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 مقدمة

 النزاعات في األطفال راكباشاااااات المتعلق الطفل حقوق التفاقية االختياري البروتوكول من (8( من الماد  )0) باالفقر  عمالً  .0

ن م لمد ال، ويغطي هذا التقرير البروتوكو أحكام تنفيذ بخصااااوص األولي تقريرها السااااعودية العربية المملكة تقدم ،المساااالحة

إلى  ، كما انضمتم0995سبتمبر  00في  الطفل حقوق اتفاقية قد انضمت إلىاإلشار  إلى أن المملكة  وتجدر م.0105- م0100

يونيو  31هـاااااااااا الموافق )08/7/0430 في االختياري لالتفاقية المتعلق باشاااااتراك األطفال في النزاعات المسااااالحة البروتوكول

كما انضمت إلى البروتوكول االختياري لالتفاقية المتعلق ببيع  م.0100يونيو  09بتاريخ  االنضمام صا  إيداع تم وقدم(، 0101

ويأتي هذا اإلجراء م(، 0101يونيو  31) ه املوافق08/7/0430المواد اإلباحية في ي األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال ف

 المملكة أن كما م.0116مملكة في يناير لل الثاني الدوري التقرير في النظر عقبما أوصااات بج لجنة حقوق الطفل  مع منساااجما

الحقة  التفصاايل في بنودلحقوق اإلنسااان، وساايرد ذكر هذص الصااكوك ب الدوليةو اإلقليمية والمواثيق الصااكوك من العديد في طرف

 من التقرير.

الذي سااااايناقا في الدور  )الثالثة والسااااابعين( للجنة  م0103عام في  الطفل للجنة حقوق والرابع الثالث قدمت المملكة تقريرها .0

 ورعاية بحماية التزاماتها إنفاذ على السااعودية العربية المملكة تؤكدو م.0106ساابتمبر  31إلى 03من المزمع عقدها خالل المد  

 . المعايير الدولية لحقوق اإلنسان من وغيرها الطفل حقوق اتفاقية مع يتالءم نحو على األطفال

كها تمساً لنظر ي واجتماعيوأمن ساياسي باساتقرارتحظى و، مجاالت حقوق اإلنساان مختلف فيتطورات كبير   المملكـااااااة تشاهد .3

 رغم ،يةاألزمات اإلقليمية والدول معالجة، وينحفظ األمن والسلم الدوليسهامها في وإ، وسياستها المتوازنة، والثقافيةبقيمها الدينية 

م، 0945اق األمم المتحد  ميث مبادئ في هذص الحقبة الزمنية، ويأتي هذا منساااااجماً مع اضاااااطرابا العالم مناطق أكثر في تقع أنها

 م.0945أكتوبر  07لألمم المتحد ، حيث حصلت على عضويتها في أن المملكة عضو مؤسس السيما 

 السااااااالم تعزيز في مهما دورا تؤدي أن من مما مكنها سااااااالمياإلومكانة عظيمة في العالم  رياديبمركز  المملكة تتمتعكما  .4

 الساااالم تحقيق إلى الرامية الساااياساااة والجهود المبادرات خالل من فقط ليس قة،المنط في وحماية حقوق اإلنساااان واالساااتقرار

 زماتأ تشهد التي للدول والمساعدات اإلنسانية سهاماتاإل أعباء لتحمل ضاخمة مادية موارد بتخصاي  بل فحساب، واالساتقرار

 .النزاع دول في واألسر األطفال عن يةاإلنسان المعانا  لرفع االهتمام من مزيد توجيج مع مسلحة، وصراعات

لتدابير ا اتخاذ العديد من تتضااامن، البروتوكول بُغية االلتزام بأحكام العديد من التدابير المملكة اتخذت الوطني، المساااتو  وعلى .5

 .التفصاااايل نم بشاااايء التقرير ساااايتناولها وغيرها من التدابير التي التدريبية البرامج تطويروواإلجرائية،  التشاااريعية واإلدارية

 حون مساااتقبلية تحديات تمثل المتاحة، الموارد كفاء  ورفع الطفولة، مجاالت في العاملة الكوادر مؤهالت تنمية أن من وبالرغم

في بذل الجهود في هذا الصاادد، وساايعكس مسااتمر   المملكة أن إال المملكة، في األطفال لجميع والرعاية الحماية وضاامان تعزيز

 القضااااء مجال في شاااامل نوعي تطور مرحلة تشاااهد المملكة أن إلى اإلشاااار  تجدر كما .هذا التقرير أبرز مالمح تل  الجهود

 التعديالت من بساااالساااالة المملكة قامت وقد. الخصااااوص وجج على باألطفال منج يتصاااال وما العموم وجج على والتشااااريعات

 وأحكام مبادئ مع الوطنية أنظمتها ةمواءم نحو المملكة سااااعي يبين ما التقرير هذا في والتشااااريعية، القضااااائية واإلصاااالحات

 .البروتوكول

 ال المثال سبيل على وتشامل ال تزال قائمة، التحديات من اً عدد فإن ،اإلنجازات في مجال حماية ورعاية األطفال من الرغم وعلى .6

 لمسلحةا والنزاعات منطقةال في المضطربة السياسية الحالة عن الناتجة المحتملة السلبية االنعكاسات من األطفال حماية ؛الحصار

 .والجديد  التقليدية اإلعالم وسائل عبر المتداولة لألطفال المالئمة غير الثقافية والمضامين ر،الجوا دول بعض في
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 الختياريينا وبروتوكوليها الطفل حقوق اتفاقية مع يتالءم نحو على األطفال حماية في المملكة منهجتوضااايح  التقرير يتناولوسااا .7

 للبرامج المخصاااصاااة والفنية المالية والموارد الطفل، حقوق إنفاذ لضااامان الرامية والساااياساااات التشاااريعات وصاااف خالل من

 تجاص مهامها أداء من تمكينها بهدف األطفال بحماية المعنية للمؤسااسااات المخصااصااة تل  أو مباشاار  لألطفال المقدمة والخدمات

 قليميةواإل الدولية الهيئات مع والتكامل التعاون أوجج وصااف مع األطفال، مع والمتفاعلة العاملة البشاارية الكوادر وتأهيل األطفال

 .  المدني والمجتمع

 التنفيذ العامة تدابير-أوالً 

 إعداد التقرير مراحل-أ 

 جنةل شاااكيلت وقد تم البرتوكول، إلنفاذ المتخذ  التدابير حول األولي المملكة تقرير إعداد بمتابعة للطفولة الوطنية لجنةا شااارعت .8

ً  األكثر الحكومية والمؤسااسااات الوزارات من مندوبين بعضااوية للطفولة الوطنية اللجنة ترأسااتها؛ إشاارافية وطنية  اذبإنف ارتباطا

 وزار  الوطني، الحرس وزار  الدفاع، وزار  الداخلية، وزار  العدل، وزار  التعليم، وزار : وهي ،االختياري البروتوكول احكام

 . العمل وزار  واإلعالم، الثقافة وزار  ،لإلحصاءالهيئة العامة  ،اإلنسان حقوق هيئة الخارجية،

كلت بموجب  .9 وقد خلصاااات هذص اللجنة إلى إعداد مشااااروع أولي للتقرير، وتمت إحالتج إلى اللجنة الدائمة إلعداد التقارير التي شاااااُ

الخاصااااااة التي تخت  باإعداد تقارير المملكة م(، 08/0/0105الموافق ) ه07/3/0436وتااريخ  03184األمر السااااااامي رقم 

ً باتفاقيات حقوق اإلنساان التي أصابحت طرفاً فيها. وقد جاء إنشاء اللجنة الدائمة   كونها عاهديةالت التقارير بأهمية المملكة من إيمانا

 زاماتالت من جزءاً  يمثل تقديمها أن عن فضااالً  األطراف، الدول في اإلنسااان حقوق حالة لتحسااين ثمينة رصااةفو فاعلة أدا  تمثل

 وبأسااالوب  المقرر المواعيد في وتقديمها التقارير إعداد من تمكنها واساااعة صاااالحيات أعطيت وقد ؛المعاهدات بموجب الدولة

 ، وهي مكونة من الجهات الحكومية ذات العالقة.فعال

 كانو الطفولة، مجال في والباحثين والخبراء الحكومية الجهات من مشااااركة دائر  توسااايع على التقرير إعداد منهجية كزتترا .01

 الطفل حقوق ومفاهيم بمبادئ واألفراد المؤسااااسااااات توعية لتتضاااامن التقرير، إعداد مجرد تجاوزت مضااااافة قيمة النهج لهذا

 ذات نوعية منهجية مرحلة التقرير إعداد خطوات تضمنت الشمولي، النهج هذا تحقيق سبيل وفي. البروتوكول بنود في المتضمنة

 ذات الحكومية الوطنية الجهات جميع إلى التقرير مسااود  أرساالت حيث واسااتكمالج، إعدادص في أساااسااية خطو  تعد بالغة أهمية

 إثراء في البين األثر لج كان مما التقرير؛ مساااود  على مرئياتهم تقديم منهم وطلب والمهنيين، الخبراء من عدد وكذل  العالقة،

 تمت مراعا وقد  .من جهة أخر  البروتوكول وبنود بمفاهيم الجهات هذص ووعي اهتمام وإثار  جهة، من التقرير مضاااااامون

وتجدر اإلشااااار  إلى أنج ينبغي ل، لجنة حقوق الطف اعتمدتها التي األولية التقارير ومضاااامون بشااااكل المتعلقة التوجيهية المبادئ

 م.0103قراء  هذا التقرير في ضوء تقرير المملكة الجامع للتقريرين الثالث والرابع التفاقية حقوق الطفل لعام 

 الوطني القانوني للبروتوكول االختياري في القانون المركز- ب

 بذات اإللزام ناحية من ويحظى أنظمتها، من جزءاً  يُعد عليج صاااادقت أو المملكة إليج انضااامت إقليمي أو دولي صااا  أي إن .00

 المملكة، في األنظمة بها تصااادر التي( القانونية) النظامية األدا  أن باعتبار، الوطني التشاااريع بها يحظى التي القانونية الدرجة

 على للحكم األساسي النظام من (71الماد  ) نصت حيث والمعاهدات، الصكوك إلى بموجبها المملكة تنضم التي األدا  ذاتها هي

 المملكة أن كما". ملكية مراساااايم بموجب تعديلها ويتم واالمتيازات، الدولية، واالتفاقيات والمعاهدات، األنظمة، تصاااادر" :أن

 حيث عقود،بال الوفاء في يتمثل راسااخ شاارعي   مبدأ من ذل  في منطلقة والمعاهدات؛ الصااكوك تل  تضاامنتها التي باألحكام تلتزم
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المحاكم م فإنج يمكن االستناد على أحكام البروتوكول أمام د. وبناًء على ما تق0﴾ بالعقود أوفوا آمنوا الذين أيها يا ﴿:تعالى هللا قال

 ة.الوطني

 بتاريخ(، 4308)ة )أم القر ( في عددها رقم الرسمي الجريد  في البروتوكولن   نشر تمبعد انضمام المملكة إلى البروتوكول  .00

 عقد إجراءات من( 00) الماد  من( 0  )الفقر عليج نصااات ما إلى . وتجدر اإلشاااار معمول بجكما هو  م0101أغساااطس  03

 بما فيذهالتن الالزمة اإلجراءات- النفاذ حيز االتفاقية دخول عند ـاااااااا المعنية الجهات تتخذ بأن تقضاااي والتي الدولية، االتفاقيات

 األنظمة دراسااةب للطفولة الوطنية اللجنة. وعلى مسااتو  التنفيذ، فقد قامت عليها المترتبة المملكة التزامات بجميع الوفاء يضاامن

 غيةببالبروتوكول  العالقة ذات الجهات الحكومية بتوعية اللجنة قامت كما. البروتوكول أحكام مع مواءمتها مد  وتحليل الوطنية

 عتمادا تم كما. ذل  حيال إجراءات من يتم بما للطفولة الوطنية اللجنة أمانة وإشااعار ،ما يخصااها من األحكام التي تضاامنها تنفيذ

الماد   بموجب المقرر  مهمتها ممارسااة في اإلنسااان حقوق هيئة إليها تسااتند التي واإلقليمية الدولية المعايير ضاامن البروتوكول

 اإليه انضااامت التي اإلنساااان لحقوق الدولية الصاااكوك من يخصاااها ما لتطبيق الحكومية الجهات متابعة وهي ،تنظيمها من (5)

 .لتنفيذها الالزمة اإلجراءات الجهات تل  اتخاذ من والتأكد المملكة

 المملكة العربية السعودية أنحاء  البروتوكول في تنفيذ-ج

وعلى جميع األشااااااخاص الذين تمتد الوالية  لمملكاة،ا منااطقا تقادم ذكرص، فاإن البروتوكول يتم تنفياذص في جميع إضااااااافاة إلى ما  .03

  القضائية إليهم مع مراعا  قواعد القانون الوطني، وما تم االلتزام بج من القانون الدولي.

