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 املقدمة  -أوال   

 تُ ّدم اململكا ال ربةا الس وييا ت ريرها الثالث ي إطال اجلولا الثالثا مخن للةخا اتسخت را  -1
  و خخرالاس سلخخخ  ا خخون ا نسخخخا  60/251الخخدولم الشخخامم  يمخخخر  ب خخرال اجلم ةخخخا ال امخخا ل خخخ  

. ويرصخخد الت ريخخر الت خخدم اجمخخرت ي سخخاا ت  يخخ  و ايخخا 17/119  ول خخ  16/21  ول خخ  5/1 ل خخ 
م واخخخخخخخ  2013ا خخخخخخخون ا نسخخخخخخخا  ي اململكخخخخخخخا ال ربةخخخخخخخا السخخخخخخخ وييا  خخخخخخخرا املخخخخخخخدة مخخخخخخخن يولةخخخخخخخو 

لت امخخخخاس اململكخخخخا  والتوصخخخخةاس الخخخخجل  ُخخخخدم   خخخخا  خخخخرا اجلولخخخخا الثانةخخخخا م  يمخخخخر  ا2018 يولةخخخخو
 م  والجل اظة  بتأيةدها بشكم وامم  و ا ئي.2013لرست را  الدولم الشامم ي يام 

( 308ب خخخخخخخرالا ل خخخخخخخ    الخخخخخخخجل   رهخخخخخخخا سلخخخخخخخ  الخخخخخخخوتلا مل 2030صخخخخخخخدلس مللليخخخخخخخا اململكخخخخخخخا  -2
 دي السةاسخاس ال اّمخا يخ م(؛ لتكخو  منجاخا  2016 بريخم  25املوافخ    ه18/7/1437 واتليخ

ي إطخخال قرقخخا حمخخاول  ومخخا وهدجخخا   مخخن قخخرواس اململكخخاإمكخخا س    ويوظخخ والخخربامو واملدخخايلاس
ويندلج حت  وم حمول يدي من امهخدا   طموحمل طن و   وا تصاي م يهر  و اةومستمع هي: مل

 - نصخخا  ونخخمنا   -تناولخخ    ومخخا  و غخخم مدا خخر   خخون ا نسخخا  الخخجل ت ولخخو مخخن التدخخا  مدا خخر
 ال مم  وا ون املخر ة والفلخمو اممن  والصحا  احل  ي   برتها:ومن يديا  من ا ون ا نسا   

ذوم ا يا خخا واملسخخنا  واحلخخ  ي التنمةخخا  وت  يخخ  املشخخالوا ي احلةخخاة السةاسخخةا وال امخخا  وتكخخوين و 
ام خخخرو. وتد خخخا   خخخ ا الرليخخخا  ات تصخخخايياو مخخخن احل خخخون اتاتمايةخخخا  ويخخخديا  اجلم ةخخخاس وييمجخخخا  

 م.2030الربامو وا ارا اس والتدابم التنلة يا لرليا اململكا ال ديد من إطرن مت الفمواا 
( بر سخخا  لتح ةخخ  الرليخخا  وهخخي: بخخر مو  دمخخا نخخةو  12و خخد اُيتمخخدس  ائمخخا ت خخ    -3

الر ن  وبر مو التحوا الوطين  وبخر مو صخندون اتسختثمالاس ال امخا  وبخر مو تفخوير الصخنايا 
الوطنةا واخلدماس اللواستةا  وبر مو تفوير ال فاع املايل  وبر مو اخوية احلةخاة  وبخر مو لايية 

واس الوطنةخخخا  وبخخخر مو الشخخخراواس اتسخخخاناتةاةا  وبخخخر مو ا سخخخكا   وبخخخر مو الت صخخخة   الشخخخر 
وبر مو ت  ي  الش صةا الوطنةا  وبر مو التوات  املخايل. ومل يخد مخن امل لومخاس اخوا هخ ا الخربامو 

 . http://vision2030.gov.sa/enيراى تايلة مو ع الرليا يلى الرابط: 

 (1 املنهج املتبع إلعداد التقرير -اثنيا   
 مرس يملةا إيداي الت رير ب دة مراام يلى النحو اآليت: -4

: منخ     اُيتمخد ت ريخر اململكخا بشخأ  مو لجخا  مرالا متاب ا التوصةاس السخاب ا   ( 
الخخخدولم الشخخخامم  ي الخخخدولة مخخخن التوصخخخةاس الخخخجل  خخخدم   خخخا  خخخرا اجلولخخخا الثانةخخخا لرسخخخت را  

م  وال مخخخم اخخخالم يلخخخى متاب خخخا 2014مخخخال   19اخلامسخخخا وال شخخخرين ولخخخ  ا خخخون ا نسخخخا  ي 
التوصةاس الجل اظة  بتأيةدها بشكمم وامم  و ا ئي من  دم هةئا ا ون ا نسا   و د صدل 

