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   اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 مــن ١٨النظــر يف التقــارير املقدمــة مــن الــدول األطــراف مبوجــب املــادة    

 اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 

 التقرير اجلامع للتقريرين األويل والثاين الدوريني املقدم من الدول األطراف  
 

 *السعوديةاململكة العربية   
 

 

 .يصدر هذا التقرير دون حترير رمسي * 
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ــسعودية       ــة ال ــر اململكــة العربي ــا  تقري ــاين وفق ــر الث ــة ال األويل والتقري تفاقي
 القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة

 
  األولاجلزء

 معلومات عامة  
 

 :معلومات من اململكة العربية السعودية - أوالً 
ــع اململكــة العربيــ    ــيا وحيــدها مشــاالً األردن      تق ــارة آس ــوب غــرب ق ــسعودية يف جن ة ال

والعراق والكويت، ومـن الـشرق اخللـيج العـريب والبحـرين وقطـر واإلمـارات العربيـة املتحـدة،              
 .ومن اجلنوب سلطنة عمان واجلمهورية اليمنية، ومن الغرب البحر األمحر

 :املساحة  
كيلــو متــر ) ٢ ٢٥٠ ٠٠٠(ليــة حــوايل  اإلمجاة اململكــة العربيــة الــسعوديةتبلــغ مــساح 

. وتــشغل أراضــيها حــوايل أربعــة أمخــاس شــبه اجلزيــرة العربيــة)  مــيالً مربعــا٨٦٨ً ٧٣٠(مربــع 
وهذا املوقع املميز جيعلها تتوسط دول العامل، ويعتـرب أحـد اخلـصائص املهمـة جبانـب خـصائص                  

 :أساسية ختتص هبا عن سائر دول العامل، منها

يــة الــسعودية هــي مهــبط الرســالة اإلســالمية وقبلــة املــسلمني يف العــامل أن اململكــة العرب - ١
 .أمجع حيث أوجد اهللا فيها بيته احلرام مبكة املكرمة واملسجد النبوي الشريف باملدينة املنورة

تعتمد اململكة العربية السعودية القرآن الكرمي وهو املرتل من رب اخللق أمجعني وُسـنة               - ٢
 . عليه وسلم دستوراً هلارسوله حممد صلى اهللا

يقصد اململكة العربية السعودية ماليني املسلمني من خمتلف األعمـار ألداء احلـج سـنوياً،                - ٣
والعمرة والزيارة، مما يستدعي أن تقوم الدولة ببذل جهود مضاعفة خلدمتهم، واختاذ العديد مـن               

 .اقتصادية لضمان السالمةالتدابري الشاملة من صحية وأمنية واجتماعية وتوعوية وثقافية و
 

 :السكان  
 تعـداد   ريبلغ إمجايل عدد سكان اململكة العربيـة الـسعودية طبقـاً للبيانـات األوليـة آلخـ                 

 ٣٠٢(نــسمة ) ٢٢ ٦٧٣ ٥٣٨( ) م٢٠٠٤(هـــ ١٤٢٥الــذي أجــرى يف عــام  للــسكان  عــام
 عمـا   ٪٣٣,٧٨ النمـو  حيث بلغ معدل ) غري سعوديني  ٦ ١٤٤ ٢٣٦( )سعوديون ١٦ ٥٢٩
ــه الــسكان كــا  ،)٤( ،)٣( ،)٢(، )١( واجلــداول)  م١٩٩٢(هـــ ١٤١٣يف تعــداد عــام   ن علي

عـام   يف اململكـة   عـام أجـري    تعداد منذ أول  اململكة العربية السعودية   توضح تطور عدد سكان   
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 وأهـــم )م٢٠٢٥(حـــىت عـــام  وأعـــداد الـــسكان املقـــدرة) م٢٠٠٤( وحـــىت عـــام ) م١٩٧٤(
ــة اإلحــصاءات مؤشــرات ــسكان و احليوي ــال صــحةلل  ،م٢٠٠٢، ١٩٦٠عــامي  خــالل األطف

نـوع العمليـة واجلنـسية       حـسب  والقـوى البـشرية    ،) سـنة فـأكثر    ١٥(واحلالة الزوجية للـسكان     
 .على الترتيب

 )١ (رقم جدول  
 العامة للسكان التعدادات تطور عدد السكان يف اململكة العربية السعودية بناء على نتائج  

 
  النوع  

ها السنة اليت أجري في
 اجملموع أنثى ذكر اجلنسية التعداد

 ٥ ٩٣٥ ٣٦١ ٢ ٨٨٧ ٢٧٩ ٣ ٠٤٨ ٠٨٢ سعودي م١٩٧٤
 ٧٩١ ١٠٥ ٢٦٢ ٤٣٤ ٥٢٨ ٦٧١ غري سعودي 

 ١٢ ٣١٠ ٠٠٠ ٦ ٠٩٤ ٠٠٠ ٦ ٢١٦ ٠٠٠ سعودي م١٩٩٢
 ٤ ٦٣٨ ٠٠٠ ١ ٣٧٤ ٠٠٠ ٣ ٢٦٤ ٠٠٠ غري سعودي 

 ١٦ ٥٢٩ ٣٠٢ ٨ ٢٤٢ ٦٤٠ ٨ ٢٨٥ ٦٦٢ سعودي م٢٠٠٤
 ٦ ١٤٤ ٢٣٦ ١ ٨٧٢ ٦٣٨ ٤ ٢٧١ ٥٩٨  سعوديغري 
  

 )٢(جدول رقم   
 حسب النوع يف منتصف العام السعوديني تقدير عدد السكان  

 
  النوع 
 اجملموع أنثى ذكر السنة

 ١٨ ٠٧١ ٦٠٧ ٨ ٩٩٨ ٤٣٥ ٩ ٠٧٣ ١٧٢ م٢٠٠٥
 ٢١ ٣٠٣ ١٩٦ ١٠ ٣٨١ ١١٥ ١٠ ٩٢٢ ٠٨١ م٢٠١٠
 ٢٤ ٢٤٠ ٨٠٧ ١١ ٩٧٦ ٢٥٤ ١٢ ٢٦٤ ٥٥٣ م٢٠١٥
 ٢٧ ٨٢٦ ٨٣٠ ١٣ ٨١٦ ٤٩٩ ١٤ ٠١٠ ٣٣١ م٢٠٢٠
 ٣١ ٨٨٦ ٦٠٣ ١٥ ٩٣٩ ٥١١ ١٥ ٩٤٧ ٠٩٢ م٢٠٢٥
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 )٣(جدول رقم   
م، ١٩٧٤بيــة الــسعودية لعــامي معـدالت اإلحــصاءات احليويــة للــسكان يف اململكــة العر   

 م٢٠٠٠
 

 معدل وفيات لكل
 توقع احلياة عند امليالد مولود ص ١ ٠٠٠

 العام
معــدل املواليــد 

 اخلام
معدل الوفيات  

 إناث ذكور اخلام

معــدل وفيــات 
األمهات لكـل   

١٠٠ ٠٠٠ 
 معدل النمو حي

ــدل  معــــــــــــــــ
اخلـــــــــــــصوبة 

 إناث ذكور العمرية

 ٤٦ ٤٥ ٥,٨ ٣٠ - ١٦٠ ٢٠ ٥٠ م١٩٧٤
 ٧٢,٦ ٧١ ٤,٨ ٢٨ ٢٣ ١٩,٧ ١٨,٥ ٣ ٣١ م٢٠٠٠

  
 )٤( جدول رقم  

 م٢٠٠٢ ،م١٩٦٠صحة األطفال خالل عامي   
 
 النسبة املئوية ألطفال عمر سنة امللقحني ضد  

 السنة
معدل الوفيـات حتـت     

 احلصبة شلل األطفال السل  سنوات٥سن 

 - - - ١٣٩ م١٩٦٠
 ٩٧ ٩٥ ٩٨ ٣٣ م٢٠٠٢

  
 :املناخ  

خيتلف مناخ اململكة مـن منطقـة ألخـرى الخـتالف تضاريـسها وهـي تقـع حتـت تـأثري             
ي وعمومـاً فـإن اململكـة مناخهـا قـاري حـار صـيفاً بـارد شـتاء وأمطارهـا                     املرتفع اجلوي املـدار   

ويعتدل املناخ على املرتفعات الغربية واجلنوبيـة الغربيـة، وأمـا املنـاطق الوسـطى فـصيفها                  شتوية
 .درجة احلرارة والرطوبة حار وجاف وشتاؤها بارد وجاف وعلى السواحل ترتفع

وهــي أمطــار شــحيحة علــى معظــم منــاطق  وتــسقط األمطــار يف فــصل الــشتاء والربيــع 
اململكة ماعدا املرتفعات اجلنوبية الغربية من اململكة فأمطارها مومسيـة صـيفية أكثـر غـزارة مـن                  

أمــا الرطوبــة النــسبية فترتفــع علــى الــسواحل واملرتفعــات الغربيــة يف معظــم أيــام  . بــاقي املنــاطق
 .السنة وتقل كلما اجتهنا إىل الداخل
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 :جتماعية واالقتصادية والثقافيةاملؤشرات اال  
 :الناتج احمللي اإلمجايل للمملكة - ١ 

م إىل ١٩٦٩بليــون ريــال يف عــام ١٥٦,٧ارتفــع النــاتج احمللــي اإلمجــايل للمملكــة مــن  
ــام   ٦٤٧,٨ ــال ع ــون ري ــدرها  ٢٠٠٢ بلي ــادة ق ــام     ٪٣١٣,٤م أي بزي ــه يف ع ــا كــان علي  عم
 .م١٩٦٩

 بليـون ريـال يف     ٥٤,٢٦احمللـي اإلمجـايل مـن       وارتفع نصيب القطاع اخلاص من الناتج        
يف حـــني ارتفـــع نـــصيب القطـــاع احلكـــومي مـــن .  بليـــون ريـــال٣٤٢,١٣م إىل ١٩٦٩عـــام 

 بليـون   ٧٣,٦ بليون ريال ونصيب قطـاع الـنفط والغـاز مـن             ١٢٤,٩ بليون ريال إىل     ٢٥,٨٧
 . بليون ريال خالل الفترة نفسها١٧٣,٣ريال إىل 
ــاتج احمللــي اإلمجــايل علــى    وتوضــح املؤشــرات اإلحــصائية ب   ــادة الن ــة زي األســعار اجلاري

 . ٪١١,٤امتداد الثالثة والثالثني عاماً األخرية مبعدل منو سنوي متوسط 
.  ٪١٧,١م معـدل منـو   ٢٠٠٠واجلدير بالذكر أن الناتج احمللي اإلمجايل حقق يف عـام        

ــلبي   ات األوضـــاع ويعكـــس ذلـــك األداء اإلجيـــايب لالقتـــصاد الـــوطين وقدرتـــه علـــى تقليـــل سـ
 ،واملؤشرات العاملية، وذلك من خالل ما حتقـق مـن التطـور والنمـو يف القطاعـات غـري النفطيـة                   

 .العاملية يف سوق النفط السلعية واخلدمية ملواجهة التقلبات احلادة
 :الرقم القياسي لتكاليف املعيشة - ٢ 

ت التنميـة    م ملواجهـة طموحـا     ١٩٧٠لقد تـزامن ارتفـاع اإلنفـاق احلكـومي منـذ عـام               
االجتماعية واالقتصادية واحتياجاهتا املرتبطـة بزيـادة اإلنفـاق االسـتثماري واالسـتهالكي العـام               

 وتــزامن مــع  ٪٣٥,١واخلــاص حيــث بلــغ معــدل النمــو الــسنوي املتوســط لإلنفــاق احلكــومي 
تلك الزيادة يف النفقات احلكومية زيادة كربى يف عرض النقود وتوسع نقـدي انعكـس بـدوره                 

  ٪٦ م حيـث بلـغ معـدل التـضخم    ١٩٧٥معدالت التضخم والـيت بلغـت ذروهتـا يف عـام           على  
يف  م واســـتمر معـــدل التـــضخم ١٩٧٥-١٩٧٠كمتوســـط ســـنوي خـــالل الفتـــرة مـــن عـــام 

إال أن  . ٪١٥,٧م حيــث بلــغ املتوســط الــسنوي ١٩٨٠-١٩٧٥االرتفــاع خــالل الفتــرة مــن 
ــضخم جنحــت يف ختفــيض م    ــة ملكافحــة الت ــسياسات املتكامل ــسنوي لتكــاليف   ال عــدل النمــو ال

م واســــتمر يف ١٩٨٥-١٩٨٠كمتوســــط ســــنوي خــــالل الفتــــرة مــــن   ٪١,٢املعيــــشة إىل 
ــاض إىل أن وصــل  ــن    ٪٠,٣إىل  االخنف ــرة م ــا يؤكــد ، م٢٠٠٠-١٩٩٥ خــالل الفت ــى   مم عل

 على مؤشـرات قويـة يـصب       الريال السعودي  سعر صرف  ثبات وارتكاز االستقرار االقتصادي 
 للنقـود  القوة الشرائية  وزيادة ودعم ارتفاعها  املعيشة مستويات احلفاظ على  يف خانة  يف النهاية 
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مبـستوى   يف االرتقـاء  تـسهم  يف الـدخول احلقيقيـة   زيـادة  وحتويل الزيادة يف الدخول النقديـة إىل    
 .نوعية احلياة وحتسني املعيشة

 :الثقافـة - ٣ 
الثقافـة مبـا فيهـا مجيـع وسـائل          تعد وزارة الثقافة واإلعالم اجلهة املسئولة عن اإلعـالم و          

 .اإلعالم املرئية، واملكتوبة، واملسموعة
وتقـدم الـوزارة املعلومــات واألنبـاء للمــواطنني مـن خــالل شـبكة بــث إذاعـي ومرئــي،        

وطباعة كتب ومـواد أخـرى ونـشرها وتوزيعهـا كمـا تقـوم بإعـداد محـالت إعالميـة وتقـدميها                      
 اجملــاالت كالتوعيــة الــصحية وحمــو األميــة، بالتعــاون مــع جهــات حكوميــة أخــرى يف كــثري مــن

وقـد بـدأت اإلذاعـة الـسعودية يف بـث براجمهـا منـذ         .وإرشادات املرور وغريها  وخماطر احلريق، 
 .م١٩٦٥م كما بدأ البث املرئي من عام ١٩٤٨عام 

القـارات   إىل مجيـع   براجمهـا  تبث حمطة )٢٥(م  ٢٠٠٢عام   وبلغ عدد احملطات اإلذاعية    
ــة  مــن خــالل بــرامج   ــاثنيت عــشرة لغــة أجنبي ــة   . موجهــة تــذاع ب كمــا بلــغ عــدد القنــوات املرئي

 .قنوات تبث براجمها إىل مجيع قارات العامل )٤(
مراكـز إعالميـة ختـدم      ) ٧(مراكـز يف الـداخل      ) ٨(هذا ويبلـغ عـدد املراكـز اإلعالميـة           

 .مراكز تعمل يف اخلارج) ٣(اإلعالم اخلارجي منها 
مكتباً يف الداخل واخلارج كما وصـل       ) ٢١(دية فقد بلغت    وأما مكاتب األنباء السعو    

لغـة وأصـبح إرسـال وكالـة     ) ١٢(عدد اللغات املستخدمة يف البث عـرب الـربامج املوجهـة حـىت            
 .ةاألنباء السعودية يغطي األحداث على مدارا لساع

ر مـن  ناديـاً تـضم أكثـ   ) ١٣(أما يف اجملال األديب والثقايف فقد بلغ عـدد األنديـة األدبيـة            
 .فروع) ٣(عضو ويبلغ عدد فروع مجعية هواة الطوابع ) ٣ ٠٠٠(

أما فيما يتعلق بوسائل االتصاالت فقد بلغ عدد اهلواتف الثابتة لكل ألف شخص مـن                
هاتفاً بينما بلغ عدد املشتركني يف اهلـاتف اخللـوي لكـل       ) ١٥١( م حوايل ٢٠٠٢السكان لعام   

 هاتفا يف حني بلغ عدد مـستخدمي االنترنـت          )٢٢٨(ألف شخص من السكان يف العام نفسه        
 . يف العام نفسه٦٤,٦لكل ألف شخص من السكان 

 :خطط التنمية - ٤ 
منذ صدور املرسـوم امللكـي بتوحيـد اململكـة حتـت اسـم اململكـة العربيـة الـسعودية يف                      

ـــ ٢٣/٥/١٣٥١ ــة يف كــل اجملــاالت     ) م٢٣/٩/١٩٣٢(ه خطــت خطــوات إصــالحية متالحق
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بتوازن يتفق مع تعاليم الدين اإلسـالمي       . قتصادية والسياسية والثقافية واإلدارية   االجتماعية واال 
 .احلنيف، ويستجيب ملتطلبات التنمية املتطورة

واختذت خطط التنميـة الـسعودية تطـوير املـوارد البـشرية هـدفاً رئيـسياً هلـا مـن خـالل                       
قرار تتمـــع ودعـــم االســـالتركيـــز علـــى التعلـــيم والتـــدريب وتـــوفري الرفاهيـــة جلميـــع فئـــات اجمل 

االجتمــاعي ملواجهــة الــتغريات االجتماعيــة الــسريعة، وســخرت اململكــة كــل اجلهــود لتحقيــق   
التنميــة الــشاملة مــع األخــذ بكــل معــايري التطــوير والتحــديث والتحــسني املــستمر، مــن خــالل   

وتوالــت ) م١٩٧٥-١٩٧٠(هـــ ١٣٩٥-١٣٩٠اخلطــط اخلمــسية الــيت بــدأ تنفيــذ أوهلــا عــام    
وجيـري حاليـاً تنفيـذ اخلطـة        . مسية لتحقيـق أهـدافها بالتعامـل اإلجيـايب مـع املـتغريات            اخلطط اخل 
 وقــد اشـتملت اخلطـة علـى األهــداف    )م١٠٢٠-٥٢٠٠(ـ هـ ٤٣٠١-١٤٢٦ ثامنـة اخلمـسية ال 
 :العامة التالية

 .حملافظة على القيم اإلسالمية، وتطبيق شريعة اهللا و العمل على ترسيخها ونشرها - ١
ــدفاع  - ٢ ــبالد،     ن عــال ــوطن، واحملافظــة علــى األمــن واالســتقرار االجتمــاعي لل ــدين وال ال

 .االنتماء والوالء الوطين وتعزيز قيم

تطوير اخلدمات املقدمـة للحجـاج واملعتمـرين مبـا يكفـل أداء الـشعائر بيـسر وسـهولة،                - ٣
 .ويسهم يف تعزيز النشاط االقتصادي

تجـاً وقـادراً علـى العطـاء والتوسـع يف تقـدمي       توفري الروافد اليت جتعـل املـواطن عـامالً من        - ٤
اخلدمات األساسية للمواطنني يف قطاعات التعلـيم والـصحة واخلـدمات مـع التنـوع يف               

 .وسائل متويلها وإدارهتا

تنمية القوى البشرية والتأكد املستمر من زيادة مشاركتها، ورفـع كفاءهتـا عـن طريـق                 - ٥
صاد الوطين، وإحـالل القـوى العاملـة الـسعودية          التدريب والتأهيل لتلبية متطلبات االقت    

 .حمل العمالة غري السعودية

دفــع احلركــة الثقافيــة واإلعالميــة إىل املــستوى الــذي جيعلــها تــساير التطــور الــذي           - ٦
 .اململكة تعيشه

 .دة مسامهتها يف التنمية الوطنيةالعمل على حتقيق النمو املتوازن بني مناطق اململكة وزيا - ٧

 .التنمية االقتصادية واالجتماعيةدة مسامهة القطاع اخلاص يف عمليات زيا - ٨

هتيئــة االقتــصاد الــوطين للتعامــل مبرونــة وكفــاءة مــع مــتغريات والتطــورات االقتــصادية   - ٩
 .واملستجدات الدولية
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ختفيــف االعتمــاد علــى إنتــاج وتــصدير الــنفط اخلــام كمــصدر رئيــسي للــدخل الــوطين  - ١٠
 .القيمة املضافة للمنتج من النفط اخلام قبل تصديرهوالعمل على زيادة 

 مصادر الدخل القومي وتوسيع القاعدة اإلنتاجية يف جمـال اخلـدمات، والـصناعة              تنويع - ١١
 .والزراعة

 .تنمية الثروات املعدنية، وتشجيع استكشافها واستثمارها - ١٢

ــش     - ١٣ ــة ال ــق التنمي ــة لتحقي ــزات األساســية الالزم ــا  اســتكمال التجهي املة، واحملافظــة عليه
 .وتطوير أدائها وأساليب متويلها

 .االهتمام بالعلوم والتقنية واملعلوماتية وتشجيع البحث والتطوير وتوطني التقنية - ١٤

االستمرار يف محاية البيئة من التلوث وتطوير أنظمتها واالهتمام حبماية املوارد الطبيعـة              - ١٥
 .واحلياة الفطرية وصيانتها

عزيـز وتقويــة التكامــل بـني دول جملــس التعــاون لــدول اخللـيج العربيــة وتطــوير عالقــة    ت - ١٦
 .اململكة بالدول العربية واإلسالمية والدول الصديقة مبا حيقق املصاحل املشتركة

داف ـيذ أهـــوضــعت اململكــة جمموعــة مــن األســس اإلســتراتيجية وسياســات لتنفــ وقــد 
ري وحتقيـق الرخـاء     ـمام البـالغ بالعنـصر البـش      ـاالهتـ ج اخلطط مـدى     ـح نتائ ـوتوض. طـاخلط هذه

 .والتقدم له
 

 :اإلطار العام - ثانياً 
 

 : التشريعياإلطار - ١ 
ــها        ــسعودية ويف مقدمت ــة ال ــا يف اململكــة العربي ــوائح املعمــول هب ــع األنظمــة والل إن مجي

 مــن القــرآن النظــام األساســي للحكــم الــذي يعتــرب املظلــة الــسياسية والقانونيــة للدولــة مــستمد  
والقــرآن الكــرمي والــسنة املطهــرة يتــضمنان . الكـرمي وســنة رســوله حممــد صــلى اهللا عليــه وســلم 

نصوصا كثرية حتظر التمييز علـى أسـاس العـرق أو اللـون أو اجلـنس أو غـري ذلـك مـن أشـكال                         
لذا فقد احتوى على أحكام قاطعة بعـدم التمييـز بـني املـرأة والرجـل مـع احلـرص علـى            . التمييز

 .عها على قدم املساواة باحلقوق والواجبات نفسهامتت
) ٢٦(وتطرق النظام األساسي للحكم إىل محاية حقوق اإلنسان بـصفة عامـة، فاملـادة                

مبــا يف ذلــك حظــر ) حتمــي الدولــة حقــوق اإلنــسان، وفــق الــشريعة اإلســالمية (تــنص علــى أن 
اة أمـام القـضاء، فقـد نـصت         ونص النظام األساسي للحكم على مبدأ املساو      . التمييز ضد املرأة  
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حق التقاضي مكفول بالتساوي للمـواطنني واملقـيمني يف اململكـة، ويـبني     (على أن ) ٤٧(املادة  
ــذلك   ــة ل ــع احملــاكم      ). النظــام اإلجــراءات الالزم ــام مجي ــة التقاضــي أم كمــا كفــل النظــام جماني

 .واهليئات القضائية
ق اعتربهــا النظــام مــن  كمــا يــشتمل النظــام األساســي للحكــم علــى مجلــة مــن احلقــو    

ــع         ــات اجملتم ــام اخلاصــة مبقوم ــضمن األحك ــد ت ــسعودي، فق ــع ال ــية للمجتم ــات األساس املقوم
ــا،     ــع أفراده ــة مجي ــة األســرة ورعاي ــسعودي ورعاي ــيم ال ــة اخلاصــة   . والتعل ــة امللكي ــاول حري وتن

وعـدم فـرض الـضرائب والرسـوم إال عنـد احلاجـة              وحرمتها، وخطر املصادرة العامـة لألمـوال،      
وتــوفري األمــن جلميــع املــواطنني واملقــيمني وحريــة املــساكن واملراســالت . لــى أســاس العــدلوع

 املـواطن    وكافـة حقـوق    ،الربقية، والربيديـة، واملخـابرات اهلاتفيـة وغريهـا مـن وسـائل االتـصال              
 نظــام الــضمان االجتمــاعي  ودعــم واملــرض والعجــز، والــشيخوخةوأســرته يف حالــة الطــوارئ

 .ألفراد على اإلسهام يف األعمال اخلرييةوتشجيع املؤسسات وا
 

 :اإلطار االجتماعي واالقتصادي - ٢ 
اهتمت اململكة العربية السعودية منذ نشأهتا بالنواحي االجتماعية واالقتصادية لألسـرة            

اقتناعاً منها أن املرأة تلعب دوراً متميزاً يف مـصري الـشعوب،   . بصفة عامة وللمرأة بصفة خاصة 
ي أمـة ال ميكـن أن يكـون مـشرقاً إال بـدور واع مـن جانـب األم فعلـى الـصعيد                        وأن مستقبل أ  

االجتماعي أنشأت الدولة مؤسسات حكومية وشجعت ودعمـت اجلمعيـات اخلرييـة واألهليـة              
اليت هتدف إىل التنمية االجتماعية وتنفيذ سياسة الدولة يف ميدان التكافل االجتمـاعي وقـد أمثـر     

 . بذلت وما زالت تبذل يف رعاية املرأةذلك االهتمام جهوداً كبرية
أما على الصعيد االقتصادي فقد قامت الدولـة بـدور فعـال مـن أجـل محايـة املـرأة مـن                       

 يف حالـة وفـاة الـزوج أو العجـز        ال سـيما  الفقر تأكيداً منها بدورها الرئيـسي يف رعايـة األسـرة            
 .ة هبذا اخلصوصالسجن أو الطالق وذلك من خالل األنظمة اليت أصدرهتا الدول أو

أما يف جمال االهتمام باألسرة والعمل على محايتها من التفكك فقد استحدثت الدولـة               
أقساماً للصلح يف حماكم اململكة يف إطار احلرص على نشر التكاتف والتـسامح والتعـاون علـى                 