 وجهود التدريب البروتوكول االختياري نشر- د

 عناية توجيج تم ،االختياري بالبروتوكول الوعي لزياد  المتخذ  التدابير بشأن التقرير هذا في الحقا تفصيلج سيرد ما إلى باإلضافة .04

 :اآلتي تضمنت الرسمية اإلجراءات من حزمة خالل من البروتوكول االختياري بنشر خاصة

  هـاااااااااا الموافق3/9/0430 ، بتاريخ4308رقم عدد في الأم القر ، : االختياري في الجريد  الرساااااميةنشااااار البروتوكول تم 

  .م(03/8/0101)

  على الوزارات والمؤسااسااات ذات الصاالة  م(31/6/0101الموافق ) ه08/7/0430وتاريخ  39رقم / المرساوم الملكيتعميم

 .في النزاعات المسلحة األطفال بإشراكبتنفيذ البروتوكول االختياري المتعلق 

  من أجل تنفيذ أحكام البروتوكول والتابعة لها بتعميم البروتوكول على اإلدارات والادوائر ذات العالقة الجهاات المعنياةقاامات 

 .والتعاون مع المؤسسات االخر  المعنية بذل 

  كما   .األنظمة والتشريعات الوطنية وتحليل مد  مواءمتها مع مبادئ وبنود البروتوكول بدراسةقامت اللجنة الوطنية للطفولة

شاااااارعات اللجناة بتوزيع نسااااااخاة من البرتوكول للجهاات ذات العالقاة بغياة متاابعاة تنفيذ المواد التي تخصااااااها مما ورد في 

 .ل البروتوكول، وإشعار أمانة اللجنة الوطنية للطفولة بما يتم من إجراءات حيال ذ

 م ب وتاريخ 8608رقم  السااااااامي باألمر الصااااااادر اإلنسرررررران حقوق ثقافة نشررررررر برنامج من الثانية المرحلة تنفيذ تم/

 جهة كل قيام خالل من ،الحكومية الجهات من عدد تنفيذص في تشترك والذي ،(م03/01/0119هـااااا الموافق )04/01/0431

 يالت االتفاقيات بموجب المملكة التزامات تنفيذ في تساااهم أن:  أهمها المبادئ، من عدد على ترتكز بها خاصاااة خطة   بإعداد

 ساااتالممار أو اإلنسااان حقوق انتهاك في المجتمع بمشااكالت عالقة ذات تكون وأن ،أصاابحت طرفاً فيها بما فيها البروتوكول

                                                 
 (0سور  )المائد ( آية رقم )
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 وطنية خطة إلعداد تمهيداً  ذل  ويأتي ،..ومعاييرها اإلنساااان حقوق مضاااامين على مباشااار  فيها التركيز يتم وأن الخاطئة،

 .نطاق أوسع على اإلنسان حقوق ثقافة نشر وفقها يتم شاملة

 العام واالدعاء التحقيق هيئة وأعضاء للقضا ، عمل ورشة: منها العمل وورش الندوات من العديد اإلنساان حقوق هيئة عقدت 

 االتفاقيات عن متخصاااصاااة عمل وورشاااة ،م0100و 0100ي والمحامين في عدد من مدن المملكة في عام (العامة النيابة)

 ىإل باإلضافة الطفل، المتعلقة بحقوق التوعوية اإلعالمية المواد من العديد ونُشرت ، م0101عام  في اإلنسان لحقوق الدولية

 الوطني الجنادرية ومهرجان الكتاب، كمعرض، الدورية المعارض في والمشااااركة إرشاااادية، ومطويات كتيبات،: إصااادار

 .اإلنسان لحقوق العالمي كاليوم ،الهادفة بالنشاطات العالمية األيام ومواكبة والثقافة، للتراث

 تقوم حيث؛ اإلنسان بحقوق وتثقيفهم توعيتهمعلى األنشطة والفعاليات الرياضية ب الشباب إقبال الهيئة العامة للرياضة تساتثمر 

 توعوية ورسااائل وعبارات شااريفة وأحاديث قرآنية آيات بنشاار الرياضااية األنشااطة من وغيرها والمسااابقات المباريات في

 .وغيرها والالفتات المالعب شاشات عبر األطفال حقوق فيها بما اإلنسان حقوق وتعزيز حماية إلى تهدف

 حكومية، جهات (01ة )بمشاركو اإلنساان حقوق على للتربية الوطنية اللجنة قامت وبالنسابة للتربية على حقوق اإلنساان، فقد 

 على اإلنسان حقوق على للتربية استرشادي دليل إلى باإلضافة وتعميمها اإلنساان، حقوق على للتربية الوطنية الخطة اعتمادب

 دراسات إجراء مع الدراسية المناهج في اإلنسان حقوق مصافوفة دليل إصادار وتم والجامعات، والمدارس المؤساساات جميع

 اإلنسان، قوقح على بالتربية للمعنيين تدريبية برامج ووضاع الدراساية، المناهج في اإلنساان حقوق لواقع تشاخيصاية مساحية

 الدراساااات برامج مقررات ضااامن اإلنسااااني الدولي القانونقررات تتصاال بالقانون الدولي لحقوق اإلنساااان وم إدراج تم كما

 .العليا

 البروتوكول بتنفيذالمعنية  الجهات-هـ 

ة ، والثقافوالتعليم الوطني، والحرس ،الداخلية، والدفاع :وزارات أبرزهاامن و البروتوكولحكومياة تنفياذ  جهاات عاد  تتولى  .05

 حكامأ من يخصها ما لتنفيذ الالزمة جراءاتاإل الجهات تل  اتخاذ من والتأكد المتابعة مهامواإلعالم، وتتولى هيئة حقوق اإلنساان 

 عن فالكشاا الهيئة مهام تتضاامن كما. طرفاً فيها المملكة أصاابحت التي اإلنسااان لحقوق الدولية الصااكوكغيرص من و البروتوكول

ً  تعديلها واقتراح القائمة األنظمة ومراجعة الصااااكوك، لتل  المخالفة التجاوزات  حقوق هيئة ويساااااند.النظامية لإلجراءات وفقا

الدولية التي أصااابحت المملكة طرفاً  المعاهدات إنفاذ متابعةو مراقبة في وكذل  ،والتنسااايق الربط إحكام إلى ساااعيها في اإلنساااان

يد العد أنشااأت وقدالحقا.  إيضاااح ذل ساايتم  كماة، والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسااان، للطفول الوطنية اللجنة منها جهات عد فيها؛ 

 أهداف تحقيق على العمل مهامها تتضاااااامن ،لحقوق اإلنسااااااان ومنها وزارتي الداخلية والدفاع إدارات من الجهاات الحكومياة

 تقررها التي االلتزامات تنفيذ ومتابعة التي تكون المملكة طرفاً فيها بما فيها هذا البروتوكول، اإلنسااااان لحقوق الدولية االتفاقيات

 المختصة بها. األجهز  توعيةو ،هذص االتفاقيات

 في لمعنيةا الوزارات تقدمها التي للجهود -أشااكالج بمختلف- والتنساايق الربط بمهام آليات، عد  عبر للطفولة الوطنية اللجنة تقوم .06

 لنظاميةا القضايا من والعديد والقرارات المشاريع من العديد حول الطفولة منظور من االساتشار  وتقديم ،البروتوكول حكامأ إنفاذ

 االعالمية المؤسااسااات مثل المباشاار  غير العالقة ذات األخر  المؤسااسااات ومصااادر جهود توظيف مع الوزارات، لكل والفنية

 . المدني والمجتمع

 المادية مصااادرها زياد  ودعم عملها من خالل ، م(0115)هـاااااا الموافق 0406في عام  للطفولة الوطنية اللجنة تشااكيل أعيد وقد .07

اتفاقية حقوق  أحكام بإنفاذ المعنية القطاعات جميع جهود تنساايق من لتمكينها ؛  (م0119) هـااااااا الموافق0431ة في عام والبشااري

 الطفولة مجاالت في متخصصة مهنية بكوادر للطفولة الوطنية اللجنة قدرات مؤخراً  يدتز كما االختياريين، وبروتوكوليها الطفل
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 دوليةلا والمنظمات المدني، المجتمع ومؤسسات الحكومية الجهات جميع مع شراكات وإيجاد والتنسيق، الربط إحكام بغية المتعدد 

 .واإلقليمية

 الطفولة، قطاع في الناشااطةالمؤسااسااات الوطنية و الحكومية الجهات بين التنساايق تفعيل مجال في اسااتحدثت التي البرامج ومن .08

ً  أمريكي دوالر ألف (511) بمبلغ المملكة من المدعوم للطفولة، الوطنية واللجنة اليونيساف بين المشاترك البرنامج عام  منذ سانويا

 نفسج، المجال في الشاركاء جميع بين ما والتنسايق الطفولة، مجاالت بأحد العالقة ذات الجهات جمع البرامج ويساتهدف م.0117

 تفاقيةال الجامع للتقريرين الثالث والرابع المملكة تقرير في تفصاايلها تم البرامج من ساالساالة المشااترك المشااروع هذا من انبثق وقد

 ل.الطف حقوق

 :الوطنية لحقوق اإلنسان المؤسسات- و

إيماناً من المملكة العربية السااعودية بأن المجتمع المدني شااري ا أساااس في تعزيز وحماية حقوق اإلنسااان، فقد دعمت مؤسااسااات   .09

المجتمع المدني وخاصااة المؤسااسااات والجمعيات التي تُعنى بتعزيز وحماية حقوق اإلنسااان أو بمجاالت  محدد  منها، ومن شااواهد 

مؤساساات والجمعيات، وتمكينها من ممارسة مهماتها باستقاللية، وتعزيز عملها من خالل التدريب ذل ، تقديم الدعم المالي لتل  ال

 يف الفني للتعاون تفاهم مذكر وبرامج رفع القدرات الوطنية، حيث أبرمت المملكة مع المفوضااااااية السااااااامية لحقوق اإلنسااااااان 

 وتجدر. ناإلنسا حقوق مجال في التخصاصية والدورات الندوات عقد، من أبرزها المهمة األهداف من عدد لتحقيق ، م0100عام

 حجم بلغ وقد اإلنسااان، حقوقمجاالت  /مؤسااسااة تدخل في اختصاااصااهاجمعية (651ن )ع يربو ما المملكة في أن إلى اإلشااار 

أي ما يعادل  لايرمليون (، 535(يقارب  ما م0104عام  خالل االجتماعية العمل والتنمية وزار  من لها المقدّم الماالي الادعم

 دوالر أمريكي(.مليون  040.8)

 هـاااااا الموافق09/0/0437وتاريخ  8نظام الجمعيات والمؤسسات األهلية بموجب المرسوم الملكي رقم م/ –مؤخراً  –صدر وقد   .01

وهو نظاما يهدف إلى تعزيز العمل األهلي وتنظيمج وحمايتج، واإلسااااهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مشاااااركة  (،م0/00/0105)

المواطن في إدار  المجتمع وتطويرص، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل االجتماعي. وقد تضاااااامن 

( شاااخ  كما كان عليج الحال ساااابقاً، والحصاااول على التراخي  01دالً من )( أشاااخاص إنشااااء جمعية ب01النظام أنج بإمكان )

( يوماً من تاريخ اكتمال مسااوغات الطلب تسااهيالً لإلجراءات. كما أجاز النظام للمؤسااسااات األهلية بعد موافقة وزار  61خالل )

  إلى أن هذا النظام يعزز عمل مؤسااااسااااات االجتماعية، وجمعيات النفع العام اسااااتقبال التبرعات. وتجدر اإلشااااارالعمل والتنمية 

المجتمع المدني، ويحول دون اساااتغاللها في األنشاااطة المجرمة السااايما الجرائم اإلرهابية، واساااتغالل األطفال، وجرائم الكراهية 

 والتمييز العنصري.

 الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان 

 وتتمتعوليس لها ارتباط بأي جهاز حكومي، م، 0114أُنشاااائت في تعنى بتعزيز وحماية حقوق اإلنسااااان مؤسااااسااااة وطنية وهي   .00

ً  كان ساااواء عنج والدفاع اإلنساااان حقوقز وحماية تعزيب وتُعنى شااائونها، جميع في التام باالساااتقالل ً  أو مواطنا  راً،زائ أو مقيما

 هانظام وفق أجلها من قامت التي األهداف يحقق بما الدولية والمنظمات الحكومية غير والجمعيات الحكومية الجهات مع وتتعامل

 :هامهمات أبرز ومن األساس،

  التاأكد من تنفيذ ما ورد في النظام األساااااااسااااااي للحكم، وفي األنظمة الداخلية في المملكة ذات العالقة بحقوق

 .اإلنسان

  اإلنسان واإلقليمية لحقوقالتأكد من تنفيذ المملكة التزاماتها تجاص قضايا حقوق اإلنسان، وفقاً للمعايير الدولية. 
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  تلقي الشاااكاو  ومتابعتها مع الجهات المختصاااة، والتحقق من دعاو  المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق

 .اإلنسان

ويمثل الجمعية أعضااءا أكاديميون ومتخصاصون في المجاالت المختلفة التي تتصل بحقوق اإلنسان من الرجال والنساء، وتصدر  .00

 .اول حالة حقوق اإلنسان في المملكةتنت ةسنويتقارير 

 

   الوقاية- ثانيا

 التجنيد

 تحاقاالل أنظمة وتعتمد قوات المسااااالحة،ال في أو التطوع اإلجباري لتجنيديجيز ا نظام الساااااعودية العربية المملكة في يوجد ال .03

 لكةالمم التزامات التي تنسااجم مع بها، المعمول العسااكرية لألنظمة طبقا القطاعات هذص حاجة على العسااكرية القطاعات بوظائف

 اتالمؤسااااساااا وتولي .المساااالحة النزاعات في األطفال باشااااتراك المتعلق االختياري وبروتوكولها الطفل حقوق اتفاقية بأحكام

 اقيةاالتف أحكام مع وإجراءاتها ممارساتها توافق على وتعمل األطفال لحقوق األسااساية بالمبادئ اهتمامها جل الساعودية العساكرية

. ةالعسااكري القطاعات في األطفال إشااراك عدم وخصاوصااا المساالحة، القوات في األطفال مشاااركة بشاأن االختياري وبروتوكولها

 ضاامنت إجراءات وفق العسااكرية القطاعات بجميع االلتحاق عملية المساالحة القوات نظمت فيها، العمل تنظم التي لألنظمة وطبقًا

 .االختياري وبروتوكولها االتفاقية بأحكام االخالل عدم

 واإلداري التدابير ذات الطابع التشريعي

 في الطفل التحاق عدم تضمن تدابير السعودي المنظم )المشرع( اتخذإضاافة إلى ما تقدم ذكرص فيما يتعلق بالتدابير التشريعية، فقد  .04

الموافق  هـاااااااااا04/3/0397 بتاريخ 9بالمرساااااوم الملكي رقم م/ الصاااااادر األفراد خدمة نظام ين  حيث المسااااالحة النزاعات

 النظام من (6  )الماد تن  حين في ،"عاماً  07ن ع للتجنيد المتقدم عمر يقل ال ى أن "عل( منج 4في الماد  ) م(05/3/0977)

م الملكي بالمرسااو الصااادر الضااباط خدمة نظام ن وي". تعيينج تاريخ من اعتباًرا ساانة لمد  االختبار تحت الفرد يعتبر"ى أنج عل

 قد " يكونأن  الضااابط تعين في يشااترط أن على الرابعة مادتج في م(05/3/0977الموافق ) هـااااااا04/3/0397 بتاريخ 9رقم م/

 هـ3/0/0436 وتاريخ 04رقم م/ الملكي بالمرساااومالصاااادر  الطفل حماية نظام تضااامن كما ."عمرص من عشااار  التاساااعة أكمل

 أو النفسااااية، أو البدنية بصااااحتج أو بسااااالمتج تضاااار قد بأعمال" الطفل تكليف حظر (8) مادتجفي  (م05/00/0104)ق المواف

، وتجدر اإلشااار  إلى أن النظام قد عرف الطفل على أنج كل إنساااان لم "المسااالحة النزاعات أو العساااكرية األعمال في اسااتخدامج

. ومن المالحظ أن أنظمة المملكة تتضاااافر لضااامان عدم اشاااتراك النظام ( من0يتجاوز الثامنة عشااار  من عمرص بحساااب الماد  )

 األطفال في النزاعات المسلحة، واألنشطة الضار ، وإعمال مبدأ المصلحة الفضلى للطفل.

