات
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الحق في العمل

النظام األسايس للحكم والدولة الصادر سنة 1992 

نظام العمل الصادر باملرسوم املليك رقم )م/51( بتاريخ 1426/8/23ه)املوافق لسنة 2005(

نظام الخدمة املدنية الصادر باملرسوم املليك رقم 49 وتاريخ 1397/7/10هـ

الئحة اإلجازات الصادرة بقرار مجلس الخدمة املدنية رقم )1037/1( وتاريخ1426/2/16ه

قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 1425/4/12ه بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل املرأة السعودية

“تُيرس الدولة مجاالت العمل لكل قادر عليه، وتسن األنظمة التي تحمي العامل وصاحب 

العمل«. )املادة 28()124(»العمل حق للمواطن، ال يجوز لغريه مامرسته إال بعد توافر الرشوط 
املنصوص عليها يف هذا النظام، واملواطنون متساوون يف حق العمل«.)املادة 3()125(»«ترسي 
أحكام هذا النظام عىل: 1 -  كل عقد عمل يلتزم مبقتضاه أي شخص بالعمل ملصلحة صاحب 
عمل وتحت إدارته أو إرشافه مقابل أجرز، 2 -  عامل الحكومة والهيئات واملؤسسات العامة 
مبن يف ذلك الذين يشتغلون يف املراعي أو الزراعة، 3 -  عامل املؤسسات الخريية، 4 -  العامل 
غل عرشة عامل فأكرث، 5 -  العامل يف املنشآت الزراعية  يف املنشآت الزراعية والرعوية التي تشاّ
التي تقوم بتصنيع منتجاتها، 6 -  العامل الذين يقومون بصفة دامئة بتشغيل اآلالت امليكانيكية 
الالزمة للزراعة أو إصالحها، 7 -  عقود التأهيل والتدريب مع غري العاملني لدى صاحب العمل 
يف حدود األحكام الخاصة املنصوص عليها يف هذا النظام، 8 -  العاملني بعض الوقت يف حدود 
ما يتعلق بالسالمة والصحة املهنية وإصابات العمل وما يقرره الوزير ».)املادة 5()126(»ترسي 
عىل العامل العريض واملوسمي واملؤقت األحكام الخاصة بالواجبات وقواعد التأديب، والحد 
اإلضايف،  والتشغيل  األسبوعية،  والراحة  اليومية  الراحة  وفرتات  العمل،  لساعات  األقىص 
والعطالت الرسمية، وقواعد السالمة، والصحة املهنية، وإصابات العمل والتعويض عنها، وما 
أرسة صاحب  أفراد   : النظام  هذا  أحكام  تطبيق  من  6()127(»يستثنى  الوزير«.)املادة  يقرره 
العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه الذين يعملون يف املنشأة التي ال تضم سواهم 1 -  خدم 
املنازل ومن يف حكمهم، 2 - عامل البحر الذين يعملون يف سفن تقل حمولتها عن خمسامئة 
النظام،  الخامسة من هذا  املادة  عليها يف  املنصوص  الفئات  الزراعة من غري  3 - عامل  طن، 

4 - العاملون غري السعوديني القادمون ألداء مهمة محددة وملدة ال تزيد عىل شهرين، )...(. 

املساواة

الحق يف 

العمل وتقلد 

الوظائف 

العامة
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يف  ومن  املنازل  لخدم  خاصة  الئحة  بوضع  املختصة  الجهات  مع  بالتنسيق  الوزارة  وتقوم 
حكمهم تحكم عالقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها 
ملجلس الوزراء«.)املادة 7()128(»لكل مواطن يف سن العمل قادر عىل العمل وراغب فيه أن 

السابقة  وأعامله  ومؤهالته  مولده  تاريخ  بيان  مع  التوظيف،  وحدة  يف  اسمه  قيد  يطلب 
 - أن ميتنع عن  ورغباته وعنوانه«.)املادة 23()129(»)...( يجب عىل صاحب العمل ما يأيت: 1 
تشغيل العامل سخرة، وأال يحتجز دون سند قضايئ أجر العامل أو جزءاً منه، وأن يعامل عامله 
باالحرتام الالئق، وأن ميتنع عن كل قول أو فعل ميس كرامتهم ودينهم،   2- أن يعطي العامل 
الوقت الالزم ملامرسة حقوقهم املنصوص عليها يف هذا النظام دون تنزيل من األجور لقاء هذا 
الوقت، وله أن ينظم مامرسة هذا الحق بصورة ال تخل بسري العمل )...(«.)املادة  61( )130(»إذا 
انتهت عالقة العمل وجب عىل صاحب العمل أن يدفع إىل العامل مكافأة عن مدة خدمته 
تحسب عىل أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس األوىل، وأجر شهر عن 
كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ األجر األخري أساساً لحساب املكافأة، ويستحق العامل 
مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها يف العمل«)املادة 84()131(»1 - يستحق العامل 
عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدتها عن واحد وعرشين يوماً، تزاد إىل مدة ال تقل عن 
ثالثني يوماً إذا أمىض العامل يف خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون اإلجازة 
بأجر يدفع مقدماً. 2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته يف سنة استحقاقها، وال يجوز النزول 
عنها، أو أن يتقاىض بدالً نقدياً عوضاً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن 
يحدد مواعيد هذه اإلجازات وفقاً ملقتضيات العمل، أو مينحها بالتناوب ليك يؤمن سري عمله، 
وعليه إشعار العامل بامليعاد املحدد لتمتعه باإلجازة بوقت كاٍف ال يقل عن ثالثني يوماً«.

نساء ويف جميع  فيها  يعمل  التي  األماكن  العمل يف جميع  )املادة 109( )132(»عىل صاحب 
كل صاحب عمل  السرتاحتهن«.)املادة 158()133(»1 - عىل  تأميناً  مقاعد،  لهن  يوفر  أن  املهن 

املربيات،  من  الكايف  العدد  فيه  يتوافر  مناسباً  مكاناً  يهيئ  أن  فأكرث  عاملة  يشغل خمسني 
لرعاية أطفال العامالت الذين تقل أعامرهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد األطفال 
فأكرث يف  عاملة  مائة  يستخدم  الذي  العمل  يلزم صاحب  أن  للوزير  يجوز    - 2 فأكرث.  عرشة 
مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو باملشاركة مع أصحاب عمل آخرين يف املدينة 
تقل أعامرهم عن  الذين  العامالت  أطفال  لرعاية  قامئة  للحضانة  دار  يتعاقد مع  أو  نفسها 
ست سنوات وذلك أثناء فرتات العمل، ويف هذه الحالة يحدد الوزير الرشوط واألوضاع التي 
تنظم هذه الدار، كام يقرر نسبة التكاليف التي تفرض عىل العامالت املستفيدات من هذه 