 .اخلري بني الناس
 :نونية املتعلقة بإنفاذ االتفاقيةالقا التدابري - ٣ 

كة العربية السعودية على اتفاقية القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد               صادقت اململ  
 م٢٨/٨/٢٠٠٠املوافــق  هـــ٢٨/٥/١٤٢١وتــاريخ ) ٢٥(املــرأة مبوجــب املرســوم امللكــي رقــم 

 : بالصيغة التالية
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املوافقة علـى انـضمام اململكـة إىل اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال                  : أوالً”  
) ٣٤/١٨٠(مدهتا اجلمعية العامة لألمم املتحدة بقرارها رقـم         التمييز ضد املرأة اليت اعت    

م بالـصيغة املرافقـة، علـى أنـه يف حالـة تعـارض أي حكـم                 ١٩٧٩ ديسمرب   ١٨وتاريخ  
أحكــام هــذه االتفاقيــة مــع أحكــام الــشريعة اإلســالمية فــإن اململكــة ال تلتــزم مبــا    مــن

 .عهاميتعارض 

ــا   ــادة  ) ٢(م الفقــرة إن اململكــة ال تعــد نفــسها ملزمــة حبكــ  : ثاني ، )٩(مــن امل
 .“من هذه االتفاقية) ٢٩( من املادة) ١( وحكم الفقرة

متييز ضـد املـرأة يف أنظمـة اململكـة، ومـع ذلـك فقـد أخـذت         بوجه عام فإنه ال يوجد      و 
 واللــوائح الــيت صــدرت بعــد انــضمام اململكــة  هــذه االتفاقيــة يف االعتبــار عنــد إعــداد األنظمــة 

 ونظـام التأمينـات االجتماعيـة    القائمة، ومنها نظام العملأو اللوائح نظمة  أو تعديل األ  لالتفاقية
 .والئحة اإلجازات للموظفني

 نظامـاً   -تعد أحكام االتفاقية اليت صدر بشأهنا مرسوم ملكي يقضي باملوافقـة عليهـا              و 
أة داخلياً، وعليه ميكن االحتجاج بأحكـام اتفاقيـة القـضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـر                

  .أمام احملاكم أو غريها من السلطات القضائية أو اإلدارية يف اململكة

 :وسائل اإلنصاف املتاحة للمرأة - ٤ 
إن أنظمة اململكة املستمدة من القرآن الكرمي والسنة املطهرة توجب إنصاف املـرأة إذا            

ــم،   ــز أو ظلـ ــت لتمييـ ــد ممار   تعرضـ ــة عنـ ــة ملزمـ ــة ذات العالقـ ــة املختلفـ ــزة الدولـ ــتها وأجهـ سـ
املخولة هلا بتطبيق مبدأ املساواة وعـدم التمييـز يف احلقـوق املقـررة مبوجـب املـواد               الختصاصاهتا

 مــــن النظــــام األساســــي   )٣٨(، )٣٧(، )٣٦(، )٣٥(، )٣١(، )٣٠(، )٢٨(، )٢٧ ()٢٦(
 اليت تضمنتها هذه املواد فللمرأة حق اللجوء إىل عـدد مـن             لحكم، ويف حالة اإلخالل باملبادئ    ل

 :اإلنصاف من أمههاوسائل 
 :جملس امللك وجملس ويل العهد - ١  

جملـس امللـك وجملـس ويل       (مـن النظـام األساسـي للحكـم أن          ) ٤٣(فقد جاء يف املـادة       
العهــد مفتوحــان لكــل مــواطن ولكــل مــن لــه شــكوى أو مظلمــة، ومــن حــق كــل فــرد خماطبــة 

 ).السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون
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 :أمراء املناطق - ٢  
كفالـة حقـوق األفـراد    (إىل أن علـى أمـراء املنـاطق      ) ج/٧(يشري نظام املناطق يف مادته       

وحرياهتم، وعدم اختاذ إي إجراء ميـس تلـك احلقـوق واحلريـات إال مـن احلـدود املقـررة شـرعاً                    
 ).ونظاماً

 :ديوان املظامل - ٣  
لـت علـى إرسـاء      نظراً ألن اململكة العربية السعودية قد نشأت نـشأة إسـالمية فقـد عم              

قواعد العدالـة بالنـسبة للمـواطنني واملقـيمني كافـة، ونظـراً ألن القـرآن الكـرمي مل يـضع تنظيمـاً                       
تفصيلياً للسلطة القضائية وتـرك لألمـة اإلسـالمية أن ختتـار لكـل عـصر مـا يـتالءم مـع أوضـاعه                      

الً بـه منـذ    هـ نظام والية املظامل الذي كان معمـو    ١٣٧٣وظروفه، فقد طورت اململكة يف عام       
عهد امللك عبد العزيز وأسندت مهامه إىل إدارة عامة باسم ديوان املظـامل تابعـة لـديوان جملـس                   

 .هـ١٧/٩/١٣٧٤ يف ٢/١٣/٨٧٥٩الوزراء مث طور إىل نظام مستقل باملرسوم رقم 
ــك        ــرتبط مباشــرة باملل ــستقل وي ــضاء إداري م ــة ق ــو هيئ ــوان املظــامل ه ومبوجــب . ودي

هـــ خيــتص يف النظــر يف املنازعــات الــيت تنــشأ مــن   ٢٥/٦/١٤٠٢ يف ٩٥املرســوم امللكــي رقــم  
السلطة التنفيذية الختصاصاهتا ومنها مبـدأ املـساواة وعـدم التمييـز ويعتـرب مـن األجهـزة                  ممارسة  

  .اهلامة إلنصاف املرأة يف حالة إثبات الظلم الواقع عليها
 : الشرعيةاحملاكم - ٤  

 : من اآليت- القضاء من نظام) ٥( حبسب املادة -وتتكون  
 .جملس القضاء األعلى )أ( 
 .حمكمة التمييز )ب( 
 .احملاكم العامة )ج( 
 .احملاكم اجلزئية )د( 
 .ولكل من هذه احملاكم اختصاصات حمددة بينها نظام القضاء بالتفصيل 
م ٢/٤/٢٠٠٥هـــ املوافــق ٢٣/٢/١٤٢٦ يف ١٤/هــذا وقــد صــدر أمــر ملكــي بــرقم أ   

ــى الترت  ــة عل ــضاء وفــض املنازعــات،    باملوافق ــدة ألجهــزة الق ــة اجلدي ــات التنظيمي واســتكمال  يب
 .اإلجراءات النظامية لتعديل األنظمة اليت تأثرت هبا يف ضوء ذلك

ــى         ــى ليكــون مبــسمى اجمللــس األعل ــه فقــد مت تغــيري مــسمى جملــس القــضاء األعل وعلي
شـؤون احملـاكم مـن      والنظـر يف     للقضاء، وسيكون اختصاصه النظر يف شؤون القضاة الوظيفية،       

 .كما تضمنت الترتيبات إنشاء حمكمة علياحتديد االختصاص املكاين والنوعي، 
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كمــا نــص النظــام اجلديــد علــى إلغــاء حمــاكم التمييــز وإنــشاء حمــاكم اســتئناف يف كــل  
احملـاكم العماليـة بنقـل اختـصاص        (منطقة من مناطق اململكة، مع إنشاء حماكم متخصصة وهي          

 إىل جانب إنشاء احملاكم التجارية الـيت تتـوىل الفـصل يف املنازعـات     )الية إليهاجلان التسوية العم 
التجارية كما أقر النظام اجلديـد تغـيري مـسمى حمـاكم الـضمان واألنكحـة إىل حمـاكم األحـوال                     

 .الشخصية لتتوىل الفصل يف كل ما له عالقة باألحوال الشخصية
 مـع تعـديل اختـصاصها حبيـث ختـتص يف            بينما سيتم اإلبقاء على مسمى احملاكم العامة       

الفــصل يف كــل املنازعــات إال مــا يــدخل يف اختــصاص حمــاكم أخــرى كالتجاريــة والعماليــة،     
 .وحماكم األحوال الشخصية وغريها

كما تضمن النظام اجلديد حتويل احملاكم اجلزئية إىل حماكم جزائية وحصر اختـصاصها              
 .يف الفصل يف اجلرائم اجلنائية

 
 : العمل وتسوية اخلالفات العماليةجلان - ٥ 

مــن ) ١١(وتنقــسم إىل جلــان ابتدائيــة وجلــان عليــا لتــسوية اخلالفــات مبوجــب الفــصل   
نظام العمل والعمال، وختتص هذه اللجان بالفصل يف اخلالفـات الناشـئة عـن عقـد العمـل بـني                    

ة ألجهـزة   وكمـا أشـري أعـاله فقـد نـصت الترتيبـات التنظيميـة اجلديـد               صاحب العمـل والعامـل      
 .القضاء على إنشاء حماكم عالية متخصصة بدالً من هذه اللجان

 
 :هيئة الرقابة والتحقيق - ٦ 

وتتــوىل االدعــاء أمــام الــدائرة املختــصة يف ديــوان املظــامل يف القــضايا الــيت تتــوىل اهليئــة     
 .التحقيق فيها

 
 :هيئة التحقيق واالدعاء العام - ٧ 

 اختصاصاهتا التحقيـق يف اجلـرائم، واإلشـراف علـى تنفيـذ             ومتثل النيابة العامة ومن بني     
 .األحكام اجلزائية، والرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف
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 اجلزء الثاين
 )١٦-١(معلومات تتعلق مبواد االتفاقية   

 
 :مقـدمة  

من أن مضموهنا العام ينسجم مـع توجـه اململكـة          مصادقة اململكة على االتفاقية     تنطلق   
بالتقيـد مبـا ورد   اململكـة   ةلتؤكـد علـى رغبـ    رعايته حلقوق املرأة، كما أن هذه املصادقة تأيت   يف

هبا من أحكام كما أهنا داللة علـى أن اململكـة عازمـة علـى حتمـل مـسؤولياهتا للعنايـة بأوضـاع                     
ــه مــن حتفظــات يف هــذا        ــة مــع األخــذ يف احلــسبان مــا أبدت ــسانية للمــرأة يف الدول احلقــوق اإلن

مـن اتفـاقييت فيينـا لقـانون        ) ٢٣-١٩(ص وهي حتفظات تتماشى مع ما جاءت به املواد          اخلصو
املعاهدات بـشأن التحفظـات سـيما وأهنـا تتفـق مـع موضـوع االتفاقيـة وليـست منافيـة للغـرض                  

 .منها وهذا ما سيتضح من خالل هذا التقرير
ملكــة مبعــزل عــن إن احلــديث عــن فلــسفة القــوانني الداخليــة والدوليــة وتطبيقاهتــا يف امل 

 ينطلـــق مـــن الـــشريعة الـــشريعة اإلســـالمية أمـــر غـــري ُمتـــصور، فـــالتقنني يف الدولـــة اإلســـالمية
من نظامهـا األساسـي علـى       ) ١( اليت نصت املادة      كما هو احلال بالنسبة للمملكة     - اإلسالمية

دسـتورها  اململكة العربية السعودية دولة عربية إسالمية ذات سيادة تامة، دينـها اإلسـالم و    ”أن  
ينبغـــي وعليـــه فقوانينـــها . “...... كتـــاب اهللا تعـــاىل وســـنة رســـوله صـــلى اهللا عليـــه وســـلم  

تجــاوز األطــر الــيت أتــت هبــا الــشريعة اإلســالمية وبالتــايل ال ُيمكــن للــسلطة التــشريعية يف    ت أال
اململكة تغيري أو تطوير ذلك على حنو يؤدي إىل إجياد قواعد جديدة ختالف األسس اليت قامـت                

وممـا جيـدر التأكيـد عليـه هنـا هـو أن التمييـز القـائم يف                   .ليها الشريعة اإلسـالمية نـصاً وروحـاً       ع
دول كثرية بني الدولة والكنيسة ليس له وجود يف نظرية التشريع اإلسالمي إذ ال انفـصال بـني        

ملزمـة  الشريعة اإلسالمية والدولة بقوانينها املختلفة، وعليـه فـإن الـسلطة التـشريعية يف اململكـة                 
ختتص السلطة التنظيمية بوضـع األنظمـة واللـوائح       ” -بالتقّيد بكافة مصادر الشريعة اإلسالمية      

 .... ون الدولـة وفقـاً لقواعـد الـشريعة اإلسـالمية        ؤفيما حيقق املـصلحة أو يرفـع املفـسدة يف شـ           
 وهــذا مــا يوضــح ولــو بــشكل خمتــصر مــا أبدتــه   -مــن النظــام األساســي للحكــم  ) ٦٧(مــادة 
ة من حتفظ تفسريي على أحكام االتفاقية وهو حتفـظ يتعلـق بـأن يكـون تطبيـق االتفاقيـة           اململك

 .دئ الشريعة اإلسالميةيف إطار عدم خمالفة مبا
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 )١(نص املادة   
 

 أي تفرقـة أو اسـتبعاد أو        “التمييز ضد املرأة  ”ألغراض هذه االتفاقية يعين مصطلح      ” 
 أو أغراضـه، تـوهني أو إحبـاط االعتـراف           تقييد يتم على أساس اجلـنس ويكـون مـن آثـاره           

للمرأة حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية يف امليادين الـسياسية واالقتـصادية واالجتماعيـة             
ــوق أو         ــذه احلق ــا هب ــاط متتعه ــوهني أو إحب ــر، أو ت ــدان آخ ــة أو يف أي مي ــة واملدني والثقافي

ــس        ــى أســاس امل ــة وعل ــها الزوجي ــر عــن حالت ــصرف النظ ــا، ب ــني  ممارســتها هل ــها وب اواة بين
 .“الرجل

  
 الرجـل،  مـع  فيهـا  تـشترك  الـيت  اإلنـسانية  صـفتها  مـن  للمـرأة  نظرتـه  يف اإلسـالم  ينطلق 
 وينظـر إىل . فيه تنوعهما يف اجلنس ذكراً وأنثى يؤثر ال الذي اإلنساين أصلهما يف يستويان حيث
 أخالقيـات  يف عمليـا  تتمثـل  متبادلـة  اجتمـاعي حتكمـه عالقـات حقـوق     إطار يف الرجل كما املرأة

 التامـة  املثليـة  بـأن  يقـر  واقعيته من انطالقا اإلسالم ولكن .وصدام تقاطع ال وتراحم وحب إنسانية
 وتلـد  حتمـل  الـيت  هـي  املـرأة  (الواقـع  بـه  يـشهد  الـذي  وجودمهـا  حلقيقـة  مناقـضة  واملـرأة  الرجـل  بـني 

 - بينـهما  وجيالفـسيول  االخـتالف  مـن  العلميـة  بـه الدراسـات   وتـشهد  )الرجـل  دون وترضـع 
 جـاء  هلـذا  – متييـزا  ولـيس  حـق هلـا   املرأة أمومة محاية أن )٤ (املادة اعتربت وهلذا هبذا تقر واالتفاقية
 ذلـك  من العدالة هلا حيقق متيزاً املرأة معطيا مث ومن الطبيعية االختالفات هذه مراعيا اإلسالم تشريع

 محـال  املقابـل  دورهـا  عـن  عويـضا ت :زوجتـه  وعلـى  نفـسه  علـى  لإلنفـاق  بالكسب الرجل كلف أنه
 الرجـل  فيـه  يأخـذ  الـذي  املـرياث  يف كمـا  أخـرى  تفاوتـات  ذلـك  علـى  ترتـب  مث ووالدة وأمومـة 

 بيتـه  علـى  سيـصرفه  ألنـه  املـرأة  تأخـذه  مثلـي مـا   )األخـوات  مـع  واألخ البنـات  مـع  كـاالبن (أحيانـا 
 بعـد  النتيجـة  جيعـل  ممـا  رهستستثم ومكفولة بل باإلنفاق مكلفة غري كوهنا حبكم أخته بينما وأوالده

 .للمرأة راجحة رمبا أو متساوية قصرية فترة
 يـشكل  الـذي  كما ينظر اإلسالم إىل العالقة بني املرأة والرجل على أهنـا عالقـة تكامـل    

 النـساء  إمنـا ( :وسـلم  عليـه  اهللا صـلى  حممدنبينا  يقول لآلخر مكمال جزءا واملرأة الرجل من كل فيه
 خـالل   مـن اإلنـساين،  وجهـه  يف االجتمـاعي  البنـاء  يتحقـق  التكامـل  هبـذا   حيـث )الرجـال  شـقائق 

الـصراع   عـن  بعيـدا  املمكـن  دوره كـلٌ  وأداء املتبـادل  والتقدير والوالء األلفة منطلقه امتزاج تعاوين
 اللبنـة  متثل اليت األسرة تبىن واملرأة الرجل بني التكامل خالل من الوجود لفطرة املناقض واالستغناء
 الـيت  القـيم  من كثري على اإلسالم يؤكد  وهلذاالكون، هذا  وعمراناملسلم، اجملتمع ناءب يف األساس
 تلـك   ومنوالرحم، والوالدين واإلخوة لألبناء متتد وإمنا الزوجني يف تنحصر ال اليت باألسرة ترتقي
 ممـاثال  ليس بنصيب القيم هذه من املرأة  وحتظىاألوالد،  وتربيةاألرحام،  وصلةالوالدين، بر القيم
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 علـى  األم وحـق  األبنـاء،  يف جـاء  ممـا  أكثـر  البنـات  رعايـة  فـضل  يف جـاء   فقـد منـه،  أوفر بل للرجل
طفلـها الـصغري مقـدم علـى حـق       حـضانة  يف املـرأة  وحـق  مـرات  ثـالث  األب حـق  يعـدل  أوالدهـا 

 .الرجل ابتداء
 يف والعـام  اصاخلـ  :جمالني بني التفريق من تنطلق اليوناين العصر إىل ترجع قدمية رؤية هناك 
 تبنـت  وقـد  - بالـذات  الـسياسة  - العامـة  بنيتـه  يف اجملتمـع  هـو  والعـام  األسـرة  هـو   اخلاصاجملتمع،
 - مـثال  الـسياسي  اجملـال  - العام  حيثبينهما،  وفرقتالتقسيم،  هذا)لوك (عند احلديثة الليربالية

 العالقـات  علـى  يقـوم  سـرة األ - اخلـاص   بينمـا لألفـراد،  احلـرة  املمارسة على مبنية تعاقدية صفة له
 يف حمـصورة  تظـل  الـيت  املـرأة  - األضـعف  ويقهـر  الرجـل  هنـا  وهـو  األقـوى  يـسود  حيـث  الطبيعيـة 
 بالـدعوة  النـسوية  احلركـات  قبـل  مـن  ذلـك  بعـد  مـضادة  ومواقـف  تـداعيات  هلـذا   وكـان اخلـاص، 
كانـة الـيت كانـت    امل هلـا  لتتحقـق  العـام  حنو املرأة هذه وبدفع القهر من للمرأة محاية األسرة لتفكيك

 .حمتكرة للرجال

 تتحـرك  معـا  اجملـالني  يف الرجـل  كمـا  فهـي  باخلاص حمصورة ليست ابتداء املرأة اإلسالم يف 
 حتكـم  اليت هي العام حتكم اليت القيم إن للمجتمع، مث أو لألسرة أو هلا املصلحية املقتضيات حسب
 علـى  قائمة  واملسئولية،اجملالني كال يف املتبادلة مشروع باحلقوق والوفاء والشورى فالعدل اخلاص
 .كليهما يف معا واملرأة الرجل

وقد اعترب نظام احلكم يف اململكة املستمد من القرآن الكـرمي وسـنة الرسـول صـلى اهللا                   
عليه وسلم مبدأ املساواة وعدم التمييـز مـن الـضرورات األساسـية للمجتمـع الـسعودي، وهـذا                   

قــة يف النظــام األساســي للحكــم، وذلــك ألن أي شــبهة نــصت عليــه مجيــع املــواد ذات العال مــا
 :للتفريق العنصري ال وجود هلا يف الدين اإلسالمي ومثال على ذلك

 :يف امليدان السياسي  

مـن  ) ٦(ملكاً وذلـك طبقـاً لـنص املـادة      تشارك املرأة الرجل يف مبايعة من يتم اختياره       
 . النظام األساسي للحكم

 :يف امليدان االقتصادي  

وتسن األنظمـة    على أن الدولة تيسر جماالت العمل لكل قادر عليه،        ) ٢٨(تنص املادة    - 
 .اليت حتمي العامل وصاحب العمل

 املرتبـات،   ”على أن النظام يبني أحكام اخلدمـة املدنيـة مبـا يف ذلـك               ) ٥٩(تنص املادة    - 
ن نظـام اخلدمـة      وبنـاء عليـه فـإ      “املكافآت، والعقوبات، واملزايا، واملعاشـات التقاعديـة      

 .مييز بني الرجل واملرأة املدنية ال
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 :االجتماعي يف امليدان  
 الدولــة علـى توثيــق أواصــر األســرة، ورعايــة مجيــع  علــى أن حتــرص) ١٠(تـنص املــادة   - 

 .أفرادها وتوفري الظروف املناسبة لتنمية سلطاهتم وقدراهتم
 ،الطــوارئ ته يف حالــةعلــى أن الدولــة تكفــل حــق املــواطن وأســر  ) ٢٧(تــنص املــادة  - 

الــضمان االجتمــاعي وتــشجع املؤســسات   وتــدعم نظــام، العجــز، الــشيخوخة،املــرض
 .واألفراد على اإلسهام يف األعمال اخلريية

 .على أن الدولة توفر التعليم العام، وتلتزم مبكافحة األمية) ٣٠(تنص املادة  - 

لـصحية لكـل    وتـوفر الرعايـة ا    علـى أن الدولـة تعـىن بالـصحة العامـة            ) ٣١(تنص املـادة     - 
 .مواطن

ويتضح مما سبق من املواد ذات العالقة الـيت تـضمنها النظـام األساسـي للحكـم وأيـضاً                    
األنظمة اليت صدرت حديثاً واليت سريد ذكرها فيما بعـد مـدى التـزام الدولـة بتحقيـق املـساواة                   

يعة اإلسـالمية الـيت أعطـت    بني املرأة والرجل يف احلقوق والواجبات العامة ومبـا يتفـق مـع الـشر      
 .للمرأة مجيع حقوقها منذ أكثر من ألف وأربعمائة سنة

 
 )٢(نص املادة   

 
تشجب الدول األطراف مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة، وتتفـق علـى أن تنتـهج،                    ” 

بكــل الوســائل املناســبة ودون إبطــاء، سياســة تــستهدف القــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة،     
 :د بالقيام مبا يليوحتقيقا لذلك تتعه

ــشريعاهتا      )أ(  ــة أو ت ــرأة يف دســاتريها الوطني ــدأ املــساواة بــني الرجــل وامل إدمــاج مب
املناسبة األخرى، إذا مل يكن هذا املبدأ قد أدمـج فيهـا حـىت اآلن، وكفالـة التحقيـق العملـي                     

 هلذا املبدأ من خالل التشريع وغريه من الوسائل املناسبة،
التدابري، تشريعية وغري تشريعية، مبا يف ذلك مـا يناسـب مـن             اختاذ املناسب من     )ب( 

 جزاءات، حلظر كل متييز ضد املرأة،
 

فــرض محايــة قانونيــة حلقــوق املــرأة علــى قــدم املــساواة مــع الرجــل، وضــمان      )ج( 
احلماية الفعالة للمرأة، عن طريق احملاكم ذات االختـصاص واملؤسـسات العامـة األخـرى يف                

 متييزي،البلد، من أي عمل 



CEDAW/C/SAU/2  
 

07-29665 17 
 

االمتناع عـن مباشـرة أي عمـل متييـزي أو ممارسـة متييزيـة ضـد املـرأة، وكفالـة                       )د( 
 تصرف السلطات واملؤسسات العامة مبا يتفق وهذا االلتزام؛

اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة مــن جانــب أي     )هـ( 
 شخص أو منظمة أو مؤسسة،

ابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتغيري أو إبطـال القـائم             اختاذ مجيع التد    )و( 
 من القوانني واألنظمة واألعراف واملمارسات اليت تشكل متييزا ضد املرأة،

 .“إلغاء مجيع األحكام اجلزائية الوطنية اليت تشكل متييزا ضد املرأة  )ز( 
  

لتـشريعية وغـري التـشريعية حلظـر        أكدت هذه املادة على الدول ضـرورة اختـاذ التـدابري ا            
 .وفرض محاية قانونية حلقوق املرأة على قدم املساواة مع الرجل كل متييز ضد املرأة،

مـن االتفاقيـة إىل األحكـام الـيت     ) ١(وقد سبق اإلشارة عند الـرد علـى مـا جـاء باملـادة        
يف  واملــرأةتــضمنها النظــام األساســي للحكــم واألنظمــة الــيت تكفــل عــدم التمييــز بــني الرجــل    

 .اململكة العربية السعودية
واجلــدير بالــذكر أن مـــا تــضمنه النظـــام األساســي للحكــم يف اململكـــة مــن حقـــوق        

للمــواطنني ختاطــب اجلميــع دون متييــز بــني رجــل أو امــرأة وعليــه فــإن ســلطات الدولــة تكــون   
رأة الـذي قـرره     ملزمة يف أدائها لعملها وممارستها الختـصاصاهتا مببـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـ                

نظـام اخلدمـة املدنيـة ونظـام        النظام األساسي للحكم يف مواده املعنيـة، واألنظمـة األخـرى مثـل              
 ولـضمان متتـع املـرأة الفعلـي بتلـك احلقـوق             .هي موجهة للجنـسني دون متييـز      والعمل والعمال   

يت كفلـها  فقد كفلت األنظمة للمرأة حق اللجوء إىل القضاء يف حالة انتهاك أي من احلقوق الـ               
هلا نظام احلكم أو األنظمة األخرى، و تقوم السلطات القضائية عن طريق هيئاهتـا بتـوفري كافـة        

 .وسائل اإلنصاف للمرأة
والقــضاء الــسعودي قــضاء عــادل ومتــزن وال ســلطان علــى القــضاة يف قــضائهم لغــري     