 العسااكرية الكليات نظام من (05  )الماد تعديل على م( 30/3/0104هـاااااا الموافق )31/5/0435 في الوزراء مجلس وافق كما .05

على خريجي  ةالعسااكري الكليات في القبول اقتصااار الجديد التعديل تضاامن حيث العسااكرية، الكليات في القبول شااروط تحدد التي

 أالو ،يموالتقو للقياس الوطني مركزال يعقدها التي االختبارات أد  قد المتقدم يكون وأن العامة، الثانوية الشااهاد  وحملة الجامعات

 الفح  يجتاز وأن سااانة، (07ن )ع -الوطنية الهوية طاقةب بموجب – يالدراسااا العام بدء عند العامة الثانوية خريج سااان تقل

 . البدنية اللياقة واختبار الشامل القبول واختبار ،الشخصية والمقابلة الطبي،

 نتظمةم دراسااية ساانوات ثالث يتطلب عسااكرية وظيفة ألي وتأهلج العسااكرية الكليات من الطالب تخرج أن إلى اإلشااار  يتعينو .06

 أقل في سنة (01سن ) الكليات هذص من المتخرج بلوغ يعني مما العساكرية الكليات نظام من (30  )الماد ن  وفقالثانوية  لحملة

 بالكليات الملتحقين الطلبة فإن العساااكرية، الكليات نظام من (31( ورقم )09رقم ) المادتين ووفق جأن عن فضاااال هذا. لااألحو
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 قبل دانيةمي أو قتالية مساائوليات أو امتيازات بأي يحضااون وال المساالحة، القوات في كأفراد مصاانفين غير الدولة في العسااكرية

 .قتالية أعمال نشوب حالة في للخدمة استدعاؤهم يمكن وال الكليات، هذص من تخرجهم

 في سااانة (08) سااان يبلغوا لم الذين األشاااخاص انضااامام عدم إمكانية االدارية واالشاااتراطات النظامية التدابير هذص من ويتضاااح .07

 شااهاد  على المتقدم حصااول المشااار إليهما أعالص النظامان يشااترط حيث ،النزاعات المساالحة ضاامن القوات المساالحة السااعودية

 تجاوز يُشااترط كما. االبتدائي بالتعليم االلتحاق ساان وهو السااادسااة ساان من بدءا دراسااية ( ساانة00ا )تساابقه والتي العامة الثانوية

 قبل عشر  ثامنةال تجاوز يعني مما العامة، الثانوية بعد التالي الدراسي العام في العسكرية الكلياتب االلتحاق قبل متعدد  اختبارات

 .المسلحة القوات أو العسكري جهازال في بالعمل الفعلي االلتحاق

 التجنيدب االلتحاق ثناءأ لتحقق من العمرا     

 في بولهمق قبل العمر شاارط اسااتيفاء لضاامان العسااكرية للخدمة التقدم اثناء العمر شاارط تحقيق من التثبت من الدولة أجهز  تقوم .08

 اتإلثب الالزمة الطبية والتقارير( الهوية وبطاقة الميالد شاااهاد  أصااال) العمر إثبات وثائق اشاااتراط خالل من العساااكرية الخدمة

بموجب و .االنضمام طالب لها المرشح العسكرية الوظيفة أو للمهنة المطلوبة للمستويات وفقا العسكرية للخدمة الشخ  صالحية

 روفظ أي تحت عليج المنصوص التجنيد سن فإنج ال يجوز خفض الضباط خدمةونظام  األفراد خدمة نظامأنظمة الملكة بما فيها 

 نظام من (4) الماد  أكدت كما .االلتحاقنهم قبل قبول طلبات مبج  موثوق   ويتم التأكد من خالل تقديم دليل  .  طارئة أو اسااااتثنائية

 تقديرل الطبية للجنة للتجنيد المتقدمين إحالة" خالل من العسااااكرية للخدمة المتقدمين عمر من التوثق أهمية على األفراد خدمة

 ذل  في اقراره ويكون الجساامانية الفرد بنية وبين الحفيظة في أو الشااهاد  في المحدد الساان تطابق عدم حالة في المتقدمين أعمار

ً نهائي  اساااةدر بصااادد للطفولة الوطنية اللجنة كما أن .الساااعودية في العساااكرية القطاعات جميع على النظام هذا أحكام وتطبق" ا

 ادأفر حضاار إلى الهادفة الشااروط من مزيد إضااافة اقتراح في والنظر الصاالة، ذات العسااكرية واإلجراءات الوطنية التشااريعات

 ة.القتالي األعمال في المباشر ، غير أو المباشر ، المشاركة من  عشر الثامنة سن يبلغوا لم الذين المسلحة القوات

 ضمانات للتأكد من أن التجنيد تم فعاًل طواعية   

 لراغبينا األشااخاص لتجنيد المختصااين للضااباط المباشاار اإلشااراف تحت السااعودية المساالحة بالقوات االلتحاق إجراءات تخضااع .09

 لقواتا صفوف في االنضمام يكون أن على المملكة في العسكرية المؤساساات وتحرص. العساكرية بالخدمة االلتحاق في طواعية

 عليها تنطوي التي الواجبات عن كاملة معلومات على لتحاقفي اال الراغبون يحصل وأن ،اختياريا الساعودية المسالحة العساكرية

 عن لهموسااؤا الراغبين مقابلة ويتم ،اللتحاقفي ا يرغب لمن التجنيد عن باإلعالن المؤسااسااات هذص تقوم حيث ،العسااكرية الخدمة

ضمان عدم لمكلفة بمتابعة تنفيذ البروتوكول ي. وتتولى الجهات الحكومية الالعسكر العمل طبيعة وشارح التجنيدفي  رغبتهم سابب

تمارس مؤسسات المجتمع المدني وفي مقدمتها الجمعية  التجنيد اإلجباري مثل هيئة حقوق اإلنساان، واللجنة الوطنية للطفولة. كما

 الوطنية لحقوق اإلنسان دورا بارز في هذا السياق.

 لمدارس والكلياتا

 الجوانب ميعج من ونموص الطفل مهارات بتنمية يعني شااامال تعليما الحق في تلقيج يتضاامن التعليم في الطفل حق أن المملكة تدرك .31

 ال ذل ل .األطفال بها يلتحق التي المدراس عساااكر  عدم ذل  ويشااامل االختياري، وبروتكولها الطفل حقوق اتفاقية مبادئ ووفق

 السعودية ةالعربي المملكة في يوجد وال. العسكري لمجالل تهيئتهم أو األطفال مساتقبل توجيج تساتهدف مدارس الساعودية في يوجد

 ً  انتهاءوسنوات(  6ية )االبتدائ المرحلة من ابدءً  لألطفال، العام التعليم من نوع أي على تشرف أو تقدم عسكرية مؤساساة أي حاليا

 .سنة( 08الثانوي ) التعليم مرحلةب
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 المسلحة المجموعات

 المسااالحة القوات خارج مسااالحة مجموعات تكوين المملكة أنظمة وتحظرق، طالاإل على مسااالحة مجموعات بالمملكة يوجد ال   .30

 سيأتي ماك( الدولة خارج أو داخل المسلحة النزاعات أو المجموعات في-راشدين أو الً أطفا- مواطنيها مشاركةكما تحظر ة، للدول

الموافق  هـااا3/4/0435وتاريخ  44األمر الملكي رقم م/ –مؤخراً  –وتجدر اإلشار  إلى أنج قد صدر ، (مةالقاد الفقرات في الحقا

شاخ  خاضاع ( سانة على كل من 01( سانوات وال تزيد على )3القاضاي بإيقاع عقوبة الساجن مد  ال تقل عن ) م(3/0/0104)

 .بأي صور  كانتفي أعمال قتالية خارج المملكة  للمساءلة الجنائية يشارك

 راللجنة الدولية للصليب األحم التعاون مع

 الهالل األحمر السعوديهيئة 

 طبيةال الخدمات بتقديم ي، التي تقومالساااااعود األحمر الهالل هيئةتتعاون المملكة مع اللجنة الدولية للصاااااليب األحمر من خالل   .30

 اخلد اإلغاثة أعمال في الهيئة وتشاااارك ،والكوارث العادية الظروف في المملكة في والمقيمين للمواطنين والطارئة اإلساااعافية

 هيئة تولىت كما. جنيف اتفاقيات في عليها المنصوص األحوال جميع في والعساكريين المدنيين الضاحايا لجميع وخارجها، المملكة

 وحد  (611، إنشاء )ومن تل  المساعدات والمحتاجة، المتضارر  للدول المملكة مسااعدات وتنفيذ تقديم الساعودي األحمر الهالل

 ونشاار التوعية مجال وفي .م0104عام  السااعودي األحمر الهالل طريق عن بالسااودان الجزير  والية في صااحية ومراكز ساكنية

الرياض  في خرهاآ كانو ،سنة كل في لالجئين العالمي اليوم فعاليات السعودي األحمر الهالل هيئة تنظم ،الالجئين بمعانا  الوعي

 دولل اإلقليمية الممثلية مكتب نظمج الذي لالجئين العالمي اليوم فعاليات على الهيئة أشاااارفت حينما ، م0104يونيو  01بتاريخ 

 اتالمخيم في يعانيج وما العالمي الالجئ يوم إبراز الفعاليات هذص وتسااااتهدف. الالجئين لشااااؤون المتحد  لألمم التعاون مجلس

 نع عبرت صوراً  تضامن معرض إقامة صااحبها ،وتوعوية إعالمية أنشاطة خالل من بالحرب المتأثر  الدول في للنازحين المقامة

للتخفيف عنهم وتوطينهم أو إعادتهم  ،وتساااالط الضااااوء على معاناتهم وحاجتهم للحصااااول على المساااااعدات العالم، في الالجئين

 .ألوطانهم األصلية

 هاأهم ومن ،الصلة ذات المتحد  األمم منظمات مع مستمر مشاترك وتعاون فاعلة بعالقات الساعودي األحمر الهالل هيئة وترتبط  .33

 في لمنظماتا هذص مع والتعاون التنسيق مهام الهيئة وتتولى األحمر، للصليب الدولي واالتحاد الالجئين لشؤون السامية المفوضاية

 االتمج في الثنائي التعاون جانب إلى العالم، دول مختلف في والنزاعات الحروب من المتضاارر  للدول المساااعدات تقديم مجال

 السامية المفوضية مع تعاون مذكر  بتوقيع م0104في  الهيئة قامت كما.المشترك التنسيق وآليات الخبرات وتبادل التدريب برامج

 في حمراأل الهالل هيئة تقدمج الذي ياإلنسااان العمل مسااتو  رفع وإلى مشااتركة تدريبية برامج لتطوير تهدف الالجئين، لشااؤون

 .اإلنسانية المساعدات مجال

 األطفال المعرضون للخطر

 للمخاطر والمعرضااين المحرومين ألطفالبا فيما يتصاال ةوخاصاا االجتماعية، الحماية على تعزيز السااعودية العربية المملكة دأبت .34

ّن   من خالل  المساااتويين على وذل  الخاصاااة، االحتياجات لذوي المناسااابة الرعاية وبرامج خطط وتنفيذ والتشاااريعات، األنظمة سااا 

 ووقايتج الطفل بيئة حماية التي تهدف إلى  واللوائح األنظمة من الكثير صدرت لألطفال،البيئي  األمن مجال فيف. واألهلي الحكومي

 البرّ  طريق عن المهاجرين تهريب مكافحة بروتوكول إلى ، كما انضااااامت المملكةالطفل حماية نظام البيئية، ومنها المخاطر من

 56الوطنية بموجب المرسااااوم الملكي رقم م/ الحدود عبر المنظمة الجريمة لمكافحة المتحد  األمم التفاقية المكّمل والجوّ  والبحر

 المرساااااوم ( بموجب038رقم ) الدولية العمل منظمة اتفاقية على وصاااااادقت م(،06/6/0117الموافق ) ه00/6/0408وتاريخ 

 المرساااوم وصااادور االساااتخدام، لسااان األدنى الحدب المتعلقة م(08/4/0103الموافق ) ه08/6/0434وتاريخ  37رقم م/ الملكي
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 باألشااااااخاص، االتجار جرائم مكافحة نظام على م( باالموافقة04/7/0119الموافق ) ه00/7/0431وتااريخ  41رقم م/ الملكي

باألشخاص  االتجار جرائم لجنة حكومية لمكافحة تشكيل على( م0119يوليو ) ه0431رجـااااب  شهر  في الوزراء مجلس وموافقة

 ئاتف أكثر على تتركز التي المالية المخصااااصاااااات زياد  في الدولة من المتخذ  الخطوات من العديد تُعنى بتنفيذ النظام. وهناك

ً  ،باألطفال الخاصااة الحماية وإجراءات برامج لتغطية احتياجاً، األطفال  امنه، واالجتماعية والحماية الرعاية مجال في وخصااوصااا

 الحاجات فيروتو والتعليم، والنماء الحيا  في الطفل حق تلبية على األسااار  قدر  في تؤثر سااالبية آثار من يتبعج وما الفقر معالجة

 الخطوات المملكة اتخذت فقد والكتابة، القراء  واكتساااب الدراسااة، ومواصاالة صااحية، ورعاية ومأو  وملبس مأكل من األساااسااية

 التي االجتماعي لإلنماء الوطنيـااااااة االساتراتيجية المملكة أعـاااااادت حيث مسااتوياتج، بجميع الفقر اساتئصااال في الفعالة واإلجراءات

 . االجتماعية الشؤون وزار  تتبناها

35.  ً  الرعاية خدمات من ومتنوعة واسااعة مجموعة لتقديم ضااخمة؛ إضااافية مالية موارد تخصااي  يتم سااتراتيجيةاال هذص مع وانسااجاما

 االجتماعية، العمل والتنمية وزار  برامج عبر الخاصااااااة االحتياجات ذوات والفئات للفقراء واالقتصااااااادي االجتماعي والدعم

 :يلي ما ذل  لتحقيق الدولة اتخذتها التي الخطوات أهم ومن. األهلية والجمعيات

  ،استحداث "برنامج الدعم التكميلي" لسد الفجو  بين الدخل الفعلي )لألسر واألفراد والفقراء فقراً مدقعاً( وبين خط الفقر

ً  ( مليون لاير064الفقر المتحركة المعتمد  رسمياً في المملكة، وبحدود دعم يبلغ )وذل  بحسب دراسات خطوط  ، سنويا

 .( مليون دوالر أمريكي71.4أي ما يعادل )

 ( مليون لاير سنوياً 311دعم الصندوق الخيري االجتماعي بمبلغ ) ( مليون دوالر أمريكي81أي ما يعادل ) ؛ للعمل على

 الحد من الفقر.

   أي ما يعادل  ( مليون لاير سنوياً 80المخصصات المقدمة لأليتام وذوي الظروف الخاصة ومن في حكمهم بمبلغ )زياد

، وتشمل إعانات األسر الحاضنة، واإلعانات المدرسية، ومكافأ  نهاية الحضانة، ومكافآت ( مليون دوالر أمريكي00.8)

 المقيمين في دور رعاية األيتام.