الخدمة«.)املادة  159( )134(
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»للمرأة العاملة التي يتوىف زوجها الحق يف إجازة بأجر كامل مدة ال تقل عن خمسة عرش يوماً 
من تاريخ الوفاة«.)املادة 160()135(»يستحق املوظف إجازة عادية مدتها ستة وثالثون )36( 
يوماً عن كل سنة من سنوات خدمته براتب كامل حسب آخر راتب تقاضاه ويجوز رصف 
اذا كانت مدة اإلجازة التي سيتمتع بها شهر فأكرث. ويرخص له بهذه اإلجازة  راتبها مقدماً 
سنوياً سواًء لفرتة واحدة أو عىل فرتات عىل أال تقل فرتة التمتع عن خمسة أيام وال يجوز 
متديد اإلجازة أكرث من مرة واحدة، وال يؤجل التمتع بها أكرث من ثالث سنوات، وعىل املوظف 
التمتع بإجازته السنوية مبا ال يقل عن 36 يوماً خالل ثالث سنوات وعىل اإلدارة إتاحة الفرصة 
للموظفني التمتع بإجازاتهم السنوية من خالل وضع برنامج سنوي لذلك يتمىش مع مصلحة 
العمل)املادة 1()136(»يجوز بقرار من الوزير املختص منح املوظف ألسباب تقبلها الجهة إجازة 
استثنائية بدون راتب ال تزيد مدتها عىل سنة خالل خمس سنوات سواء كانت لفرتة متصلة 
أو لفرتات متفرقة ولوزير الخدمة املدنية متديدها ملدة أو ملدد ال تزيد عىل سنة أخرى، عىل 
أنه بالنسبة للموظفة السعودية التي ترغب يف مرافقة زوجها أو من يعولها رشعاً إىل الخارج 
متنح بقرار من الجهة التي تتبعها إجازة استثنائية بدون راتب وذلك بقدر مدة املرافقة وبحد 
أقىص ال يتجاوز عرش سنوات متصلة أو منفصلة طوال الحياة الوظيفية، ويعامل زوج املبتعثة 
للدراسة يف الخارج أو أحد محارمها الرشعيني إذا كان من موظفي الخدمة املدنية وفق هذه 

القواعد« )املادة 20()137(»نص هذا القرار عىل تسعة إجراءات لتوسيع فرص ومجاالت عمل 

املرأة السعودية وهي: “-1عىل الجهات الحكومية التي تصدر تراخيص ملزاولة األنشطة 

النساء الستخراج الرتاخيص  االقتصادية -كل جهة يف مجال اختصاصها- استقبال طلبات 

الالزمة ملزاولة تلك األنشطة التي متنحها هذه الجهات، وإصدارها وفقا لألنظمة والضوابط 

الرشعية. -2عىل جميع الجهات الحكومية التي تقدم خدمات ذات عالقة باملرأة، إنشاء 

وحدات وأقسام نسائية -بحسب ما تقتضيه حاجة العمل فيها وطبيعته-خالل مدة ال 

تزيد عىل سنة من تاريخ صدور هذا القرار)...(. -4عىل الجهات ذات العالقة تخصيص 

أراض أو مناطق داخل حدود املدن، وتهيئتها إلقامة مرشوعات صناعية تعمل فيها النساء. 

)...(.-7عىل وزارة العمل -باالشرتاك مع وزارة االقتصاد والتخطيط، ووزارة الخدمة املدنية- 

وضع خطة وطنية متكاملة للقوى العاملة النسائية السعودية، تحدد االحتياجات الفعلية 

تاريخ صدور هذا  التخصصات، خالل سنة من  النسائية يف مختلف  العاملة  القوى  من 
القرار)...(« )املادة 1( )138(
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»يستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام: أفراد أرسة صاحب العمل، وهم زوجه وأصوله وفروعه 
الذين يعملون يف املنشأة التي ال تضم سواهم. 1 -  خدم املنازل ومن يف حكمهم. 2 - عامل البحر 
الفئات  غري  من  الزراعة  3 - عامل  طن.  خمسامئة  عن  حمولتها  تقل  سفن  يف  يعملون  الذين 
املنصوص عليها يف املادة الخامسة من هذا النظام. 4 - العاملون غري السعوديني القادمون ألداء 
مهمة محددة وملدة ال تزيد عىل شهرين. 5 - العبو األندية واالتحادات الرياضية ومدربوها. وتقوم 
الوزارة بالتنسيق مع الجهات املختصة بوضع الئحة خاصة لخدم املنازل ومن يف حكمهم تحكم 
عالقتهم مع مستخدميهم، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف منهم، وترفعها ملجلس الوزراء3«.

)املادة 7()139(»مع مراعاة ما ورد يف املادة الرابعة من هذا النظام تعمل املرأة يف كل املجاالت 
التي تتفق مع طبيعتها، ويحظر تشغيلها يف األعامل الخطرة أو الصناعات الضارة، ويحدد الوزير 
بقرار منه املهن واألعامل التي تعد ضارة بالصحة أو من شانها أن تعرض النساء ألخطار محددة 
مام يجب معه حظر عملهن فيها أو تقييده برشوط خاصة«.)املادة 149()140(»ال يجوز تشغيل 
النساء أثناء فرتة من الليل ال تقل عن إحدى عرشة ساعة متتالية إال يف الحاالت التي يصدر بها 

فرص  لتوسيع  إجراءات  تسعة  القرار عىل  هذا  »نص   )141(  )150 )املادة  الوزير«  من  قرار 

ومجاالت عمل املرأة السعودية وهي: )...( -6عىل وزارة العمل التنسيق مع وزارة الخدمة 

املدنية، ووزارة الشئون االجتامعية، التخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ أسلوب العمل عن 

بعد كأحد املجاالت الجديدة التي ميكن أن تعمل من خاللها املرأة، وتنفيذ برنامج األرس 
املنتجة، وتوفري الدعم الالزم إلنجاحها)...(« )املادة 1( )142(
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السياسات والتشريعات االجتماعية
النظام األسايس للحكم و الدولة الصادر سنة 1992

املوافق  هــ   1389/9/6 وتاريخ   22  / م  رقم  امللكــي  املرســوم  مبوجــب  االجتامعيـــة  التأمينـــات  نظــام 

1969/11/15م وتعديالته إىل حد 2000

قانـــون الضامن االجتمـــاعي السعودي رقم )19( لسنة 2001 التاريخ 1382/3/18هـ

نظام العمل والصادر باملرسوم املليك رقم )م/51( وتاريخ 1426/8/23)املوافق لسنة 2005(
نظام الخدمة املدنية الصادر باملرسوم املليك رقم 49 وتاريخ 1397/7/10 ه

»تدل الكلامت والعبارات الواردة يف هذا النظام عىل معانيها املرشوحة أمامها ما مل يرد نص 
مخالف: 1 -الوزير: وزير العمل والشؤون االجتامعية. 2 -التأمينات: التأمينات االجتامعية 
املنصوص عليها يف هذا النظام. 3 -املؤسسة: املؤسسة العامة للتأمينات االجتامعية. -4الالئحة 
أو اللوائح : القرارات التي تتضمن قواعد تنظيمية أو أحكاماً تنفيذية عامة وفقاً لهذا النظام. 
-5التعويضات : املزايا التي يوفرها كل فرع من فروع النظام، سواء كانت تلك املزايا نقدية 
كل  العمل:  -صاحب   6 يتبعه.  وما  كالعالج  خدمات  أم  والبدالت،  والعائدات  كاملعاشات 
فيه  تتوافر  أكرث  أو  عامالً  يستخدم  النظام-  عليه هذا  -ينطبق  اعتباري  أو  شخص طبيعي 
الرشوط املنصوص عليها يف هذا النظام .7 -املشرتك: كل من يخضع للتأمينات رجالً كان أو 
امرأة، وعىل ذلك فإن استخدام تعبري املذكر يف أي نص يشمل أيضاً املرأة مادام أن املعنى 
يستقيم بذلك . ويوصف هذا املشرتك بأنه املشرتك إلزامياً إذا كان من العامل املذكورين يف 
الفقرة الثالثة من املادة الرابعة، ويوصف بأنه املشرتك اختيارياً إذا كان من الفئات املذكورة 
يف الفقرة الرابعة من املادة الرابعة، والفقرة األوىل من املادة الثامنة. -8أفراد العائلة هم : 
أ( أرملة أو أرمل املتوىف ، واألرمل هو الذي توفيت زوجته املشرتكة يف النظام إذا كان عاجزاً 
عن الكسب وذلك إىل حني زوال عجزه. ب( األبناء الذكور الذين تقل أعامرهم عن إحدى 
وعرشين سنة حتى يكملوا هذه السن، والبنات حتى زواجهن، وميدد الحد األقىص لعمر 
األبناء الذكور حتى يكملوا ستاً وعرشين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم يف مؤسسة تعليمية 
مهنية  فعالية  أي  عاجزين عن مامرسة  بقائهم  للسن طيلة  أي حد  وال يشرتط  مهنية،  أو 
بسبب مرض مزمن أو عاهة. ج( أبناء وبنات االبن الذي تويف أثناء حياة املشرتك يف النظام، 
وكانوا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته بالرشوط املتعلقة باألبناء والبنات. د( أب وأم املشرتك 
املتوىف اللذان كانا تحت إعالته حتى تاريخ وفاته، برشط أن يكون األب غري قادر عىل العمل، 
أو تجاوز الستني من عمره وال يعمل. هـ( الجد والجدة بالرشوط املتعلقة باألب واألم. و( 
أخوة وأخوات املتوىف بالرشوط املشار إليها بالنسبة لألبناء والبنات، برشط أن يكونوا تحت 
إعالته حتى تاريخ الوفاة. -9إصابة أو إصابات العمل : الحوادث التي تقع أثناء العمل أو 