واليت أوضـحت   من النظام األساسي للحكم     ) ٤٦(سلطان الشريعة اإلسالمية طبقاً لنص املادة       
 .أيضاً أن القضاء سلطة مستقلة مث جاء نظام القضاء ليؤكد هذا املبدأ

عالوة على ذلك فإن هناك من التـدابري الـيت ُيـراد منـها تـوفري احلمايـة القانونيـة للمـرأة                   
وضمان فعاليتها ليس من خالل احملاكم فقط واليت تستطيع النسوة اللجوء إليها لرفـع أي متييـز                 

قع عليهن، بل متثل ذلك بإنشاء إدارات حلقوق اإلنسان ومنها بالطبع حقوق املـرأة              ُيمكن أن ي  
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وعـــدم التمييـــز ضـــدها يف العديـــد مـــن اجلهـــات احلكوميـــة ذات العالقـــة كالداخليـــة والعـــدل 
 .والشؤون اإلسالمية

أما عن دور اهليئات يف محاية احلقوق واحلريات الـيت كفلـها النظـام األساسـي للحكـم                   
فقـــد شـــكلت مجعيـــة وطنيـــة حلقـــوق اإلنـــسان يف اململكـــة باملرســـوم امللكـــي ) ٢٦ (يف املـــادة

وهــي مجعيــة مــستقلة تعــىن حبقــوق  ) م٩/٣/٢٠٠٤املوافــق (هـــ ١٨/١/١٤٢٥يف  ٢٤/٢ رقــم
عضواً وأهم مهامها التأكد من تنفيذ التزامات اململكـة جتـاه حقـوق             ) ٤١(اإلنسان تتكون من    

مــع اجلهــات املختــصة وتتحقــق مــن دعــاوى املخالفــات وتتلقــى الــشكاوى وتتابعهــا  .اإلنــسان
 .والتجاوزات املتعلقة حبقوق اإلنسان
 :اهليئة احلكومية حلقوق اإلنسان

إن اململكة انطالقـاً مـن ارتـضائها بـااللتزام بأحكـام االتفاقيـة حتـول دون أي فعـل مـن                     
كمــا أن . جهــة صــدوره شخــصاً كــان أم منظمــة شــأنه التمييــز ضــد املــرأة بــصرف النظــر عــن

 كلـها تـشريعية يـتم اختاذهـا مـن           تالتدابري اليت تتخذ لتكريس مبدأ عدم التمييز ضد املرأة ليـس          
ن هناك تدابري أخرى كالقضائية عن طريق إمكانيـة إلغـاء األحكـام             إقبل السلطة التشريعية، بل     

شرعية مـن  من نظـام املرافعـات الـ   ) ١٧٣(اليت تشكل متييزاً ضد املرأة عن طريق ما توفره املادة  
 .حق االعتراض على األحكام

 )٣(نص املادة   
 

 الــــسياسية واالجتماعيــــة ال ســــيماتتخــــذ الــــدول األطــــراف يف مجيــــع امليــــادين و” 
واالقتصادية والثقافية، كل التدابري املناسبة، مبا يف ذلك التشريعي منها، لكفالة تطـور املـرأة     

نـسان واحلريـات األساسـية والتمتـع     وتقدمها الكاملني وذلك لتضمن هلا ممارسـة حقـوق اإل     
 .“هبا على أساس املساواة مع الرجل

  
لقد خلق اهللا الناس من آدم وحـواء، والـشأن بـني آدم وزوجتـه حـواء هـو املـساواة يف                 

احلقوق والواجبـات ويف اإلنـسانية ويف التكليـف ولـيس الـشأن بينـهما التـساوي يف اخلـصائص            
 .إىل غري مصلحة املرأةالذي يؤدي املساواة فيه . والوظائف
وعلــى هــذا اختــذت اململكــة العربيــة الــسعودية منــذ إنــشائها مجيــع التــدابري الــيت تكفــل   

ــيم والعمــل،          ــى التعل ــوق، ومــن ذلــك حــق احلــصول عل ــع الرجــل يف احلق ــساواهتا م للمــرأة م
الكتــساهبا القــدرات الالزمــة لتأهيلــها للــدخول يف ســوق العمــل وإعــدادها لتكــون  والتــدريب 

 .ة على تربية أطفاهلا ورعايتهم الرعاية الصحيحةقادر
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وقد أدرجت اللوائح التنظيمية مساواهتا يف املعاملة دون أي متييز علـى أسـاس اجلـنس،                
مـن النظـام األساسـي      ) ٢٧(وتيسر الدولة جماالت العمل لكل قادر عليـه طبقـاً ملـا جـاء باملـادة                 

ن أنظمة اخلدمة املدنيـة الـيت مت سـنها          كما أ . للحكم كما تضمن محاية العامل وصاحب العمل      
م قـــد ســــاوت بيــــن املـــرأة ٢٦/٦/١٩٧٧هــــ املوافـــق ١٠/٧/١٣٩٧يف ٤٩١٩بـــالقرار رقـــم 

وقد انعكس أثر هذه الــتدابري يف التقـدم الكـبري الــذي حققتـه               . والرجل يف احلقوق والواجبات   
 .املرأة يف مـيادين خمتلفة كما سيتم إيضاحه فيما بعد

أة العاملـة املتزوجـة مـن الـضمان االجتمـاعي الـذي حتـصل عليـه بوصـفها                   وتستفيد املر  
مشتركة فيه، باإلضافة إىل أن حالتها االجتماعية ال تؤثر بأي شكل من األشكال يف حقهـا يف                 

وال يوجــد أي نظــام يف اململكــة مينــع املــرأة املتزوجــة مــن  .احلــصول علــى الــضمان االجتمــاعي
ى مثــل إمكانيــة التقاعــد املبكــر مــن أجــل تربيــة أطفاهلــا    يتــاح هلــا تــسهيالت أخــر  العمــل بــل

 .العناية بطفل معاق أو
وفيما يتعلق بالتوظيف فتبني اإلحصاءات الـصادرة مـن وزارة اخلدمـة املدنيـة أن نـسبة                  

 مــن إمجــايل مــن مت تعيينــهم   ٪٢٢م بلغــت ٢٠٠٣/٢٠٠٤اإلنــاث الــاليت مت تعيينــهن يف عــام  
 .يتجه للزيادة حىت يتضح إذا كان املؤشرتقارن بسنة أو سنوات سابقة  لو

 :مما سبق تؤكد األنظمة أن املرأة تستطيع 
شغل الوظائف العامة طبقاً ألنظمة ولوائح وتعليمات اخلدمة املدنية يف اململكة العربيـة              - 

 .السعودية
 .اإلعراب عن آرائها حبرية - 

 .إقامة الدعاوى أمام احملاكم واهليئات القضائية - 

 .قامة والتنقل حبرية داخل اململكة وخارجها وفق األنظمةاإل - 

احلصول على مجيـع اخلـدمات االجتماعيـة الـيت يـنص عليهـا النظـام األساسـي للحكـم                     - 
 .واألنظمة املتبعة

تلقي التعليم جبميع مراحله من الروضة والتعليم االبتدائي واملتوسـط والثـانوي والعـايل               - 
 .واالبتعاث للخارج للدراسة

 .االلتحاق بدورات التدريب املهين قبل وبعد االلتحاق بالعمل - 

 .احلصول على الرعاية الصحية والوقائية والعالجية - 

 .والتمتع بكافة مظاهر حقوق امللكيةإبرام العقود جبميع أنواعها،  - 
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نح احلصول على القروض وفقاً لألنظمة املتبعة وال مييز إطالقاً بني الرجـل واملـرأة يف مـ              - 
 .القروض

 .إتاحة الفرصة هلا للعمل مع االستفادة من التطور الوظيفي والترقي - 

تتقاضــى أجــراً عــن عملــها ممــاثالً ألجــر الرجــل وتتقاضــى معــاش التقاعــد علــى قــدم      - 
 .املساواة مع الرجل

ــدابري   ــدء  مــؤخراً الــيت اختــذت  الت ــز   منــذ ب ــة ويف إطــار تعزي  شــاملة سياســة نفــاذ االتفاقي
 :رأةامل بشأن

تضمنت األنظمة واللوائح اليت تصدرها حكومـة اململكـة العربيـة الـسعودية قبـل وبعـد              
التوقيع على االتفاقية نصوصاً تكفل احلقوق املتساوية بني النساء والرجـال وعـدم التمييـز علـى                 

األجـازة الدراسـية    أساس النوع، محاية األمومة، املسئوليات العائليـة، خـدمات الـصحة املهنيـة،        
 :أمهية فيما يلي أكثرها نستعرض ،تنمية املوارد البشرية وغري ذلك  جر،بأ
تغيري النظـرة التقليديـة لـدور املـرأة يف اجملتمـع والقـضاء علـى العقبـات الـيت حتـول دون                        )١(

مسامهة النساء يف النشاط االجتماعي واالقتصادي عن طريق زيادة الوعي بدور املـرأة             
 .وسائل اإلعالم واحملاضرات والكتب واملعارضيف اإلنتاج والتنمية عن طريق 

ــم    )٢( ـــ ٤/٥/١٤٢٥ريف /٢٢٦٤٦صــدر املرســوم امللكــي رق جبعــل ) م٢٢/٦/٢٠٠٤(ه
ــاً جلميــع الــذكور واإلنــاث علــى حــد ســواء ملــن هــم يف ســن      التعلــيم االبتــدائي إلزامي

 .السادسة إىل اخلامسة عشرة
 :هـ مت١١/٧/١٤٢٤ يف ٦٣بناء على ما جاء بالقرار السامي رقم  )٣(

اخلـدمات الــيت ختـصها مثــل   ومـن  إحـداث زيـادة يف فــرص التوظيـف النــسائي     )أ( 
 .قضايا األحوال املدنية وكتابة العدل وحنوها

إنشاء جلنة وطنية عليا دائمة متخصـصة يف شـؤون املـرأة تـستند يف آرائهـا إىل                   )ب( 
 .رأةيف خمتلف التخصصات وتعمل على إعداد الئحة لعمل امل نساء مؤهالت

 :هـ مت١٢/٤/١٤٢٥ يف ١٢٠بناء على القرار السامي رقم  )٤(
ــصادية       )أ(  ــشطة االقت ــة األن ــراخيص ملزاول ــصدر ت ــيت ت ــة ال ــام اجلهــات احلكومي قي

استقبال طلبات النـساء السـتخراج التـراخيص الالزمـة ملزاولـة تلـك األنـشطة                
 . اليت متنحها تلك اجلهات وإصدارها
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 تقـدم خـدمات ذات عالقـة بـاملرأة بإنـشاء وحـدات              بدأت مجيع اجلهات الـيت     )ب( 
 .وأقسام نسائية

قامـــت اجلهـــات املختـــصة ذات العالقـــة بتخـــصيص أراض أو منـــاطق داخـــل  )ج( 
 .حدود املدن وهيأهتا إلقامة مشروعات صناعية تعمل فيها نساء

بتشكيل جلنة نسائية مـن ذوات   السعودية  قام جملس الغرف التجارية الصناعية       )د( 
ربة والكفاءة للتنسيق مـع اجلهـات ذات العالقـة لتـشجيع منـشآت القطـاع                اخل

األهلي على إجياد أنشطة وجماالت عمل للمرأة السعودية، وهتيئة فرص إعـداد            
 وتـوفري   تالسعوديات وتأهيلـهن وتدريبـهن للعمـل يف تلـك األنـشطة واجملـاال             

كـل جهـة     -الدعم املادي واملعنوي الالزم على أن تسهم اجلهـات احلكوميـة            
 . يف حتقيق ذلك-حبسب اختصاصها 

ــشؤون     )هـ(  ــة ووزارة ال ــسيق مــع وزارة اخلدمــة املدني ــه وزارة العمــل بالتن مت توجي
االجتماعية باختاذ اإلجراءات الالزمـة لتنفيـذ أسـلوب العمـل عـن بعـد كأحـد         

بـرامج األسـر     وتنفيـذ  ،اجملاالت اجلديدة اليت ميكن أن تعمل مـن خالهلـا املـرأة           
 .جة وتوفري الدعم الالزم إلجنازهااملنت

ــة املــو   )٥( ــه صــندوق تنمي ــوزراء   ارد البــشرية الــذي أنــشئ توجي ــرار جملــس ال ــاء علــى ق  بن
هـ بـأن   ٥/٥/١٤٢١ يف   ١٨/هـ واملرسوم امللكي رقم م    ٢٩/٤/١٤٢١يف  ) ١٠٧( رقم

 .وتوظيفهن ضمن خططه وبراجمه يويل أمهية خاصة لتدريب النساء السعوديات
هـــ القاضــي بفــتح جمــال ابتعــاث  ٨/٦/١٤٢٢م يف /٦٥١ر الــسامي رقــم صــدور األمــ )٦(

 املواطنات السعوديات ليشمل التخصصات الطبية والصحية وغريها مـن اجملـاالت الـيت            
االبتعاث تلبيـة حلاجـة ملحـة        تأهيلها عن طريق   وتتطلب حاجة العمل   تعمل فيها املرأة  

 .يف اجلامعات السعودية ال ميكن تلبيتها من خالل الربامج الدراسية املتاحة
هــــ مبـــشاركة نـــساء ١١/٥/١٤٢٣ يف ٣٦١٣٢/ب/٩صـــدور األمـــر الـــسامي رقـــم   )٧(

 . سعوديات يف وفود اململكة يف املؤمترات الدولية
قيــام الرئاســة العامــة لرعايــة الــشباب بدراســة مــدى إســهامها يف النــشاطات الرياضــية    )٨(

 يف ٣٦١٣٢/ب/٧ األمـــــر الـــــسامي رقـــــم  (وفـــــق الـــــضوابط الـــــشرعية    للمـــــرأة
 ).هـ٢٥/٧/١٤٢٤
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إلزام املنشآت اليت تعمل هبا عدد من النساء إنشاء حضانة ألبناء العـامالت تتـوفر فيهـا            )٩(
 سـنوات  ٦ -الصحية والفنية والتربوية اليت تتـراوح أعمـارهم بـني شـهر      كافة الشروط 

 .لرعاية األطفال أثناء فترة عمل األمهات
 .رة راحة إلرضاع أطفاهلن أثناء فترة العمل اليوميةإعطاء األمهات العامالت فت )١٠(
 بتعـديل بعـض مـواد       هــ ٢٩/١٠/١٤٢٥وتـاريخ   ) ٥٤/م( رقـم    امللكياملرسوم  صدور   )١١(

نظــام اجلنــسية الــسعودية لتأكيــد مبــدأ املــساواة بــني الرجــل واملــرأة يف كــل مــا يتــصل   
 ).تراجع مع مندوب وزارة الداخلية(باجلنسية السعودية 

 شؤونم تابعــة لــوزارة الــ  ٢٠/٤/٢٠٠٤جلنــة للحمايــة االجتماعيــة يف   ) ١٣(ء إنــشا )١٢(
 .االجتماعية

م باملوافقـة علـى الترتيبـات التنظيميـة       ٢/٤/٢٠٠٥ يف   ١٤/صدور األمر امللكـي بـرقم أ       )١٣(
 .ألجهزة القضاء وفض املنازعات

ح هــ املتـضمن الـسما     ١٧/٧/١٤٢٦وتـاريخ   ) ١٨٧(صدور قرار جملس الـوزراء رقـم         )١٤(
 .للمنشآت األهلية بفتح أقسام لتشغيل النساء لديها دون احلاجة إىل ترخيص بذلك

وتـاريخ حـول أمهيـة مـشاركة املـرأة        ) ٢٧٣٤٤( الوزراء رقـم     جملسصدور أمر رئيس     )١٥(
الـــسعودية يف املـــؤمترات واالجتماعـــات الدوليـــة ذات العالقـــة بـــاملرأة وإنـــشاء مركـــز 

الت الـــسعودية للمـــشاركة يف مثـــل هـــذه  معلومـــات وقاعـــدة معلومـــات عـــن املـــؤه 
 .املؤمترات

هــ  ١١/٢/١٤٢٥وتـاريخ   ) ٨١١٠(صدور أمر نائب أمر رئـيس جملـس الـوزراء رقـم              )١٦(
بــشأن إجيــاد مراكــز وأنديــة رياضــية وثقافيــة لتنميــة مواهــب املــرأة الــسعودية الرياضــية  

 .والثقافية
هـ املتضمن املوافقة علـى     ١١/٣/١٤٢٤وتاريخ  ) ٦٣(صدور قرار جملس الوزراء رقم       )١٧(

إنشاء جلنة وطنية عليا دائمة متخصصة يف شـؤون املـرأة يكـون هلـا صـالحيات واسـعة                
فيما يتعلق مبجاالت عمل املرأة وأساليب التأهيل والتدريب املتاحة هلا ووضـع احللـول              

 .ملا قد يعترض عمل املرأة من عقبات
هـــ باملوافقــة علــى ٣/١٢/١٤٢٤وتــاريخ ) ٥٨٣٨٣(أمــر رئــيس جملــس الــوزراء رقــم  )١٨(

إنشاء جلان نسائية تطوعية للقيام بزيارات ميدانية على األقسام النـسائية باملستـشفيات             
واملنــــشآت التعليميــــة وأقــــسام الرعايــــة االجتماعيــــة يف إدارات الــــسجون النــــسائية  
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ومؤســسات رعايــة الفتيــات للتأكــد مــن صــالحيتها وكــشف مــا قــد يكــون فيهــا مــن  
 .ا ميكن تقدميه هلن من مساعدات ورفع تقاريرها ألمراء املناطققصور وتقرير م

 :املميزات املمنوحة للمرأة اليت نصت عليها أنظمة العمل املعمول هبا يف اململكة  
تضمنت لوائح وأنظمـة العمـل املعمـول هبـا يف اململكـة الكـثري مـن املميـزات املمنوحـة                      

ع احلقـوق األخـرى، وسـنتناول فيمـا يـأيت بعـض       للمرأة باإلضـافة إىل مـساواهتا بالرجـل يف مجيـ        
 :هذه املميزات املمنوحة للمرأة يف األنظمة واللوائح املعنية

ــم       - ١  ــة رق ــة املدني ــرار جملــس اخلدم ــصادرة بق ــة ال ــة املدني ــاريخ ١/١٠٣٧الئحــة اخلدم  وت
 :هـ١٦/٢/١٤٢٦

ر منـها  نصت املواد التسع العشرون من الالئحة على إجازات للموظف واملوظفة نـذك           
ــة املوظــف           ــن ســنوات خدم ــاً عــن كــل ســنة م ــون يوم ــدهتا مخــسة وثالث ــة وم اإلجــازة العادي

املوظفــة براتــب كامــل، وإجــازة للحــج مبرتــب كامــل ومــدهتا أحــد عــشر يومــاً يف الــسنة،      أو
وإجــازة لعيــد الفطــر مبرتــب كامــل ومــدهتا أحــد عــشر يومــاً يف الــسنة، وإجــازة مبرتــب لليــوم    

علـى  ) ١١( العطلـة األسـبوعية ملـدة يـومني مبرتـب كامـل، ونـصت املـادة         الوطين، باإلضافة إىل 
) ٩(إجــازة مرضــية للموظــف أو املوظفــة ملــدة ســتة أشــهر براتــب كامــل، كمــا نــصت املــادة    

للموظــف واملوظفــة بــاحلق يف التغيــب عــن عملــه أو عملــها براتــب كامــل املــدة الالزمــة ألداء   
للموظف أو املوظفة الـذي يـصاب بإصـابة عمـل           ) ١١(االمتحان الدراسي، كما أعطت املادة      

إجازة مرضية براتب كامل ملدة سنة ونصف قابلـة للتمديـد، وإذا احتـاج وإذا احتـاج املوظـف              
املريض أو املوظفـة املريـضة ملرافـق خـالل عالجـه يف اخلـارج فيـصرف للمرافـق نفقـات الـسفر                       

ازة اسـتثنائية بـدون مرتـب    كما ميكن للموظف أو املوظفة احلـصول علـى إجـ       .ونفقات اإلقامة 
 .)٢٠املادة . (ا سنة أخرىملدة ال تزيد على مخس سنوات ولوزير اخلدمة متديده

 :وهناك مزايا أخرى ممنوحة بوجه خاص للمرأة نصت عليها الالئحة منها
إجازة مبرتـب كامـل ال حتتـسب مـن إجازاهتـا األخـرى ملـدة أربعـون يومـاً كحـد أدىن                        - 

وإذا رغبـت املوظفـة التفـرغ لرعايـة          ).٢٢املـادة   ( للوضـع    وتسعون يومـاً كحـد أعلـى      
مولودها فيجوز هلا احلصول علـى فتـرة أو فتـرات إجـازة أمومـة مـدهتا ثـالث سـنوات                     

 .كحد أعلى طول خدمتها يف الدولة بربع الراتب بعد هناية إجازة الوضع
 مـدة املرافقـة     إجازة بدون مرتب ملرافقة الزوج أو مـن يعوهلـا شـرعاً إىل اخلـارج بقـدر                 - 

ــة       ــاة الوظيفي ــصلة طــوال احلي ــصلة أو منف ــصى ال يتجــاوز عــشر ســنوات مت . وحلــد أق
 .)٢٠( املادة
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إجازة مبرتـب كامـل للموظفـة الـيت يتـوىف زوجهـا ملـدة أربعـة أشـهر وعـشرة أيـام مـن                          - 
 .)٢١(املادة  .تاريخ الوفاة

 :االجتماعية نظام التأمينات - ٢ 
هــ  ٦/٩/١٣٨٩ وتـاريخ    ٢٢/عية باملرسوم امللكي رقـم م     صدر نظام التأمينات االجتما    

واخــتص هــذا النظــام بكــل مــن   .هـــ٣/٩/١٤٢١ يف ٣٣/ رقــم متعديلــه باملرســوم امللكــي ومت 
ونـصت املـادة الرابعـة مـن هـذا النظـام تطبيـق األخطـار            . خيضع للتأمينات رجـالً كـان أم امـرأة        

 :املهنية وفرع املعاشات حسب التفعيل اآليت
رع األخطار املهنية بصورة إلزامية علـى مجيـع العمـال دون أي متييـز يف اجلـنس            يطبق ف  - ١

 .أو اجلنسية أو السن
يطبق فرع املعاشات بصورة إلزامية على مجيع العمال السعوديني دون متييـز يف اجلـنس         - ٢

 بشرط أن يكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام دون سن الستني
ظام التعويضات اليت حيـق للمـشترك املـصاب بإصـابة عمـل      من ن) ٢٨(أوضحت املادة   - ٣

حقـوق أفـراد املـشترك     )٣٦(، )٣٥(كمـا حـددت املـادة      .أو ألفراد عائلته املطالبة هبا    
 .املتوىف

علـى أن حيـق للمـرأة املـشتركة الـيت مل تعـد خاضـعة ألحكـام هـذا                    ) ٣٨(نصت املـادة     - ٤
 تاريخ تركها للنـشاط املـذكور       منعمرها  النظام أن تستلم معاشها املستحق مىت كان        

 شــهراً علــى األقــل يف ١٢٠مخــساً ومخــسني ســنة علــى األقــل وكانــت مــدة اشــتراكها 
يقـل عـن    حني حدد النظام للرجل املـشترك سـتني سـنة كاملـة ومـىت كـان اشـتراكه ال          

 . شهراً على األقل١٢٠
 احلــصول احلـق للمــشترك الــذي يــصاب بعجـز غــري مهــين  ) ٣٩(مسـح النظــام يف املــادة   - ٥

  شـــهراً متقطعـــة،١٨ شـــهراً متـــصلة أو ١٢علــى معـــاش مـــىت بلغـــت مـــدة اشـــتراكه  
 كإعانــة إذا  ٪٥٠العجــز بنــسبة  أعطــى النظــام للمــشترك احلــق يف زيــادة معــاش كمــا

 .كانت العاجزة حتتاج إىل مساعدة
للمـرأة املـشتركة احلـصول علـى تعـويض الدفعـة الواحـدة              ) ٤١(أباح النظـام يف املـادة        - ٦

 .ون انتظار بلوغ سن الستني أو حدوث عجزد
يــصرف لألرملــة أو البنــت أو األخــت أو ابنــة االبــن املــستحقة لفائــدة أو معــاش طبقــاً  - ٧

مثــاين عــشرة مــرة  ) ١٨(ألحكــام النظــام وملــدة واحــدة منحــة زواج يــساوي مبلغهــا    
ائـدة  عائدها أو معاشها الشهري الذي كانت تستفيد منه، وتبعاً لذلك يوقف دفـع الف             
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أو املعاش يف آخر الشهر الـذي جـرى فيـه الـزواج، كمـا يعـاد نـصيب املـذكورات يف                      
 .املعاش إذا طلقت أو ترملت

 عـشرة   ١٠ ٠٠٠تصرف منحة تساوي معاش ثالثة أشهر ملشترك املتـوىف حبـد أقـصى               - ٨
 .آالف ريال

تحقه مـن   تدفع املؤسسة ألفراد عائلة املشترك الذي حيكم عليه بعقوبـة الـسجن مـا يـس                - ٩
 .معاشات طوال مدة حبسه

 :نظام خدمة الضباط - ٣ 
هـــ، ٢٨/٨/١٣٩٣ وتــاريخ ٤٣/صــدر نظــام خدمــة الــضباط باملرســوم امللكــي رقــم م  

 يف ٢٦٤وتــــضمن أنــــه بنــــاًء علــــى مــــا جــــاء بقــــرار نائــــب رئــــيس جملــــس الــــوزراء رقــــم  
ة املدنيـة فيمـا     هـ تعامل املوظفة برتبة عسكرية معاملة املوظفة اخلاضعة لألنظمـ         ٢٤/١١/١٤٢٣

 .يتعلق بإجازة الوضع وعدة الوفاة
 :القطاع األهلي - ٤ 

هــ  ١٢/٤/١٤٢٥ يف   ١٢٠ رقـم    مـن قـرار جملـس الـوزراء       ) ٩(بناء على مـا جـاء بالبنـد          
بتكليف وزارة العمل ووزارة التجارة والصناعة وجملس الغرف التجارية والصناعية دراسة إجازة        