 التي تتعرض لحاالت طارئة حرجة تتسبب في زياد  معاناتها،  المعوز مساعدات الطارئة" لألسر إقامة برنامج باسم "ال

أو تعرضها لمشكالت، مثل: وفا  المعيل، أو سجنج، أو مرضج، أو مرض األبناء، أو حوادث الحريق في المنزل أو 

 الكوارث الطبيعية ونحوها.

 ( مليون لاير011زياد  مخصصات الجمعيات الخيرية من ) ( مليون دوالر أمريكي06.6أي ما يعادل ) ( 451إلى )

 ً  .أمريكي( دوالر 001أي ما يعادل ) مليون لاير سنويا

 ( ألف لاير06زياد  الحد األعلى لمخصصات معاشات الضمان االجتماعي لألسر  من ) ( آالف دوالر 4أي ما يعادل )

؛ األمر الذي نتج عنج ارتفاع مخصصات ( ألف دوالر أمريكي05أي ما يعادل ) ( ألف لاير في السنة58إلى ) أمريكي

( بليون 3.4أي ما يعادل ) ( بليون لاير03م( إلى مبلغ )0119/0101) الموافقهـ 0431/0430الضمان االجتماعي في 

  .دوالر أمريكي

 لعائد ا المتخصااصااة المؤسااسااات من مجموعة عبر المحتاجة للفئات المباشاار  االجتماعية الرعاية تقديم حكومة المملكة تتولى كما .36

 عدد بلغ حيث اإلعاقة، ذوي األشااااخاص خدمات :، ومن هذص المؤسااااساااااتعاناتإ توفر التي االجتماعيةالعمل والتنمية  لوزار 

. ركبةالم والمرضية والنفسية والحسية الجسدية اإلعاقات بين اإلعاقات هذص وتتنوع مستفيد،( 015،445) والمستفيدات المساتفيدين

( مليون 533.3ما يعادل ) لاير بليوني مجموعج ما ،م(0119الموافق )، ـااااااه0430عام  في الفئات لهذص المعتمد  المبالغ بلغت وقد

 فيمساااااتفيد ومساااااتفيد   (05893)والمساااااتفيدات المساااااتفيدين  عدد وبلغ ومالحظتهم، األحداث رعاية خدمات، ودوالر أمريكي
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 التربية ودور للبنات، االجتماعية التربية ودور االجتماعية، الحضانة دور خدماتم( و0119/0101)الموافق  ،ـااااه0431/0430

 ينالمساااتفيد مجموع بلغ حيث للمسااانين، االجتماعية الرعاية ودور المشااالولين، األطفال رعاية ومؤساااساااات للبنين، االجتماعية

 كما صااادر م(.0119/0101)الموافق ،ص0431/0430في  ومساااتفيد  مساااتفيد( 0156والبرامج ) الخدمات هذص من والمساااتفيدات

 المقدمة المخصاااصاااات زياد  على بالموافقةم( 05/01/0116) الموافق، ص03/9/0407وتاريخ  037رقم  الوزراء مجلس قرار

 الحضانة، نهاية ومكافآت المدرسية، واإلعانات الحاضنة، األسر إعانات وتشامل حكمهم، في ومن الخاصاة الظروف وذوي لأليتام

 . األيتام رعاية دور في المقيمين ومكافآت الزواج، وإعانات

ً  األكثر األطفال برامج على اإلنفاق مخصاااصاااات من مزيد توجيج في الدولة اتخذتها التي التدابير ومن .37  راكزم بج تقوم ما احتياجا

 إلنماءل الوطنية االسااااتراتيجية) تحقيق إلى المملكة تسااااعى كما .المملكة مناطق جميع في لها التابعة واللجان االجتماعية التنمية

( مليون دوالر 033.3ما يعادل ) أي لاير مليون (511) بلغت ةبميزاني الخيرية" تكافل" مؤساسة مؤخراً  أنشاأت ولذا ،(االجتماعي

ومن تعترض أسرهم ظروف مادية أو اجتماعية  والطالبات، الطالب من الحاجة ذوي رعاية في المؤسسة عمل وينحصار. أمريكي

 لتحصاايلا على وإعانتهم المملكة، أنحاء في( واألهلية الحكومية) والبنات للبنين مدرسااة ألف ثالثين من أكثر فيأو صااحية طارئة، 

 ساااةوللمدر مدرساااة، كل في لجنة عبر" تكافل مؤساااساااة" في المساااتحقين تحديد ويتم. العوز آثار من عنهم والتخفيف الدراساااي،

 تكافل مؤسااااساااة تقديم أن كما. والطالبات الطالب من الحاجة ذوي تحديد في لمسااااعدتها الحي؛ سااااكان من تراص بمن االساااتعانة

 أو البةالط أو الطالب، يتلقاها أخر  مساعدات أية اساتمرار مع يتعارض أو يؤثر ال الطالبة، أو للطالب والعينية المالية المسااعدات

موزعة ( مليون دوالر أمريكي 016.6أي ما يعادل )مليون لاير سااعودي  (411)قدر ميزانية الدعم تو .كانت جهة أي من أساارهم

طالب وطالبة مساااااتفيد من الوجبات  ألف 61 المدرساااااية،مساااااتفيدين من اإلعانة  وطالبة طالب ألف 001) :على البرامج التالية

وتعتمد المؤسسة في عملها  المتفوقين(االف طالب وطلبة مستفيد من برامج تشجيع 7 الكسو ،االف طالب وطالبة برامج 6 الغذائية،

 مهام إلى النظر ويمكن ة.المناطق التعليمية في المملكوألف متطوع في المادارس  (71)على خادماات المتطوعين والباالغ عاددهم 

 المملكة تقرير إلى الرجوع يمكن االطالع في ولالسااتزاد (. takaful.moe.gov.sa: )التالي الرابط على تكافل مؤسااسااة وبرامج

 خالل من لخطرل المعرضااين باألطفال الدولة اعتناء عن كامال بيانا لتضاامنج الطفل حقوق التفاقية والرابع الثالث للتقريرين الجامع

  المجال هذا في المتنوعة والبرامج الضخمة والمخصصات التشريعية التدابير

 والتدريبات المالئمة المتخذة لزيادة الوعي بالبروتوكول التدابير

 الوعي رفع برامج تطوير في مبتكر  طرق إيجاد إلى للطفولة الوطنية اللجنة ساااعتهذا التقرير، فقد  ثناياإضاااافة إلى ما ذكر في  .38

 :مثل الشااركاء، من مجموعة مع وبالتعاون والمناساابة، الفعالة بالوسااائل االختياريين وبروتوكوليها الطفل حقوق باتفاقية المجتمعي

، اإلنساااااان حقوق وهيئة العامة، عبد العزيز المل  ومكتبة األساااااري، األمان وبرنامج واإلعالم، الثقافة ووزار  التعليم، وزار 

 أثمر وقد .(يونيسيف) للطفولةاألمم المتحد   ومنظمة ،والجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان

ً  فاعلية أكثر نحو على االختياري وبرتوكولها االتفاقيةب المجتمع أفراد توعية في التشاااركي النهج هذا  .39  البرامج وشااملت. واتساااعا

 مختلفة مطبوعات وإنتاج التوعوية، والمحاضااارات التدريبية الورش وتنظيم الدورية، والمعارض المهرجانات إقامة المشاااتركة

 وقد األسر، أو للمهنيين موجهة إرشادية أدلة واألخر  ألطفال، إلى موجج االختياري وبرتوكولها االتفاقية من مبسطة نسخ بعضاها

لجامع ا الطفل حقوق اتفاقية تقرير في تفصايلج تم ما إلى وباإلضاافة. الطفولة ومراكز واألسار، المملكة، مدارس جميع على وزعت

 لنشااار المتخذ  التدابير شاااملت ،م0103عام  الطفل لحقوق المتحد  ماألم لجنة إلى المملكة قدمتج والذي والرابع الثالث للتقريرين

 :اآلتي االختياري البروتوكول
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  ي والعاملة ف األطفالعقادت اللجناة الوطنياة للطفولاة مجموعاة من الورش التادريبية لرفع وعي الكوادر المتعاملة مع

 م.0104عام  آخرهامجال إنفاذ القانون باالتفاقيات الدولية وتنمية مهارات كتابة تقارير الطفولة كان 

  بشااكل عام وحقوق الطفل بشااكل خاص في المناهج الدراسااية  اإلنسااانمبادئ حقوق  إلى تضاامينسااعت وزار  التعليم

فضاال عن تنظيم سلسلة من النشاطات الطالبية الرياضية . المملكة العربية الساعودية أنحاءلجميع المراحل وفي كافة 

مسرحية تستهدف  إخراج :ومن أمثلة ذل  رس للتعريف باتفاقية حقوق الطفلوالثقافية والمسارحية والكشافية في المدا

ً بالمملكة  األطفالجميع إدارات رياض  تحتفلكما  .األطفال أنفساااهم، وتوعيتهم بحقوقهم ة اليوم بمناسااابسااانوية  سااانويا

 م.01/00/0104تاريخ  في آخرهاالعالمي لحقوق الطفل كان 

  تستهدف توعية األطفال بما  م،0104عام في  قص ( 5) قصصية جديد  لألطفالإنتاج السلسلة الثانية من مجموعة

وأتى هذا المشااااااروع من . ها االختياريينيلهم من حقوق، وفق اإلطار النظري العام التفاقية حقوق الطفل وبروتوكول

وقامت اللجنة الوطنية . العامة واليونيسااااااف العزيز عبد المل  مباادر  اللجنة الوطنية للطفولة، وبالتعاون مع مكتبة

العامة واللجنة  العزيز عبد المل  يتم توزيعها لألطفال مجانا من خالل مكتبة، نسااااااخة( 07971)للطفولاة بطبااعة 

 م،0100عام قصاا (  5)من الساالساالة األولى  نسااخة (65111ة )ويجدر التنويج إلى أنج تم طباع. الوطنية للطفولة

عامة، وتم توزيعها على المكتبات ال الطفل،التفاقية حقوق  المجمع الثالث والرابعالمملكة  التي تم وصاااااافهاا في تقرير

 .ومكتبات المدارس

 ويشتمل أيام  3 لمد  على نحو منتظم منذ خمس سانوات بتنظيم مهرجان الطفولة السانوي تقوم وزار  الثقافة واإلعالم

باتفاقية حقوق الطفل للتعريف  معرض مصاااااااحب للمهرجان؛على عروض مساااااارحياة ونادوات ومحااضاااااارات، و

 نالذي على زوار المعرض ذات العالقة بحقوق الطفلالنشاااااارات والمطوياات  كماا توزع، ينهاا االختياارييوبرتوكول

 .والراشدينزائر من األطفال  (5111)عددهم  تجاوز

  في الرياض آخرهاكان ، واليوم العالمي لالجئين في كل ساااااانةتقوم هيئاة الهالل األحمر السااااااعودي بتنظيم فعااليات 

 . في هذا التقرير ذكرصكما سبق  م،0104يونيو  01 بتاريخ

 مثل ت من كتيبا تصاادرصمتعدد  في توعية األفراد بحقوق الطفل عبر ما  اتقدم الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسااان جهود

اعرف حقوقاا  )التي تحمال شااااااعاار  (حقوقي)مجلااة  أو مجالت مثال، (حقوق الطفال في اإلسااااااالم -اتفااقياة حقوق )

بتثقيف الطفل بحقوقج عبر الرسام، والتلوين، والصور التعبيرية، والجمل التثقيفية، باإلضافة إلى  حيث تعنى، (ولّونها

ملصااااقات؛ لجذب انتباص الطفل وإكساااااابج معرفة بحقوقج إضاااااافة إلى ما تقوم بج الجمعية من دورات وبرامج توعوية 

مة مثل إقا نشر ثقافة حقوق الطفلمدارس وإقامة الدورات وورش العمل التي تستهدف هم في اللألطفال وأولياء أمور

 د م على( االساااااتغالل من للحماية نعم) بعنوان الطفل بحقوق تثقيفية حملة وإقامة العنف، من الطفل حماية ندو 

 أسابيع. ثالثة لمد  طالبية مرشد  (475استهدفت ) الطفل بحقوق للتوعية تدريبية دورات وعقد يومين،

 المؤساااااسااااااتالكليات وحقوق اإلنساااااان وحقوق الطفل في  مبادئ تقوم وزارت الدفاع والحرس والداخلية بتضاااامين 

ي في القانون الدولو اإلنسااااانمقررات في حقوق  هذص الكليات من مناهجحيث تتضاااا. التابعة لها العسااااكرية التعليمية

 .  (/www.kfsc.edu.sa األمنية:كلية المل  فهد دليل  انظر)ي، اإلنسان

 مذكر  ضااامن وخارجها المملكة في اإلنساااان حقوق مجاالت في التدريب برامج من سااالسااالة تنظيم اإلنساااان حقوق هيئة وتتولى .41

التي تضطلع بها م، إضافة لبرامج وأنشطة التوعية، 0100م عا اإلنسان لحقوق الساامية المفوضاية مع المملكة وقعتها التي التعاون

 وبخاصة اإلنسان، لحقوق الدولي لقانونبا المجاالت المتصالة في العاملين قدرات تطوير التعاون مذكر  وتساتهدف عمالً بتنظيمها.
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 حقوق جاالتم في متخصااصااة تدريبية برامج وتنفيذ وتطوير المختصااة، الدولية المنظمات وعمل المتحد  األمم بآليات يتعلق فيما

 اييرالمع مع يتماشااى بما اإلنسااان بحقوق المتعلقة القطاعات في للعاملين اسااترشاااديج أدلة وإعداد وخارجها، المملكة داخل اإلنسااان

 للعاملين اإلنسان حقوق مجال في متخصصة عمل وورش ودورات ومؤتمرات ندوات وعقد إعداد إلى إضافة ،ذات الصالة الدولية

 امجالبرن عقد تم المذكر ، لهذص وتنفيذاً كة. الممل في المدني المجتمع ومؤساااساااات اإلنساااان بحقوق الصااالة ذات الجهات مختلف في

 ومتدربة متدرب (051نحو ) بحضااور بالرياض م4102 عام مطلع في اإلنسااان لحقوق المتحد  األمم آليات حول األول التدريبي

 الكفاءات إعداد بهدف المتحد ، األمم خبراء من خمسااااة تدريبهم على قام، وومؤسااااسااااات المجتمع المدني الحكومية الجهات من

 إلنسااانا حقوق اتفاقيات حول األولية والدورية التقارير وإعداد ،اإلنسااان لحقوق الدولية اآلليات فهم من والمتمكنة القادر  الوطنية

 التفاهم:د ، وفيما أبرز األنشطة التي عقدت في إطار مذكر  المتح األمم في المعنية اللجان إلى وتقديمها لها المنظمة