بسببه واألمراض املهنية املبينة يف املادة السابعة والعرشين«.)املادة 2( )143( 

اإلطار
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وتدعم  الشيخوخة  العجز،  املرض،  الطوارئ،  حالة  يف  وأرسته  املواطن  حق  الدولة  »تكفل 
الخريية«  األعامل  يف  اإلسهام  عىل  واألفراد  املؤسسات  وتشجع  االجتامعي  الضامن  نظام 
)املادة  27( )144(»األشخاص الذين لُهم الحق يف الحصول عىل معاش ِطبقاً ألحكام هذا الِنظام، 
مجهول  ويُعترب  1 - اليتامى،  وهم:  الِنظام،  هذا  يف  املطلوبة  الرشوط  فيهم  تتوافر  أنَّ  برشط 
األب أو مفقوِد يف ُحكم اليتيم. 2 - العاِجزون عن العمل عجزاً كُلياً، سواء بسبَّب الشيخوخة أو 
 لغري ذلك ِمن األسباب الصحية، الذين ال عائل لُهم. 3 - املرأة التي ال عائل لها«.)املادة 1()145(

 »يُستحق معاش املرأة التي ال عائله لها: لُكِل امرأة تجاوزت الثامنة عرشة ِمن ُعمرِها وليس 
5()146(»تستِحق  أرملة«.)املادة  أو  ُمطلقة  أو  ُمتزِوجة  كانت  إذا  النظر عامَّ  عائل، وبغض  لها 
املرأة التي ال عائل لها معاشاً ال يقل عن )360( ثالمثائة وستني ريال سنوياً. كذلك تستحق 
معاشاً إضافياً ال يقل عن )120( مائة وعرشين رياالً عن كُل ولد ِمن أوالِدها – ذكر كان أو 
أُنثى – إذا كانت ِسُنه دون الثامنة عرشة، ومل يُكن لها عائل سواِها. وال يجوز أنَّ مُينح املعاش 
د أوالِدها، ويجوز ملصلحة الضامن االجِتامعي  اإلضايف ألكرث من أربعة أوالد بغض النظر عن عدَّ
إيواء املرأة التي ال عائل لها والتي تعيش مبُفرِدها يف إحدى املؤسسات التي تُنشأ لهذا الغرض«.

)املادة 9( )147( 
فرع  -يطبق   1 اآليت:  التفصيل  حسب  املعاشات  وفرع  املهنية  األخطار  فرع  يطبق   ،)...(«
أو  الجنسية  أو  الجنس  أي متييز يف  العامل دون  إلزامية عىل جميع  املهنية بصورة  األخطار 
السن. )...( 3 - يشرتط لتطبيق النظام وفقاً لحكم الفقرتني األوىل والثانية ، أن يكون العامل 
يعمل مبوجب عقد عمل ملصلحة صاحب عمل أو أكرث مهام كانت مدة العقد أو طبيعته أو 
شكله، ومهام كان مبلغ األجر املدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل 
اململكة، أو أن يكون العامل سعودياً ويعمل خارج اململكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس 
داخل اململكة، ووفق ما تحدده الالئحة)...(.. 5 - مع عدم اإلخالل بأحكام املادة الخامسة ، 
يجوز بقرار من الوزير - بناًء عىل موافقة مجلس اإلدارة - اتخاذ تدابري خاصة تهدف إىل أن 
يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنني من غري الفئات املنصوص عليها يف هذه املادة. 
تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي تحدث مستقبالً نطاق تطبيقه«. )املادة 4( )148(

املساواة

الضامن 

االجتامعي 

»1 - يستثنى من التأمينات املنصوص عليها يف هذا النظام: أ -  موظفو الدولة املدنيون وأفراد 
القوات املسلحة والرشطة الذين يتمتعون بأنظمة معاشات التقاعد الخاصة مبوظفي الدولة 
املدنيني والعسكريني، املوظفون األجانب الذين يعملون يف البعثات الدولية أو السياسية أو 
العسكرية األجنبية.. ب -  العامل الذين يعملون باألعامل الزراعية أو الحراجية أو الرعي، وال 
يشمل هذا االستثناء الخاضعني منهم لنظام العمل والعامل والعاملني يف الجهات الحكومية 
واملؤسسات العامة، وكذلك العاملني منهم يف املؤسسات الخاصة والرشكات التي تتوافر لديها 

املعايري والضوابط التي تحددها الالئحة. )...( 

الفجـــوات

  النظام األسايس للحكم الصادر باألمر املليك رقم 1/90( وتاريخ 27/8/1412هـ. 144

  قانـــون الضامن االجتمـــاعي السعودي رقم )19( لسنة 2001 التاريخ 18/3/1382هـ. 145

  نفس املرجع أعاله. 146

  نفس املرجع أعاله. 147

  نظــام التأمينـــات االجتامعيـــة مبوجــب املرســوم امللكــي رقم م / 22 وتاريخ 6/9/1389 هــ املوافق 15/11/ 1969م وتعديالته اىل حد 2000 . 148
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 د (  خدم املنازل.)...(. و -  عامل االستصناع )العامل الذين يعملون يف منازلهم(. ز (  أفراد أرسة 
صاحب العمل الذين يعملون يف املنشآت العائلية التي ال يعمل بها سواهم من العامل. ومع 
ذلك يحق ألي من هؤالء املذكورين يف )ز( و )ح( طلب االنتفاع بأحكام هذا النظام وفق 
أحكام الفقرة الرابعة من املادة الرابعة. ح -  يجوز بقرار من الوزير بناًء عىل موافقة مجلس 
اإلدارة، ووفق أحكام املادة السادسة، أن يخضع للنظام كل أو بعض الفئات املذكورة يف البنود 

)جـ، د، هـ( من الفقرة السابقة«.)املادة 5( )149(

الفجـــوات
الضامن 

االجتامعي

املحتمل  التاريخ  السابقة عىل  األربعة  األسابيع  إجازة وضع ملدة  الحق يف  العاملة  »للمرأة 

للوضع، واألسابيع الستة الالحقة له، ويحدد التاريخ املرجح للوضع بوساطة طبيب املنشأة 

أو مبوجب شهادة طبية مصدقة من جهة صحية ويحظر تشغيل املرأة خالل األسابيع الستة 

التالية مبارشة للوضع« )املادة 151()150(»عىل صاحب العمل أن يدفع إىل املرأة العاملة أثناء 

انقطاعها عن عملها يف إجازة الوضع ما يعادل نصف أجرها، إذا كان لها خدمة سنة فأكرث 

بدء  يوم  فأكرث  سنوات  ثالث  خدمتها  مدة  بلغت  إذا  كاملة  واألجرة  العمل،  صاحب  لدى 