 .افز وميزة إضافية للمرأة ومبا ال يؤثر على الرغبة يف توظيفهااألمومة للمرأة العاملة إلعطاء ح
 

 )٤(نص املادة   
 

 ال يعتــرب اختــاذ الــدول األطــراف تــدابري خاصــة مؤقتــة تــستهدف التعجيــل باملــساواة  - ١”
ــه جيــب             ــة، ولكن ــذه االتفاقي ــذي تأخــذ بــه ه ــاملعىن ال ــرأة متييــزا ب ــني الرجــل وامل ــة ب الفعلي

، اإلبقـاء علـى معـايري غـري متكافئـة أو منفـصلة، كمـا جيـب وقـف            يستتبع، على أي حنو    أال
 .العمل هبذه التدابري مىت حتققت أهداف التكافؤ يف الفرص واملعاملة

 ال يعترب اختاذ الدول األطراف تدابري خاصـة تـستهدف محايـة األمومـة، مبـا يف ذلـك                 - ٢ 
 .“تلك التدابري الواردة يف هذه االتفاقية، إجراء متييزيا

تطبق اململكة العربية السعودية أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تؤمن العدالة بني الرجـل              
 -واملرأة يف مجيع الظـروف واألحـوال، ومـا أقرتـه هـذه املـادة مـن متييـز للمـرأة ملـا خـّصها اهللا                           

 الـوارد يف مـصادر   التفريـق  خباصية األمومة على الرجل ألكـرب دليـل علـى أن            - سبحانه وتعاىل 
 منـهما   أيُّييـز   يعة اإلسـالمية بـني الرجـل واملـرأة يف بعـض األحكـام مل يـنب علـى أسـاس مت                     الشر

 .بل جاء متفقاً مع الطبيعة الفسيولوجية واحلياتية لكل منهما على اآلخر،
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كما أن بعـض النـصوص الـواردة يف بعـض األنظمـة ذات العالقـة ال ُتعـدُّ متييـزاً حيـث                        
  .أُعطيت املرأة إجازة أمومة

يما يتعلق بالفقرة األوىل من هذه املـادة وكمـا سـبق أن ذكرنـا فـإن مجيـع املـواطنني                      وف 
 .سواسية أمام النظام دون أي متييز

أما فيما يتعلق بالتدابري اليت اختـذهتا احلكومـة حلمايـة األمومـة فـإن األنظمـة يف اململكـة                     
ويف مقدمتــها  رأة واألمومــة،العربيــة الــسعودية تتــضمن الكــثري مــن التــدابري اهلادفــة إىل محايــة املــ

جاء باملادة التاسعة من النظام األساسي للحكم الـذي اعتـرب األسـرة نـواة اجملتمـع الـسعودي                    ما
 مـن النظـام كياهنـا      )العاشـرة (وحيفظ ما جاء باملـادة       وحب الوطن،  وقوامها العقيدة اإلسالمية،  

 املــادة تــنص كمــا . وقــدراهتمورعايــة مجيــع أفرادهــا وتــوفري الظــروف املناســبة لتنميــة ملكــاهتم 
تــستحق املوظفــة إجــازة وضــع مــدهتا ســتون ” :مــن نظــام اخلدمــة املدنيــة الــيت علــى) ٢٨/٢٣(
مــن نظــام العمــل والعمــال الــيت تــنص علــى أنــه   ) ١٦٧(، واملــادة “يومــاً براتــب كامــل) ٦٠(
ــاريخ      ” ــسابقة علــى الت ــة احلــق يف إجــازة وضــع ملــدة األســابيع األربعــة ال املنتظــر للمــرأة العامل

وال جيوز ألي صاحب عمل تشغيل أي امـرأة خـالل    … لوالدهتا واألسابيع الستة الالحقة هلا    
هـذا باإلضـافة إىل اللـوائح الـيت صـدرت مـؤخراً             .“… األسابيع الستة التالية مباشـرة لوالدهتـا      

 .)من هذا التقرير) ٣(ذكر بعضها عند التعليق على املادة (لرعاية األمومة والطفولة 
د أولــت هــذه اللــوائح عنايــة خاصــة للمــرأة حيــث اشــتملت علــى أحكــام تــضفي    وقــ 

سـيذكر  (احلماية للمرأة وتـساعدها علـى التوفيـق بـني واجبـات األمومـة ومـسئولياهتا الوظيفيـة                   
 .)ذلك يف موقع آخر من هذا التقرير

دولــة أمــا بالنــسبة للرعايــة الــصحية املتاحــة للمــرأة يف اململكــة العربيــة الــسعودية فــإن ال 
تقدم رعاية صحية جمانية من خالل مستشفيات وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية األوليـة               

 .واملستشفيات التابعة للجهات احلكومية األخرى واليت تغطي مجيع مناطق وحمافظـات اململكـة            
 .)من االتفاقية) ١٢(سيتم تناول هذا املوضوع بالتفصيل عند تناول ما جاء باملادة (
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 )٥(ادة نص امل  
 

 :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة لتحقيق ما يلي”
تغيري األمناط االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة، هبدف حتقيق القـضاء             )أ(  

على التحيزات والعادات العرفيـة وكـل املمارسـات األخـرى القائمـة علـى االعتقـاد بكـون                   
 ؛ واملرأةاآلخر، أو على أدوار منطية للرجلأي من اجلنسني أدىن أو أعلى من 

كفالة تضمني التربية العائلية فهما سليما لألمومـة بوصـفها وظيفـة اجتماعيـة،               )ب(  
االعتراف بكون تنشئة األطفـال وتربيتـهم مـسؤولية مـشتركة بـني األبـوين علـى أن يكـون                     

 .“مفهوما أن مصلحة األطفال هي االعتبار األساسي يف مجيع احلاالت
  

بــذلت الدولــة ومــا زالــت جهــوداً كــبرية يف اختــاذ مجيــع التــدابري املناســبة لتغــيري األمنــاط    
االجتماعية والثقافية لسلوك الرجل واملرأة هبدف حتقيق القضاء على التمييز واملمارسـات القائمـة    

مومــة علـى االعتقــاد بتمييـز أحــد اجلنــسني علـى اآلخــر وتـضمني التربيــة العائليــة فهمـاً ســليماً لأل     
يـضمن   بوصفها وظيفة اجتماعية هذا اجملال مـن خـالل تـضمني املنـاهج واملقـررات الدراسـية مـا                  

تربية أسرية تقوم على تفهـم الـدور التكـاملي لكـل مـن الرجـل واملـرأة حيـال األسـرة واملـسئولية                        
ل بـرامج   املشتركة لتربية األبناء باإلضافة إىل الدور الذي تقدمه وسائل اإلعالم املختلفة من خـال             

التوعية املوجهة إىل األسرة بصفة عامة لتقليص تـأثري العـادات الـيت تـؤثر علـى النظـرة جتـاه املـرأة                       
 .وتوجيه هذه الربامج لتوعية املرأة و الرجل مبسئولياهتما املشتركة جتاه تربية األوالد

 وال شك أن الشوط الكبري الذي قطعتـه اململكـة يف تعلــيم اإلنـاث والـذكور قـد أدى                    
 .إىل قدر من التحسن يف السلوك االجتماعي املؤيد لدعم املرأة يف مجيع اجملاالت

هذا وتستند الدولة يف سياستها لتحقيـق التكافـل االجتمـاعي حلمايـة األسـرة وتنميتـها                
 :إىل أهداف منها

 .تنمية وتقومي الروابط بني املؤسسات االجتماعية ومن أمهها األسرة واملدرسة - 
علــى دور املــرأة يف عمليــة التنميــة االقتــصادية واالجتماعيــة مــع التركيــز علــى  التأكيــد  - 

 .دورها يف تنشئة األطفال ورعاية األسرة

ــشريعة          -  ــار األســري فباإلضــافة إىل أن ال ــرأة يف اإلط ــالعنف ضــد امل ــق ب ــا يتعل ــا فيم أم
 اإلســالمية تــرفض ذلــك وحترمــه ألن العالقــة بــني أفــراد األســرة تــبىن علــى أســاس مــن 

فإن أنظمة اململكـة املعمـول هبـا قـد أولـت عنايـة خاصـة للمـرأة حيـث                التواد والرمحة، 
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اشتملت على العديد من النصوص الـيت حتـرم اسـتعمال العنـف وحتـافظ علـى كرامتـها           
 .سواء يف إطار األسرة أم العمل

 :العنف داخل األسرة - ١ 
القــرآن الكــرمي الــذي  نظــراً ألن أنظمــة األحــوال الشخــصية يف اململكــة مــستمدة مــن    

ــاملودة والرمحــة،     ــزوجني ب ــني ال ــة ب ــشئ  وصــف العالق ــد أن ــة ) ١٣(م ٢٠/٤/٢٠٠٤يف  فق جلن
ــة يف   ــة االجتماعي ــوزارة      ) ١٣(للحماي ــة ل ــسعودية، تابع ــة ال ــاطق اململكــة العربي ــن من ــة م منطق

ــصاصي         ــذي مكــون مــن اخت ــق عمــل تنفي ــق مــن هــذه اللجــان فري ــة وينبث ــشؤون االجتماعي ال
 واختصاصية نفسية، ومهمـة هـذا الفريـق         واختصاصي نفسي تصاصية اجتماعية،   اجتماعي واخ 

 .القيام بالبحث امليداين والتحقق من الشكوى وتقدمي تقرير للجنة
سـواء   ومهمة هذه اللجان تلقى الشكاوى حول ضحايا اإليذاء املعنـوي أو اجلـسدي،             

وتركـز   .عالجية املناسبة هلـا    من صحتها ووضع احللول ال     طفالً والتأكد كانت الضحية إمرة أو     
كمـا تركـز أيـضاً علـى التأهيـل االجتمـاعي             هذه اللجان على حل املشاكل ودياً بني الطـرفني،        

 .وذلك من خالل اجللسات العالجية واإلرشادية والتأهيل النفسي
وتعكــف وزارة الــشؤون االجتماعيــة حاليــاً علــى تنفيــذ محلــة توعيــة اجتماعيــة بأضــرار    

وذلـك مـن خـالل فريـق سـيتم تدريبـه مـن         . اإليذاء على الفرد واألسرة واجملتمـع     وخماطر العنف و  
ــات      ــات والنفــسيات واملرشــدين واملرشــدات الطالبي ــصاصيات االجتماعي ــصاصيني واالخت االخت
 .واألطباء والقضاة وضباط الشرطة على كيفية اكتشاف حاالت العنف األسري والتعامل معها

هــ  ٢٣/٦/١٤٢٦يف  ١٤/ رقـم أ   تضـمـن األمـر امللكــي     قد   وهـنا جتدر اإلشـارة إىل أنـه     
إنـــشاء أقـــسام إرشـــادية متخصـــصة يف جمـــال االستـــشارات األســـرية لتقـــدمي  ) م٢/٤/٢٠٠٥(

اخلــدمات اإلرشــادية يف اجملــاالت الــشرعية والنفــسية واالجتماعيــة وحتــسني احليــاة األســرية         
 .للمحافظة على كيان األسرة واستقرارها

 :سجون النساء - ٢ 
إن نظام السجون منح املرأة املسجونة يف األحوال اليت تكون حاضنة ألطفاهلـا أو الـيت                 

وتنقـل للمستـشفى عنـد اقتـراب         تكون فيها حامالً رعاية طبية خاصة من حيث الغذاء والنوم،         
فــإذا مل ترغــب يف بقائــه معهــا بعــد  . الوضــع ويبقــى معهــا طفلــها حــىت اكتمــال مــدة الرضــاعة 

فــإذا مل يكــن للطفــل أب أو . اعة أو قبلــها ســلم ألبيــه أو مــن يكفلــه شــرعاًانقــضاء فتــرة الرضــ
 .أقارب يكفلونه أودع يف دار لرعاية األطفال ويسمح لألم رؤيته طبقاً لألنظمة
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 )٦(نص املادة   
 

تخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة، مبـا يف ذلـك التـشريعي منـها، ملكافحـة             ت”  
 “باملرأة واستغالل بغاء املرأةمجيع أشكال االجتار 

  
ــة         ــدعو إىل الفــضيلة وحتــرم الرذيل ــيت ت ــشريعة اإلســالمية ال ــق ال نظــرا ألن اململكــة تطب

والفسق والفجور، باإلضافة إىل كون ذلك يتعارض مع العادات والتقاليد، فـإن االجتـار بـاملرأة                
عاقب كل مقترف هلذا النـوع      وي واستغالل دعارهتا مها ممارستان ال يعرفهما اجملتمع السعودي،       

من السلوك طبقاً ألحكـام الـشريعة اإلسـالمية الـيت سـاعدت علـى استئـصال تلـك املمارسـات                     
 .غري اإلنسانية

 قــد تــؤدي إىل العمليــة لــسد مجيــع املنافــذ الــيتوقــد اســتطاعت اململكــة باختــاذ التــدابري  
 ل تنظــيم محــالتخــالوذلــك مــن  .وجــود املمارســات اجلنــسية غــري املــشروعة علــى أراضــيها 

وهتــدف هــذه . لــضبط مــرتكيب املمارســات غــري األخالقيــة واختــاذ اإلجــراءات الالزمــة ضــدهم
ــة اخلطــرية حفاظــاً علــى األخــالق والقــيم       اإلجــراءات إىل مكافحــة هــذه األمــراض االجتماعي

وقــد حققــت هــذه اجلهــود جناحــاً ملحوظــاً يف هــذا الــصدد، ممــا يعكــس  الــسلوكية يف اجملتمــع،
 .دولة الصادقة يف مكافحة هذه املمارسات غري املشروعةرغبة ال

واجلدير بالـذكر أن هـذه املمارسـات حمـدودة تكـاد ال تـذكر ويـتم حماصـرهتا مـن قبـل                    
وكمــا تظهــر ذلــك بوضــوح االحــصائيات الــصادرة مــن  اجلهــات املعنيــة كمــا ســبق إيــضاحه، 

 .اجلهات األمنية
 

 )٧(نص املادة   
 التدابري املناسبة للقضاء على التمييـز ضـد املـرأة يف احليـاة              ختذ الدول األطراف مجيع   ”  

الرجــل، الــسياسية والعامــة للبلــد، وبوجــه خــاص تكفــل للمــرأة، علــى قــدم املــساواة مــع     
 :يف احلق

ــة لالنتخــاب        )أ(   ــة، واألهلي ــات واالســتفتاءات العام ــع االنتخاب ــصويت يف مجي الت
  العام،جلميع اهليئات اليت ينتخب أعضاؤها باالقتراع

ــسياسة، وىف شــغل       )ب(   ــذ هــذه ال ــة وىف تنفي ــشاركة يف صــياغة سياســة احلكوم امل
 الوظائف العامة، وتأدية مجيع املهام العامة على مجيع املستويات احلكومية،

ــة     )ج(   ــاة العامـ ــتم باحليـ ــة هتـ ــة منظمـــات ومجعيـــات غـــري حكوميـ ــشاركة يف أيـ املـ
 .“والسياسية للبلد
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لـى أي بنـد مـن بنـود املـادة الـسابعة مـن االتفاقيـة ويف هـذا داللـة                   مل تتحفظ اململكة ع    
قطعية على أن مـشاركة املـرأة الـسياسية قادمـة وأن األمـر لـيس إال مرتبطـاً مبـسائل تنظيميـة إذ                        

) ٦(يوجد متييز يف اململكة العربية السعودية فيما يتعلق باملشاركة السياسية فقد ورد باملـادة                ال
بايع املواطنون امللك على كتـاب اهللا تعـاىل وسـنة رسـوله وعلـى               ”للحكم  من النظام األساسي    

 كمـا جـاء يف نظـام االنتخابـات البلديـة            “السمع والطاعـة يف العـسر واليـسر واملنـشط واملكـره           
ــة  ــواطن(كلم ــٍد ســواء      ) م ــى ح ــرأة عل ــشمل الرجــل وامل ــة ت ــي كلم ــرأة يف   (وه ــشارك امل مل ت

هـذا  . )ات ملسئولني مبشاركتها يف االنتخابـات القادمـة       االنتخابات البلدية األوىل وهناك تصرحي    
ــشورى         ــس ال ــال جمل ــشورهتا يف أعم ــب م ــك طل ــن ذل ــالرأي وم ــشاركة ب ــرأة احلــق يف امل  وللم

كمــا شــاركت املــرأة مــؤخراً يف عــضوية وفــود  وحــضورها يف اجتماعــات اللجــان املتخصــصة 
 كما أنه ليس هنـاك متييـز        .لدوليةجملس الشورى املشاركة يف االجتماعات الربملانية اإلقليمية وا       

ــة أن       ــق بــشغل الوظــائف العامــة فقــد ورد يف نظــام اخلدمــة املدني يف أنظمــة اململكــة فيمــا يتعل
اجلــدارة هــي األســاس يف شــغل الوظيفــة، وهــذا مــا جتــسد يف تــويل املــرأة ملناصــب وظيفيــة يف    

عيد املنظمــات غــري أمــا علــى صــ. وزارات عديــدة كالــصحة والتربيــة والتعلــيم والتعلــيم العــايل 
  نـساء ١٠د احلكومية املهتمة باحلياة السياسية والعامة للبلد فقـد كانـت املـرأة حاضـرة إذ يوجـ           

للجمعية الوطنية حلقـوق اإلنـسان، كمـا مت انتخـاب     املؤسسني   من عدد األعضاء   ٪ ٢٥ميثلون  
 ،أحـد البنـوك   وانتخاب أخرى يف جملـس إدارة  امرأة عضواً يف جملس املديرين الحتاد الصحفيني    

 .كما شاركت النساء بفعالية يف انتخابات جمالس الغرف التجارية والصناعية
 عـام   لوطين الذي أنـشئ   العزيز للحوار ا   وقد عملت الدولة من خالل مركز امللك عبد        
م علــى إتاحــة الفرصــة للنــساء والرجــال ملناقــشة بعــض القــضايا اهلامــة والوقــوف علــى    ٢٠٠٢

كمـا خصـصت إحـدى دورات    جملـس الـشورى وجملـس الـوزراء،     مرئيـاهتم قبـل عرضـها علـى     
 .احلوار الوطين ملوضوع املرأة

العزيــز للحــوار الــوطين أربعــة  وقــد بلــغ عــدد اللقــاءات الــيت عقــدها مركــز امللــك عبــد 
يوضـح نـسبة النـساء ونـسبة        ) ١ ( من أعـضائه واجلـدول رقـم        ٪ ٣٦,٧٥لقاءات مثلت النساء    

م علـى أن  ٢٠٠٤ء وتبني منه مدى حرص اململكـة منـذ عـام    الرجال الذين شاركوا يف كل لقا    
  .تكون نسبة املرأة مساوية لنسبة الرجال
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 )١(جدول رقم   
عــدد النــساء والرجــال الــذين شــاركوا يف اللقــاءات الوطنيــة الــيت عقــدها مركــز امللــك     

 دويالحظ التزايـد املـضطر    م،  ٢٠٠٥م حىت   ٢٠٠٢العزيز للحوار الوطين من عام       عبد
 .ستوى املشاركة النسائية يف تلك اللقاءاتيف م

 
 النسبة املئوية عدد املشاركني  
 ذكور إناث مجلة ذكور إناث تاريخ اللقاء اللقاء

 ١٠٠ صفر ٣٠ ٣٠ - م٢٠٠٢ األول
 ٨٢,٨ ١٧,٢ ٥٨ ٤٨ ١٠ م٢٠٠٣ الثاين
 ٥٠,٧ ٤٩,٣ ٦٧ ٣٤ ٣٣ م٢٠٠٤ الثالث
 ٤٩,٥ ٥٠,٥ ١٠١ ٥٠ ٥١ م٢٠٠٥ الرابع
 ٦٣,٣ ٣٦,٧ ٢٥٦ ١٦٢ ٩٤ اجملموع   

  
فـإن املـرأة يف اململكـة العربيـة الـسعودية      ) ب(أما ما يتعلق باحلقوق الـواردة يف الفقـرة        

تتمتع باملساواة مع الرجل يف احلقوق والواجبات الوظيفية وذلك استناداً لألحكام الـيت وردت              
بـل تـضمنت تلـك األنظمـة     . اململكـة يف النظام األساسي للحكم وأنظمة العمل املعمول هبـا يف     

بعض املميزات للمرأة وذلك إمياناً من الدولة بدور املرأة كأم ومربية وصانعة األجيـال دون أن                
  .يؤثر ذلك يف حقوقها الوظيفية

م بإجياد فرص عمـل يف خمتلـف القطاعـات          ٢٠٠٠وقد اهتمت اململكة منذ بداية العام        
هــ وذلـك اقتناعـا منـها بـدور          ١٢/٤/١٤٢٥ يف   ١٢٠ رقـم    قرار جملس الـوزراء   وذلك بإصدار   

كمــا أتاحــت الدولــة  .  مــن ســكان اململكــة  ٪٤٩,٥املــرأة الفعــال يف اجملتمــع باعتبارهــا متثــل  
للمرأة فرص اعتالء املناصب القيادية يف مرافقها األمر الذي أدى إىل حتقيق املـرأة جناحـاً ومتيـزاً                  

 .على صعيد العمل احلكومي واألهلي
 علــى الــرغم مــن ذلــك فهنــاك بعــض العوامــل الــيت تتــدخل يف حتديــد معــدالت  إال أنــه 

 :مشاركة اإلناث يف سوق العمل واليت من أمهها
 :احلالة التعليمية - ١ 

 فقـد بلغـت     .يف سـوق العمـل     مـؤثرا فعـاال يف اخنـراط املـرأة         تعترب احلالة التعليمة للمرأة    
 . من احلاصالت على البكالوريوس٪ ٤٧,٤م ٢٠٠١نسبة النساء داخل قوة العمل يف عام 
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 :الزواج - ٢ 
ــام      ــسكان لع ــام لل ــداد الع ــائج التع ــشري نت ــساء   ٪٣٠م إىل أن حــوايل ١٩٩٢ت  مــن الن

متفرغــات لتحمــل األعبــاء املرتليــة ومــسئولية الــزوج واألطفــال وال شــك أن ذلــك لــه تــأثري يف  
 .مشاركة اإلناث يف قوة العمل خارج املرتل

 :ليدالعادات والتقا - ٣ 
ــساء بــصفة خاصــة        ــيم بــصفة عامــة للجنــسني وللن ال شــك أن ارتفــاع معــدالت التعل

 والتقدم االقتصادي والنهضة الثقافية واإلعالمية قد استطاعت التغلب على الكثري من العـادات            
والـيت كانـت     والتقاليد االجتماعية اليت كانت سائدة منـذ البدايـة حـىت منتـصف القـرن املاضـي                

 .رأة وبالتايل دخوهلا سوق العملتعيق تعليم امل
 :التقاعد املبكر - ٤ 

تؤكد البيانات اخلاصـة بأمنـاط التقاعـد املبكـر علـى أن النـساء ميلـن إىل التقاعـد املبكـر                  
أكثــر مــن الرجــال يف القطــاع اخلــاص أمــا بالنــسبة للقطــاع احلكــومي، فــإن الظــاهرة آخــذة يف  

ــرا مـــن   م إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠ عـــام  ٪٢٣,٢ التزايـــد حيـــث ارتفعـــت نـــسبة املتقاعـــدات مبكـ
  .)٢(م من إمجايل املتقاعدين مبكرا جدول رقم ٢٠٠٣/٢٠٠٤ يف عام  ٪٤٢,٥إىل

 األنظمـة والتـدابري   فـإن  اختاذ القرار ويف مواقع أما فيما يتعلق مبشاركة املرأة يف السلطة       
تها يف يف زيــادة مــشارك تنفيــذها قــد ســاهم تفــصيلياً والــيت ســبق ذكرهــا الــيت اختــذت مــؤخراً

ــادة  ــة وزي ــدها املختلفــة مــسامهتها يف قطاعــات العمــل  جمــاالت التنمي ــع  وتقل ــد مــن مواق  للعدي
معهـا   فيـتم التعامـل    املسئولية واختاذ القرار، أما من حيث التعيني والترقيـة يف الوظـائف القياديـة             

كور وتطبق علـى الـذ     التوظيف يف الئحة  املنصوص عليها  والقواعد التنظيمية  الضوابط يف ضوء 
  .دون متييز واإلناث
وبناء على ذلك فقد تـدرجت املـرأة الـسعودية يف الوظـائف القياديـة تـدرجاً يتفـق مـع                 

 حيـث   ،طبيعة اجملتمع السعودي وتطوره، وتطور دور املرأة يف التنمية االقتـصادية واالجتماعيـة            
وقد بلـغ عـدد      السعودية العديد من الوظائف العليا حىت وصلت إىل وكيلة وزارة          شغلت املرأة 

 .امرأة) ١٢٥٠٨(م ٢٠٠٤/م٢٠٠٣عام الاليت يشغلن مناصب إدارية عليا اإلناث
أمـــا يف القطـــاع النفطـــي فـــإن إمجـــايل عـــدد النـــساء الـــاليت يعملـــن يف هـــذا القطـــاع    
 . من إمجايل العاملني يف هذا القطاع ٪١,٥م وهو ما يعادل ٢٠٠٤ امرأة قي عام ٨٣١

دى النـساء عـضوية جملـس إدارة الغـرف التجاريـة            وعالوة على ذلك فقـد تقلـدت إحـ         
كما تقلدت نائبـة رئـيس      . اليت تصل فيها امرأة سعودية إىل هذا املنصب       وهذه هي املرة األوىل     
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حترير صحيفة يومية باإلضافة إىل رئاسـتها للعديـد مـن الـشركات اخلاصـة واألنـشطة التجاريـة                   
 .واملهنية

يف اجلمعيــات غــري احلكوميــة الــيت هتــتم باحليــاة  أمــا بالنــسبة ملــشاركة املــرأة الــسعودية   
العامة، فالواقع أن دور املرأة يف اململكة ال يتوقف على مـشاركتها يف جمـاالت العمـل مدفوعـة                   
األجر فقـط وإمنـا امتـد ليـشمل املـشاركة الفعالـة يف مراكـز اخلدمـة والتنميـة االجتماعيـة وهـي                       