 الفئات المستهدفة تاريخ انعقادها عنوان الندوة أو الدورة

تجارب الدول الناجحة في مجال 

 مكافحة االتجار باألشخاص

 الموظفون الحكوميون م0104مارس 

عمل اآلليات الدولية لحماية حقوق 

 اإلنسان

 –المحامون  –الموظفون الحكوميون  م0104مارس 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان

تدريب المدربين في مجال حقوق 

 (1اإلنسان )

 –المحامون  –الموظفون الحكوميون  م0104ديسمبر 

 المدافعون عن حقوق اإلنسان

تدريب المدربين في مجال حقوق 

 (6اإلنسان )

المدافعون  –الموظفون الحكوميون  م0105فبراير 

 عن حقوق اإلنسان

 عامة م0105أكتوبر  ندوة تعريفية باتفاقية حقوق الطفل

 

 ثقافة السالم والتعايش السلمي لنشرالمتخذة  التدابير 

 نحو على عالمجتم في والحوار الديني التسااامح تشااجيعو الساالمي والتعايا السااالم ثقافة نشاار في حثيثة بجهود الدولة أجهز  تقوم .40

 لية وطنيةآ ،الوطني للحوار العزيز عبد المل  مركز ويمثل .بها الملحقين والبروتوكولين الطفل حقوق اتفاقية مبادئ مع ينسااااجم

: مثل يمج،وق الساااالم ثقافة ونشااار ترسااايخ وإلى ومؤساااسااااتج، وفئاتج المجتمع أفراد بين الفكري الحوار تعزيز إلى مساااتقلة، تهدف

 برع بذل  ويقوم. المجتمع في التعبير وحرية والمسااااوا  العدل يحقق بما اآلخر مع والتعايا والتساااامح، واالعتدال، الوساااطية،

 كثفةوم جاد  خطوات المركز اتخذ وقد. ومفاهيمج ووسااائلج الحوار آليات عبر والمذهبية الفكرية والتوجهات الفئات مختلف إشااراك

 المركز برامج مختلف على ومدربة مدرب (3041و )نح تدريب من وتمكن التدريبية، والبرامج اللقاءات من عدد تنفيذ مجال في

 أكثر يبتدر من والمدربات المدربين هؤالء وتمكن. الحوار ثقافة نشر وبرامج والحضاري واالسري التربوي المجال في التدريبية

، (www.kacnd.org) التفاصيل من لمزيد للمركز االلكتروني الموقع زيار  ويمكن .البرامج هذص على ومواطنة مواطن مليون من

 يلي أبرز البرامج التي أطلقها المركز : وفيما

 ويهدف إلى تحقيق التفاهم بين الشاااااعوب من خالل تفهم وتقبل الثقافات األخر  والعمل على تعزيز  :برنامج سرررررفير

ويتضاااامن عقد لقاءات منتظمة بين . المبادئ المشااااتركة وتجنب الخالفات واحترام ثقافة األفراد وحضااااار  الشااااعوب

البرنامج  ويأتيلقاًء.  06د قرانهم من طالب المدارس العالمية في المملكة، وقد تم حتى اآلن عقالطلبة السااااعوديين وأ

نى عب في اللقاءات والمؤتمرات التي تمن تحفيز المشاااااركات الخارجية والدولية لفئة الشاااابا متكاملة لمنظومة امتدادا

http://www.kacnd.org/
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ك ي نيويورالجمعية العمومية لألمم المتحد  ف ) ، مشاركة شباب المملكة فيومن ذل بالحوار والتواصال الحضاري، 

منتد  شباب العالم )وفي ( ، م0118نوفمبر برلمان الشاباب العربي في القاهر  في )وفي ( ، لمناقشاة قضاايا الشاباب

المؤتمر األوروبي العربي األول )وفي  (،م0119عام في تونس ( ISESCO) سااااكوياإلسااااالمي الذي نظمتج اإليساااا

لملتقى الشاااباب والتطوع بمشااااركة دولية  المركز تنظيم عن فضاااال ،( م0119عام للقيادات الشاااابة في النمساااا في 

 م.0104واسعة عام 

 مجموعة تطوعية شاابابية مهتمة بنشاار ثقافة الحوار وقيم الوسااطية واالعتدال والتسااامح بين  :برنامج بيادر التطوعي

 ،وجماعات المسجد ،واآلباء واألمهات ،ويستهدف البرنامج طالب التعليم العام والعالي من الجنسين. الشابابأوسااط 

محافظة وقراها من محافظات ( 00) من الوصااول إلى الذي تمكن" مشااروع قافلة الحوار"وكان من أبرز مشاااريعج 

والجامعي وآبائهم وأمهاتهم والعمل مستمر شخ  من طالب التعليم العام  (3111نحو ) واستفاد منجمنطقة الرياض 

 .لتغطية بقية مناطق المملكة وقراها

 ينالمواطن وتفاعل المملكة، إلى للوافدين المختلفة والحضاااارات األديان احترام تعزيز إلى ويهدف :جسرررور برنامج 

 للحوار معتمدين ومدربة مدرب (41من ) أكثر إعداد البرنامج خالل من تم وقد. البناء الحضاااري الحوار وفق معهم

 بابوالش لألطفال موجهة إصدارات وسلسلة اآلخر، مع التسامح ثقافة تنشر تدريبية حقائب حزمة وإنجاز الحضااري

 دليل) وأنت أنا قارتين، بين جسااار األرض، كوكب أبناء نحن: اآلتي تضااامنت سااانة 05إلى  6من  العمرية الفئة في

 .دقيقة وأربعين خمس في العالم حول الملونة، األقدام رواية ،(الحضاري الحوار لتنمية والمربين واألمهات لآلباء

 شاارائح تسااتهدف صاافحة 71-41ما بين  صاغير  كتيبات ونشار تأليف في المركز ساعى :الحوار في رسرائل سرلسررلة 

ً  (04ا )منه وصاادر الخصااوص وجج على الشااباب  تحت متنوعة قصااصااية مجموعة بإصاادار المركز قام كما. كتيبا

 اإلصااادارات، هذص حول التفصااايل من ولمزيد. سااانة 06-5ل من األطفا تساااتهدف( وهادف ممتع حوار نحو) عنوان

 ل.الطف حقوق الخاص باتفاقية والرابع الثالث الجامع لتقريريها المملكة تقرير إلى الرجوع يمكن

 والحضاااارات بالثقافات سااانة) 00-5)العمرية  ةالفئ في األطفال تعريف إلى يهدف: األرض كوكب أبناء نحن مخيم 

 عليج وأشاااااارف وطفلة( طفالً 61فيهما ) شااااااارك ،م0104عام  في مخيمين إقامة المركز تولى وقد ية،اإلنسااااااان

 .الطفولة مجال في متخصصات

جد بالحث على الوسااطية واالعتدال من خالل منابر تقوم وزار  الشااؤون اإلسااالمية والدعو  واإلرشاااد بتوجيج خطباء وأئمة المسااا .40

 الجوامع والمساجد، والدروس التي تقام في المساجد وغيرها من األنشطة ذات العالقة.

 في المناهج الدراسية اإلنسانتعزيز ثقافة السالم وحقوق 

 يهاوبروتوكول الطفل حقوق اتفاقية مقتضااايات مع التعليم وممارساااات أهداف توافق لضااامان الخطوات من العديد المملكة اتخذت  .43

 :لذكرا سبيل على تشمل التي التعليمية والمناهج والبرامج الخطط عبر يناالختياري

 أمين ت بهدف)تطوير(.  العام هللا لتطوير التعليم مشااااروع المل  عبد المناهج من خالل دمج ثقافة ومفاهيم حقوق اإلنسااااان في

 . ويتفاعلوا مع المجتمع والبيئة وفقًا لهاليدركوا الحقوق والواجبات اإلنسانية، ، ولمنظومة حقوق اإلنساناستيعاب المعلمين 

 التي تساااااعى إلى دمج حقوق اإلنساااااان في المنظومة عربية للتربية على حقوق اإلنساااااان مشااااااركة المملكة في إعداد الخطة ال

لبيئة ا التربوية في مختلف المراحل التعليمية، وتأهيل الكوادر البشارية وتدريبها في مجال التربية على حقوق اإلنسان، وتهيئة

 .التعليمية للتربية على حقوق اإلنسان، وتوسيع المشاركة المجتمعية في نشر ثقافة حقوق اإلنسان

http://www.isesco.org.ma/
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   بإعداد خطة تشااااااغيلية تتركز أهدافها على تضاااااامين قيم ومبادئ ومفاهيم حقوق التعليم قيام وكالة التطوير والتخطيط بوزار

ة في مجال ثقافة حقوق اإلنساااان، وإنتاج األدلة المرجعية والوساااائط اإلنساااان في المناهج الدراساااية تدريب العناصااار التربوي

 .التربوية في كيفية تضمين قيم ومفاهيم حقوق اإلنسان في المناهج الدراسية

 عنف   الطالبات ومناهضاااة الإنشااااء لجنة التنسااايق الوزارية في قطاع تعليم البنات بهدف تعزيز مفاهيم الحقوق اإلنساااانية لد

 اون مع الجمعية الوطنية لحقوق اإلنسان.ف بالتعوالتعس

  بالنتائج الضاار  المترتبة على االشتراك في نزاع مسلح، ومنعهم  واألحداثتنظيم معارض مدرساية تساتهدف توعية األطفال

 نم لمجموعة تعميم المقام السااامي وتأتي هذص المعارض في سااياق .من الوقوع ضااحايا التجنيد أو االشااتراك في نزاع مساالح

 .المجال هذا في الوزارات

  في مناهج التعليم العالي بهدف نشاار الثقافة الحقوقية وانعكاس ذل  على حماية الطفل، وقد تم  اإلنسااانادراج مقرر في حقوق

 ة كما أشير إليج سابقا.البدء في تدريس المقرر في عدد من الجامعات السعودي

 مشروع رسل السالم الكشفي

 اسااتضااافتها لالمثا ساابيل على تضاامنت السااالم، ثقافة نشاار إلى الهادفة المبادرات من العديد بتنظيم السااعودية الكشااافة جمعية تقوم  .44

ً "  شعار تحث األول السالم مخيم في الجبيل مدينة في م0116عام  في ( بلد85ن )م وجوال كشاف (0511)  ،"السالم أجل من معا

 المخيمات هذص وهدفت. م0118في  للسااالم العالمي الكشاافي المعرض اسااتضااافت كما. م0100عام  جد  في الثاني السااالم مخيم ثم

 لمملكةا قدمت كما. الساااالم ومبادئ بقيم المشااااركين وتوعية األخر ، والمعتقدات والجنسااايات بالثقافات فيالتعر إلى والمعارض

ً  م0119عام  ً  دعما  تنظيمو الكشااافية القيادات وتأهيل الفقير  الدول في الساااالم برامج لدعم العالمي الكشااافي للصاااندوق كبيراً  ماليا

بمبلغ  م0100ا عام إضااافي دعما وقدمت لمي،العا الكشاافي الصااندوق عليها يشاارف برامج خالل من الدول تل  في الفعاليات وإقامة

 .السالم رسل مشروع إطالق أمام كبير لتحد الكشافة تجاوز في ساهم دوالر مليون (37)

 وآثارها المسااالحة النزاعات وعواقب بمخاطر- األطفال فيهم بما- المجتمع أفراد توعية في فاعال دورا اإلعالم لوساااائ تؤدي كما .45

 المجتمع يف الديني التسامح وتشجيع السالمي والتعايا الساالم ثقافة نشار في وكذل  األطفال، وخصاوصاا المجتمعات على المدمر 

 اللجنة تهاأجر التي الدراساااة خالل من ذل  نيويتب. بها الملحقين والبروتوكولين الطفل حقوق اتفاقية مبادئ مع ينساااجم نحو على

 وميي تحليل إجراء الدراسااة تتضاامنو ". الطفولة قضررايا مناصرررة مجال في السررعودية الصررحافة أداء"  بعنوان للطفولة الوطنية

 أساليبو ومنهجيات الصحفية والقوالب المتناولة، الطفولة قضايا رصد بغية متصالة، كاملة سانة مد  على ساعودية صاحف لخمس

 نتائج بينت وقد. الطفولة قضاااايا مناصااار  على كلج ذل  ومردود التناول، في اإلعالمي األخالقي بالميثاق االلتزام ومد  التناول،

 يةوتوع لدعمها، التأييد وحشااد الطفولة، قضااايا إزاء المجتمعي الوعي نشاار في السااعودي االعالم لمؤسااسااات فاعال دورا الدراسااة

 إلى مةقائ الحاجة تزالال  االيجابية، النتائج هذص من وبالرغم. السااعودية وخارج داخل األطفال لها يتعرض التي بالمخاطر المجتمع

 اإلعالم لمؤسااسااات أن ساايما ال الملحة، األطفال بقضااايا المجتمعي الوعي نشاارب السااعودية اإلعالمية المؤسااسااات اهتمام من مزيد

 .القناعات وتغيير االتجاهات، وتشكيل األفكار، صياغة في ريالتأث فائقة مقومات

 

 

 والمسائل ذات الصلة الحظر-ثالثا

 المسااالحة،إن إشاااراك من هم دون سااان الثامنة عشااار  في األعمال الحربية بشاااكل  مباشااار، والتجنيد اإلجباري، وقيام المجموعات  .46

فإضافة إلى ما نصت عليج الماد   البروتوكول الذي أصبح جزءاً من قانونها الوطني.و ،ممارساات محظور  بموجب أنظمة المملكة
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تضمنت الالئحة التنفيذية لنظام حماية الطفل الصادر   -التقرير هذا من في مواضع عد كما أُشاير إليج  -( من نظام حماية الطفل 8)

( منها أنج على 8/03م( في الماد  )5/4/0105هـاااااا الموافق )06/6/0436وتاريخ  56386بقرار وزير الشؤون االجتماعية رقم 

 نزاعات المسااااالحة،ية المحافظة على حيا  الطفل وتنشااااائتج تنشااااائة مساااااالمة آمنة بعيد  عن الع الجهات ذات العالقة كفالة أولوجمي

وضاامان عدم انخراطج في األعمال الحربية، وتكفل احترام حقوقج في حاالت الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المساالحة، 

وتتخاذ كاافاة التادابير لمالحقاة ومعااقباة كال من يرتكاب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو اإلباد  الجماعية أو من الجرائم 

( منها أن تعمل جميع الجهات ذات العالقة على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عملياً لضمان 8/04ما تضمنت الماد  )ضد اإلنسانية. ك

دون سان الثامنة عشار  اشاتراكاً مباشاراً في الحرب، ويحظر تجنيد أي شاخ  دون سن الثامنة هم عدم مشااركة األشاخاص الذين 

 ومنع حياز  األسااالحة دي بشاااكل  صاااريحالساااعو والذخائر األسااالحة نظام د حظروق عشااار  في القوات العساااكرية أو ما في حكمها.