اإلجازة، وال تدفع إليها األجرة أثناء إجازتها السنوية العادية إذا كانت قد استفادت يف السنة 

نفسها من إجازة وضع بأجر كامل، ويدفع إليها نصف أجرها أثناء اإلجازة السنوية، إذا كانت 

قد استفادت يف السنة نفسها من إجازة وضع بنصف أجر« )املادة  152( )151(»عىل صاحب 

والوالدة«.)املادة  153()152(»يحق  الحمل  أثناء  العاملة  للمرأة  الطبية  الرعاية  توفري  العمل 

للمرأة العاملة عندما تعود إىل مزاولة عملها بعد إجازة الوضع أن تأخذ بقصد إرضاع مولودها 

فرتة أو فرتات لالسرتاحة ال تزيد يف مجموعها عىل الساعة يف اليوم الواحد، وذلك عالوة عىل 

فرتات الراحة املمنوحة لجميع العامل، وتحسب هذه الفرتة أو الفرتات من ساعات العمل 

الفعلية، وال يرتتب عليها تخفيض األجر«.)املادة 154( )153( »ال يجوز لصاحب العمل فصل 

العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء متتعها بإجازة الوضع«.)املادة  155(  )154( 

املساواة
حقوق األم 

العاملة

  نظــام التأمينـــات االجتامعيـــة مبوجــب املرســوم امللكــي رقم م / 22 وتاريخ 6/9/1389 هــ املوافق 15/11/ 1969م وتعديالته اىل حد 2000 . 149

  نظام العمل والصادر باملرسوم املليك رقم )م/51( وتاريخ 23/8/1426ه. 150

  نفس املرجع أعاله. 151

  نفس املرجع أعاله. 152

  نفس املرجع أعاله. 153

  نفس املرجع أعاله. 154
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»ال يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فرتة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت 

املرض بشهادة طبية معتمدة، عىل أال تتجاوز مدة غيابها مائة ومثانني يوماً، وال يجوز فصلها 

يوماً  املائة والثامنني  النظام خالل  املنصوص عليها يف هذا  بغري سبب مرشوع من األسباب 

السابقة عىل التاريخ املحتمل للوالدة« )املادة 156( )155( »يسقط حق العاملة فيام تستحقه 

بها،  إجازتها املرصح  أثناء مدة  إذا عملت لدى صاحب عمل آخر  الباب  وفقاً ألحكام هذا 

ولصاحب العمل األصيل – يف هذه الحالة – أن يحرمها من أجرها عن مدة اإلجازة، أو أن 

يسرتد ما أداه لها« )املادة 157( )156( »أ( تستحق املوظفة إجازة وضع بكامل الراتب مدتها 

أو  الحصول عىل فرتة  لها  التفرغ لرعاية مولودها فيجوز  إذا رغبت املوظفة  )60( يوماً: 

فرتات إجازة أمومة مدتها )ثالث سنوات( كحد أعىل طوال خدمتها يف الدولة بربع الراتب 

بعد نهاية إجازة الوضع الواردة يف الفقرة )أ( من هذه املادة، عىل االٌ يقل ما يرصف لها 

عن ألف وخمسامئة )1500( ريال شهرياً، وذلك وفق الضوابط التالية: 1 - أن يكون منح 

هذه اإلجازة للموظفة خالل الثالث سنوات األوىل من عمر الطفل 2 - للجهة اإلدارية تأجيل 

منح هذه اإلجازة ملدة ال تتجاوز)60( يوماً من تاريخ تقديم الطلب إذا اقتضت مصلحة 

العمل ذلك، ويجوز متديد فرتة اإلجازة برشط موافقة الجهة اإلدارية يف نطاق حدها األعىل 

املشار إليه. 3 - أال تقل مدة هذه اإلجازة للمعلمة عن فصل درايس واستثناء من ذلك يجوز 
منحها هذه اإلجازة بقية الفصل برشط أن تكون متصلة بإجازة الوضع« )املادة 22(. )157(

»)...( -9عىل وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ومجلس الغرف التجارية الصناعية 
السعودية، دراسة إجازة األمومة للمرأة العاملة، للنظر يف مدها مبا يعطي حافزا وميزة 

إضافية للمرأة، ومبا ال يؤثر عىل الرغبة يف توظيفها)...(« )املادة 1( )158(

املساواة

حقوق األم 

العاملة

»يسقط حق العاملة فيام تستحقه وفقا ألحكام هذا الباب، إذا عملت لدى صاحب عمل 
آخر أثناء مدة اإلجازة املرصح بها، ولصاحب العمل األصيل – يف هذه الحالة – أن يحرمها من 

أجرها عن مدة اإلجازة، أو أن يسرتد ما أداه لها«)املادة 157( )159( 
الفجـــوات

  نظام العمل والصادر باملرسوم املليك رقم )م/51( وتاريخ 23/8/1426ه. 155

  نفس املرجع أعاله. 156

  نظام الخدمة املدنية الصادر باملرسوم املليك رقم 49 وتاريخ 10/7/1397هـ. 157

  قرار مجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 12/4/1425 ه بشأن زيادة فرص ومجاالت عمل املرأة السعودية. 158

  نفس املرجع أعاله. 159
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»مع مراعاة أحكام املادتني الخامسة والسادسة، يطبق فرع األخطار املهنية وفرع املعاشات 

العامل  جميع  عىل  إلزامية  بصورة  املعاشات  فرع  2 - يطبق   )...( اآليت:  التفصيل  حسب 

النظام  العامل عند بدء تطبيق  الجنس، برشط أن يكون سن  السعوديني دون أي متييز يف 

عليه دون سن الستني، وإن كان العامل ممن سبقت معاملته بنظام التأمينات ثم عاد إىل 

عمل خاضع لهذا النظام يف سن الستني أو أكرث فإنه يعامل وفق األحكام اآلتية: أ -  إذا كان 

قد سبق أن استحق معاشاً عن مدة اشرتاكه السابقة فإنه يخري بني أن يعفى من االشرتاك 

عن مدة عمله الجديدة، أو أن يستأنف اشرتاكه يف النظام برشط أن تكون سنه دون سن 

الخامسة والستني، أما إن بلغ هذه السن يف تاريخ العودة إىل العمل فإنه ال يخضع للنظام عن 

مدة عمله الالحقة. ب(   إذا كان غري ذي معاش فإنه يطبق عليه النظام مهام كانت سنه يف 

تاريخ عودته. 3 -  يشرتط لتطبيق النظام وفقاً لحكم الفقرتني األوىل والثانية، أن يكون العامل 

يعمل مبوجب عقد عمل ملصلحة صاحب عمل أو أكرث مهام كانت مدة العقد أو طبيعته أو 

شكله، ومهام كان مبلغ األجر املدفوع أو نوعه، وأن يكون أداء العمل بصورة رئيسة داخل 

مقره  عمل  صاحب  لحساب  اململكة  خارج  ويعمل  سعودياً  العامل  يكون  أن  أو  اململكة، 

اختيارية  املعاشات بصورة  4 - يطبق فرع  الالئحة.  اململكة، ووفق ما تحدده  الرئيس داخل 

أنفسهم،  لحساب  يزاولون  الذين  أو  الحرة،  باملهن  املشتغلني  السعوديني  املواطنني   عىل 

وعىل  الخدمات،  مجال  يف  أو  زراعياً  أو  صناعياً  أو  تجارياً  نشاطاً  غريهم  مع  باملشاركة  أو 

الحرفيني، وعىل السعوديني الذين يعملون خارج اململكة دون أن يكونوا مرتبطني بعالقة عمل 

مع صاحب عمل مقره الرئيس داخل اململكة، وذلك وفقاً ملا تحدده الالئحة من أحكام، )...(. 