 االجتماعيـة وهتـدف هـذه املراكـز إىل     شؤونمؤسسات اجتماعية تشرف على إدارهتـا وزارة الـ       
تنميــة اجملتمعــات احملليــة يف اجملــاالت االجتماعيــة والــصحية واملهنيــة واالقتــصادية، والعمــل إىل    
ــاج        ــشجيع األهــايل علــى اإلنت ــع مــستوى دخــل األســرة بت ــة ورف ــتغريات االجتماعي إحــداث ال

ابية، واملساعدة يف القضاء علـى      وترشيد نفقات األسرة، وإتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة اإلجي       
 .األمية وأيضاً إجراء البحوث والدراسات االجتماعية اليت تتطلبها أنشطة وخدمات املركز

هــ يف الريـاض     ١٣٨٠وقد بدأ إنشاء أول مركـز للتنميـة واخلدمـة االجتماعيـة يف عـام                 
ة ومـستوصفاً صـحياً     تضمن نادياً رياضياً ومجعية تعاونيـة وفـصوال حملـو األميـة ومدرسـة ابتدائيـ               

ونظراً لنجاح هـذه التجربـة فقـد مت تعميمهـا علـى مجيـع                .كما قدم برامج يف التوعية واإلرشاد     
مركـزاً منـها    ) ٢٤(مناطق اململكة املختلفة حىت بلـغ عـدد مراكـز التنميـة واخلدمـة االجتماعيـة                 

يـذ بـرامج لرعايـة      مراكز للخدمة االجتماعيـة قامـت بتنف      ) ٧(مركزاً للتنمية االجتماعية،    ) ١٧(
األمومــة والطفولــة، وبــرامج لرعايــة املعــاقني، وبــرامج التوجيــه واإلرشــاد االجتمــاعي، وبــرامج 
الصناعات البيئية وبرامج لرعاية الـشباب باإلضـافة إىل الـربامج الـصحية والثقافيـة واالجتماعيـة            

 .والربامج الزراعية بالتعاون مع وزارة الزراعة
كز وتنفيذ براجمها النساء والرجـال علـى حـد سـواء، هـذا وقـد                ويعمل بإدارة هذه املرا    

إدارة وتنفيـذ بـرامج    من الذين يقومون ب ٪٣٥ بلغت نسبة النساء الاليت يعملن يف هذه املراكز   
 .هذه املراكز

مجعيـــة  )٢٤(هــذا باإلضــافة إىل اجلمعيـــات النــسائيـة اخلرييـــة والتـــي يبلـــغ عــددها         
أعـضاء نـساء متطوعـات وهتـدف هـذه اجلمعيـات            ) ٢ ٧١٠(  و  امـرأة،  )٤ ٧٤٧( ويعمـل هبـا  

إىل خدمة اجملتمع السعودي عن طريق تنمية قدرات املـرأة وتوجيههـا وتنظـيم نـشاطها اخلـريي                  
االجتماعي من خالل أسلوب العمـل التطـوعي وذلـك مـن خـالل األنـشطة الـيت تقـدمها هـذه                      

 .اجلمعيات



CEDAW/C/SAU/2
 

34 07-29665 
 

 )٨(نص املادة   
 

مجيع التدابري املناسبة لتكفـل للمـرأة، علـى قـدم املـساواة مـع               تخذ الدول األطراف    ت”  
الرجل، ودون أي متييز، فرصة متثيل حكومتها على املستوى الـدويل واالشـتراك يف أعمـال                

 .“املنظمات الدولية
  

إن مــشاركة املــرأة الــسعودية غــري مقّيــدة يف متثيــل بلــدها يف أعمــال املنظمــات الدوليــة  
 الرمسيـة بـل علـى العكـس فالدولـة تـشجع، دون متييـز، املـرأة علـى متثيـل                      بصفتها الرمسيـة وغـري    

ثريـا عبيـد منـصب      /احلكومة دولياً لـدى املنظمـات الدوليـة، ولعـل اعـتالء الـدكتورة الـسعودية               
 الـسكانية ووكيـل أمـني عـام األمـم املتحـدة، ومباركـة                املتحـدة  املدير التنفيـذي ألنـشطة األمـم      
 ا الرجـل،  مـ كنـاك تيـاراً حكوميـاً ماضـياً يف كفالـة مـنح املـرأة،                الدولة لذلك ليؤكد علـى أن ه      

ــة     ــدويل واالشــتراك يف أعمــال املنظمــات الدولي ــل ال ــدكتورة. الفرصــة للتمثي ــد ليــست  /وال عبي
 :الوحيدة يف هذا اخلصوص بل هناك أخريات ُيمكن تعداد بعضهن على النحو التايل

إدارة املنظمـــات االقتـــصادية مـــديرة ) D1(ســـالفة البـــسام، تـــشغل وظيفـــة /األســـتاذة 
 .واإلقليمية باألمم املتحدة

مـــىن خليـــل، مستـــشارة يف مكتـــب الـــشؤون القانونيـــة بـــاألمم املتحـــدة يف  /األســـتاذة 
 ).P5(نيويورك على وظيفة 

باملفوضــية الــسامية حلقــوق اإلنــسان    ) P4(عفــاف عبــاس، تــشغل وظيفــة    /األســتاذة 
  .جبنيف

يف املنظمـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب         ) P4(يفة  فاطمة املانع، تشغل وظ   /األستاذة 
 .مقرها بريوت) االسكوا(آسيا 

يف املنظمـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـرب         ) P4(مىن املاجـد، تـشغل وظيفـة        /األستاذة 
 .مقرها بريوت) االسكوا(آسيا 

غـرب  يف املنظمة االقتصادية واالجتماعيـة ل     ) P2(أمل أبو رافع، تشغل وظيفة      /األستاذة 
  .مقرها بريوت) االسكوا(آسيا 
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 )٩(نص املادة   
 

 متــنح الــدول األطــراف املــرأة حقوقــا مــساوية حلقــوق الرجــل يف اكتــساب         - ١”  
وتــضمن بوجــه خــاص أال يترتــب علــى الــزواج مــن . غريهــا أو االحتفــاظ هبــا جنــسيتها أو

ا جنـسية الزوجـة، أو أن       على تغيري الزوج جلنسيته أثنـاء الـزواج، أن تـتغري تلقائيـ             أجنيب، أو 
 .جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج تصبح بال

ــساويا حلــق الرجــل فيمــا يتعلــق جبنــسية          - ٢   ــنح الــدول األطــراف املــرأة حقــا م  مت
 .“أطفاهلما

  
 اجلنسية ُتعد مـن املـسائل الـيت تـدخل ضـمن الـسلطان الـداخلي لكـل                   التذكري بأن ينبغي   

لقيود اليت ترد على ذلك ومنـها مـا تـرتبط بـه الدولـة مـن معاهـدات        دولة مع األخذ يف احلسبان ا   
) ٨/٢٠/٥٦٠٤(العربية السعودية الصادر باألمر امللكي رقـم         إن نظام اجلنسية  . واتفاقيات دولية 

ما جاءت به االتفاقية يف هذا اخلصوص يف مواد متعـددة فقـد          متفق مع   هـ  ٢٢/٢/١٣٧٤وتاريخ  
هــ علـى أن     ١٢/١١/١٣٧٩وتـاريخ   ) ٢٠(املرسوم امللكي رقم    املعدلة مبوجب   ) ٧(نصت املادة   

ــسعودية أو خارجهــا ألب ســعودي أو ألم      ” ــة ال ــد داخــل اململكــة العربي كــون ســعودياً مــن ُول
ســعودية وأب جمهــول اجلنــسية أو ال جنــسية لــه أو ُولــد داخــل اململكــة ألبــوين جمهــولني وُيعتــرب   

باملرسـوم امللكـي   املعدلـة   كمـا نـصت املـواد        “لعكـس اللقيط يف اململكة مولوداً فيها ما مل يثبـت ا         
يترتـب علـى جتـنس الـسعودي     ”) ١٢مـادة  ( علـى أنـه      هــ ٢٩/١٠/١٤٢٥وتـاريخ   ) ٥٤/م(رقم  

جبنسية أجنبية إذا أُذن له يف ذلك أن تفقد زوجته اجلنسية السعودية إذا كانت تـدخل يف جنـسية             
ر هلا أذن باملوافقة على ذلك من وزير زوجها مبقتضى القانون اخلاص هبذه اجلنسية اجلديدة وصد

 : ترتب على اكتساب األجنيب اجلنسية العربية السعودية ما يلي”) ١٣مادة  (“...... الداخلية
 أن تصبح جنسية زوجته عربية سعودية مىت قدمت إىل اململكـة وقـررت رغبتـها يف                 ) أ( 

ربيـة الـسعودية جنـسيتها إذا       ا تفقـد املـرأة الع     ”) ١٧مـادة    (“..... ذلك وتنازلت عـن جنـسيتها     
تزوجت بأجنيب إال إذا قررت وأعلنت التحاقها جبنسية زوجها ودخلـت يف هـذه اجلنـسية حبكـم                  

 .“القانون اخلاص هبا
ولعل املالحظ هنا أنه مع عدم التمييـز يف نـصوص نظـام اجلنـسية ضـد املـرأة، أن تلـك            

  .ايب والسليبالنصوص حرصت دائماً على عدم ازدواج اجلنسية بشقيها اإلجي
 



CEDAW/C/SAU/2
 

36 07-29665 
 

 )١٠(نص املادة   
 

تخذ الدول األطراف مجيع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة لكـي                     ت”  
تكفل هلا حقوقا مساوية حلقوق الرجل يف ميدان التربية، وبوجه خاص لكـي تكفـل، علـى        

 :اواة بني الرجل واملرأةسأساس امل
يفي واملهـــين، وااللتحـــاق بالدراســـات   شـــروط متـــساوية يف التوجيـــه الـــوظ    )أ(  

واحلصول على الدرجات العلمية يف املؤسسات التعليميـة علـى اخـتالف فئاهتـا، يف املنـاطق                 
ــة احلــضانة وىف      ــة يف مرحل ــة واحلــضرية علــى الــسواء، وتكــون هــذه املــساواة مكفول الريفي

  أنواع التدريب املهين،التعليم العام والتقين واملهين والتعليم التقين العايل، وكذلك يف مجيع
ــؤهالت      )ب(   ــستويات م ــات، وىف م ــية، وىف االمتحان ــاهج الدراس ــساوي يف املن الت

 املدرسني، وىف نوعية املرافق واملعدات الدراسية،
القضاء علـى أي مفهـوم منطـي عـن دور الرجـل ودور املـرأة يف مجيـع مراحـل                      )ج(  

خـتلط، وغـريه مـن أنـواع التعلـيم الـيت            التعليم جبميع أشكاله، عن طريـق تـشجيع التعلـيم امل          
تساعد يف حتقيق هذا اهلدف، وال سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والـربامج املدرسـية                

 وتكييف أساليب التعليم،
 التساوي يف فرص احلصول على املنح واإلعانات الدراسية األخرى، )د(  
 مبا يف ذلك بـرامج تعلـيم     التساوي يف فرص اإلفادة من برامج مواصلة التعليم،        )هـ(  

الكبــار وحمــو األميــة الــوظيفي، وال ســيما الــربامج الــيت هتــدف إىل التعجيــل بقــدر اإلمكــان  
 بتضييق أي فجوة يف التعليم قائمة بني الرجل واملرأة،

خفــض معــدالت تــرك الطالبــات الدراســة، وتنظــيم بــرامج للفتيــات والنــساء     )و(  
 املدرسة قبل األوان، الالئي تركن

 التساوي يف فرص املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية، )ز(  
إمكانيــة احلــصول علــى معلومــات تربويــة حمــددة تــساعد علــى كفالــة صــحة      )ح(  

 .“األسر ورفاهها، مبا يف ذلك املعلومات واإلرشادات اليت تتناول تنظيم األسرة
  

نائهـا وبناهتـا احلـق يف التعلـيم وجعلتـه جمانيـاً             تكفل اململكـة العربيـة الـسعودية جلميـع أب          
 أن هــذا احلــق مكــرس يف النــصوص األساســية للنظــام األساســي  اكمــ, دون أي متييــز أيــاً كــان

ــن ســن           ــال م ــاً لألطف ــيم إلزامي ــل التعل ــع جع ــدريب م ــيم والت ــة التعل ــع أنظم للحكــم، ويف مجي
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كمـا نـص    . وجمانيـة التعلـيم    سنة واملساواة يف شروط احلصول علـى التعلـيم           ١٥سنوات إىل    ٦
هـــ املوافــق ٤/٥/١٤٢٥يف ٢٢٦٤٦ رقــم ذلــك األمــر الــصادر عــن رئــيس جملــس الــوزراءعلـى  
 . م٢١/٦/٢٠٠٤

ــاً متــساوية للرجــل واملــرأة علــى حــٍد ســواء      و  ــة الــسعودية تكفــل حقوق اململكــة العربي
هـذه اجملـاالت، فقـد    يتعلق مبا ورد يف هذه املادة فاألنظمة ال ُتفـرق بـني الرجـل واملـرأة يف           فيما

ــادة   ــصت امل ــى أن    ) ٢٩(ن ــام األساســي للحكــم عل ــن النظ ــوم واآلداب   ”م ــة العل رعــى الدول
العلمــي وتــصون التــراث اإلســالمي والعــريب، وتــسهم يف       والثقافــة وتعــىن بتــشجيع البحــث   

وفـر  ”مـن نفـس النظـام علـى أن          ) ٣٠( ونصت املادة    “احلضارة العربية واإلسالمية واإلنسانية   
 وُتشرف على التعلـيم العـام للبنـات والبـنني وزارة      “التعليم العام، وتلتزم مبكافحة األمية    الدولة  

واحدة هـي وزارة التربيـة والتعلـيم كمـا يـشرف علـى التعلـيم العـايل وزارة واحـدة هـي وزارة                 
التعلــيم العــايل ممــا يــضمن العمــل علــى حتقيــق املــساواة الــيت أتــت هبــا هــذه املــادة علــى مــستوى 

ــاهج  ــيمهم وكــذلك يف    املن الدراســية ويف االمتحانــات ويف مــستويات املدرســني وأســاليب تقي
  .نوعية املرافق والوسائل الدراسية

أما إذا نظرنا إىل نظام اجلامعات السعودية ونظام اخلدمة املدنية ونظام العمل والعمـال                
لـك مـن االعتبـارات،    فإننا جند أن املرأة ُتعامل كالرجل متاماً من حيث الدرجة واملرتب وغري ذ  

كمـــا أن املنـــاهج الدراســـية متـــساوية وتتـــاح الفرصـــة للمـــرأة كمـــا تتـــاح للرجـــل يف التعلـــيم 
 .والتوظيف والتدريب وغري ذلك مما ال يتعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية

هـــ املوافــق ١٤٢٥ووفقــاً آلخــر إحــصائية بــوزارة التربيــة والتعلــيم الــيت صــدرت عــام     
 :  اإلناث عدد الذكور كما يتضح من اجلدول التايلم فقد فاق عدد٢٠٠٤

  )١(جدول رقم   
 إداريون معلمون طالب فصول مدارس البيان

 ٨ ٢٢٧ ١٩٦ ٠١٩ ٢ ٥٣٩ ١٨٨ ١١٢ ٥٢٧ ١٤ ٦١٢ ذكور
 ١٤ ٥١١ ٢١٩ ٤٧٢ ٢ ٣١١ ٤٦٧ ١٠٧ ١٠٤ ١٥ ٨٠٢ إناث
 ٢٢ ٧٣٨ ٤١٥ ٤٩١ ٤ ٨٥٠ ٦٥٦ ٢١٩ ٦٣١ ٣٠ ٤١٤ جمموع

  
 مـن إمجـايل      ٪ ٥٧,٦غت نسبة عدد اخلرجيات السعوديات يف اجلامعات احملليـة          وقد بل  

 ألـف خـريج، وجـاوز    ٣١,٥ ألـف خرجيـة مقابـل    ٤٢,٩عدد اخلرجيني يف العام املاضـي بواقـع        
ــة املــستجدين يف مؤســسات التعلــيم العــايل جلميــع املراحــل خــالل العــام الدراســي       عــدد الطلب

بلـغ عـدد   كمـا  .  ٪٥٢,١ ألـف طالبـة بنـسبة    ٧١,٢هم  ألف طالبة وطالبة من   ١٣٦,٧اجلاري  
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هــ املوافـق    ١٤٢٠/١٤٢١الطالب يف املستويات االبتدائية والثانويـة واجلامعيـة للعـام الدراسـي             
مليونــاً وتــسعمائة وتــسعة وســبعون ألفــاً وأربعمائــة وثالثــة  ) ١ ٩٧٩ ٤٢٣(م ١٩٩٩/٢٠٠٠

مليـونني ومـائتني    ) ٢ ٢٧٦ ٢٢٠(وعشرين طالبـاً، كمـا بلـغ عـدد الطالبـات يف هـذه املراحـل                 
وبلـغ عـدد اإلنـاث يف التعلـيم العـايل خـالل العـام               . عني ألفاً ومائتني وعـشرين طالبـة      بوستة وس 

مائة وواحد ومثانني ألف طالبة مقارنة بعـدد البـنني يف التعلـيم             ) ١٨١ ٠٠٠(الدراسي املذكور   
 .ةب وستني ألف طالمائة واثنني) ١٦٢ ٠٠٠(العايل الذي بلغ يف نفس السنة الدراسية 

أما برامج مكافحة األمية فإن وزارة التربية والتعليم ووزارة الـدفاع والطـريان ورئاسـة                
وبلغ املعـدل اإلمجـايل لألميـة يف     . احلرس الوطين والقطاع األهلي تقوم بإعداد برامج حملو األمية        

 ٢٥,١٨(اإلنـاث   بني  األمية  ونسبة  )  ٪ ١١,٧( الذكور    األمية بني  تبلغ نسبة )  ٪ ١٨(اململكة  
٪ .( 

وقد صدر نظام تعليم الكبار وحمو األمية يف اململكة العربية السعودية باملرسـوم امللكـي                
هـ الذي يلزم الدولة مبحو أميـة مواطنيهـا نـساًء ورجـاالً الـذين               ٩/٦/١٣٩٢ بتاريخ   ٢٢/رقم م 

وميــة واألهليــة كمــا ألــزم القــرار مجيــع املؤســسات احلك . عامــاً جمانــاً) ٤٥(تقــل أعمــارهم عــن
 .ضرورة حمو أمية موظفيها

هــذا وجتــدر اإلشــارة إىل أن بــرامج حمــو األميــة وتعلــيم الكبــار متاحــة للــذين يقــضون    
أحكامـــاً بالـــسجن للنـــساء والرجـــال وهتـــدف هـــذه الـــربامج إىل حمـــو أميـــة وتأهيـــل الـــسجناء 

 .والسجينات لالندماج يف اجملتمع بعد قضاء فترة العقوبة
 :ساسية للتربية والتعليماملرتكزات األ  

ميكن إجياز املرتكزات األساسية للتربية والتعليم يف اململكة طبقاً ملـا جـاء بـنظم التعلـيم                  
 :وطبقاً لألهداف يف خطط التنمية فيما يأيت

وتقـوم كـل     ،إن التعليم حق للجميع إناثاً وذكوراً وتلتزم بتوفريه الدولة وفقاً لألنظمـة            - ١
 .ووزارة التعليم العايل بتوفري مجيع السبل لتحقيق ذلك التعليم،من وزارة التربية و

إن التعليم يعترب املصدر األساسـي لتـوفري متطلبـات خطـط التنميـة مـن القـوى البـشرية                     - ٢
 .املتخصصة

نظراً ألن التعليم ميكن توجيهـه جلميـع الـسكان يف مجيـع األعمـار وفقـاً لقـدراهتم فقـد                      - ٣
لتعلـــيم العـــام لإلنـــاث والـــذكور التعلـــيم للفئـــات ذات   أتاحـــت الدولـــة إىل جانـــب ا

 :االحتياجات اخلاصة والذين ميكن إمجاهلم فيما يأيت
 .األطفال ذوو االحتياجات اخلاصة )أ( 
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املوهوبون من اإلناث والذكور وهؤالء تعمل الدولة على اكتـشاف مواهبـهم          )ب( 
 .وتنميتها يف وقت مبكر

ــت   )ج(  ــذين مل يـ ــار الـ ــون الكبـ ــد   األميـ ــة وال تزيـ ــة االبتدائيـ ــسجيلهم يف املرحلـ م تـ
 ســنة حيــث تــوفر هلــم وزارة التربيــة والتعلــيم واملؤســسات ٤٥أعمــارهم عــن 

احلكومية األخرى واألهلية مراكز خاصة ومناهج تتجـاوز هبـم مرحلـة األميـة              
 .وتؤهلهم ملواصلة التعليم

 :املساواة بني اجلنسني يف التعليم  
ــرغم مــن أن مــسئولي   ــه تقــع حتــت    وعلــى ال ــذكور يف مجيــع مراحل ــيم اإلنــاث وال ة تعل

وزاريت التربيــة والتعلــيم والتعلــيم العــايل، إال أن تعلــيم البنــات مــستقل عــن تعلــيم البــنني طبقــاً    
أن الواقـع الفعلـي     ) ٢(ويتـضح مـن بيانـات اجلـدول رقـم           . تقتـضيه تعـاليم الـدين اإلسـالمي        ملا

االلتحـاق جبميـع أنـواع التعلـيم ومـستوياته حيـث            يؤكد عدم التمييز بـني الـذكور واإلنـاث يف           
 ) م ٢٠٠٤-٢٠٠٣(بلغت نسبة اإلناث امللتحقات يف مجيـع أنـواع التعلـيم يف العـام الدراسـي                 

 وميكــن الرجــوع . مــن أمجــايل الــذين يتلقــون تعلــيمهم يف مجيــع املراحــل التعليميــة   ٪٤٨,٥٥
كــة يف مجيــع مراحــل التعلــيم لبيانــات اجلــدول نفــسه للوقــوف علــى التطــور الــذي شــهدته اململ

ــة  ــة وللنـــساء بـــصفة خاصـ ــرة مـــن   بـــصفة عامـ حـــىت ) م٢٠٠٠-١٩٩٩(وذلـــك خـــالل الفتـ
 ).م٢٠٠٤-٢٠٠٣(

 :املساواة بني اجلنسني يف املسامهة يف العملية التربوية والتعليمية  
والتعلـيم يف مجيـع      تقوم املرأة يف اململكة العربية السعودية بدور فعـال ورائـد يف التربيـة              

قطاعات التعليم بالدولة من رياض األطفال حىت التعليم العايل حيث بلغت نسبة النـساء الـاليت       
 من إمجايل مـن   ٪ ٥١,٩م  ٢٠٠٤-٢٠٠٣التعليمية يف العام الدراسي     يقمن بالعملية التربوية و   

 ).٣(يقومون هبذه العملية على مستوى اململكة، جدول رقم 
 : املخصصة للتعليم لكل من الذكور واإلناثاملساواة بني اجلنسني يف امليزانية  

توىل الدولـة اهتمامـاً كـبرياً بـالتعليم األمـر الـذي أدى إىل أن ترتفـع النـسبة املخصـصة                       
 م إىل حــوايل ١٩٩٩/٢٠٠٠ يف ميزانيــة عــام  ٪٢٢للتعلــيم يف امليزانيــة العامــة يف الدولــة مــن  

ــام   ٪٣٥ ــة ع ـــم   (م ٢٠٠٣/٢٠٠٤ يف ميزاني ــذي يوضــح خمصــصات   ا) ٤(انظــر جــدول رق ل
 .)م٢٠٠٣/٢٠٠٤م إىل ١٩٩٩/٢٠٠٠التعليم يف ميزانية الدولة يف السنوات من 
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 )٤(جدول رقم   
ــة     ــة الدولــ ــيم يف ميزانيــ ــصات التعلــ ــسنوات خمصــ ــام   يف الــ ــن عــ ــام ٢٠٠٠مــ م إىل عــ

 م٢٠٠٣/٢٠٠٤
 
 باملليون دوالر أمريكي باملليون ريال سعودي العام

 ١١ ٠٠٦,٦٠ ٤١ ٢٧٤,٨ م١٩٩٩/٢٠٠٠
 ١٢ ٦٩٣,٨٤ ٤٧ ٦٠١,٩ م٢٠٠٠/٢٠٠١
 ١٣ ٦٤٥,٥٥ ٥١ ١٧٠,٨ م٢٠٠١/٢٠٠٢
 ١٣ ٨٦٧,٠٧ ٥٢ ٠٠١,٥ م٢٠٠٢/٢٠٠٣
 ١٤ ٧٣١,٢٠ ٥٥ ٢٤٢,٠ م٢٠٠٣/٢٠٠٤

  
خمصصات وزارة التربية والتعليم مـن ميزانيـة الدولـة يف      ) ٥(هذا ويوضح اجلدول رقم      

ارة املـسئولة عـن تعلـيم البنـات         وهـي الـوز    م٢٠٠٣/٢٠٠٤م حىت   ١٩٩٩/٢٠٠٠األعوام من   
 أن خمصـصات التعلـيم للبنـات       يتـضح  اجلـدول  ومـن بيانـات    ،قبـل اجلامعيـة      والبنني يف املراحـل   

 فقـد زادت   م٢٠٠٣/٢٠٠٤يف عـام     مـا عـدا    تكـون متـساوية    تكـاد  والبنني من ميزانية الدولـة    
 .املخصصة للبنني عن مثيالهتا الدولة املخصصة لتعليم البنات من ميزانية النسبة املئوية

 
 )٥(جدول رقم   

ــسنوات     ــة يف الـــ ــة الدولـــ ــيم يف ميزانيـــ ــة والتعلـــ ــصات وزارة التربيـــ ــام  خمصـــ ــن عـــ  مـــ
 م٢٠٠٣/٢٠٠٤م إىل عام ١٩٩٩/٢٠٠٠