 أو اسااتيراد أو نعصاا المختصااة، الحكومية الجهات غير جهة، أية النظام على يحظر حيث وأحجامها أنواعها بمختلف بها المتاجر 

 عجمي ذل  في ويدخل. هاغيار قطع أو معداتها أو وذخائرها األسلحة إصالح وأ اقتناء أو تداول أو حياز  أو بيع أو تصدير أو شراء

 طعق أو األساالحة بتهريب قام نم كل على وغرامات عقوبات النظام وتضاامن. التمرين حةأساال أو والفردية، الحربية ألساالحةا أنواع

 بعض وتصل. تعديلها أو األسالحة حياز  أو شاراء أو بيع أو تجميع أو نعبصا قام من كل وعلى المملكة، داخل إلى هاذخائر أو منها

 .( ألف دوالر أمريكي53أي ما يعادل ) لاير ألف مائتي تتجاوز ال وغرامة سنة عشرين تتجاوز ال مد  السجن إلى العقوبات

 سااالحة،م مجموعة أو كيان أي جانب من القتالية األعمال في واساااتخدامهم األطفال تجنيد منع إلى الرامية الدولية للتدابير وتعزيزاً  .47

 م(08/00/0103الموافق )هـاااااا 04/0/0435( وتاريخ 06رقم )م/ الملكي بالمرسوم الصاادر وتمويلج اإلرهاب جرائم نظام يجرم

 لالداخـاا فـااي تحويلها أو نقلها، أو تخصيصها، أو أخذها، أو تقديمها، أو أموال، جمع ذل  في بما اإلرهابية للجماعات دعم أي تقديم

 النظام إن بل. والتمويل الدعم وسائل من أخر  مساعد  وسيلة أي تقديم أو األسلحة، من نوع بأي تزويدهم أو الخـااااااارج، فـااااااي أو

 الوارد  االتفاقيات إحد  نطاق في جريمة يشااكل فعل كل: "التالي الن  األولى مادتج في اإلرهاب تمويل لجريمة تعريفج في ن 

 .االتفاقيات تل  في دالمحد وبالتعريف اإلرهاب، تمويل لقمع الدولية االتفاقية مرفق في

الذي تضاامن المعاقبة بالسااجن مد  ال تقل عن  م(3/0/0104هـااااااا الموافق )3/4/0435وتاريخ  44كما صاادر األمر الملكي رقم أ/ .48

ثالث ساانوات، وال تزيد على عشاارين ساانة كل من ارتكب عدد من األفعال ومنها، المشاااركة في أعمال قتالية خارج المملكة، بأي 

ً  ةاإلرهابي الجماعات أو للتياراتواالنتماء  محمولة على التوصايف المشار إليج في ديباجة األمر، صاور  كانت  ً إقلي أو داخليا  أو ميا

 ً  نم أي تقديم أو ،كانت وساايلة بأي معها التعاطف عن اإلفصاااح أو ،كانت صااور  بأي منهجها أو فكرها يتبن أو تأييدها أو ،دوليا

 .طريقة بأي الكتابة أو بالقول لج الترويج أو عليج التشجيع أو ذل  من شيء على التحريض أو ،لها معنويال أو المادي الدعم أشكال

 لىع تحرصو أعالص، الملكي واألمر وتمويلج اإلرهاب جرائم ونظام والذخائر االسلحة نظام إنفاذ مراقبة في حثيثة جهود الداخلية وزار  وتبذل

 ضااااماملالن باألحداث يغررون الذين والمقيمين مواطنينال من عدد على بالقبض الداخلية وزار  قامت وقد ،عليهم والقبض المخالفين مالحقة

 األصاالف التقادم، بفكر  يأخذ ال السااعودي الجنائي القانون أن بالذكر والجدير للمحاكمة. إحالتهم وتم ،البالد خارج المساالحة لمجموعاتا بعضل

 .فيج هو عدم سقوط الدعو  الجنائية أو العقوبة بالتقادم

م، ونظام روما األساااااااسااااااي للمحكمة 0977م، و 0949وفيما يتعلق بالنظر في االنضاااااامام إلى بروتوكولي اتفاقيتي جنيف لعامي  .49

اتفاقية منظمة العمل  إلىم، فقد انضاااااامت المملكة 0999لعام  080 رقم م، واتفااقياة منظماة العمل الدولية0998الجناائياة الادولياة 

هـاااااااا الموافق 00/0/0400وتاريخ  3رقم م/ األطفال بموجب المرساااوم الملكي عمل أشاااكال أساااوأ حظر بشاااأن 080 رقم الدولية

م المتعلقة 0949بروتوكول األول المضاااااف إلى اتفاقيات جنيف األربع المعقود  عام م(، كما انضااامت المملكة إلى 06/4/0110)

، م(3/3/0987هـاااااا الموافق )3/7/0417وتاريخ  40بموجب المرسوم الملكي رقم م/ المنازعات الدولية المسالحةبحماية ضاحايا 

وانضااااامت كذل  إلى البروتوكول الثاني المتعلق بحماية ضاااااحايا المنازعات المسااااالحة غير الدولية اإلضاااااافي إلى اتفاقيات جنيف 
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أما فيما يتعلق بنظام ،  م(01/8/0110هـااااااا الموافق )0/6/0400تاريخ و 06بموجب المرسااوم الملكي رقم م/ المشااار إليها أعالص

 االنضمام إليج في الوقت الراهن. تنويالمملكة ال فإن وما األساسي ر

 الخاصة بتسليم المجرمين لممارساتا

 االتفاقيات عتوقي إلى سباقة وهي ،الجريمة مكافحة مجال في واإلقليمي الدولي تعاونها تعزيز على السعودية العربية المملكة تحرص .51

 مفهومجب الدولي التعاون صور أحد الجوار دول بين وخصوصا التعاون هذا يمثلو. المجرمين لتسليم والدولية واإلقليمية الثنائية

 مجرمينال تسليم مجال في اإلقليمية االتفاقيات من عدد في طرف تكون أن على المملكة حرصت لذل ، .الدولة سياسة في الشامل

 للحدود العابر  ائمالجر مجال في القضائي للتعاون العربية الرياض واتفاقية العربية، الجامعة دول بين المجرمين تسليم اتفاقية ومنها

 لمكافحة العربية واالتفاقية العربية، الجامعة في األعضاء الدول من دولة (06عليها ) وصادقت المجرمين، تسليم أحكام تناولت التي

 لصادرا وتمويلج اإلرهاب جرائم نظام ين  كما .العربية الدول بين المجرمين تسليم أحكام أيضا تناولت التي م0998عام  اإلرهاب

 ريمةج في عليج المحكوم المتهم تسليم يجوز" :اآلتي على والثالثون الثامنة مادتج فيم، 08/00/0103الموافق هـ 42/4/5241في 

 المعاملة أمبد على بناءً  أو الطالبة، والدولة المملكة بين سارية التفاقية إعماالً  التسليم يكون أن على أخر ، دولة إلى إرهاب تمويل

 الشأن اهذ في ويستعان المملكة، في المختصة المحاكم فتحاكمج إرهاب تمويل جريمة في مطلوب تسليم طلب رفض وإذا بالمثل،

 ."التسليم طالبة الدولة تقدمها لتيا بالتحقيقات

 ً  اإلدماج وإعادة والتعافي الحماية- رابعا

 ،المملكة داخل المساالحة النزاعات في إشااراكهم تم الذين األطفال أو المجندين األطفال حاالت من حالة أية يوجد البالرغم من أنج  .50

 تلقي في حقهم أيضااااا وتدرك ،جهاخار المساااالحة النزاعات في إشااااراكهم أو تجنيدهم تم الذين األطفال معانا  مد  تدركنها أ إال

 والبرامج التدابير دعم خالل من األطفال هؤالء مساااااند  على المملكة تحرص لذل . المجتمع في دمجهم وإعاد  والتعافي العالج

 القدمة لفقراتا في ذل  سيتضح كما المتحد  لألمم التابعة واإلنمائية اإلنسانية المنظمات قبل من لهم المخصاصة والتأهيلية العالجية

  .الدولي والتعاون الدولية المساعد  تحت المدرجة

م " التي جاءت استجابة لطلب الحكومة الشرعية في اليمن، واستناداً 0105وتجدر اإلشار  إلى أنج خالل عمليات " عاصفة الحزم  .50

ات الحوثي وقوات ( من ميثاق األمم المتحد ، قد قبضااااات القوات المسااااالحة الساااااعودية على عدد كبير من ميليشاااااي50إلى الماد  )

تراوحت أعمارهم من و( طفال، 57المخلوع صالح، ومن بينهم مجندون أطفال تقل أعمارهم عن سن )الثامنة عشر (، بلغ عددهم )

المملكة بمعاملتهم انطالقاً من أنظمتها ذات الصاااالة بحقوق اإلنسااااان، واتفاقية حقوق الطفل، ساااانة(. وقد قامت  07 –ساااانوات  8)

االختياري لها المتعلق بإشااراك األطفال في النزاعات المساالحة. بما في ذل  حمايتهم وإعاد  تأهيلهم، واتخذت الساابل والبروتوكول 

بإشاااراف اللجنة الدولية  وقد سااالمت بيانات هؤالء األطفال إلى الحكومة الشااارعية في اليمن .الرامية إلى عدم إشاااراكهم في النزاع

 .من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح الذين قاموا بتجنيدهم، لتتم مالحقة الجنا  للصليب األحمر

 الالجئون

 تتحملو األرض، بقاع شااتى في المساالحة النزاعات ضااحايا والمنكوبين الالجئين مساااعد  في ومسااتمر  كبير  جهوداً  المملكة تبذل .53

 لدوليةا والمنظمات الوكاالت طريق عن أو مباشر  لالجئين اإلنساانية مسااعداتها المملكة وتقدم. وتأهيلهم عالجهمب الخاصاة النفقات

 للصااليب الدولية واللجنة الالجئين لشااؤون المتحد  األمم ومفوضااية اليونيسااف ومنظمة ،األونروا مثل الالجئين بشاائون تعني التي

 المملكة تكتف لمو. اإلسااالمي والبن  الدولي، والبن  واالجتماعي االقتصااادي لإلنماء العربي والصااندوق ،والهالل األحمر األحمر

 لتغطية ،لحاجةا حين استثنائية تبرعات تقديم في سباقة هي بل فحسب، والمنظمات الوكاالت لهذص السنويـااااااة حصتها بدفع باالنتظام

في  زاعالن مناطق في المسااالحة النزاعات ضاااحايا والمنكوبين لالجئين معانا  مع وتفاعالً ا. برامجـااااااااه وتنفيذ ميزانيتها في العجز
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 وضاايحجت ساايتم نحو على يةاإلنسااان مسااعداتها المملكة كثفت (هاوغير اليمن، السااودان، لبنان، سااوريا، العراق، المحتلة، فلساطين)

 . التالية الفقر  في

 ً  والتعاون الدولي المساعدات-خامسا

ً  الخارجية والمعونات المساااعدات وتمثل العالم، في المانحة الدول أكبر من واحد  السااعودية العربية المملكة تعد .54 ً أساااسااي جانبا  من ا

 يثح اإلسااالمية، وغير اإلسااالمية الدول من لكثير والمساااند  الدعم تقديم مواصاالة على المملكة حرصاات وقد. الخارجية سااياسااتها

مساعداتها بشكل وتقدم المملكة . العالم من أخر  ومناطق وأفريقيا آسيا في نامية ( دولة95من ) أكثر المساعدات هذص من اساتفادت

ثنائي من خالل مؤساااساااات مثل الصاااندوق الساااعودي للتنمية، ومركز المل  سااالمان لإلغاثة واألعمال اإلنساااانية، وبشاااكل متعدد 

األطراف من خالل هيئات إقليمية كالبن  اإلساااالمي للتنمية، والصاااندوق العربي للتنمية االقتصاااادية واالجتماعي، والبن  األفريقي 

ف العربي للتنمية االقتصااااادية في أفريقيا، ومنظمات دولية مثل صااااندوق النقد الدولي، وصااااندوق أوبي  للتنمية للتنمية، والمصاااار

  الدولية، واألمم المتحد ، والبن  الدولي.

شاااااهدت المسااااااعدات الساااااعودية زياد  كبير  في حجمها وتغطيتها القطرية، مدفوعة بحاجات البلدان المتلقية. حيث ارتفع إجمالي  .55

مليار  04.5مليار دوالر أمريكي إلى  4.3مقارنة بالساانة السااابقة، من  %031م بنساابة 0104ارتفاعاً كبيراً في عام  0اعداتالمساا

لى مانح إنساااني م سااابع أع0104مليار لاير سااعودي(، وكانت الملكة في عام  54مليار لاير سااعودي إلى  06دوالر أمريكي )من 

 .  (www.globalhumanitarianassistance.ogrم )0105اإلنساني العالمي لعام على مستو  العالم بحسب التقرير 

 للموارد المانحة الدول كبر  من المثال سبيل على إنها حيث المتحد ، لألمم التابعة واإلنمائية اإلنساانية المنظمات المملكة تدعم كما .56

 األمم لةووكا وهاللج، األحمر للصليب الدولية واللجنة الالجئين لشؤون المتحد  األمم ومفوضية اليونيسف لمنظمة والخاصاة العامة

 هذص مشاريعو لبرامج مستمر وبشكلتقدم دعماً  المملكة أن عن فضالً  واليونسكو، الفلسطينيين، الالجئـااااااين وتشغيل إلغاثة المتحد 

 :المجال هذا في السخية المملكة إلسهامات أمثلة وهذص. عالمي نطاق على المنظمات

  نويةساا إسااهاماتلها قدمت تقديراً من المملكة للدور اإلنساااني الذي تضااطلع بج مفوضااية األمم المتحد  لشااؤون الالجئين، فقد 

بمبالغ مالية كبير ، وبكميات ضااااخمة من الحبوب  المتتاليةخالل المؤتمر األول والمؤتمرات لها لدعم نشاااااطها، كما تبرعت 

 .التي خصصت لمساعد  الالجئين في إفريقيا، وخاصة الالجئين في الصومال

  وبالنساااابة لالجئين الفلسااااطينيين على وجج الخصااااوص فقد ساااابق للمملكة أن أسااااهمت في إنشاااااء وكالة األمم المتحد  إلغاثة

 .التي أنشاااأتها األمم المتحد  عقب احتالل إسااارائيل لفلساااطين( األونروا)دنى الالجئين الفلساااطينيين وتشاااغيلهم في الشااارق األ

وتقديراً من المملكة للدور الذي أدتج هذص الوكالة في حق أكثر من مليون من الالجئين الفلسااااااطينيين فقد دأبت على اإلسااااااهام 