م(  ال انخخي 2016مخخال   21ه املوافخخ   12/6/1437واتليخخخ  28277السخخامي ل خخ   اممخخر
ل خخخما  تل ةخخخم   يلخخخى  ةخخخع اجلجخخخاس امل نةخخخا الت خخخاو  التخخخام مخخخع هةئخخخا ا خخخون ا نسخخخا التأوةخخخد 

يلخ م مل اجلخا  واخ   مونخع التنلةخ   وال مخم يلخى اوخاذ مخاجا اململكخا  وونخ   يخدهتا التوصةاس الجل
 ومخخا مت إنشخخا  للةخخخا وطنةخخا  اللانخخا الدائمخخا  يخخخداي  تنلةخخ ها جخخخا و ال صخخول الخخجل  خخد ت خخان  تل ةل

 18ه املوافخخخخ   27/3/1436واتليخخخخخ  13084السخخخخامي  مشخخخخروياس الت خخخخالير( رواخخخخل اممخخخخر
م( وت  إبيداي ت خالير اململكخا املتصخلا اتلا ةخاس ا خون ا نسخا   الخجل  صخدح  2015 يناير

http://vision2030.gov.sa/en
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طرفا  فةجا  وت اليرهخا اخلاصخا يلةخا اتسخت را  الخدولم الشخامم  ومتاب خا التوصخةاس الصخايلة يخن 
 اهديا ا  لةمةا والدولةا  وللةا اتست را  الدولم الشامم  وت   هخ ا اللانخا يخديا  ا ةئاس الت

 من اجلجاس احلكومةا امل نةا  وت مم الشراوا مع مؤسساس اوتمع املدين؛
مرالا التح م: لو س ه ا املرالا يلخى ت ويخد  ي خا  اللانخا املكللخا إبيخداي   ب( 

ملخدين  امل خال  واملجخالاس الرتمخا  الخجل تتفلدجخا يملةخا إيخداي الت رير  وممثلي مؤسساس اوتمخع ا
الت رير  من  را الدولاس التدليدةا  وولش ال مم  و د مت استثمال م ورة التلاه  للت او  اللين 

م ي هخخ ا 2012الخجل  برمتجخا اململكخخا ال ربةخا السخ وييا مخخع امللونخةا السخامةا حل خخون ا نسخا  ي 
يدي من الدولاس التدليدةا  وولش ال مخم  لرفخع ال خدلاس الوطنةخا ي سخاا  الشأ   اةث مت ي د

الت او  اممثم مع للةا اتست را  الدولم الشخامم   خالف فةجخا مخدلبو  م تمخدو  مخن امللونخةا 
 السامةا حل ون ا نسا ؛

مرالخا  خخع امل لومخاس: ي إطخخال هخ ا املرالخخا  مت تخوفم امل لومخخاس الرتمخا الخخجل   ج( 
تفلدجخخخا الت ريخخخر  و خخخد مت اتسخخختناي ي يملةخخخا تخخخوفم امل لومخخخاس يلخخخى مدخخخاي    جخخخا: املونخخخويةا  ي

والشلافةا  والتوقة   ومت ي د ل ا اس مع ممثلي مؤسساس اوتمع املدين للحصوا يلخى مخا يتخوفر 
 لديجا من م لوماس ذاس ير ا  ومراا ا امل لوماس املتوافرة؛

هخخخ ا املرالخخخا ونخخخع امل لومخخخاس املتخخخوافرة ي املوانخخخع  مرالخخخا الصخخخةاغا: مت  خخخرا  ي( 
املناسخخدا مخخن الت ريخخر  اتسخختناي إم م خخايم منجاةخخا   جخخا: ات تصخخال يلخخى امل لومخخاس ال امخخا الخخجل 
تسخخايد يلخخى فجخخ  احلالخخا بشخخكم يخخام  والانوةخخ  يلخخى اجلجخخوي املت خخ ة وا  خخاتاس املتح  خخا ذاس 

ملكا  را اجلولا الثانةا لرست را   واست دام املصفلحاس اتلتدا  التوصةاس الجل  يدهتا امل
 اللنةا لتةسم  را ة ومنا شا الت رير  و د  لص  ه ا املرالا إم إيداي مشروع الت رير؛

ممثلخو مؤسسخخاس  -ي هخخ ا املرالخا  -مرالخا املراا خا واملشخخاولة الوطنةخا: ُييخي   ه( 
 شت   و خد مت إنخلا  ال ديخد مخن الت خديرس يلةخ   ومت اوتمع املدين  ملراا ا مشروع الت رير ومنا

 اتنتجا  إم ه ا الوقة ا.