 
 النسبة املئوية باملليون دوالر أمريكي  باملليون ريال سعودي 
 بنات بنون مجلة بنات بنون  مجلة بنات بنون العام

 ٤٩,٤٧ ٥٠,٥٣ ٨ ٨٤٨,٢٤ ٤ ٣٧٧,٠ ٤ ٤٧١,٢٠  ٣٣ ١٨٠,٩ ١٦ ٤١٣,٩ ١٦ ٧٦٧ م١٩٩٩/٢٠٠٠
 ٤٩,٥٤ ٥٠,٤٦ ١٠ ٣٧٧,٣١ ٥ ١٤١,٣٦ ٥ ٢٣٥,٩٥  ٣٨ ٩١٤,٩ ١٩ ٢٨٠,١ ١٩ ٦٣٤,٨ م٢٠٠٠/٢٠٠١
 ٥٠,٣٤ ٤٩,٦٦ ١٠ ٧٨٢,١٠ ٥ ٤٢٨,٠٠ ٥ ٣٥٤,٠٥  ٤٠ ٤٣٢,٧ ٢٠ ٣٥٥,٠ ٢٠ ٠٧٧,٧ م٢٠٠١/٢٠٠٢
 ٤٩,٩١ ٥٠,٠٩ ١٠ ٩٣٠,٠٠ ٥ ٤٥٤,٩٣ ٥ ٤٧٥,٠٩  ٤٠ ٩٨٧,٦ ٢٠ ٤٥٦,٠ ٢٠ ٥٣١,٦ م٢٠٠٢/٢٠٠٣
 ٥١,٤٢ ٤٨,٥٨ ١١ ٦٤٣,٥٧ ٥ ٩٨٦,٦٧ ٥ ٦٥٦,٩١  ٤٣ ٦٦٣,٤ ٢٢ ٤٥٠,٠ ٢١ ٢١٣,٤ م٢٠٠٣/٢٠٠٤

  
أما خبـصوص امليزانيـة املخصـصة للتعلـيم العـايل فتـشمل التعلـيم العـايل للجنـسني علـى                      

 .سواء حد
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يمــة اإلعانــات الــيت متــنح للطالــب والطالبــة يف مجيــع جمــاالت  املــساواة بــني اجلنــسني يف ق  
 :الدراسة ومراحلها

قيمة اإلعانات املالية اليت متنح لكل طالـب وطالبـة شـهريا يف             ) ٦(يوضح اجلدول رقم     
 .مجيع املراحل الدراسية ومنها يتبني أن الدولة مل متيز بني اجلنسني هبذا اخلصوص

 بــذلت جهــود كــبرية يف جمــال توســيع نطــاق الــشبكة هــذا وجتــدر اإلشــارة إىل أنــه قــد 
وال سيما يف املنـاطق الريفيـة هبـدف تقريـب املـدارس إىل أمـاكن جتمـع العـائالت إىل               املدرسية،
 .أقصى حد
ــه تقــع حتــت        ــذكور يف مجيــع مراحل ــيم اإلنــاث وال ــرغم مــن أن مــسئولية تعل وعلــى ال

علــيم البنــات مــستقل عــن تعلــيم البــنني طبقــاً   وزاريت التربيــة والتعلــيم والتعلــيم العــايل، إال أن ت 
 .تقتضيه تعاليم الدين اإلسالمي ملا

أما خبصوص املناهج الدراسية فتكاد تكون موحدة بني اجلنـسني يف املراحـل الدراسـية                
من رياض األطفال حىت املرحلة الثانوية، ومتفقـة متامـاً يف املرحلـة اجلامعيـة ومـا بعـدها والـذي                     

 .متحانات موحدةتكون فيه أيضا اال
ونظــراً ألن مــسئولية تنفيــذ الــسياسة التعليميــة تقــع علــى وزارة واحــدة فــال يوجــد أي  

 .متييز يف املرافق واملعدات اليت توفرها للجنسني
 :املساواة بني اجلنسني يف الدراسات العليا  

أتاحـــت اململكـــة العربيـــة الـــسعودية لكـــل مـــن النـــساء والرجـــال الفـــرص دون متييـــز   
حاق بالدراسات العليا جبميع مستوياهتا لكل من لديه الرغبة يف ذلك، بل شـجعت النـساء       لاللت

على ذلك مبـنح مـن تلتحـق بالدراسـات العليـا مكافـآت ماليـة طـوال سـنوات دراسـتها وحلـني                        
يبني تطور عدد الرجال والنـساء واملقيـدين بالدراسـات العليـا مـن              ) ٧(واجلدول رقم   . خترجها
 .م٢٠٠٣/٢٠٠٤م م حىت عا١٩٩٩/٢٠٠٠

 :واخلرجيات من مؤسسات التعليم اخلرجيون  
 بـني النـساء والرجــال   علـى فـرص مواصـلة التعلـيم العـايل     بـسبب املـساواة يف احلـصول     

ســواء داخــل اململكــة أم خارجهــا وزيــادة وعــي الــسكان يف ضــرورة متكــني املــرأة مــن التعلــيم  
خــريج وخرجيــة متثــل ) ٧٣ ٦٠٧( م٢٠٠٣-٢٠٠٢فقــد بلــغ عــدد اخلــرجيني يف عــام   العــايل،

ــهم   ــساء من ــل الرجــال   ٪٥٥,٦الن ــا ميث ــات اجلــدولني   (  ٪٤٤,٤ بينم ميكــن الرجــوع إىل بيان
للوقـوف علــى مــدى التطـور وعلــى ختصــصات اخلـرجيني واخلرجيــات والنــسبة املئويــة    ) ٩( )٨(

 .)لتخصصات اخلرجيات من اإلمجايل يف كل ختصص من التخصصات
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 :التدريب املهين للمرأة  
 التــدريب املهــين للمــرأة حــديثاً بأمهيــة كــربى مــن قبــل املــسئولني عــن التــدريب  يحظــ 

ــداءً   ــة ابت ــه الدول ــسابعة   املهــين وركــزت علي واخلطــة  م٢٠٠٥-٢٠٠٠ مــن اخلطــة اخلمــسية ال
م حيث أكـدت علـى أمهيـة       ٢٠٠٥اخلمسية الثامنة اجلاري العمل هبا حالياً منذ بداية هذا العام           

ة بوصفها عامالً أساسـياً إلعـداد العمالـة ملمارسـة املهـن سـواء عـن طريـق                   التدريب املهين للمرأ  
ويقـوم مبهمـة التـدريب املهـين للمـرأة      . التدريب قبل اخلدمة أم أثناء اخلدمة أم التدريب املستمر   
 .بعض املؤسسات احلكومية وبعض املؤسسات األهلية

 :دمةاملؤسسات احلكومية اليت تقوم بالتدريب املستمر أثناء اخل  
 :معهد اإلدارة العامة - ١ 

يعتــرب معهــد اإلدارة العامــة إحــدى املؤســسات احلكوميــة اهلامــة الــيت يقــع علــى عاتقــه   
أعــداد املتــدربني واملتــدربات يف   ) ١٠(  مــن اجلــدول رقــم  مهمــة تــدريب املــوظفني، ويتــبني   

ــربامج ـــام      الـ ــن عـ ــرة مـ ــة يف الفتـ ــرة اخلدمـ ــاء فتـ ــة أثنـ ــىت عـــ )م١٩٩٥-١٩٩٤(التدريبيـ  ام  حـ
 )م٢٠٠٤-٢٠٠٣(تـدريب النـساء يف عـام         أن نـسبة   وعلى الرغم مـن    -) م٢٠٠٤-٢٠٠٣(

مـن النـساء     متاحـة لكـل    الفرصة إال أن   من إمجايل املتدربني    ٪ ٨,٥قد بلغت    على سبيل املثال  
أعداد اخلرجيني واخلرجيـات    ) ١١( كما يوضح اجلدول رقم      .يف التدريب  والرجال ممن يرغبون  

م ٢٠٠٣/٢٠٠٤م حـىت    ١٩٩٤/١٩٩٥ديـة العامـة واخلاصـة يف الفتـرة مـن            من الـربامج اإلعدا   
 .معهد اإلدارة العامة

 :صندوق تنمية املوارد البشرية - ٢ 
ــم         ــوزراء رقــ ــس الــ ــرار جملــ ــضمنها قــ ــيت تــ ــات الــ ــى التوجيهــ ــاء علــ يف ) ١٠٧(بنــ

ــة   ٥/٥/١٤٢١ يف ١٨/هـــ واملرســوم امللكــي رقــم م  ٢٩/٤/١٤٢١ هـــ واملوجــه لــصندوق تنمي
البشرية بـأن يـويل أمهيـة خاصـة لتـدريب النـساء الـسعوديات وتـوظيفهن ضـمن خططـه               املوارد  

وبراجمــه فقــد متكــن صــندوق التنميــة البــشرية منــذ بدايــة تنفيــذ بــرامج الــدعم للتــدريب املــرتبط 
ــدريب وتوظيــف          ــن ت ــاع اخلــاص م ــر يف ضــوء احتياجــات القط ــف املباش ــالتوظيف والتوظي  ب

  . من اإلناث)٣ ٧٩٥(
 : اجملتمع والتعليم املستمرةخدممراكز  - ٣ 

تقــوم مراكــز خدمــة اجملتمــع والتعلــيم املــستمر املنتــشرة يف مجيــع أحنــاء اململكــة بعقــد      
دورات تدريبيــة وتأهيليــة ســواء للحاصــلني علــى الثانويــة العامــة أم خرجيــي اجلامعــات إلعــادة   
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عــداد مــن مت يوضــح أ) ١٢(تدريبــهم وتأهيلــهم طبقــاً ملتطلبــات ســوق العمــل واجلــدول رقــم   
 .م٢٠٠٤م حىت عام ٢٠٠٠تدريبهم وتأهيلهم من النساء والرجال من عام 

 
 )١٢(جدول رقم   

ة اجملتمـع حـسب اجلـنس مـن عـام      تطور عـدد مـن مت تدريبـهم وتأهيلـهم يف مراكـز خدمـ               
 م٢٠٠٤م إىل ٢٠٠٠

 
 النسبة املئوية العدد 
 مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور العام

 ١٠٠ ٥٢,٦ ٤٧,٤٤ ٩١٧ ٤٨٢ ٤٣٥ م٢٠٠١-٢٠٠٠
 ١٠٠ ١٥,٩ ٨٤,١٠ ٢ ٣٠١ ٣٦٦ ١ ٩٣٥ م٢٠٠٢-٢٠٠١
 ١٠٠ ٤٢,٢ ٥٧,٨٠ ٥ ٦٣١ ٢ ٣٧٨ ٣ ٢٥٣ م٢٠٠٣-٢٠٠٢
 ١٠٠ ٣٣,٦ ٦٦,٤٠ ١١ ٢٣٤ ٣ ٧٧٣ ٧ ٤٦١ م٢٠٠٤-٢٠٠٣

  
كلية تقنيـة للبنـات يف مجيـع        ) ١٥( م بإنشاء    ٢٠٠٥ قرار عام اجلدير بالذكر أنه صدر      

 .م٢٠٠٥/٢٠٠٦ عملها مع بداية العام الدراسي كة بدأتاململأحناء 
 :مؤسسات القطاع األهلي اليت تقوم بالتدريب - ٤ 

 مركـزاً منتـشرة يف    ١٩٧بلغ عدد املراكز األهليـة الـيت تقـوم بـالتعليم والتـدريب الفـين                 
ي إىل  وتتراوح املدة اليت يتلقى فيها املتدرب التـدريب مـا بـني فـصل دراسـ               . مجيع أحناء اململكة  

 ،حيث مينح املتدرب دبلوماً يف احـد ختصـصات احلاسـب اآليل منـها برجميـات احلاسـب                 عامني  
ــة،     ــدعم الفــين للحاســب، صــيانة احلواســب اآللي أو يف أحــدى اللغــات   شــبكات احلاســب، ال

  .الفرنسية أو اإليطالية أو األملانية أو اإلجنليزية
ــد      ــا جــاء بالبن ــسبة مل ــا بالن ــذ  ) ز(أم ــادة امل ــن امل ــرص   م ــساوي يف ف كورة خبــصوص الت

املشاركة النشطة يف األلعاب الرياضية والتربية البدنيـة بـني اجلنـسني فقـد بـدأ اختـاذ اإلجـراءات             
 يف ٣٦١٣٢/ب/٧ذلــــك اســــتناداً إىل أمــــر رئــــيس جملــــس الــــوزراء رقــــم النظاميــــة لتنفيــــذ 

 .هـ٢٥/٧/١٤٢٤
ات احلكوميـة يف كـل مـن    وجتدر اإلشارة إىل أن هناك أنديـة نـسائية تابعـة لـبعض اهليئـ           
ــة ثقافيــ   الريــاض،  ورياضــية أهليــة متــارس فيهــا النــساء   ةوالطــائف والــدمام وجــدة وأيــضاً أندي

مثل كرة السلة والكرة الطائرة والتنس األرضـي وتـنس الطاولـة،             .النشاطات الرياضية املختلفة  
 هـذا باإلضـافة     والسباحة وركـوب اخليـل،     ،)اجلري(البلياردو واملشاركات يف سباقات العــدو      

 وقـد   .ةمسامهة فعال  إىل األنشطة الثقافية واالجتماعية اليت تقدمها النوادي وتشارك فيها النساء         
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م حــوايل ٢٠٠٤بلــغ عــدد النــساء والفتيــات األعــضاء املــشاركات يف األنــشطة الرياضــية عــام   
 .إناثاً من إمجايل املشاركني األعضاء يف هذه األندية ذكوراً و ٪٤٥ألف أي بنسبة ) ١٧(
 

 )١١( املادة   
 

 تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف          - ١”  
ميدان العمـل لكـي تكفـل هلـا، علـى أسـاس املـساواة بـني الرجـل واملـرأة، نفـس احلقـوق وال                        

 :سيما
 حلق يف العمل بوصفه حقا ثابتا جلميع البشر،ا )أ(  
متع بنفس فرص العمالة، مبا يف ذلـك تطبيـق معـايري اختيـار واحـدة            حلق يف الت  ا )ب(  

 يف شؤون االستخدام،
حلق يف حرية اختيار املهنة ونوع العمل، واحلق يف الترقية واألمن على العمـل              ا )ج(  

وىف مجيع مزايا وشروط اخلدمة، واحلـق يف تلقـى التـدريب وإعـادة التـدريب املهـين، مبـا يف                   
 ة والتدريب املهين املتقدم والتدريب املتكرر،ذلك التلمذة احلرفي

حلـق يف املـساواة يف األجــر، مبـا يف ذلـك االســتحقاقات، واحلـق يف املــساواة يف      ا )د(  
املعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة املساوية، وكـذلك املـساواة يف املعاملـة يف تقيـيم نوعيـة                   

 العمل،
يما يف حـاالت التقاعـد والبطالـة واملـرض          حلق يف الضمان االجتماعي، وال س     ا )هـ(  

والعجز والشيخوخة وغري ذلك من حاالت عدم األهلية للعمـل، وكـذلك احلـق يف إجـازة                 
 ألجر، مدفوعة

حلــق يف الوقايــة الــصحية وســالمة ظــروف العمــل، مبــا يف ذلــك محايــة وظيفــة ا )و(  
 .اإلجناب

مومة، ضمانا حلقهـا الفعلـي يف        توخيا ملنع التمييز ضد املرأة بسبب الزواج أو األ         - ٢  
 :العمل، تتخذ الدول األطراف التدابري املناسبة

حظر الفصل من اخلدمة بسبب احلمـل أو إجـازة األمومـة والتمييـز يف الفـصل                  )أ(  
 من العمل على أساس احلالة الزوجية، مع فرض جزاءات على املخالفني،

و املشفوعة مبزايا اجتماعيـة مماثلـة       إدخال نظام إجازة األمومة املدفوعة األجر أ       )ب(  
 دون فقدان للعمل السابق أو لألقدمية أو للعالوات االجتماعية،
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تــشجيع تــوفري اخلــدمات االجتماعيــة املــساندة الالزمــة لــتمكني الوالــدين مــن    )ج(  
اجلمـــع بـــني االلتزامـــات العائليـــة وبـــني مـــسؤوليات العمـــل واملـــشاركة يف احليـــاة العامـــة، 

 طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية األطفال،سيما عن  وال
توفري محاية خاصة للمرأة أثناء فترة احلمـل يف األعمـال الـيت يثبـت أهنـا مؤذيـة                    )د(  
 .هلا
 جيــب أن تــستعرض التــشريعات الوقائيــة املتــصلة باملــسائل املــشمولة هبــذه املــادة   - ٣  

تكنولوجيــة، وأن يــتم تنقيحهــا أو إلغاؤهــا أو استعراضــا دوريــا يف ضــوء املعرفــة العلميــة وال
 .“توسيع نطاقها حسب االقتضاء

  
يـسر الدولـة جمـاالت العمـل        ”من النظام األساسي للحكـم علـى أن         ) ٢٨(تنص املادة    

 .“لكل قادر عليه، وتسن األنظمة اليت حتمي العامل وصاحب العمل
 والعمال الـصادر باملرسـوم      من نظام العمل  ) ٤٨(حيث احلق يف العمل فإن املادة        ومن 

ـــ نــــصت علــــى أن  ٦/٩/١٣٨٩وتــــاريخ ) ٢١(امللكــــي رقــــم  العمــــل حــــق للمــــواطن  ”هــ
 واخلطاب هنا موجه للجنسني دون متييز على الرغم من أن النظام قـد خـص                ،“… السعودي

مـن نظـام اخلدمـة      ) ١(كما نصت املـادة     . النساء ببعض األحكام اليت تفرضها طبيعتهن اخلاصة      
اجلـدارة هـي    ”هــ علـى أن      ١٠/٧/١٣٩٧وتـاريخ   ) ٤٩(صادر باملرسـوم امللكـي رقـم        املدنية ال 

ومـن حيـث احلـق يف التمتـع بـنفس فـرص             . “األساس يف اختيار املوظفني لشغل الوظيفة العامة      
مـن نظـام اخلدمـة      ) ٤(مـن املـادة     ) أ(العمل واختيار املهنة ونوع العمل والتـدريب فـإن الفقـرة            

ــه   ــة نــصت علــى أن ــشترط فــيمن ُيعــني يف إحــدى الوظــائف أن يكــون ســعودي    .. ..”املدني ُي
ــسية ــادة  . “.. .اجلن ــه    ) ٣٤(كمــا تــنص امل ــة علــى أن ــدريب  ”مــن نظــام اخلدمــة املدني ــرب ت يعت

املوظفني جزءاً من واجبات العمل النظامية سواء كان داخل أو خـارج أوقـات الـدوام الرمسـي                  
ظفيهــا مــن تلقــي التــدريب كــل يف جمــال وعلــى مجيــع الــوزارات واملــصاحل احلكوميــة متكــني مو

 .“اختصاصه
أما من حيث املساواة يف االستحقاقات فإن االستحقاقات تتم حـسب الوظيفـة ولـيس      

ــة    مــن نظــام العمــل  ) ٨٠(كمــا أن املــادة . حــسب جــنس مــن يــشغلها يف نظــام اخلدمــة املدني
 الـذين تتـساوى   والعمال ألزمـت صـاحب العمـل باملـساواة يف األجـور واملكافـآت بـني العمـال              

 .“كفاءهتم وقدراهتم الفنية
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 :معدالت مسامهة املرأة يف قوة العمل  
  ٪ ١١,٢م  ١٩٩٢تشري البيانات إىل أن حجم مـشاركة املـرأة يف قـوة العمـل يف عـام                   

وأن النسبة العظمـى مـن قـوة         . من إمجايل قوة العمل     ٪ ١٤,١م  ٢٠٠٢ارتفعت لتصل يف عام     
 مـن    ٪ ٧٦,٩سـنة حيـث تبلـغ       ) ٣٩- ٢٠(وح أعمـارهن بـني      العمل للنساء تتركز فيمن تتـرا     

يوضــح قــوة العمــل لإلنــاث    ) ١( رقــم لوجــدو   م،٢٠٠١إمجــايل قــوة عمــل النــساء عــام     
 . م٢٠٠١، ١٩٩٢سنة فأكثر حسب فئات العمل خــالل  )١٥(

 :معدالت مسامهة املرأة يف قوة العمل يف القطاع اخلاص  
قتــصادي حــسب النــوع املوضــحة يف جــدول  تعطــى معــدالت املــسامهة يف النــشاط اال 
مؤشرات نوعية لنمط مشاركة اإلنـاث يف قـوة عمـل القطـاع اخلـاص يف الـسنوات             ) ٢(رقــــم  

م ومنه يتضح مدى ما تنتهجه اململكة يف منح الرجل واملـرأة            ٢٠٠٤م حىت   ٢٠٠٠اخلمس من   
 .دون متييز حرية اختيار املهنة ونوع العمل

 املـادة وهـو حـق املـرأة يف الـضمان            مـن هـذه    )هــ (ارد يف الفقرة    باحلق الو أما فيما يتعلق     
االجتماعي، وال سيما يف حاالت التقاعد واملرض والعجز والشيخوخة وغـري ذلـك مـن حـاالت                 
عدم األهلية للعمل فإن اململكة العربيـة الـسعودية تطبـق نظـام الـضمان االجتمـاعي، وقـد نـصت                 

 . املرأة اليت ال عائل هلا حيق هلا احلصول على معاشمن النظام أن) ١(من املادة ) ج(الفقرة 
من النظام نفسه أن املرأة اليت جتاوزت الثامنة عشرة من عمرهـا            ) ٥(كما نصت املادة     

 .وليس هلا عائل تستحق معاشاً بصرف النظر عما إذا كانت غري متزوجة أم مطلقة أم أرملة
 يف ٣٣/ باملرسـوم امللكـي رقـم م       هذا كما أن نظام التأمينـات االجتماعيـة الـذي صـدر            

الـسعودية  هـ الـذي يـشمل مجيـع العـاملني يف قطاعـات العمـل يف اململكـة العربيـة                    ٣/٩/١٤٢١
 يف التطبيق باإلضـافة إىل متيـزه بـشموله جلميـع األخطـار حيـث مل يقتـصر فقـط                     يتميز بالشمول 

 .املهينعلى الوفاة والشيخوخة وإصابات العمل بل امتد ليشمل املرض والعجز غري 
 األساسية يف نظـام التأمينـات االجتماعيـة مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني مـع          ومن املبادئ  

 .مراعاة احلاالت اليت حتتاج إىل رعاية خاصة
الـيت تتـوىل     العامـة للتأمينـات االجتماعيـة      املؤسـسة  أنشأت الدولة  ومبوجب هذا النظام   

 .تنفيذ النظام
أو العاملـة   والعجز واملرض والوفاة فـإن العامـل        وبالنسبة الستحقاق معاش الشيخوخة      

 : يف احلاالت اآلتيةيستحق املعاش التقاعدي
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بلــوغ املــؤمن عليــه ســن الــستني بالنــسبة للرجــل وللمــرأة مخــساً ومخــسني علــى األقــل    - 
 .سنوات) ١٠(تقل عن  وكانت مدة اشتراكها يف التأمني ال

 .حياته باخلطر لو استمر يف عملهانتهاء خدمة املؤمن عليه ألسباب صحية هتدد  - 

 .وفاة املؤمن عليه أو عجزه كامالً - 

إهناء خدمة املـؤمن عليـه الـذي يـزاول أعمـاالً ضـارة أو شـاقة أو خطـرة وكانـت مـدة                   - 
 .سنوات) ١٠(اشتراكه يف التأمني ال تقل عن 

 .نـتفعني أما اجلوانـب األخـرى الـيت تـضمنها النظـام وتـستفيد منـها املـرأة كوهنـا مـن امل                      - 
فهــي تــدخل ضــمن املــستحقني مــن املــؤمن علــيهم أو صــاحب املعــاش الــذين حــددهتم 

 :النظام وهمالفقرة الثامنة من املادة الثانية من 

واألرمل هو الذي توفيـت زوجتـه املـشتركة يف النظـام             أرملة أو أرمل املتوىف،    )أ( 
 .إذا كان عاجزاً عن الكسب وذلك حني زوال عجزه

 حـىت يكملـوا     عـن واحـد وعـشرين سـنة       الذكور الـذين تقـل أعمـارهم        األبناء   )ب( 
 .هذا السن، والبنات حىت زواجهن

أبنــاء وبنــات االبــن الــذي تــويف أثنــاء حيــاة املــشترك يف النظــام وكــانوا حتــت     )ج( 
 .والبنات وفاته بالشروط املتعلقة باألبناء إعالته حىت تاريخ

حتت إعالتـه حـىت تـاريخ وفاتـه بـشرط أن            أب وأم املشترك املتوىف اللذان كانا        )د( 
 .يكون األب غري قادر على العمل أو جتاوز الستني من عمره وال يعمل

 .اجلد واجلدة بالشروط املتعلقة باألب واألم )هـ( 
 .إخوة وأخوات املتوىف بالشروط املشار إليها بشرط أن يكونوا حتت إعالته )و( 
كني بالتأمينـات االجتماعيـة وعلـى رأس        يوضح تطـور عـدد املـشتر      ) ٣(واجلدول رقم    

 .م٢٠٠٤عام  م حىت١٩٩٥العمل حسب أقسام املهن الرئيسة من عام 
ومــن اجلوانــب اإلنــسانية الــيت نــص عليهــا نظــام التأمينــات االجتماعيــة أنــه إذا انتــهت   

خدمة العامل ومل يكن مستحقاً ملعاش تقاعدي فإنه يـصرف لـه مكافـأة تقاعـد وفقـاً للـشروط                    
 .عد اليت حددها النظاموالقوا
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 :معدالت مسامهة املرأة يف القطاع احلكومي  
إىل  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ارتفــع معــدل مــسامهة املــرأة يف القطــاع احلكــومي ليــصل يف عــام   
للوقـوف  ) ٥( من إمجـايل العـاملني وميكـن الرجـوع إىل بيانـات اجلـدول رقـم                   ٪ ٣٦,٥حوايل  