 .منج سنوياً في ميزانيتها، كما أنها تدخلت مراراً لتغطية العجز الذي أصبحت تعاني

  دعمت المملكة الجهود التي تبذلها اللجنة الدولية للصااليب األحمر وهاللج، حيث دأبت على دعم ميزانيتها الساانوية، كما قدمت

 .مليون دوالر (81حوالي )لها مساعدات استثنائية بلغت 

  وات أسااهمت طيلة السااان ،يةشااراكات قوية بين اليونيسااف وعد  جهات معنية بالطفولة في المملكة العربية الساااعود أقيمتكما

د تشاارك بشكل متزايد في تنمية موار حيثكبير  لصاالح موارد اليونيساف بشاكل مباشار وغير مباشار،  بمسااعدات الماضاية

اليونيسااااف المخصااااصااااة للبرامج والتدخل في األزمات، وعلى رأسااااها اللجنة السااااعودية لإلغاثة في فلسااااطين، وباكسااااتان، 

 .الهادفة إلى تقديم العون للمتضررين من األطفال والنساءلية، ووأفغانستان برئاسة وزير الداخ

                                                 
 . كة العربية السعوديةمرفق تقرير أعدتج لجنة تتألف من وزار  الخارجية وزار  المالية والصندوق السعودي للتنمية، وبرنامج األمم المتحد  اإلنمائي في الممل 0

http://www.globalhumanitarianassistance.ogr/
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 تبرع  :كما تقوم المملكة بتقديم العون والمساااااعد  للمبادرات الدولية التي عاد  ما تسااااتهدف األطفال في مجاالت متعدد ، مثل

دوالر لليونساااااكو لحسااااااب الطوارئ، ودعم المملكة لبرنامج الحوار في منظمة اليونساااااكو بمبلغ  ( مليون01بمبلغ )المملكة 

دوالر لمد  عشار ساانوات فضااال  ( مليون37وقدرص )ماليين دوالر، وتأسايس وتمويل برنامج رساال السااالم بمبلغ  ( 5)وقدرص 

 .طنيالعزيز للحوار الو عن الدعم الفني لهذا المشروع من قبل مركز المل  عبد

 تزال ال والتنمية، الدولي التعاون مجاالت في التنمية خطط أهداف عليج تن  ما ووفق المملكة أن إلى اإلشاااااار  تجدرو 

 .العالم حول إليها يحتاج من لكل والمساعد  العون تقديم في التعاوني النهج هذا تواصل

 الدوليةاذج المساعدات من -أ

 ويجدر. (0مساعدات وتبرعات مالية )انظر الملحق رقم  مسالحة نزاعات تشاهد التي للدول الماضاية السانوات خالل قدمت المملكة .57

ً  طن آالف (4تخصاااااي  )ك الدورية العينية المسااااااعدات تشااااامل ال أن تل  المسااااااعدات إلى التنويج بقيمة  التمور من سااااانويا

 ىالمرضاا نقل أو الماضااي، العام السااوريين الالجئين لدعم تقديمها تم والتي المحتاجة الدول على لتوزيعها لاير (784.455.34)

 ةالمملك مساااعدات من نماذج فقط هي أدناص المساااعدات نماذج أن إلى التنويج يجدر كما. المملكة في المتخصاا  العالج لتلقي جواً 

 الثمانية يرالتقار في تفاصيلها على االطالع يمكن التي الدولية المملكة لمساعدات حصرا وليسات مسالحة نزاعات تشاهد التي للدول

 . لأللفية التنموية األهداف حول للمملكة الدورية

 –ونظراً لألوضاع الحالية التي تشهدها الجمهورية اليمنية الشقيقة، صدر توجيج خادم الحرمين الشريفين المل  سلمان بن عبد العزيز   .58

ة بطريقة غير نظامية من أبناء اليمن الشقيق وذل  بمنحهم باتخاذ االجراءات الالزمة لتصحيح أوضاع المقيمين في المملك – حفظج هللا

فقاً و، والسماح لهم بالعمل وإعفائهم من جميع الرسوم والغرامات المترتبة ذات الصلةلمد  )ستة( أشهر قابلة للتمديد  بطاقات زائر

ظامية لتأشيرات ورخ  العمل والتأمين للضوابط المعمول بها من خالل نظام )أجير( للشركات واألفراد مع اإلعفاء من الرسوم الن

والغرامات المالية المترتبة على مخالفة نظامي اإلقامة والعمل. وبلغ  ،مثل )عقوبة التسلل، عقوبة العمل لد  الغير...( والعقوباتالطبي 

( بطاقة للذكور، 379.436حيث منحت )زائراً ( 464.557ومنحوا بطاقة زائر خالل فتر  التصحيح ) أوضاعهم عدد الذين تم تصحيح

مرور  تأشيرات( ، وعدد الممنوحين 89.001( بطاقة. وبلغ عدد الممنوحين تأشيرات زيار  )84.000في حين منحت اإلناث )

وقد تم تصحيح وضعهم ومنحهم هويات زائر والسماح لهم ، ( شخصاً 5075(، وعدد المطلق سراحهم من دول التوقيف )33757)

مليار لاير  6.9لغ إجمالي الغرامات المترتبة على المصحح وضعهم والقادمين عن طريق التسلل، والتي تم إعفاؤهم منها )وببالعمل. 

مليار دوالر أمريكي(. كما بلغ إجمالي الغرامات المترتبة على القادمين بتأشيرات زيار  والمتأخرين عن 0.8يعادل ) سعودي( أي ما

مليون دوالر أمريكي(، وإجمالي الغرامات  703مليار لاير سعودي( أي ما يعادل )0.6م إعفاؤهم منها )المغادر  في الوقت المحدد، وت

مليون لاير سعودي( أي ما  516المترتبة على القادمين بتأشيرات مرور والمتأخرين عن المغادر  في الوقت المحدد وتم إعفاؤهم منها )

مليون لاير سعودي(  79الغرامات المترتبة على المطلق سراحهم وتم إعفاؤهم منها ) مليون دوالر أمريكي(، وبلغ إجمالي 035يعادل )

 مليون دوالر أمريكي(. 00أي ما يعادل )

اء تساااهيل منح األشاااقبسااافارات المملكة في الخارج  –حفظج هللا  –كما وجج خادم الحرمين الشاااريفين المل  سااالمان بن عبد العزيز  .59

قاء بجانب أسارهم لما فيج من لم شاملهم نظراً لألوضاع الراهنة في بهم وتساهيل دخولهم للمملكة للالساوريين تأشايرات زيار  ألقارب

بتمديد تأشاايرات األشااقاء السااوريين الذين دخلوا بتأشاايرات زيار   –حفظج هللا  –سااوريا، كما صاادرت توجيهات ساامو ولي العهد 

( زائراً 0.571.970راهنة في ساااوريا حيث بلغ عددهم )( أشاااهر، واالساااتمرار في تمديدها لحين انتهاء األوضااااع ال3مجاناً كل )

م(. وقاد تم إعفااء 03/0/0106) الموافق ه4/5/0437م( حتى تااريخ 7/00/0101) الموافق ه0/0/0430سااااااورياا من تااريخ 

القادمين بتأشايرات زيار  والمتأخرين عن المغادر  من العقوبات والغرامات المالية المترتبة عليهم أساو  بالقادمين بتأشيرات زيار  



 62من  61الصفحة 

 

على كل زائر ومساتضايف. كما تم استيعاب  ( آالف دوالر أمريكي4، أي ما يعادل )لاير( ألف 05من جنسايات أخر  والتي تبلغ )

القادمين بتأشااااايرات زيار  غير مصااااارح لهم بالعمل. كما تمكينهم من  إنين بتأشااااايرات زيار  بساااااوق العمل اساااااتثناًء حيث القادم

بول أبنائهم في المدارس الحكومية، وفي جميع المراحل قوالوصااااااول إلى الرعاية الصااااااحية في المسااااااتشاااااافيات الحكومية مجاناً، 

  الدراسية والجامعات مجاناً أيضاً.

 الخاص والقطاع األهلية المنظمات دور -ب

 تساااتهدف ما عاد  دولية وإغاثات مسااااعدات بتقديم تعنى التي األهلي القطاع مبادرات أيضاااا الدولي والتعاون المسااااعدات تشااامل .61

 تشااكيلها يتم وحمالت لجان خالل ومن الحكومة إشااراف تحت وتقديمها جمعها ويتم. المساالحة النزاعات ضااحايا واألطفال األساار

 هذص على المشاارفة الجهة كونها الداخلية، وزار  وتحرص. الخاص والقطاع األهلي والمجتمع األفراد وبمشاااركة محدد ، ألغراض

. صاالةال ذات الدولية المنظمات مع بالتنساايق مسااتحقيها إلى ومباشاار  عاجال اإلغاثية والمساااعدات التبرعات إيصااال على الحملة،

 :واإلنسانية اإلغاثية والحمالت اللجان هذص من نماذج أدناصويوجد 

 المجتمع أطلق ساااوريا، في المسااالحة النزاعات بدء ومنذ ،"ساااوريا في األشاااقاء لنصااار  الساااعودية الوطنية الحملة" شاااعار تحت .60

 لخدماتا وتوفير واإليواء، والدواء الغذاء لتأمين والنقدية، العينية التبرعات لجمع المملكة مناطق جميع في ضااخمة حملة السااعودي

 طفالاأل حاجة تلبية على التركيز مع المساالحة، النزاعات جراء السااوري الشااعب يعيشااها التي المأسااا  حجم لتخفيف الضاارورية

 والمؤساساات األفراد مساتو  على كافة الساعودي المجتمع الحملة هذص في شاارك وقد. السان وكبار والمرضاى والمعاقين واألرامل

 مر ،مستهذص الحملة  تزال الو. الساوري المجتمع يقاسايها التي المعانا  حجم إيضااح الحملة أنشاطة تضامنت كما. والتجارية األهلية

 (534,5) ةواإلقليمي الدولية المنظمات مع بالتعاون تقديمها تم التي والغذائية واالجتماعية اإلغاثية البرامج قيمة مجموع بلغ وقد

( 08.8مليون لاير أي ما يعادل ) (018) صقدر مبلغ تخصااي  تم ،( مليون دوالر أمريكي043أي ما يعادل ) سااعودي لايرمليون 

. ياسور وداخل وتركيا ولبنان األردن من كل في النازحين الساوريين األطفال اساتهدفت برنامج (04ل )لتمويمليون دوالر أمريكي 

 (.0)انظر الملحق رقم 

 اإلسرائيلي انالعدو إزاء ناتجمعا وتخفيف الفلسطيني الشعب مساعد  في تساهم الفلساطيني الشاعب إلغاثة الساعودية اللجان ال تزال .60

أي ما  سعودي لاير ملياري حوالي الشعبية اللجنة إيرادات بلغت وقد ،السعودي الشاعب أبناء من التبرعات جمع خالل من المتكرر

 توقع وقد، والغذائية الطبية والمواد إلساااعافا سااايارات مثل العينية التبرعات إلى إضاااافة ،( مليون دوالر أمريكي533يعادل )

 في جامعية مكتبة (00ء )إلنشا اليونيسكو منظمة مع م0103عام  مشترك تعاون اتفاقية الفلساطيني الشاعب إلغاثة الساعودية اللجنة

 .( مليون دوالر أمريكي0.6أي ما يعادل ) لاير سعودي مليون (01ت )تجاوز بتكلفة فلسطين

ً  التعليم مجال واإلنساانية اإلغاثية والحمالت اللجان هذص وتولي .63  اوزتتج حيث اإلنسانية، ومشروعاتها برامجها ضمن كبيراً  اهتماما

( 051ن )م أكثر المختلفة عملها مناطق في الساااعودية االغاثية والحمالت اللجان قدمتها التي التعليم برامج لدعم اإلجمالية التكلفة

 .( مليون دوالر أمريكي66.6أي ما يعادل ) لاير سعوديمليون 

 بتأسيس ر األخ الخليجية الدول جانب إلى المملكة قامت حيث (أجفند) للتنمية العربي الخليج جبرنام تأسيس إلى اإلشار  تجدر كما .64

 من (%78نحو ) بمفردها المملكة قدمت وقد .المتحد  لألمم التابعة اإلنمائيةو اإلنسااانية المنظمات لمؤازر  م(0980منذ )( أجفند)

ً  األكثر للفئات أكبر عناية إيالء مع البشاارية التنمية جهود دعم إلى دفويه. البرنامج هذا موارد  خاصااةو النامية، الدول في احتياجا

 بساابب تمييز دون دولة، (033) في مشااروع( 0365وتمويل ) دعمو إنشاااء في تأساايسااج منذ( أجفند) أسااهم وقد. واألطفال النساااء

 .السياسي االنتماء أو العقيد ، أو الجنس، أو اللون،
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 المبادرات والمؤتمرات -ج

 الحروب لمنعجهودا حثيثة  وبذلت ،المنطقة وفي العالم اإلسالمي في الريادي مركزها توظيف على ة العربية السعوديةالمملك دأبت .65

 انا مع تخفيف في أسااهمت التي الضااخمة الموارد حشااد خالل من فقط ليس ،األوساط الشاارق منطقة في واالساتقرار الساالم وإحالل

ً أيضااا بل ساااب،فح المنطقة في المسااالحة والنزاعات الحروب جراء رهمأساااو الالجئين األطفال والمواقف  المبادرات خالل من ا

 العالمي، الحوار مجال في، ف الدولي المجتمع قبل من اإليجابي والتفاعل القوي بالتأييد حظيت التي العالمية والمؤتمرات السااياسااية

 امحالتسااا ومبادئ قيم من بج تتمساا  مابتجساايد  المملكة قمت العالمي، االسااتقرارو السااالم تحقيق إلى الرامية جهودها خالل ومن

 العالم وشاااعوب دول لكل ءً نداقت المملكة وأطل .المساالحة والنزاعات والعنف التطرف ونبذ الحوار، إلى والدعو  والعدالة واإلخاء

 في ئيةاإلسااتثنا اإلسااالمية القمة من اً بدء الدولية المؤتمرات من ساالساالة خالل من والعنف التطرف ونبذ والتسااامح الحوار قيم لنشاار

 المؤتمرو ، م0118و ماي في ومدارسااهم مذاهبهم فبمختل اإلسااالم علماء بين الحوار مؤتمرو ، م0115ديساامبر  في المكرمة مكة

 أكتوبر في المتحد  لألمم مةالعا للجمعية المسااتو  رفيع اجتماع في المملكة ومشاااركة ، م0118يوليو  في بمدريد للحوار لميالعا

 األديان أتباع نبي للحوار العالمي عبدالعزيز بن عبدهللا المل  مركز إنشاااء اتفاقية وأساابانيا والنمسااا السااعودية توقيع وأخيرا ،4112