5 -  مع عدم اإلخالل بأحكام املادة الخامسة، يجوز بقرار من الوزير -  بناًء عىل موافقة مجلس 

اإلدارة  -  اتخاذ تدابري خاصة تهدف إىل أن يشمل أي فرع من فروع التأمينات مواطنني من 

غري الفئات املنصوص عليها يف هذه املادة. تحدد أحكام كل فرع من فروع التأمينات التي 
تحدث مستقبالً نطاق تطبيقه«.)املادة 4()160(

املساواة

التقاعد/

املعاش
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»1 - أ( إذا بلغ املشرتك ستني سنة كاملة، وتوقف عن مامرسة أي نشاط خاضع للنظام، يحق له 

الحصول عىل معاش التقاعد متى كانت مدة اشرتاكه )120( مائة وعرشين شهراً عىل األقل. 

ب( يجوز للمشرتك الذي مل يبلغ سن الستني ومل يعد خاضعاً ألحكام هذا النظام الحصول عىل 

معاش التقاعد متى بلغت مدة اشرتاكه )300( ثالمثائة شهراً عىل األقل)...(«.)املادة 38( )161( 

املساواة

التقاعد/

املعاش
»1 -  )...(. ج( يحق للمرأة املشرتكة التي مل تعد خاضعة ألحكام هذا النظام أن تتسلم معاشها 

املستحق متى بلغت )55( خمساً وخمسني سنة، وكانت مدة اشرتاكها )120( مائة وعرشين 

شهراً عىل األقل« )املادة 38( )162( »)...( يحق للمشرتك يف حالة تركه العمل الخاضع للنظام 

تسلم تعويض الدفعة الواحدة املستحق طبقاً ألحكام الفقرة املذكورة، دون انتظار بلوغ سن 

الستني أو حدوث عجز، وذلك )...( ب( إذا كان املشرتك امرأة)...(« )املادة 41( )163( 

الفجـــوات
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حق التقاضي والوصول إلى العدالة

النظام األسايس للحكم والدولة الصادر سنة 1992 )الدستور السعودي املكتوب(
نظام القضاء الصادر باملرسوم املليك رقم 78 بتاريخ 19 /9/ 1428 هـ املوافق 1 /10/ 2007

اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية الصادر عام 1423 هـ واملعدلة عام 1428 هـ
نظام قضاء التنفيذ الصادر باملرسوم املليك رقم 53 بتاريخ 13 /8/ 1433 هـ املوافق 3 /7/ 2012

نظام الحامية من اإليذاء، الصادر سنة 2013
نظام املحاماة السعودي )164(

حقوق املرأة يف األنظمة القضائية السعودية )165(
التعميم رقم 469/3 يف 30 /1/ 1380هـ 

التعميم رقم 108/12/ت يف 9 /7/ 1399هـ
التعميم رقم 137/12/ت يف 10 /7/ 1396هـ
 التعميم رقم 8/172/ت يف 9 /9/ 1408هـ 

نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 عام 1422 هـ و املصادق عليه باملرسوم املليك رقم 
)م/39( لسنة 1422 هـ

نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص الصادر مبوجب املرسوم املليك رقم 40 املؤرخ يف 14 يوليو 2009
الالئحة التنفيذية لنظام الحامية من اإليذاء بتاريخ 8 /5/ 1434هـ

التنفيذية -السلطة  القضائية  -السلطة  من:  الدولة  يف  السلطات   »تتكون 
وغريه  النظام  لهذا  وفقاً  وظائفها  أداء  يف  السلطات  هذه  وتتعاون  التنظيمية.  -السلطة 
»القضاء سلطة مستقلة  )املادة 44()166(.  السلطات«  من األنظمة وامللك هو مرجع هذه 
 .)167()46 )املادة  اإلسالمية«  الرشيعة  سلطان  لغري  قضائهم  يف  القضاة  عىل  سلطان  وال 
»حق التقايض مكفول بالتساوي للمواطنني واملقيمني يف اململكة ويبني النظام اإلجراءات 
الثالثة والخمسني من هذا  املادة  ما ورد يف  )املادة 47()168(. »مع مراعاة  لذلك«  الالزمة 
»يبني   .)169()49 )املادة  والجرائم«  املنازعات  جميع  يف  الفصل  يف  املحاكم  تختص  النظام 
النظام تكوين املجلس األعىل للقضاء واختصاصاته كام يبني ترتيب املحاكم واختصاصاتها« 
)املادة  51()170(. »يتم تعيني القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر مليك بناء عىل اقرتاح من املجلس 
األعىل للقضاء وفقاً ملا يبينه النظام« )املادة 52()171(. » يبني النظام ترتيب ديوان املظامل 
واختصاصاته« )املادة  53()172(. »يبني النظام ارتباط هيئة التحقيق واالدعاء العام وتنظيمها 

واختصاصاتها«.)املادة  54()173( 

املساواة حق التقايض

164 . http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/management/legalprof/pages/legalSystem.aspx  

165 . http://www.moj.gov.sa/ar-sa/Pages/WomenRights.aspx  

  النظام األسايس للحكم والدولة الصادر سنة 1992 )الدستور السعودي املكتوب(. 166

  نفس املرجع أعاله. 167

  نفس املرجع أعاله. 168

  نفس املرجع أعاله. 169

  نفس املرجع أعاله. 170

  نفس املرجع أعاله. 171

  نفس املرجع أعاله. 172
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»يكون للمدعي بالنفقة الخيار يف إقامة دعواه يف املحكمة التي يقع يف نطاق اختصاصها 
محل إقامة املدعى عليه أو املدعي. وتشمل هذه املادة كون املستفيد من النفقة ذكراً أو 
أنثى )...(«)املادة 37()174(»تكون املرافعة علنية إال إذا رأى القايض من تلقاء نفسه أو بناًء 
أو  العامة،  أو مراعاة لآلداب  النظام،  محافظة عىل  الخصوم إجراءها رساً  عىل طلب أحد 
لحرمة األرسة«.)املادة 61()175(»ال يجوز توقيع عقوبة جزائية عىل أياّ شخص إال عىل أمر 
محظور ومعاقب عليه رشعا أو نظاما، وبعد ثبوت إدانته بناء عىل حكم نهايئ بعد محاكمة 
تْجرى وفقا للوجه الرشعي«.)املادة 3()176(»يهدف هذا النظام إىل ضامن توفري الحامية من 
اإليذاء مبختلف أنواعه من خالل الوقاية، وتقديم املساعدة واملعالجة )...( النظامية الالزمة، 

ومن خالل اتخاذ اإلجراءات النظامية الالزمة ملساءلة املتسبب ومعاقبته.)املادة 2()177(