 .ت احلكوميةعلى معدل مسامهة املرأة يف كل قطاع من القطاعا
 :اخلدمات االجتماعية  

بالنسبة للخدمات االجتماعية فإن الدولة رغبة منها يف تـوفري الظـروف املالئمـة لعمـل                 
املرأة وتشجيعاً منها لتمكني املرأة من اجلمـع بـني االلتزامـات العائليـة ومـسئوليات العمـل فقـد                    

أيــضاً القطــاع األهلــي يف وفــرت دورا للحــضانة منوذجيــة يف مجيــع منــاطق اململكــة، وشــجعت 
إنشاء دور للحضانة ملساعدة األم العاملة يف توفري األمـن واألمـان لألطفـال مـن قبـل مـشرفات                    
مــؤهالت متمكنــات لتنميــة قــدراهتم وهتيئتــهم نفــسياً واجتماعيــاً للمرحلــة التاليــة وهــي مرحلــة 

والتعلـيم للتأكـد   وختضع مجيع دور احلـضانة لإلشـراف مـن قبـل وزارة التربيـة       . رياض األطفال 
 يوضـح تطـور عـدد دور        )٤(واجلـدول رقـم     . من مدى التـزام تلـك الـدور بـاللوائح واألنظمـة           

احلــضانة وعــدد األطفــال امللــتحقني بــدور احلــضانة احلكوميــة منــها واألهليــة خــالل الفتــرة مــن 
 .م٢٠٠٢/٢٠٠٣م حىت ٢٠٠٠/٢٠٠١

 :احلق يف الوقاية الصحية وسالمة ظروف العمل  
مــن النظــام األساســي للحكــم ) ٣١(حلــق يف الوقايــة الــصحية فــإن املــادة ومــن حيــث ا 

كمـا أن   .“تعىن الدولة بالصحة العامة، وتـوفر الرعايـة الـصحية لكـل مـواطن             ”نصت على أن    
مـن نظـام العمـل والعمـال حـددت التزامـات صـاحب العمـل الـصحية والوقائيـة                    ) ١٣٤(املادة  

رأة، بل أنه منح املرأة بعض االمتيازات اخلاصـة هبـا يف   جتاه العمال دون أي متييز بني الرجل وامل       
 .هذا اجملال

 :حظر الفصل  
مـن نظـام العمـل والعمـال فـصل          ) ١٦٧(ومن حيث حظر الفصل فقد حظرت املـادة          

ال جيوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء متتعهـا بإجـازة           ”املرأة بسبب إجازة احلمل والوالدة      
فــصل العاملــة أثنــاء .... ”علــى صــاحب العمــل ) ١٦٨(ادة وحــضرت املــ. “احلمــل والــوالدة

ومــن حيــث إدخــال نظــام إجــازة األمومــة    .“... فتــرة مرضــها النــاتج عــن احلمــل أو الوضــع  
من الالئحة التنفيذية لنظام اخلدمـة املدنيـة علـى أن           ) ٢٨/٢٣(املدفوعة األجر فقد نصت املادة      

ويف نفس السياق فقـد رتبـت   . “اتب كاملتستحق املوظفة إجازة وضع مدهتا ستون يوماً بر    ”
من نظام العمـل والعمـال إجـازة لألمومـة ملـدة أربعـة أسـابيع قبـل الـوالدة وسـتة                   ) ١٦٤(املادة  
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أسابيع بعدها بنصف األجر إذا أمضت يف خدمة صاحب العمل سـنة ومل تبلـغ ثـالث سـنوات                   
 .وبأجر كامل إذا أمضت ثالث سنوات فأكثر

دمات االجتماعيــة املــساندة فــإن نظــام العمــل والعمــال ومــن حيــث تــشجيع تــوفري اخلــ 
تضمن يف الفصل السابع منه تفاصيل اخلدمات االجتماعية اليت يوفرها صاحب العمـل للعمـال               

 .مبا يف ذلك رعاية أطفال املرأة العاملة الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء العمل
مـن  ) ١٦٠( فقـد حظـرت املـادة    ومن حيث تـوفري محايـة خاصـة للمـرأة أثنـاء احلمـل،            

  .نظام العمل والعمال تشغيل النساء يف األعمال اخلطرة والضارة
 )١٢(نص املادة   

 
 تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضـد املـرأة يف               - ١”  

ملـرأة،  ميدان الرعاية الصحية مـن أجـل أن تـضمن هلـا، علـى أسـاس املـساواة بـني الرجـل وا                    
 .احلصول على خدمات الرعاية الصحية، مبا يف ذلك اخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة

 مــن هــذه املــادة تكفــل الــدول األطــراف للمــرأة   ١ بــالرغم مــن أحكــام الفقــرة  - ٢  
خدمات مناسبة فيمـا يتعلـق باحلمـل والـوالدة وفتـرة مـا بعـد الـوالدة، مـوفرة هلـا خـدمات                        

 .“لك تغذية كافية أثناء احلمل والرضاعةجمانية عند االقتضاء، وكذ
  

حتظى املرأة يف اململكة العربية السعودية بعناية ورعاية صحية خاصة حيـث وفـرت هلـا                 
خــدمات صــحية متطــورة ســواء يف املستــشفيات احلكوميــة أم يف املراكــز الــصحية املنتــشرة يف   

ات املتطــورة واســتقدام مجيــع أحنــاء اململكــة كمــا شــجعت القطــاع اخلــاص يف إقامــة املستــشفي 
األطباء واهليئات الطبية املساعدة من اخلارج لضمان خـدمات صـحية بـأكرب قـدر مـن الكفـاءة                   

 .ذات اجلودة والنوعية املالئمة
والرعايــة الــصحية مــن اخلــدمات الــيت كفلــها النظــام األساســي للحكــم حيــث نــصت    

 .ية الصحية لكل مواطنعلى أن تعىن الدولة بالصحة العامة وتوفر الرعا) ٢١( املادة
واجلدير بالـذكر أن األنظمـة املتعلقـة بالـصحة موجهـة إىل املـواطنني وغريهـم وتـضمن                

ــرأة         ــع امل ــار للجــنس، باإلضــافة إىل متت ــى تلــك اخلــدمات دون اعتب ــع حــق احلــصول عل للجمي
 .خبدمات صحية تتعلق بنواحي احلمل والوالدة ورعاية الطفولة

ري خدمات صحية جلميع املواطنني حتققـت خـالل سـنوات           ونتيجة الهتمام الدولة بتوف    
خطط التنمية اخلمسة والثالثني إجنازات كبرية على مـستوى مجيـع منـاطق اململكـة وتـسهم يف                  
توفري هذه اخلدمات وتقدميها بـشكل رئـيس العديـد مـن اجلهـات احلكوميـة يف مقدمتـها وزارة         
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 الـصحية الوقائيـة والعالجيـة     خدمات الرعايةالصحة اليت تعترب اجلهة الرئيسة املسئولة عن توفري    
 والتأهيلية جلميع املواطنني دون أي متييز بني الذكور واإلنـاث وذلـك مـن خـالل تنفيـذ أنـشطة               

 يف مجيـع منـاطق   املنتـشرة  وقائية وعالجية تقـدمها املراكـز الـصحية    وبرامج رعاية صحية أولية،   
اخلدمــة العالجيــة  كمــا تقــدم ، م٢٠٠٢مركــزاً يف عــام ) ١ ٧٩٢(اململكــة والــيت بلــغ عــددها 

 مستشفى تـضم    )٣٣١( اليت بلغ عددها   والتخصصية العامة املستشفيات التخصصية من خالل  
 بينما توفر األجهزة العسكرية واألمنية اخلدمات الطبية ملنـسوبيها وجلميـع            .سريراً) ٤٧ ٢٤٢(

ــدم اخلــدم       ــى حــد ســواء، كمــا تق ــذكور عل ــاث وال ــراد عــائالهتم مــن اإلن ــضاً  أف ــة أي ات الطبي
 .للمواطنني واملقيمني عند احلاجة

ــة         ــيم تقــدمي خــدمات الرعاي ــة والتعل ــوزارة التربي ــصحة املدرســية ب ــوىل وحــدات ال وتت
 .الصحية األولية للطلبة والطالبات يف مجيع املراحل الدراسية

امـة  هذا كما توفر املرافق الصحية للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعيـة والرئاسـة الع             
كمــا تــوفر املرافــق الــصحية للهيئــة  لرعايــة الــشباب خــدمات طبيــة لفئــات معينــة مــن الــسكان،

 .امللكية للجبيل وينبع خدمات طبية ملنسوبيها ومجيع أفراد عوائلهم
وتسهم اجلامعات عن طريق كليات التخصصات الطبيـة يف تقـدمي اخلـدمات العالجيـة                

هــذا إىل . ســريراً) ١ ٦٧٨( وتــضم )أربعــة(ها عــددالتخصــصية مــن خــالل مستــشفياهتا البــالغ 
جانب تنفيذ برامج التعليم والتـدريب يف مجيـع التخصـصات الطبيـة وإجـراء األحبـاث بالتعـاون                   

 .مع املراكز البحثية األخرى
واجلدير بالذكر أن مستشفى امللك فيصل التخصصي ومركز األحباث يقـوم مبـا يتـوفر                

ومـا يتـوفر لـه مـن خـربات بـشرية عامليـة نـادرة الكفـاءة               ،لديه من تقنيات طبية عاليـة املـستوى       
ــذين تتطلــب      ــة ختصــصية دقيقــة للمــواطنني ال ــوفري خــدمات عالجي ــى  بت حــاالهتم احلــصول عل

 . إناثاً وذكوراً على حد سواء دون أي متييزخدماته اخلاصة
وتقــوم مجعيــة اهلــالل األمحــر الــسعودي مبهمــات كــبرية يف جمــال اخلــدمات الطبيــة           
افية يف مجيـع أحنـاء اململكـة علـى مـدار الـساعة، باإلضـافة إىل خـدماهتا املتميـزة باملـشاعر                       اإلسع

 .املقدسة حلجاج بيت اهللا احلرام وللمعتمرين على مدار العام
ويــساعد القطــاع اخلــاص القطــاع احلكــومي يف تقــدمي اخلــدمات الــصحية مــن خــالل    

لـى كفـاءة اجلـودة النوعيـة خلـدماهتا،          العديد من املرافـق الـصحية الـيت تـشرف وزارة الـصحة ع             
ــة وكفــاءة األداء     ــز مــن التقني ــها تــصل إىل مــستوى متمي وتــضمنت املرافــق  . األمــر الــذي جعل

ــام   ــريراً ) ٩ ٣٣٧(مستـــشفى تـــشتمل علـــى  ) ٩٩(م ٢٠٠٢الـــصحية للقطـــاع اخلـــاص عـ سـ
) ٩ ٩٢٩(ويعمـل هبـذه املرافـق      عيـادة طبيـة،   ) ٧٩٨ (مستوصفاً طبياً، و  ) ٧٩٥(باإلضافة إىل   
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فنيــاً وفنيــة مــساعدة ويــسهم هــذا القطــاع ) ٧ ٠٥٩( ممرضــاً وممرضــة، و) ١٣ ٨٤٨(طبيبــاً و 
باإلضــافة إىل ذلــك يف إنتــاج الــدواء واملــستلزمات الطبيــة، فــضالً عــن توريــد أجهــزة ومعــدات 

 .طبية وتشغيل عدد من املرافق الصحية احلكومية
ذكـوراً وإناثـاً    الصحي للسكان وقد أسهمت مجيع هذه اإلجنازات يف ارتفاع املستوى      

ــه املتميــزة علــى اخنفــاض معــدل الوفيــات     ويف حتقيــق  حتــسن وتطــور نــوعي انعكــست معامالت
 م حيـث بلـغ  ٢٠٠١سـنة يف عـام    )٦٠(عـن   اإلمجايل للسكان السعوديني الذين تقل أعمـارهم   

أمـا   . يف األلـف   ١,٣ومعـدل اإلنـاث       يف األلف  ٢,٢معدل الذكور منهم     ميثل  يف األلف  ١,٧
 يف األلـف    ٢٢,٦سـنة فـأكثر يف العـام نفـسه فقـد بلـغ              ) ٦٠(معدل الوفيات اإلمجايل للسكان     

 .) يف األلف٣٠,٩ يف األلف ومعدل اإلناث ٢٣معدل وفيات الذكور منهم (
بينمـا    يف األلـف   ١٩,٧م  ٢٠٠١أما وفيات األطفال الرضع الذكور فقـد بلـغ يف عـام              

بعـد أن كـان   (”.  يف األلـف ١٨,٥ث يف العـام نفـسه   بلغ معدل وفيـات األطفـال الرضـع اإلنـا         
مـل والـوالدة فقـد بلـغ يف     أما وفيات األمهات بـسبب احل . “) يف األلف١١٨م ١٩٧٠يف عام  

 مولـود حــي واجلـدير بالــذكر أن خـدمات رعايــة األمومــة    ١٠ ٠٠٠ لكــل ١,٤م ٢٠٠١عـام  
ــدم مــن خــالل    ــر    ) ١٧٩٢(تق ــادات متخصــصة ألم ــا عي ــوفر هب ــساء مركــزاً صــحياً ويت اض الن

وهنـاك  . طبيبـاً وطبيبـة   ) ٤ ٥٩٢(والتوليد ومنتشرة يف مجيع مناطق اململكة يعمل هبا أكثر مـن            
وتنسيق بني هذه املراكـز وأقـسام النـساء والتوليـد يف املستـشفيات، وتؤكـد البيانـات أن          تعاون
وتـستحوذ املستـشفيات احلكوميـة      .  من الوالدات يف اململكة حتدث حتـت إشـراف طـيب            ٪ ٩٥

 مــن الــوالدات علــى مــستوى اململكــة كمــا أن الــوالدات الــيت حتــدث يف     ٪٥٤علــى حــوايل 
 .املنازل بعضها يتم أيضاً حتت إشراف طيب

 :الرعاية الصحية للمرأة  
 املـرأة بـصفة عامـة وللمـرأة احلامـل بـصفة             ة بالنسبة لـصح   ةلقد أولت الدولة عناية خاص     
 : ما يأيتاخلدمـات اليت تقدم للمرأة جمانامومة ومن  خالل مراكز رعايـة الطفولة واألنخاصـة مـ

 .الرعاية الصحية الشاملة الوقائية والتثقيفية - ١
خــدمات رعايــة احلوامــل مــن خــالل الــربامج املــشتركة بــني املراكــز الــصحية وأقــسام    - ٢

الوالدة يف املستشفيات يف املناطق املختلفة ومتابعتهن من بدء احلمـل حـىت هنايـة القيـام       
 .الالزمة الفحوصاتب

حتويـــل مـــن حتتـــاج مـــن الـــسيدات احلوامـــل إىل أقـــسام أمـــراض النـــساء والتوليـــد يف    - ٣
 .املستشفيات املتخصصة
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التطعيمات األساسـية اإلجباريـة لألطفـال يف مرحلـة الطفولـة مثـل التطعـيم ضـد شـلل                     - ٤
 . واألمراض األخرى السارية أثناءاألطفال، الدرن، احلصبة،

وأيـضاً  . رأة باآلثـار اجلانبيـة لألدويـة العالجيـة الـيت يـصفها هلـا الطبيـب املعـاجل             توعية امل  - ٥
 .توعيتها وتقدمي اخلدمات الوقائية والعالجية واإلرشادية لألطفال منذ الوالدة

 زائـرة   مليـون ١,٦ م٢٠٠٢هذا وقد بلغ عدد املترددات على عيادات احلوامـل يف عــام      
 لألطفـال  اخلـدمات الـصحية    اليت تقوم بتقـدمي    رعاية الطفولة  تلعيادا  وبالنسبة )١(جدول رقم   (

 .خالل العام نفسه طفل  ماليني٣,٩٧ املراجعني عدد زيارات األطفال إمجايل فقد بلغ
وبناء على ذلك فقد تطور عدد اهلياكل األساسية الصحية يف اململكة ليصبح كما هـو                

 .)٢(موضح يف اجلدول رقــم 
 

 )٢(جدول رقم   
 يف اململكة العربية السعودية الصحية اهلياكل األساسية شبكة رتطو  

 
 م٢٠٠٢ م١٩٩٠ م١٩٨٠ م١٩٧٠ 

 ٣ ٦٢٧ ٣ ٠٥٣ ١ ١٨٥ ٥٩١ عدد املراكز الصحية
 ٣٣١ ٢٥٧ ١٠٩ ٧٤ عدد املستشفيات

 ٤٧ ٢٤٢ ٣٩ ٤٥١ ١٧ ٥٤٧ ٩ ٠٣٩ عدد األسرة
 ٣٢ ٦٨٣ ٢٣ ٨٥٠ ٦ ٥٣٦ ١ ١٧٢ األطباء

 ٦٨ ٠٩٧ ٤٨ ٠٢٦ ١٢ ٠٠٤ ٣ ٢٦١ هيئة التمريض
 ٤٠ ٤٧٥ ٢٥ ٧١٦ ٦ ٧٩١ ١ ٧٤١ الفئات الطبية املساعدة

  
ــة        ــصحية يف اململكــة يف تطــور معــدالت التغطي ــشبكة األساســية ال ــة ال وتتجــسد كثاف

 ).٣(املوضحة يف جدول رقــم 
 )٣(جدول رقم   

 م٢٠٠٢ وعام م١٩٩٢تطور معدالت التغطية الصحية يف عامي   
 ةالنسب        
 م٢٠٠٢ م١٩٩٢ معدل

 ٢,٠ ٢,٥ نسمة ١ ٠٠٠ عدد األسرة لكل
 ١,٤ ١,٦ نسمة ١ ٠٠٠عدد األطباء لكل 
ة يف سـن  أامـر  ١ ٠٠٠أمـراض النـساء والـوالدة لكـل         عدد أسـرة أقـسام    

 ١,٨ ١,٥ ) سنة٥٠-١٥(اإلجناب 
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 ةالنسب        
 م٢٠٠٢ م١٩٩٢ معدل

 ٥٢ ٣٩٩ ٦٠ ٣١٣ عدد السكان لكل مستشفى
 ٤ ٧٨٢ ٥ ٢٩٦ مركز صحي لكل عدد السكان

 :الصحة التناسلية  
 :تنظيم األسرة  

ــع          ــلية جلمي ــصحة التناس ــة يف اململكــة خــدمات ال ــصحية الكائن ــق ال ــع املراف ــدم مجي تق
ومعظـم النـساء الـاليت يـتم توليـدهن عـن طريـق         السكان ذكوراً وإناثاً عند طلب هذه اخلدمـة،    

ــد      ــهن بعـ ــالل مراجعتـ ــرة خـ ــيم األسـ ــائل تنظـ ــن وسـ ــاً عـ ــتلقني تثقيفـ ــشفيات يـ ــوالدة املستـ  الـ
 .للمستشفيات

هذا وقد بلغ متوسط النسبة املئوية الستخدام موانع احلمل من قبل النـساء املتزوجـات               
 .  ٪٣٢) م٢٠٠٢-١٩٩١(خالل الفترة من 

م على عينة طبقيـة عـشوائية مـن األسـر           ١٩٩٦كما أوضحت الدراسة اليت أجريت عام        
حثني من كل من وزارة الصحة وكليـة        أسرة قام هبا فريق من البا     ) ١٠ ٥١٠(السعودية حجمها   

 مـن الـسيدات لـديهن علـم      ٪٨١الطب يف جامعة امللك سعود ومصلحة اإلحصاءات العامة أن         
 . قد استخدمن إحدى وسائل منع احلمل ٪٤٣,٢بوسائل منع احلمل وأن 

احلكـومي  هذا كما أن مجيـع وسـائل منـع احلمـل متـوفرة سـواء يف صـيدليات القطـاع                      
 .األهلي أو

 اجلنسي ومتالزمة نقـص املناعة البـشرية       لنامج مكافحة األمراض اليت تنتقل باالتصا     بر 
 :)اإليدز(املكتسب 
تويل وزارة الصحة يف اململكـة العربيـة الـسعودية يف إطـار األنـشطة الوقائيـة متمثلـة يف                     

  نقـص اجلنـسي كمتالزمـة  مجيع مرافقها الصحية اهتماماً دائماً باألمراض الـيت تنتقـل باالتـصال            
 .)اإليدز(املناعة البشرية املكتسب 

 املكتـشفة   )اإليـدز (وقد بلغ العدد اإلمجايل التراكمي حلـاالت نقـص املناعـة املكتـسب               
) ٧ ٨٠٨(م ٢٠٠٣م وحـىت هنايـة عـام    ١٩٨٣يف اململكة منذ بداية ظهور أول إصـابة يف عـام           

 مـن   ٪٢٣,٨ بنـسبة   حالة مـن النـساء أي  )٤١٤(حالة منها ) ١ ٧٤٣(حالة ميثل السعوديون    
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هـذا ويتـبني مـن       ).٦ ٠٦٥(إمجايل اإلصابات بينما بلغ عدد غري السعوديني املـصابني بـاملرض            
 . من اإلصابات عن طريق املمارسات اجلنسية ٪٩٥اإلحصاءات أن 

 من إمجـايل النـساء الـاليت أصـنب      ٪٣١,٤أما أسباب نقل اإلصابة للنساء فقد تبني أن      
 عــن  ٪٢٥,٩  عــن طريــق العالقــات اجلنــسية، و  ٪٣٠,٦ دم، وبــاملرض عــن طريــق نقــل الــ  

 عـن   ٪١,٥ االنتقـال مـن األم إىل الطفـل، و     ٪١٠,٤ طريق غري معروف السبب احلقيقي، و   
 . عن طريق إدمان املخدرات ٪٠,٢طريق نقل األعضاء و 

هذا وقد بلغ عدد املراكـز التخصـصية يف رعايـة املـصابني بفـريوس نقـص املناعـة علـى                      
 .م٢٠٠٤مراكز يف عام ) ٣(وى اململكة مست

 :رعاية املصابات بالعقم  
وضــعت وزارة الــصحة إطــاراً لتنظــيم املــساعدة الطبيــة علــى اإلجنــاب والــيت يقــوم هبــا    

وأعــدت قواعــد اجلــودة للخــدمات الــيت تقــدم يف هــذا اجملــال      القطاعــان احلكــومي واخلــاص، 
 .وكذلك طرق التقييم والرقابة

 
 )١٣(نص املادة   

 
تتخــذ الــدول األطــراف مجيــع التــدابري املناســبة للقــضاء علــى التمييــز ضــد املــرأة يف   ”  

اجملاالت األخرى للحياة االقتصادية واالجتماعية لكي تكفل هلا، على أسـاس املـساواة بـني               
 :الرجل واملرأة نفس احلقوق، وال سيما

 احلق يف االستحقاقات العائلية، )أ(  
ى القـروض املـصرفية، والرهـون العقاريـة وغـري ذلـك مـن               احلق يف احلصول عل    )ب(  

 أشكال االئتمان املايل،
احلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية وىف مجيـع جوانـب              )ج(  

 .“احلياة الثقافية
  

كفـل النظــام األساسـي للحكــم يف املـادة الثامنــة العـدل واملــساواة بـني مجيــع املــواطنني       
وبناء على ذلك فإن مجيع أنظمة اململكة ال متيز بني النساء والرجـال يف احلقـوق                . إناثاًذكوراً و 

 .سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية
وهلـا   واجلدير بالذكر أن املرأة السعودية تتمتع بأهليتها النظامية مىت بلغت سن الرشد،            

شخــصية النظاميــة يف ممارســة ذمتــها املاليــة املنفــصلة واملــستقلة عــن ذمــة زوجهــا كمــا تتمتــع بال
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كافــة احلقــوق مثــل حــق امللكيــة والتــصرف يف األمــوال والقيــام باملعــامالت املدنيــة والتجاريــة    
 .وإبرام العقود واالقتراض وغري ذلك من املعامالت التجارية واملالية

أمــا فيمــا يتعلــق بــاحلق يف االســتحقاقات العائليــة فــاملرأة يف اململكــة العربيــة الــسعودية    
وقد سـبقت اإلشـارة    .ظى بالرعاية والعناية من قبل الدولة يف الناحيتني الصحية واالجتماعية        حت

ــات          ــا نظــام التأمين ــه هل ــذي كفل ــضمان االجتمــاعي ال ــر إىل ال ــذا التقري ــع ســابق مــن ه يف موق
 .كما سبق اإلشارة أيضاً إىل أوجه الرعاية الصحية اليت تتمتع هبا املرأة يف اململكة االجتماعية،

ويتم تقدمي اخلدمات االجتماعية يف اململكة عن طريق شـبكة مـن املرافـق بلغـت يف عـام                    
ــاُ، و   ) ١٨٩(م ٢٠٠٢ ــام ذكــوراً وإناث ــة األيت ــة  ) ٢١( داراً ومؤســسة لرعاي داراً ومؤســسة لرعاي

) ٢٧( ومؤســستني لرعايــة األطفــال املــشلولني و  األحــداث املعرضــني لالحنــراف ذكــوراً وإناثــاً، 
ــاقني ومركــزاً لتأهيــ  ــسنني و ) ١٠( ل املع ــة امل ــسول وذلــك   )١٢( دور لرعاي ــاً ملكافحــة الت  مكتب
بالعديـد   ، وتقـوم هـذه اجلمعيـات     خريية بعضها خـاص بالنـساء فقـط       مجعية  ) ٢٤٩(باإلضافة إىل   

وصرف مساعدات لألسر احملتاجـة ورفـع        من اخلدمات والرعاية للمعاقني األطفال ذكوراً وإناثاً،      
 .ل تدريبها على األشغال اليدوية وتنظيم احملاضرات والندوات الثقافيةمستوى املرأة من خال

ــاً         ــيت ترعــى أيتام ــة لألســر ال ــات مالي ــصرف إعان ــة ب ــشؤون االجتماعي وتقــوم وزارة ال
مليـون  ) ٥١( بلغـت اإلعانـات املاليـة        ٢٠٠٢وخـالل عـام      وأفراداً معـاقني،   وأطفاال مشلولني، 
أليتـام ذكـوراً وإناثـاً ويف العـام نفـسه مشلـت خـدمات               حالـة مـن ا    ) ٤ ١١٠(ريال استفاد منها    