. الساااعودية العربية المملكة من ودعم بتمويل م0100نوفمبر  في فيينا في افتتاحجو ،م0100ر أكتوب في( KAICIID) والثقافات

 وأفراد وبالشاع بين السالمي التعايا ودعم المشااترك االحترام وتعزيز والثقافات األديان أتباع بين الحوار دعم إلى المركز ويهدف

 .الديانات بغطاء والصراعات العنف تبرير ومواجهة المجتمع

 الجهود في بفعالية مهاوإساااها تعاونها إلى فإضاااافةر مبك وقت منذ الدولي المجتمع على اإلرهاب ظاهر  خطور  المملكة أدركت .66

 سعت ،وتمويلج اإلرهاب لمكافحة ةوإقليمي دولية اتفاقيات عد  ىإل وانضمامها وتمويلج اإلرهاب لمواجهة المبذولة ةوالدولي اإلقليمية

 بن محمد اإلمام جامعة في( اإلرهاب من اإلسااالم موقف) عنوان تحت العالمي المؤتمر مثل دولية، مؤتمرات عد  اسااتضااافة إلى

 عربية دولة (51من ) أكثر بمشاااااركة م0115عام  اإلرهاب لمكافحة آخر دولي مؤتمر   تبعجم، 0114عام  اإلسااااالمية سااااعود

، باإلرها لمكافحة دولي مركز تأساايس إلى دعت كما ،والعربية واإلقليمية الدولية المنظمات من عدد جانب إلى وأجنبية وإسااالمية

ً  المملكة وقعت وقد  الجمعية أقرت وقد ، م0100في  اإلرهاب لمكافحة المتحد  األمم مركز إنشااااء تضااامن المتحد  األمم مع اتفاقا

ً  ذل  ضااوء في المملكة وقدمت معج، التعاون على األعضاااء الدول وشااجعت المركز إنشاااء 01/66قرارها  في العامة بمبلغ  تبرعا

 مليون دوالر(. 011م بمبلغ )0104ز، كما قدمت تبرعاً للمركز في عام المرك إلنشاء سنوات( 3لمد  ) ماليين دوالر( 01)

 إلى سعتو والدولي، اإلقليمي المستو  على الصلة ذات المؤتمرات في النشط تفاعلها على السعودية العربية المملكة حرصات كما .67

 بين الشراكةو التوافق تحقيق عزز كبير زخم توليد في نجحت التي العمل وورش والمنتديات المؤتمرات من عدد واساتضاافة تنظيم

 ومن هذ المؤتمرات ما يلي : . العالمي السالمو الطفولة مجال في والعالمي الوطني الجهدين

 الخبرات وتبادل الفاعلة، والعقبات والخطط التحديات المؤتمر ناقاوقد ، ( م0103الطفال ) لمساااااااناد  اإلقليمي المؤتمر 

ً  الطفل مسااند  بخطوط المتعلقة والتجارب  والعامة للمختصين مقدمة قيمة عمل وورش وأوراق محاضرات خالل من ،عالميا

 القطاعين ودور تعزيزها، في الطفل مسااااند  خط ودور الطفل حقوق المؤتمر كما ناقا ساااواء. حد على وأطفال كبار من

 اتوآلي الطفل، مساند  خطوط في العربية الدول وتجارب الطفل، مساند  خطوط دعم في ونظم االتصاالت واألهلي الحكومي

 وعالمية وعربية محلية بمشاااركة المؤتمر حظي وقد. الطفل مساااند  خط في واألطفال الشااباب ودور ،الطفل إلى الوصااول

 .واسعة

 التحقيق هيئة نظمتها ،الرياض بمدينة القانون إنفاذ وليلمساااؤ م(0119ب )اإلرها لمكافحة العالمي لقانونيا اإلطار ورشاااة 

 .والجريمة للمخدرات المتحد  األمم مكتب مع بالتعاون ةالسعودي ةالعربي بالمملكة العام واالدعاء

http://www.kaiciid.org/contact
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  ة بالتعاون مع كلية المل  فهد األمني نظمتهابمادينة الرياض،  م(0101ب )القاانوني العاالمي لمكاافحاة اإلرهاااإلطاار ورشااااااة

 .مكتب األمم المتحد  للمخدرات والجريمة

 ة بمدينة ألمنيامعة نايف العربية للعلوم ابمقر ج م(0100والتطرف )دور اإلنترنت في مكافحة اإلرهاب : بعنوان ملتقى علمي

ة بمكااافحاا ة، وفريق األمم المتحااد  المعنيامعااة نااايف العربيااة للعلوم األمنيااوزار  الااداخليااة بااالتعاااون مع جاا نظمتااجالرياااض، 

 .ة األلمانية والمركز العالمي لمكافحة اإلرهاباإلرهاب ووزار  الخارجي

  امعة نايف العربية ة بالتعاون مع جبالمملكة العربية السااعوديوزار  الداخلية  نظمتها م(0100النووي )ندو  مكافحة اإلرهاب

 .ة في مدينة الرياضللعلوم األمني

 

 خاتمة

 تعيني كما .البروتوكول أحكام إنفاذ نحو تحقيقها، تم التي واإلنجازات بذلها، تم التي الجهود بعض األولي التقرير هذا يعرض .68

 الثالث) هالتقريريالجامع  الدوري التقرير في تفصاايلها للمملكة ساابق التي المعلومات عدد من اسااتبعد التقرير هذا أن إلى اإلشااار 

 أهم إلى االحالة وتمت ، م0103عام  الطفل لحقوق المتحد  األمم لجنة إلى المقدم الطفل حقوق اتفاقية بنود تنفيذ حول (والرابع

 .إليج المشار المملكة تقرير إلى الرجوع فإنج من المناسب لذل ،. المعلومات هذص

ً  أنها إال ،واجتماعي سااياسااي سااتقراربا السااعودية العربية المملكة تتمتع من الرغم وعلى .69  وتوكولالبر بموجب التزاماتها من انطالقا

 على لةالحا هذص تداعيات وحجم المنطقة في المضاااطربة الساااياسااية الحالة عن الناتجة المساااتقبلية التحديات حجم تدرك االختياري

 ، منطقةال في واالسااتقرار السااالم عملية دفع في سااعيها اسااتمرار على حرصااها المملكة وتؤكد وحمايتهم، األطفال حقوق ضاامان

 اتاإلمكاني ضمن المسلحة، النزاعات ضاحايا األطفال وخاصاةً  العالم، حول إليها يحتاج من لكل والمسااعد  العون تقديم واساتمرار

 .للمملكة اإلنساني والتراث القيم رإطا وفي المتاحة،
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 الملحقات

 تقديمها من الحملة الوطنية السعودية لنصرة األشقاء في سورياتم السوريين النازحين التي مساندة األطفال  برامج: 1المرفق 

 3تكلفة البرنامج الدولة البرامج م

 األدوية الطبية الخاصة بفصل الشتاء لألسرتنفيذ برنامج تأمين اللقاحات و 0

 .السورية النازحة داخل سوريا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية

 7.910.051 الداخل السوري

 0.300.511 األردن .( حالة والد 0111برنامج التكفل بعدد ) 0

 7.875.511 لبنان م(.0104-م 0103)الدراسي للعام طالب سوري  3111كفالة دراسة  3

 9.111.111 اتركي/االردن/لبنان .مدرسية حقيبةألف  611تأمين  4

 0.151.511 لبنان .السوريين في المدارس اللبنانية لألطفالتوزيع هدايا  5

 7.875.11 لبنان .0105-0104لعام الدراسي لطالب سوري  3111كفالة دراسة  6

 0.687.511 الداخل السوري .شتوي معطفألف  75تأمين  7

 0.051.511 الداخل السوري .السوريين في الداخل السوريبيجامة شتوية للنازحين ألف  051تأمين  8

 560.511 الداخل السوري .طقم شتوي للنازحين السوريين في الداخل السوريألف  051تأمين  9

 01.986.355 الداخل السوري .م0105توزيع المستلزمات الشتوية للداخل السوري لشتاء  01

 6.087.511 الداخل السوري .بالتعاون مع منظمة اليونيسيفتأمين البطانيات لألطفال السوريين  00

 0.687.511 االردن .شتوي معطفألف  75تأمين  00

 0.051.511 االردن .بيجامة شتوية لالجئين السوريينألف  051تأمين  03

 560.511 االردن .طقم شتوي لالجئين السوريينألف  051تأمين  04

 01.986.335 االردن .م0105 شتاءل لالجئين السوريين في االردنتوزيع المستلزمات الشتوية  05

 0.687.511 تركيا .شتوي معطفألف  75تأمين  06

 0.051.11 تركيا .بيجامة شتوية لالجئين في تركياألف  051تأمين  07

 560.511 تركيا .طقم شتوي لالجئين السوريين في تركياألف  051تأمين  08

 01.986.355 تركيا .0105ين السوريين في تركيا لشتاء الشتوية لالجئتوزيع المستلزمات  09

 0.687.511 لبنان .شتوي معطفألف  75تأمين  01

 0.051.111 لبنان .بيجامة شتوية لالجئين السوريين في لبنانألف  051تأمين  00

 560.511 لبنان .طقم شتوي لالجئين السوريين في لبنانألف  051تأمين  00

 01.986.335 لبنان م.0105ين السوريين في لبنان لشتاء توزيع المستلزمات الشتوية لالجئ 03

 4.931.111 ياكلبنان/االردن/تر .السوري للطفلألف سلة  31تقديم  04

 

 

 

                                                 
 لاير سعودي 3
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 ( : المساعدات والتبرعات المالية التي قدمتها المملكة للدول الشقيقة والصديقة :6الملحق رقم )

  فضال (نروااألو)مليون دوالر أمريكي لتغطية العجز في ميزانية وكالة األمم المتحد  إلغاثة وتشغيل الالجئـين الفلسطينيين ( 01)مبلغ ،

 .مليون ومائتين ألف دوالر أمريكي( 0،411،111)عن االنتظام في دفع حصتها السنويـة المقرر  للوكالة البالغـة 

  مليون دوالر( 411)ألونروا ضمن منحة المملكة للفلسطينيين والبالغـة مليون دوالر أمريكي لوكالة ا( 42)مبلغ. 

 غز  قطاع إعمار إلعاد  أمريكي دوالر مليار مبلغ. 

 والمستلزمات األدوية نق  أعباء لمواجهة تخصيصج تم الفلسطينية الصحة لوزار  م4102 عامدوالر أمريكي  مليون (06.6) مبلغ 

 . غز  بقطاع الفلسطيني الشعب على اإلسرائيلية االعتداءات ظل في والمصابين الجرحى لعالج العاجلة الطبية

  للهالل األحمر الفلسطيني لتأمين االحتياجات الطبية واإلسعافية العاجلة للجرحى م 0104م عا دوالر أمريكيمليون ( 53.3)مبلغ

 .طفال والنساء من الشعب الفلسطيني في قطاع غز والمصابين جراء االعتداءات التي طالت اآلالف من األبرياء غالبيتهم من األ

 مختلفة، ولمشاريع غز ، إعمار وإلعاد  والقدس، األقصى لصندوقي لفلسطين منحة م4104 عام دوالر أمريكي( مليون 066.6) مبلغ 

 .غز  في الصحية العناية لنظام الطارئة المساعد  ولبرنامج الفلسطينية، السلطة ولدعم

 م.4104 عام السوري لالئتالف عينية مساعدات لتأمين دوالر أمريكي مليون( 011) مبلغ 

 م.4104 عام باألردن السوريين النازحين إلغاثة وخيام، وبسط بطانيات عن عبار  دوالر أمريكي مليون (033.3) مبلغ 

 عام سوريا في األشقاء لنصر  السعودية الوطنية للحملة وتسليمها تأمينها تم خيمة( 2011) قيمة دوالر أمريكي مليون (9.8) مبلغ 

 م.4104

 لالجئين األونروا لوكالة دوالر أمريكيمليون ( 01) مبلغ منها خص  السوريين الالجئين لدعم دوالر أمريكي مليون (81) مبلغ 

 الصندوق في المملكة مساهمة دوالر أمريكيمليون ( 0) ومبلغ واألردن ولبنان سوريا داخل السورية األزمة من المتضررين الفلسطينيين

 م.4104 عام سوريا لدعم للمانحين االئتماني

 م.4104 عام للسودان طارئة إغاثية مساعدات قيمة دوالر أمريكي مليون (01) مبلغ 

 م.4104 عام الصومال في الصحي القطاع لدعم دوالر أمريكي مليون (0) مبلغ 

  المملكة كمساعد  غير مسترد  للشعب العراقي المتضرر من النزاعات المسلحة،  تبرع من م0104م دوالر أمريكي عا مليون (011)مبلغ

ع مبمن فيهم النازحون وتم تقديمها عبر األمم المتحد  ومنظماتها اإلنسانية منعاً لتوظيفها ألهداف سياسية بعيد  عن جوانبها اإلنسانية، 

اف الشعب العراقي بغض النظر عن انتماءاتهم الدينية أو المذهبية متابعة المملكة لضمان وصول المساعدات للمتضررين من كافة أطي

 .أو العرقية

  م.4104لليمن عام  دوالر أمريكيمليار ( 5.9)مبلغ 

  إلعاد  تأهيل مستشفى عدن العام وإنشاء مركز للقلب في اليمن، ولمحطة  م0100م منحة لليمن عا دوالر أمريكيمليون ( 00.6)مبلغ

 .الثانية، ولألشغال العامة، ولبرنامج الطرق الريفية، ولمشروع الطاقة الخاصة كهرباء مأرب الغازية

  في المائة من مجموع المساعدات التي قدمت  04دوالر أمريكي عقب الحرب اإلسرائيلية على لبنان، يمثل نسبة مليون  (620)مبلغ

 .للبنان من باقي الدول الداعمة

 الوطني كينيا مستشفى في الحروق ومركز األطفال طوارئ مركز إنشاء دعم م4112 عام دوالر أمريكيمليون ( 6.4) مبلغ . 

 العرقي والتطهير اإلنسان حقوق انتهاكات من لج يتعرضون لما( ميانمار) لمسلمي مساعد م 0100م عا دوالر أمريكيمليون ( 01) مبلغ 

 .القسري والتشريد واالغتصاب والقتل

  منح للسودان لدعم األوضاع اإلنسانية في إقليم دارفور، وإلنشاء مركزي التدريب المهني م 0100 عام دوالر أمريكيمليون ( 4.3)مبلغ

 .في مدينتي كادوقلي والدمازين

 السعودية وللمساهمة الزلزال من المتضرر  المناطق إعمار إلعاد  لباكستان منحم 0100م عا دوالر أمريكيمليون ( 39.4) لاير مبلغ 

 .والفيضانات النزاع من والمتضررين للمبعدين سانيةاإلن المبادر  في
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 للتنمية العربي الخليج برنامج في المملكة مساهمة ريـالمليون ( 24.6) مبلغ. 