املساواة

حق التقايض

»يجوز رد القايض )...( ج -  إذا كانت الدعوى املنظورة ملطلقته التي له منها ولد فقط مام 
قد يسمح مبفهوم املخالفة بعدم رده يف حالة إقامة الدعوى من مطلقته إن مل يكن له 
منها ولد«.)املادة 92()178(»1 - تسمع شهادة كل شاهد عىل انفراد بحضور الخصوم وبدون 
حضور باقي الشهود الذين مل تسمع شهادتهم عىل أن تخلفهم ال مينع من سامعها، وعىل 
الشاهد أن يذكر اسمه الكامل وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم بالقرابة 
التحقق عن هويته وإذا كان الشهود  أو االستخدام أو غريها إن كان له اتصال بهم مع 
مبوجب  التنفيذ  119()179(»يتم  سوياً«.)املادة  منهن  اثنتني  كل  بني  التفريق  فيتم  نساء 
الزوجة  عىل  الحكم  املادة  هذه  تشمل  التنفيذ.وال  صيغة  عليها  املوضوع  الحكم  نسخة 
بالعودة إىل بيت الزوجية حيث تفهم عند الحكم بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت 
العودة، ويدون ذلك يف الضبط والصك)...(«.)املادة 196()180(» وجوب تواجد املحرم مع 
بد من حضور  كانت مسجونة فال  فإذا  تكن مسجونة  إذا مل  التحقيق معها  املراد  املرأة 
املرأة)...()املادة  املحقق مع  التحقيق وذلك منعا لخلوة  أو املرشفة طوال فرتة  السجانة 
5(«)181(»تسجيل الوكاالت من املرأة سواء كانت ملحرم أو لغري محرم وأنه ال ينبغي وضع أي 
قيود عىل ذلك«.)املادة 1()182(»ال ينبغي إلزام املرأة املخدرة بالحضور إىل الدوائر الرسمية 
ملا يلحقها من حرج ومشقة ومزاحمة للرجال ويكتفى بضبط إقرار املرأة مبنزلها بحضور 
 شاهدين يعرفانها وأنه يلزم كاتب العدل الخروج إىل منزل املرأة لضبط إقرارها)املادة 2()183(

»1 -التعامل الفوري مع البالغات من خالل التواصل مع الحالة وتقييم وضعها من حيث 

الخطورة واجراء التقويم الطبي لها إذا لزم األمر واتخاذ كافة اإلجراءات الالزمة واملناسبة 

للتعامل مع الحالة وال يتطلب قبول البالغ ومبارشته موافقة الويل أو َمن يف حكمه. )...( 

الفجـــوات

  اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية الصادر عام 1423 هـ واملعدلة عام 1428 هـ. 174

  نفس املرجع أعاله. 175

  نظام اإلجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 عام 1422هـ واملصادق عليه باملرسوم املليك رقم )م/39( لسنة 1422هـ. 176

  نظام الحامية من اإليذاء، 2013. 177

  اللوائح التنفيذية لنظام املرافعات الرشعية الصادر عام 1423 هـ و املعدلة عام 1428هـ. 178

  نفس املرجع أعاله. 179

  نفس املرجع أعاله. 180
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  نفس املرجع أعاله. 182

  التعميم رقم 137/12/ت يف 10/7/1396هـ حقوق املرأة عند التوكيل. 183
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)...( 3 -إذا رأت وحدة الحامية االجتامعية أن مصلحة الحالة تقتيض االكتفاء مبعالجة الحالة من 
خالل توفري التوجيه واإلرشاد النفيس واألرسي واالجتامعي فعليها التأكد من أن هذا اإلجراء لن 
يرتتب عليه إلحاق رضر أشد بالحالة وذلك من خالل األخذ باالعتبار الوسائل الالزمة للمحافظة 
عىل سالمة الحالة)...(. 6 -يف حال رفض مصدر اإليذاء الحضور ملقر وحدة الحامية االجتامعية 
الوحدة من الرشطة ضبطه وإحضاره إىل مقرها حتى يتم  التجاوب مع تعليامتها، تطلب  أو 
االنتهاء من فحص البالغ املقدم ضده ويطبق هذا اإلجراء عىل كل من مل ميتثل ألوامر الوحدة 

او التجاوب مع تعليامتها من األشخاص الذين تربطهم عالقة بحالة اإليذاء«.)املادة 7( )184(

الفجـــوات حق التقايض

أحد  ترصفات  تقييد  يجوز  وال  إقليمها  عىل  واملقيمني  مواطنيها  لجميع  األمن  الدولة  توفر 
النظام تكوين املجلس  النظام«.)املادة 36()185(»يبني  أو توقيفه أو حبسه إال مبوجب أحكام 
األعىل للقضاء واختصاصاته كام يبني ترتيب املحاكم واختصاصاتها«.)املادة 51()186( »يتم تعيني 
القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر مليك بناء عىل اقرتاح من املجلس األعىل للقضاء وفقاً ملا يبينه 
»يبني  واختصاصاته«.)املادة  53()188(  املظامل  ديوان  ترتيب  النظام  يبني   «)187()52 النظام«.)املادة 
النظام ارتباط هيئة التحقيق واالدعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها« )املادة 54()189( »يقوم الحكم 
يف اململكة العربية السعودية عىل أساس العدل والشورى، واملساواة وفق الرشيعة اإلسالمية« 
)املادة 8()190( ويبقى »مجلس امللك ومجلس ويل العهد، مفتوحان لكل مواطن، ولكل من له 
شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيام يُعرض له من الشؤون« 
)املادة 43()191(. »إذا كان يف املسكن نساء ومل يكن الغرض من الدخول ضبطهن وال تفتيشهن، 
وجب أن يكون مع القامئني بالتفتيش امرأة، وأن مُيَكَّنَّ من االحتجاب، أو مغادرة املسكن، وأن 
مُيْنحَن التسهيالت الالزمة لذلك مبا ال يرض مبصلحة التفتيش ونتيجته« )املادة 53()192(. »ال ينفذ 
الحكم الصادر عىل الزوجة بالعودة اىل بيت الزوجية جربا« )املادة 75()193(»ال يجوز الحبس 
التنفيذي يف األحوال اآلتية: )...( إذا كانت امرأة حامال أو كان لها طفل مل يتجاوز الثانية من 
عمره« )املادة 84( 194( »1 - يجب عىل كل من يطلع عىل حالة إيذاء اإلبالغ عنها، 2 - مع مراعاة 
ما تقيض به األنظمة ذات العالقة من إجراءات، يلتزم كل موظف عام  - مدنياً أو عسكرياً -  وكل 
عامل يف القطاع األهيل، يطلع عىل حالة إيذاء  - بحكم طبيعة عمله -  إحاطة جهة عمله بالحالة 
اللوائح  العلم بها وتحدد  عند علمه بها. وعىل تلك إبالغ الجهة املختصة بحالة اإليذاء فور 

إجراءات التبليغ، ويُساءل من يخالف ذلك تأديبياً« )املادة 3( )195( 

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

  الالئحة التنفيذية لنظام الحامية من اإليذاء بتاريخ 8/5/1434ه. 184

  النظام األسايس للحكم والدولة . 185

  نفس املرجع أعاله. 186

  نفس املرجع أعاله. 187

  نفس املرجع أعاله. 188

  نفس املرجع أعاله. 189

  نفس املرجع أعاله. 190

  نفس املرجع أعاله. 191

  نظام االجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 عام 1422هـ واملصادق عليه باملرسوم املليك رقم )م/39( لسنة 1422هـ. 192

  نظام قضاء التنفيذ السعودي الصادر باملرسوم املليك م / 53 عام 1433هـ املوافق 2012 م. 193

  نفس املرجع أعاله. 194
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البالغات عن حاالت اإليذاء، سواء كان ذلك ممن  »تتوىل الجهة املختصة أو الرشطة تلقي 

أو  املختصة  األمنية  الجهات  فيها  مبا  الحكومية،  الجهات  طريق  عن  أو  مبارشة  له  يتعرض 

الصحية أو الجهات األهلية أو ممن يطلع عليها« )املادة 4()196(»ال تؤثر األحكام واإلجراءات 

كل  األخرى  املعنية  الجهات  عىل  املرتتبة  االلتزامات  عىل  النظام  هذا  يف  عليها  املنصوص 

بحسب اختصاصه، كام ال تخلاّ تلك األحكام واإلجراءات بأي حقوق أفضل تتعلق بالحامية 

من اإليذاء تنصاّ عليها أنظمة أخرى أو أي من االتفاقيات الدولية التي تكون اململكة طرفاً 

القبض  فيها  يجوز  التي  األحوال  يف    -  الجنايئ  الضبط  لرجل  »يجوز  )املادة  13()197(  فيها« 