معاقاً ومعاقة حـىت أصـبحوا      ) ١ ٦٦٦(من كبار السن ذكوراً وإناثاُ ومت تأهيل        ) ٦٦٤(الرعاية  
 .مجيعاً مواطنني منتجني

كمـــا تقـــوم وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة مبـــساعدة املـــواطنني العـــاجزين عـــن العمـــل    
ن، وأسر السجناء وقـد ازدادت املبـالغ املدفوعـة كمـساعدات            واألرامل والنساء ممن ال عائل هل     

م ٢٠٠٢ مليــون ريــال عــام  ٤٨٩,٧م إىل ١٩٦٩مليــون ريــال عــام  ) ٢,٣(إغاثــة مؤقتــة مــن  
 . خالل املدة املذكورة ٪١٣,٦مبعدل منو سنوي يف املتوسط هلذه املبالغ املدفوعة 

علـى هيئـة مـساعدات منتظمـة        كما ارتفع جمموع املبالغ السنوية املدفوعة للمستفيدين         
 بليـون   ٢,٥م إىل أكثـر مـن       ١٩٦٩ مليون ريال عام     ٣٩,٤عن طريق الضمان االجتماعي من      

ــام   ــال ع ــداره     ٢٠٠٢ري ــو ســنوي متوســط مق ــدل من ــك مبع ــضمان   ونظــام، ٪١٧,٦م وذل ال
 .آخر من هذا التقريـر     العاملة وغري العاملة كما سبق اإليضاح يف موقع        حيمي املرأة  االجتماعي

كما تتمتع النساء غري العامالت الالئي يـشترك أزواجهـن يف التأمينـات االجتماعيـة باخلـدمات                 
 .العينية فيما يتعلق بالوالدة
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 املشتركة فيه احلق شأهنا شأن الرجـل يف احلـصول علـى             النظام للمرأة كذلك يعطي هذا     
 . املتعلق بالوفاةالتأمني ضد العجز، ولو اضطرت إىل التوقف عن العمل بسبب العجز والتأمني

وعلـى الـرغم ممـا تقدمـه الدولـة مــن معونـات ومـساعدات لـبعض الفئـات، فـإن األمــر            
. خيلو من وجود فئات اجتماعية أخرى لديها صـعوبات اقتـصادية تـؤثر يف اسـتقرار األسـرة                   ال

م ال سيما يف احلاالت اليت تكون فيها املرأة هي املعيلة لألسرة لذا فقد مت تأسيس صـندوق باسـ     
ــر  ( ــصندوق اخلــريي ملعاجلــة الفق ــوزراء   مبوجــب )ال ــيس جملــس ال ــر رئ ــم خأم  يف ٤١٣٦٢/ رق

وتعتمـد خـدمات   م ليقوم بتقدمي خدماته للفقـراء داخـل اململكـة       ) ٢٠٠٢(هـ  ٢٥/١٠/١٤٢٣
 قــدرات هــذه الفئــة وتطويرهــا لالعتمــاد علــى أنفــسهم هــذا الــصندوق يف األســاس علــى تنميــة

 عملية النمو اجملتمعي وللتأكيد على قيمة العمـل يف حيـاة الفـرد،              وتوعيتهم لإلسهام بفاعلية يف   
ونقل هذه الفئة من دائـرة تلقـي املـساعدات االجتماعيـة إىل دائـرة النـشاط اإلنتـاجي ومـنحهم                     
 القــــرض احلــــسن لــــدعم املــــشروعات االســــتثمارية الــــصغرية لتحــــسني ظــــروفهم املعيــــشية،

ــوم ــامل  ويقـ ــدور تكـ ــصندوق بـ ــر يالـ ــات األخـ ــع اجلهـ ــات   مـ ــة واجلمعيـ ــة واألهليـ ى احلكوميـ
 .اخلريية واملؤسسات

وباإلضافة إىل ما تقوم به الدولة هبذا اخلـصوص فـإن اجلمعيـات اخلرييـة النـسائية تقـوم                    
بدور فعال يف جمال محاية املـرأة واالهتمـام بتـوفري حيـاة اجتماعيـة الئقـة هلـا وذلـك عـن طريـق                         

ــة شــهرية أو ســنوية أو مقطوعــة    ــوفري   صــرف مــساعدات مالي  إىل بعــض األســر احملتاجــة مــع ت
 .املساعدات العينية اليت حتتاجها بعض األسر الفقرية

أما خبصوص مـنح املـرأة احلـق يف احلـصول علـى القـروض املـصرفية والرهـون العقاريـة                  
وغري ذلك مـن أشـكال االئتمـان املـايل فـإن األنظمـة املعمـول هبـا يف البنـوك والرهـون العقاريـة                    

ـــها مثــل الرجــل احلــق يف ذلــك     واألشــكال املخت ـــرأة مثل انظــر  .لفـــة لالئتمـــان املــايل تعطــى امل
 ).٢(ورقم ) ١(اجلداول رقم 

وبناء عليه فقد اهتمت الدولة عند وضع استراتيجيتها الشاملة لتخطـيط التنميـة بتـوفري           
التمويـــل امليـــسر لتـــشجيع الرجـــال والنـــساء دون متييـــز علـــى االســـتثمار اخلـــاص لإلســـهام يف 

وقد حقق ذلك مـساندة كـبرية     . عمليات االستثمارية يف مجيع القطاعات واجملاالت واألنشطة      ال
للمؤســسات العامــة والقطــاع اخلــاص يف جمــال التنميــة الــصناعية والزراعيــة وقطــاع اخلــدمات،  
 وأســـهم يف زيـــادة نـــشاط القطـــاع اخلـــاص يف اجملـــاالت احليويـــة مثـــل املستـــشفيات اخلاصـــة   

ــادق  ــستوصفات والفن ــل      وامل ــة وقطــاع النق ــة واخلارجي ــصحف والتجــارة الداخلي  واملخــابز وال
واملواصالت وغريها باإلضافة إىل الدور املهـم هلـذه القـروض يف قطـاع التنميـة العقاريـة لتـوفري                    
املسكن املالئـم لألفـراد، واإلسـراع مبعـدالت اإلعمـار والتحـديث والتطـوير للمنـاطق الـسكنية           
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ــة   ــا أســهم يف     القدميــة وإضــافة جتمعــات عمراني ــسكانية، وهــو م ــادة ال ــستوعب الزي ــدة لت  جدي
 .االمتداد اجلغرايف للمدن القائمة وإقامة جممعات عمرانية جديدة

 املتخصــصة يف اململكــة منــذوبلغــت مجلــة القــروض الــيت قدمتــها مؤســسات اإلقــراض   
بليــون ريــال يف حــني بلــغ إمجــايل القــروض   ) ٢٩٦(م حنــو ٢٠٠١تأسيــسها وحــىت هنايــة عــام  

 بليــون ريــال بلــغ مجلــة القــروض ١٠,٧م بزيــادة قــدرها ٢٠٠٢ بليــون ريــال يف عــام ٣٠٩,٨
 . بليون ريال٣٠,٦٨ م٢٠٠٢املمنوحة للنساء يف عام 

أما فيما يتعلق باحلق يف االشتراك يف األنشطة التروحيية واأللعاب الرياضية فقـد بـدأت                
إلتاحــة الفرصــة للمــرأة باملــشاركة  املؤســسات املــسئولة يف الدولــة باختــاذ اإلجــراءات النظاميــة  

أما بالنسبة ملـشاركة املـرأة يف األنـشطة التروحييـة ومجيـع النـواحي               . الفعالة يف األلعاب الرياضية   
الثقافية فالواقع الفعلي يؤكد أن املرأة يف اململكة العربية السعودية يسمح هلا مثلها مثـل الرجـل                 

نشطة املختلفة الـيت تقـام يف مجيـع مراحـل التعلـيم          باملشاركة يف األنشطة التروحيية من خالل األ      
يف املدارس واجلامعات، كما تعترب التربيـة الفنيـة منـهجاً دراسـياً يف كافـة مراحـل التعلـيم العـام                      

أمـا علـى املـستوى      . وتقام معارض فنية تعـرض فيهـا الرسـومات واملـشغوالت الفنيـة للطالبـات              
كليـة لالقتـصاد    ) ١٦( اجلانـب ويوجـد      اجلامعي فقـد خصـصت كليـات ومعاهـد اهتمـت هبـذا            

املــرتيل تتــضمن ختصــصاهتا ختــصص التربيــة الفنيــة وتعمــل هــذه الكليــات علــى إعــداد الكــوادر   
 .املتخصصة لتدريس مادة التربية الفنية يف مراحل التعليم املختلفة

 وجـدة والـدمام تابعـا       مـن الريـاض   وعالوة على ذلك فقد أسست الدولة نادياً يف كل           
الدفاع، واحلرس الوطين، باإلضافة إىل النوادي التابعة للقطاع اخلـاص يـسمح النـضمام            لوزارة  

النــساء إليهــا علــى اخــتالف أعمــارهن حيــث متــارس الــسيدات والفتيــات فيــه مجيــع األنــشطة     
 .وركوب اخليل حتت إشراف متخصصات يف هذا اجملال الرياضية
ل حيــث تــسهم يف دعــم أوجــه  وتقــوم اجلمعيــات النــسائية بنــشاط كــبري يف هــذا اجملــا   

 .النشاطات التروحيية والثقافية املتعلقة باملرأة باعتبارها حمور عملها
أما بالنسبة للجوانب الثقافية اليت تشارك فيها املـرأة يف اململكـة العربيـة الـسعودية فقـد                   

 :عملت املرأة يف
ديرة قسم ومـديرة    الصحف احمللية بدءا مبحررة ومراسلة ومعدة أخبار ومشرفة فنية وم          )١(

 .حترير، كما مسح هلا باالنضمام إىل عضوية مجعية الصحفيني السعوديني
 ،يف برامج متثيلية ومعـدات بـرامج وخمرجـات ومـذيعات          العمل يف التلفاز من مشاركة       )٢(

 . اجلمعية السعودية لإلعالم واالتصالواالنضمام إىل
 .وخمرجة، وممثلة ة،ومذيع العمل يف اإلذاعة يف وظائف مديرة برامج، )٣(
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 )١٤(نص املادة   
 

تضع الدول األطراف يف اعتبارها املشاكل اخلاصة اليت تواجههـا املـرأة الريفيـة،              . ١”  
واألدوار اهلامة اليت تؤديها يف توفري أسباب البقاء اقتصاديا ألسـرهتا، مبـا يف ذلـك عملـها يف      

املناسـبة لكفالـة تطبيـق أحكـام هـذه          قطاعات االقتصاد غـري النقديـة، وتتخـذ مجيـع التـدابري             
 .االتفاقية على املرأة يف املناطق الريفية

تتخذ الدول األطـراف مجيـع التـدابري املناسـبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                     . ٢  
املنــاطق الريفيــة لكــي تكفــل هلــا، علــى أســاس املــساواة بــني الرجــل واملــرأة، أن تــشارك يف  

 :نها، وتكفل للريفية بوجه خاص احلق يفالتنمية الريفية وتستفيد م
 املشاركة يف وضع وتنفيذ التخطيط اإلمنائي على مجيع املستويات، )أ(  
الوصـــول إىل تـــسهيالت العنايـــة الـــصحية املالئمـــة، مبـــا يف ذلـــك املعلومـــات   )ب(  

 والنصائح واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة،
 ضمان االجتماعي،االستفادة بصورة مباشرة من برامج ال )ج(  
احلصول على مجيع أنواع التـدريب والتعلـيم، الرمسـي وغـري الرمسـي، مبـا يف ذلـك                    )د(  
يتصل منـه مبحـو األميـة الـوظيفي، وكـذلك التمتـع خـصوصا بكافـة اخلـدمات اجملتمعيـة                      ما

 واإلرشادية، وذلك لتحقيق زيادة كفاءهتا التقنية،
تعاونيـات مـن أجـل احلـصول علـى فـرص            تنظيم مجاعات املـساعدة الذاتيـة وال       )هـ(  

 اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغري أو العمل حلساهبن اخلاص،
 املشاركة يف مجيع األنشطة اجملتمعية، )و(  
فرصــة احلــصول علــى االئتمانــات والقــروض الزراعيــة، وتــسهيالت التـــسويق،         )ز(  

عاملــة يف مــشاريع إصــالح األراضــي واإلصــالح     والتكنولوجيــا املناســبة، واملــساواة يف امل  
 الزراعي وكذلك يف مشاريع التوطني الريفي،

التمتــع بظــروف معيــشية مالئمــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق باإلســكان واملرافــق     )ح(  
 .“الصحية واإلمداد بالكهرباء واملاء، والنقل، واملواصالت
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من النظـام  ) ٨(ريها وتؤكد ذلك املادة     إن أنظمة اململكة ال تفرق بني املرأة الريفية وغ         
يقوم احلكم يف اململكة العربية السعودية على أسـاس العـدل           ”األساسي للحكم اليت تنص على      

وعليــه فإنــه يقـدم للمــرأة يف الريـف مــا يقــدم   . “والـشورى واملــساواة وفـق الــشريعة اإلسـالمية   
ألمية وغري ذلك على حنو ال تتميـز        للمرأة يف املدينة ومن ذلك الرعاية الصحية واملدارس وحمو ا         

  .املرأة يف الريففيه املرأة يف املدينة 
العــام للــسكان  ويبلــغ عــدد ســكان الريــف يف اململكــة العربيــة الــسعودية طبقــاً للتعــداد 
 مــن إمجــايل عــدد ســكان اململكــة، وتبلــغ نــسبة   ٪١,٥ نــسمة ميثلــون )٢٥٥ ٣٩٧( م١٩٩٢

انظــر  ( مــن إمجــايل ســكان الريــف ٪٤٨نفــسه  يف العــام اإلنــاث الــاليت يقطــن املنــاطق الريفيــة
 .)للوقوف على توزيع الريفيات يف مناطق اململكة املختلفة) ١(جدول رقم 

 الـــذين يعملـــون يف الزراعـــة    ) ســـنة فـــأكثر  ١٥(كمـــا بلـــغ عـــدد ســـكان القـــرى       
 نــسمة مثلـت النــساء  )١٥٤ ٢١٢(م ) ٢٠٠١(احليوانــات والـدواجن والــصيد يف عـام    وتربيـة 
 . منهم ٪٣,٦

أما خبصوص مدى توفر مجيع اخلدمات هلـؤالء الـسكان فـإن مجيـع األجهـزة املعنيـة يف                    
 كمـا تـبني   واملواصالت لسكان املناطق الريفيـة  الدولة توفر اخلدمات التعليمية والصحية والنقل       

فيـة  التعدادات العامة للسكان واملساكن اليت أجريت يف اململكة انعدام الفروق بـني املنـاطق الري         
 .واملناطق احلضرية يف الوصول إىل اخلدمات املختلفة

ــة إىل إقامــة مــشروع        ــسائية اخلريي ــة مــن خــالل اجلمعيــات الن هــذا وقــد عملــت الدول
ــة ” ــدة الريفي ــه منــذ عــام    “الرائ ــدأ العمــل ب م هبــدف رفــع املــستوى الــصحي   ٢٠٠٠ والــذي ب

ــة وإعــداد جمموعــة مــن الرائــدات الريفيــ    ــة  واالجتمــاعي للمــرأة الريفي ــرامج التوعي ات لتنفيــذ ب
والتثقيف واليت تتمثـل يف نـشر الـوعي للمـرأة والفتـاة الريفيـة، وتعـريفهن باخلـدمات احلكوميـة                   
واألهليــة وكيفيــة االســتفادة منــها، وتعــريفهن بالعــادات الــصحية واالجتماعيــة الــسيئة وســبل    

كيفيـة شـغل أوقـات     تالفيها، وتشجيع الريفيات على اسـتغالل مـوارد البيئـة الـيت يقطـن فيهـا و                
 .هواياهتن وإكساهبن بعض املهاراتفراغهن باملشاركة يف بعض الصناعات مع تنمية 

 بـإجراء البحـوث   “الرائدة الريفية”كما تشجع الدولة وتدعم القائمات على مشروع    
 .ريفيةوالدراسات اليت من شأهنا أن تساهم يف وضع خطط التنمية ال

 يف عــشر قــرى ومت إعــداد م فقــد مت تطبيقــه٢٠٠٠ومنــذ بــدء تنفيــذ املــشروع يف عــام  
 رائدة من سكان هذه القرى الاليت أصبحن حلقـة وصـل بـني اجلمعيـات اخلرييـة         ٢٩٦وختريج  

النسائية وأهايل القرى املقيمات هبا من حيث تزويد اجلمعيات اخلريية باحلاالت اليت حتتـاج إىل               
 .اجلةمساعدات ع
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م بــصرف إعانــات ١٩٦٥دي منــذ إنــشائه عــام ويقــوم البنــك الزراعــي العــريب الــسعو  
زراعية للذين يعملون بالزراعة ذكوراً وإناثاً دون متييز وقد بلغت مجلة اإلعانات الزراعيـة الـيت                

 بليــون ريــال حــصلت ١٢,٦٥م ٢٠٠١م حــىت عــام ١٩٧٣قــدمها البنــك يف الفتــرة مــن عــام  
 . من إمجايل املبلغ ٪٧النساء على 

 
 )١٥(نص املادة   

 
 . تعترف الدول األطراف للمرأة باملساواة مع الرجل أمام القانون- ١”  
 املدنيــة، أهليــة قانونيــة مماثلــة ألهليــة   شؤون متــنح الــدول األطــراف املــرأة، يف الــ  - ٢  

وتكفـل للمـرأة، بوجـه خـاص،        . الرجل، وتساوى بينها وبينه يف فرص ممارسة تلك األهلية        
ود وإدارة املمتلكــات، وتعاملــهما علــى قــدم حقوقــا مــساوية حلقــوق الرجــل يف إبــرام العقــ 
 .املساواة يف مجيع مراحل اإلجراءات القضائية

 تتفق الدول األطراف على اعتبار مجيع العقـود وسـائر أنـواع الـصكوك اخلاصـة                 - ٣  
 .اليت يكون هلا أثر قانوين يستهدف احلد من األهلية القانونية للمرأة باطلة والغية

راف الرجل واملرأة نفس احلقـوق فيمـا يتعلـق بالتـشريع املتـصل               متنح الدول األط   - ٤  
 .“حبركة األشخاص وحرية اختيار حمل سكناهم وإقامتهم

  
 علـى  كمـا نـص    بالرجـل أمـام القـانون حـق مقـرر يف أنظمـة اململكـة              رأة  إن مساواة املـ    

ني حـق التقاضـي مكفـول بالتـساوي للمـواطن      ”) ٤٧( النظـام األساسـي للحكـم يف املـادة           ذلك
ــذلك      ــة ل ــام اإلجــراءات الالزم ــبني النظ ــيمني يف اململكــة، وي ــام   . “واملق ــواد نظ ــالنظر إىل م وب

) ٢٢٥(مادة، ومـواد نظـام اإلجـراءات اجلزائيـة الـيت تبلـغ              ) ٢٦٦(املرافعات الشرعية اليت تبلغ     
، بل على العكـس مـن ذلـك إذ جنـد             واملرأة  بني الرجل  يز أي متي  العثور فيها على  مادة فال ميكن    

مـن  ) ٤٢(من املواد ما حيفظ للمرأة كرامتها عندما تكون يف أوضـاع معينـة ومـن ذلـك املـادة                    
 يف األحـوال الـيت   -جيوز لرجل الـضبط اجلنـائي     ” نصت على أنه     اجلزائية اليت نظام اإلجراءات   

. ويـشمل التفتـيش جـسده ومالبـسه وأمتعتـه         .  أن يفتـشه   -جيوز فيها القبض نظاماً على املتهم       
 .“ املتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندهبا رجل الضبط اجلنائيوإذا كان
كمــا يطبــق يف اململكــة مبــدأ املــساواة يف التوظيــف وحريــة اختيــاره واحلــق يف التعلــيم    

والرعايــة الــصحية وغريهــا مــن احلقــوق الــيت نــص عليهــا النظــام األساســي للحكــم، وقــد ســبق 
 .احلقوق يف مواضع أخرى من التقريرإيضاح التنظيمات اليت نظمت تلك 
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كمــا أن للمــرأة يف الــشريعة اإلســالمية أهليــة قانونيــة مماثلــة للرجــل فيمــا يتعلــق بــإبرام   
كمـا أن هلـا حريـة احلركـة الشخـصية وحريـة اختيـار حمـل            . العقود والتملك وإدارة املمتلكـات    

 .سكنها وإقامتها
ــساواة مــع الر      ــدم امل ــى ق ــرأة عل ــة امل ــا عــن معامل ــع مراحــل اإلجــراءات   أم جــل يف مجي
وحقها يف رفع الدعاوى أمـام احملـاكم ومتابعـة اإلجـراءات القـضائية وكيفيـة معاجلـة                   القضائية،

قضايا األحوال الشخصية بني الزوجني، فإن األنظمة القضائية تعطي املـرأة مجيـع هـذه احلقـوق          
حلقــوق املنــصوص كــشاهدة، وتــسري اســواء باعتبارهــا مدعيــة أو مــدعى عليهــا أو حــضورها 

 . على مجيع املتقاضني ال فرق يف ذلك بني الرجال والنساءعليها يف األنظمة
 

 )١٦(نص املادة   
تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري املناسبة للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة يف                 . ١”  

ــة، وبوجــه خــاص تــضمن، علــى أســاس       ــالزواج والعالقــات العائلي كافــة األمــور املتعلقــة ب
 :املساواة بني الرجل واملرأة

 نفس احلق يف عقد الزواج، )أ(  
نفس احلق يف حريـة اختيـار الـزوج، وىف عـدم عقـد الـزواج إال برضـاها احلـر                      )ب(  

 الكامل،
 نفس احلقوق واملسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه، )ج(  
ــن حالتــهما         )د(   ــر ع ــوين، بغــض النظ ــسؤوليات بوصــفهما أب ــوق وامل ــس احلق نف

حة األطفـال االعتبـار   الزوجية، يف األمور املتعلقة بأطفاهلما وىف مجيع األحوال، يكون ملـصل    
 األول،

نفس احلقوق يف أن تقرر، حبرية وبإدراك للنتائج، عـدد أطفاهلـا والفاصـل بـني             )هـ(  
الطفل والذي يليه، وىف احلصول على املعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينـها مـن              

  هذه احلقوق،ممارسة
ــى        )و(   ــة والوصــاية عل ــة والقوام ــق بالوالي ــا يتعل ــسؤوليات فيم ــوق وامل نفــس احلق

األطفال وتبنيهم، أو مـا شـابه ذلـك مـن األعـراف، حـني توجـد هـذه املفـاهيم يف التـشريع                        
 الوطين، وىف مجيع األحوال يكون ملصلحة األطفال االعتبار األول،

زوجـة، مبـا يف ذلـك احلـق يف اختيـار اسـم              نفس احلقوق الشخـصية للـزوج وال       )ز(  
 األسرة واملهنة ونوع العمل،
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نفس احلقوق لكال الزوجني فيما يتعلق مبلكية وحيازة املمتلكـات واإلشـراف             )ح(  
 .عليها وإدارهتا والتمتع هبا والتصرف فيها، سواء بال مقابل أو مقابل عوض

، وتتخــذ مجيــع اإلجــراءات  ال يكــون خلطوبــة الطفــل أو زواجــه أي اثــر قــانوين - ٢  
الضرورية، مبا يف ذلك التشريعي منها، لتحديـد سـن أدىن للـزواج وجلعـل تـسجيل الـزواج                    

 .“يف سجل رمسي أمرا إلزاميا
  

لقــد أولــت اململكــة العربيــة الــسعودية أمهيــة خاصــة لألســرة للحــرص علــى أمنــها            
نظمة االجتماعية وبنـاء عليـه فللمـرأة        وتعترب الشريعة اإلسالمية اإلطار القانوين لأل      .واستقرارها

احلــق يف اختيــار الــزوج ويف عــدم عقــد الــزواج إال مبوافقتــها، وتــنص األنظمــة املعمــول هبــا يف   
 وقــد أصــدرت اهليئــة .اململكــة علــى ضــرورة تثبــت مــن يقــوم بعقــد الــزواج مــن موافقــة املــرأة  

هـــ ٥/٥/١٣٩١وتــاريخ  ١٠٩ بقرارهــا رقــم  تعميمــا)جملــس القــضاء األعلــى (القــضائية العليــا
 .للمحاكم واملأذونني الشرعيني بضرورة التثبت من موافقة املرأة على تزوجيها

 ٢٤,٨  سنة للنساء، وبــ    ٢١,٦م بـ   ٢٠٠٢ الزواج يف عام     وقد بلغ متوسط السن عند     
 .سنة للرجال

وجتــدر اإلشــارة إىل أن للمــرأة بعــد عقــد الــزواج احلــق يف املهــر واملــسكن وجتــب هلــا     
 . حالة امتناع الزوج عن اإلنفاق عليهاأن تطلب قضاًء النفقة يف على زوجها وهلا النفقة

هذا كما ال يـؤثر الـزواج يف أهليـة املـرأة أو ذمتـه ا املاليـة الـيت تظـل مـستقلة عـن ذمـة                           
باسـم األسـرة    كمـا حتـتفظ الزوجـة        .الزوج فاملرأة متلك احلرية التامة يف إدارة أمواهلا وأمالكها        

 . إليها واملهنة ونوع العملنتميتاليت 
أمـا فيمـا يتعلـق حبــق املـرأة يف الطـالق أو فــسخ العقـد فـإن األنظمــة تبـيح هلـا احلــق يف           

طلب التفريق للضرر، وإذا غاب الزوج بـال عـذر مقبـول جـاز للزوجـة أن تطلـب تطليقهـا إذا                     
ج عـن  أو إذا امتنـع الـزو   وكـذلك إذا حكـم علـى الـزوج بعقوبـة الـسجن،             تضررت من غيبته،  

 .زوجها عن طريق اللجوء للقضاءكما حيق للمرأة أيضاً خلع  .اإلنفاق عليها
 .واهللا املوفق 

 