نظاما عىل املتهم  -  أن يفتشه، ويشمل التفتيش جسده ومالبسه وأمتعته. وإذا كان املتهم 
)198()42 الجنايئ«)املادة  الضبط  رجل  يندبها  أنثى  قبل  من  التفتيش  يكون  أن  وجب   أنثى 

إبالغ  فعليها  الحالة  خطورة  البالغ  من  االجتامعية  الحامية  لوحدة  ظهر  -إذا   2  )...(«

الرشطة وغريها من الجهات األمنية املختصة ذات العالقة مبوضوع اإليذاء والطلب من 

تلك الجهات اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للتعامل مع الحالة مبا يتمىش مع خطورتها. 3 

-تتم مقابلة املرأة املتعرضة لإليذاء واالستامع ألقوالها من قبل مختصات من وحدة الحامية 

اتخاذها  الواجب  املناسبة لحالتها  الحلول واإلجراءات  االجتامعية ومن ثم تعرض عليها 

بشأنها، والتي تدخل من ضمن اختصاصات الوزارة، ويتم أخذ موافقتها عىل ذلك ويف حالة 

بأنه ستتم متابعة وضعها واتخاذ اإلجراءات  إفهامها  إيوائها فيتم  أو  رفضها الصطحابها 

اإلجراءات)...(. بشأن هذه  الحالة  رأي  االعتبار  ويؤخذ يف  اإليذاء  مرتكب   املناسبة ضد 

7 -عند املوافقة عىل إيواء الحالة أو استقبالها تقوم وحدة الحامية االجتامعية باإلجراءات 

الحالة،  يخص  هروب  أو  تغياّب  بالغ  يوجد  كان  إذا  عام  الرشطة  من  التأكد  أ(  التالية: 

ويف جميع األحوال ال تنقل الحالة إىل دار التوقيف إال إذا ثبت أنها متهمة بجرمية من 

تحقيق  سلطة  أية  من  صادر  اتهام ضدها  قرار  هناك  أن  أو  للتوقيف  املوجبة  الجرائم 

يقيض بتوقيفها عىل ذمة قضة متهمة فيها أو أذا صدر أمر قضايئ بتوقيفها. )...( -تنسق 

الوزارة مع وزارة الداخلية من أجل توفري الحراسات األمنية الالزمة ملقار وحدات الحامية 

االجتامعية ودور الضيافة واملنشآت األخرى التابعة للوزارة، التي تتطلب طبيعة عملها يف 
مجال الحامية من اإليذاء توفري الحامية األمنية الالزمة لها«. )املادة 8()199(

املساواة
 الوصول إىل

العدالة

  نظام الحامية من اإليذاء، 2013. 196

  نظام مكافحة جرائم االتجار باألشخاص مبوجب املرسوم املليك رقم )م/40( املؤرخ يف 14 يوليو 2009م. 197

  نظام االجراءات الجزائية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 200 عام 1422 هـ و املصادق عليه باملرسوم املليك رقم )م/39( لسنة 1422 هـ. 198
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»1 -بناء عىل ما نصت عليه املادة التاسعة من النظام عىل الرشطة وغريها من الجهات 
أيِّ موقعٍ  االجتامعية بدخول  الحامية  الفورية لطلب وحدة  االستجابة  ة  املختصاّ األمنية 
ني من وحدة الحامية االجتامعية وللحالة. 2 -للمختصني  وتوفري الحامية الكاملة للمختصاّ
يف وحدة الحامية االجتامعية االنتقال ملوقع الحالة إذا رأت الوحدة أن معالجة الحالة 
تقتيض ذلك ويف جميع األحوال تلتزم الرشطة وغريها من الجهات املختصة بإحضار أطراف 
.»)...( الوحدة.  من  املختصني  طلب  عىل  بناء  االجتامعية  الحامية  وحدة  ملوقع  الحالة 

)املادة 9( )200( 

املساواة

 الوصول إىل

»يشرتط فيمن يويل القضاء 1 -  أن يكون سعودي الجنسية باألصل و )...( أن ال تقل سنه عىل العدالة
40 سنة )...(«)املادة 31()201(»)...( يكون حضور املحامي يف التحقيق وفق نظام اإلجراءات 
الجزائية، ويكون حضوره إذا كان املحقق معه امرأة بحضور وليها أو عضو من هيئة األمر 
الصغري  بحضانة  الصادرة  األحكام  19()202(»تنفذ  )املادة  املنكر«  عن  النهي  أو  باملعروف 
وحفظه والتفريق بني الزوجني ونحو ذلك مام يتعلق باألحوال الشخصية جربا ولو أدى ذلك 
إىل االستعانة بالقوة املختصة (الرشطة) ودخول املنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلام اقتىض األمر 

ذلك« )املادة 74()203(

الفجـــوات

  الالئحة التنفيذية لنظام الحامية من اإليذاء بتاريخ 8/5/1434ه. 200

  نظام القضاء الجديد رقم م/78 يف 19/9/1428هـ  . 201

202 .http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/management/legalprof/pages/legalSystem.aspx نظام املحاماة السعودي  
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االتفاقيات/المعاهدات الدولية
انضمت اململكة العربية السعودية إىل اتفاقيات األمم املتحدة املعنية بحقوق اإلنسان، وهى: 

اتفاقية حقوق الطفل، سنة 1996،. 1

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي، سنة 1997،. 2

»اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، سنة 1997،. 3

اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة/سيداو، سنة 2000،. 4

اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية، سنة 2000،. 5

اتفاقية اليونسكو الخاصة مبكافحة التمييز يف مجال التعليم 1973. 6

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 2008. 7

صادقت اململكة العربية السعودية عىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية)ILO( املعنية بحقوق اإلنسان:

االتفاقية رقم 29 ملنظمة العمل الدولية بشأن العمل الجربي، سنة 1978م،. 1

االتفاقية رقم 105 ملنظمة العمل الدولية بشأن إلغاء العمل الجربي، سنة 1978م،. 2

االتفاقية رقم 100 ملنظمة العمل الدولية بشأن املساواة يف األجور، سنة 1978م،. 3

االتفاقية رقم 111 ملنظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف االستخدام واملهنة، سنة 1978م،. 4

»االتفاقية 182 الخاصة مبنع استخدام األطفال والقارصين، سنة2001م.. 5

انضمت اململكة العربية السعودية إىل عدد من الربوتكوالت منها: 

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو، واملكمل التفاقية األمم املتحدة . 1

ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الحدود، سنة 2002

بروتوكول منع وقمع ومعاقبة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال سنة 2002. 2

أما بالنسبة للمواثيق اإلقليمية، لقد صادقت/ وافقت اململكة العربية السعودية عىل:

إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف اإلسالم، الصادر عن مؤمتر وزراء خارجية الدول اإلسالمية عام . 1

1990 وإن كان وثيقة إرشادية ال تحتاج إىل تصديق، 

مايو/. 2 يف  تونس  يف  العربية  القمة  مؤمتر  اعتمده  الذي  اإلنسان/املُعًدل،  لحقوق  العريب  امليثاق 

أيار/2004، ولكن مل تُصادق عليه كشأن معظم الدول العربية.

مل تصادق اململكة العربية السعودية عىل:

العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية، لسنة 1966. 1

العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية، لسنة 1966 . 2

املصادقة 
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»تصدر األنظمة واملعاهدات واالتفاقيات الدولية واالمتيازات ويتم تعديلها مبوجب مراسيم ملكية«.)املادة  70( )204( 

ومع هذا، تحفظت اململكة العربية السعودية عىل عدد من أحكام االتفاقيات التي انضمت إليها عىل النحو التايل: 

اتفاقية حقوق الطفل

إعالنات تفسريية ألحكام عدد من املواد وهي:

تم إيداع وثيقة انضامم اململكة لالتفاقية املذكورة لدى األمني العام لألمم املتحدة بتاريخ 6 - 9 -  1416هـ املوافق 

26 - 1 - 1996م، وقد بدأ نفاذ هذه االتفاقية بتاريخ 7 - 10 - 1416هـ املوافق 25 - 2 - 1996م، وتتطلب املادة الرابعة 

من هذه االتفاقية أن تتخذ الدول املوقعة عليها التدابري الترشيعية، واإلدارية، وغريها من التدابري املالمئة ألعامل 

الحقوق املعرتف بها يف اتفاقية حقوق الطفل، وذلك بتنسيق القانون العام، والسياسة الوطنية مع احكام هذه 

االتفاقية. ومع ذلك، أبدت اململكة العربية السعودية عدد من التحفظات:

• تحفظ عام عىل األحكام التي تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية. 	

• املادة )22( املتعلقة مبوافقة كافة األطراف ذات الصلة عىل إحالة أي نزاع إىل محكمة العدل الدولية للفصل فيه.	

اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي

• تحفظ عام عىل األحكام التي تتعارض مع الرشيعة اإلسالمية. 	

• املادة )22( املتعلقة مبوافقة كافة األطراف ذات الصلة عىل إحالة أي نزاع إىل محكمة العدل الدولية للفصل فيه. 	

»اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة 

• ملادة 20 حيث مل تعرتف بصالحيات لجنة مناهضة التعذيب،	

• املادة 30 - ف/1 حيث مل تُلزم نفسها مبا ورد فيها.	

اتفاقية القضاء عىل جميع اشكال التمييز ضد املرأة/سيداو

صادقت اململكة العربية السعودية عىل سيداو بتاريخ 28 /8/ 2000، ببيان يتكون من بندين يحتوي األول عىل 

تحفظ عام والثاين عىل تحفظات خاصة:

• املوافقة عىل انضامم اململكة إىل اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة عىل أنه يف حالة تعرض 	

أي حكم مع من أحكام هذه االتفاقية مع أحكام الرشيعة االسالمية فإن اململكة ال تلتزم مبا يتعارض معها. 

•  املادة )9 -  ف/2( التي تتعلق باملساواة بني األبوين فيام يتعلق بجنسية األطفال وذلك وفقاً لقواعد القانون 	

اإلسالمي.

•  املادة )29 -  ف/1( التي تتعلق بإحالة النزاع بني الدول األطراف حول تفسري أو تطبيق االتفاقية إىل محكمة 	

العدل الدولية، حيث تعترب نفسها غري ملزمة مبا ورد بهذه الفقرة. 

التحفظات 
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اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة الجرمية املنظمة عرب الوطنية

• املادة )35 -  ف/2( واملتعلقة بتسوية النزاعات التي تنص ما ييل :«يعرض أي نزاع ينشأ بني دولتني أو أكرث من 	

الدول األطراف بشأن تفسري أو تطبيق هذه االتفاقية، وتتعذر تسويته عن طريق التفاوض يف غضون فرتة 

زمنية معقولة عىل التحكيم، بناء عىل طلب إحدى تلك الدول األطراف. وإذا مل تتمكن تلك الدول األطراف، 

بعد ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من االتفاق عىل تنظيم التحكيم، جاز ألي من تلك الدول األطراف 

أن تحيل النزاع إىل محكمة العدل الدولية بطلب وفقا للنظام األسايس للمحكمة« 

بروتوكول منع وقمع ومكافحة االتجار باألشخاص، وبخاصة النساء واألطفال

• املادة )6 -  ف/3، د( املتعلقة مبساعدة ضحايا اإلتجار باألشخاص وحاميتهم والتي تنص ما ييل: »تنظر كل 	

مبا  باألشخاص،  اإلتجار  لضحايا  واالجتامعي  والنفساين  الجسدي  التعايف  تتيح  تدابري  تنفيذ  يف  دولة طرف 

الصلة  املنظامت ذات  الحكومية وسائر  املنظامت غري  التعاون مع  التي تقتيض ذلك،  الحاالت  يشمل، يف 

وغريها من عنارص املجتمع املدين وخصوصا توفري ما ييل)...(. د( فرص العمل والتعليم والتدريب« 

• املادة )7 -  ف/1( التي تنص ما ييل:« تنظر كل دولة طرف يف اعتامد تدابري ترشيعية أو تدابري أخرى مناسبة 	

تسمح لضحايا اإلتجار باألشخاص، يف الحاالت التي تقتيض ذلك، بالبقاء داخل إقليمها بصفة مؤقتة أو دامئة« 

• املادة )10 -  ف/2( التي تنص ما ييل: »توفر الدول األطراف أو تعزاّز تدريب موظفي إنفاذ القانون وموظفي 	

عىل  التدريب  ينصب  أن  وينبغي  باألشخاص.  اإلتجار  منع  عىل  املختصني  املوظفني  من  وغريهم  الهجرة 

األساليب املستخدمة يف منع ذلك اإلتجار ومالحقة املتجرين وحامية حقوق الضحايا، مبا يف ذلك حامية 

الضحايا من املتجرين. وينبغي أن يراعي هذا التدريب الحاجة إىل مراعاة حقوق اإلنسان واملسائل الحساسة 

ع التعاون مع املنظامت غري الحكومية وغريها  فيام يتعلق باألطفال والنوع االجتامعي، كام ينبغي أن يشجاّ

من املنظامت ذات الصلة وسائر عنارص املجتمع املدين« 

بروتوكول مكافحة تهريب املهاجرين عن طريق الرب والبحر والجو 

• املادة )2 -  ف/2( إذ أعلنت اململكة العربية السعودية أنها ليست طرفا يف االتفاقية املتعلقة مبركز الالجئني	

التحفظات 
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اإلجراءات، السياسات، االستراتيجيات والبرامج لتفعيل االلتزامات الدولية

• اآللية التي تعنى بقضايا املرأة والنوع االجتامعي )205(	

1وزارة الشؤون االجتامعية . 1
تعمل عىل دعم ومتكني املرأة وضامن وحامية حقوقها من خالل ثالثة وكاالت: وكاالة الرعاية األرسية واالجتامعية، 

وكالة الضامن االجتامعي ووكالة التنمية االجتامعية.
هيئة حكومية للنهوض بحقوق اإلنسان باسم اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان، 2005،. 2
الفرع النسايئ ملعهد اإلدارة العامة بالرياض، 1983م،. 3

لتدريب القيادات اإلدارية العليا وموظفات األجهزة الحكومية،
»الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان« 2004. 4

• السياسات واالسرتاتيجيات والربامج الوطنية	

مراكز )64( الحامية من العنف يف املنشآت الصحية. 1
اسرتاتيجية عرشية للفرتة 2010 - 2020 من أجل توفري الرعاية الصحية. وزارة الصحة . 2
خطة وطنية لنرش ثقافة حقوق اإلنسان تتامىش مع التزاماتها التعاهدية. . 3
برنامج تدريس مفاهيم حقوق اإلنسان من قبيل املساواة والتسامح والعدل يف جميع مستويات التعليم.. 4
تدعيم آليات مكافحة العنف بنشاط مؤسسات املجتمع املدين من قبيل املجتمع الوطني لحقوق اإلنسان . 5
الربنامج الوطني ألمن األرسة.. 6
دعم مفوضية حقوق اإلنسان من 000 150 دوالر أمرييك إىل مليون دوالر أمرييك سنوياً ملدة خمس سنوات . 7

اعتباراً من سنة 2012. 
دعم هيئة األمم املتحدة للمساواة بني الجنسني ومتكني املرأة مببلغ مليون دوالر أمرييك.. 8
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