 (2 اإل ار العاً حلماية وتعزيز حقوق اإلنسان -اثلثا   
 اإل ار القانوين -ألف 

ا نخخافا إم امنظمخخا وال وايخخد ال انونةخخا ذاس الصخخلا   خخون ا نسخخا ؛ صخخدلس  خخرا  -5
ديخخخد مخخخن امنظمخخخا واللخخخوائل واموامخخخر وال خخخرالاس وغمهخخخا مخخخن ال وايخخخد املخخخدة الخخخجل يافةجخخخا الت ريخخخر ال 

ال انونةا  ف ر  ين ت ديم ال ديد من امنظما واللوائل ذاس ال ر ا   ون ا نسا   وفةما يلي 
 ير  موا  مبرت تلك ال وايد ال انونةا. 

 األنظمة واللوائح  

 (3 نظاً احلماية مم اإليذاء  

 21 ه املوافخخخخ  15/11/1434( واتليخخخخخ 52صخخخخدل رواخخخخل املرسخخخخوم امللكخخخخي ل خخخخ   م/ -6
الخخجل   لةشخخكم  اخخد امطخخر الوطنةخخا ا امخخا للتصخخدم م خخكاا ا يخخ ا  امل تللخخا م(؛2013سخخدتمرب 
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 د تواا  يديا  من فئاس اوتمع  ويجخد  النظخام إم نخما  تخوفم احلمايخا مخن ا يخ ا  ر تلخ  
يدة وامل اجلخخخا  وال مخخخم يلخخخى تخخخوفم ا يخخخوا  والريايخخخا اتاتمايةخخخا والنلسخخخةا  نوايخخخ   وت خخخد  املسخخخا

والصحةا  واواذ ا ارا اس النظامةا الرتمخا ملسخا لا املتسخدل وم ا دتخ   ونشخر التويةخا بخا  فخراي 
و د صدلس الرئحا التنلة يا لنظام احلمايا من  اوتمع اوا ملجوم ا ي ا  واآلاثل املانتدا يلة .

ه 8/5/1435( واتليخخخخ 43047يخخخ ا  رواخخخل  خخخرال وتيخخخر ال مخخخم والتنمةخخخا اتاتمايةخخخا ل خخخ   ا 
 م(  وت من  يديا  من اآللةاس التنلة يا ل اكام الوالية ي النظام.2014مال   9املواف   

 نظاً التأمني ضد التعطل عم العمل  

 13املوافخخ   ه  1435/  3/  12( بتخخاليخ 18صخخدل رواخخل املرسخخوم امللكخخي ل خخ   م/ -7
ويكلخخم هخخ ا النظخخام ت خخد  الت خخويل لل مخخاا ال خخاطلا يخخن ال مخخم وفخخ  نخخوابط م(  2014ينخخاير 

 .حمدية  وذلك ا  يتمكن ال امم من ال وية مل اولا ال مم

 (4 نظاً الرعاية الصحية النفسية  

 17املوافخخخخخخخخخخخ    ه20/9/1435اتليخخخخخخخخخخخخ و ( 56املرسخخخخخخخخخخخوم امللكخخخخخخخخخخخي ل خخخخخخخخخخخ   م/ صخخخخخخخخخخخدل -8
( إم تنظخخخخة  وت  يخخخخ  الريايخخخخا الصخخخخحةا النلسخخخخةا 2الخخخخ م يجخخخخد  وف خخخخا  للمخخخخاية   ( م2014 يولةخخخخو

 الرتما للمرنى النلسةا  و ايا ا و ج   والظ ورامتج  و سره  واوتمع.

 (5 نظاً محاية الطفل  

 25  املوافخخخخخخ  ه3/2/1436 ( واتليخخخخخخخ14/ م ل خخخخخخ  امللكخخخخخخي رواخخخخخخل املرسخخخخخخوم صخخخخخخدل -9
يمخخرا مخخن  خخرا  مخخن يشخخرة الثامنخخا يتاخخاوت مل  خخ   وخخم  مخخيوهخخو نظخخام  ي م( 2014 نخخوفمرب
( منخخخ  إم 2 مخخا. ويجخخخد  النظخخام  سخخخل املخخاية   يت خخر   خخخد اللخخ ين وا  خخخاا ا يخخ ا  موااجخخا

التأوةد يلى ما  رلت  الشري ا ا سرمةا  وامنظما واتتلا ةخاس الدولةخا الخجل تكخو  اململكخا طرفخا  
وحتمة  من وم   كاا ا ي ا  وا  اا  وتؤود يلى نشر الويي فةجا  والجل حتلظ ا ون الفلم 

و د صدلس الرئحا    ون الفلم والت ري  هبا  وخباصا ما يرتدط  مايت  من ا ي ا  وا  اا 
( 56386التنلة يخخخخخخخا لنظخخخخخخخام  ايخخخخخخخا الفلخخخخخخخم ب خخخخخخخرال وتيخخخخخخخر ال مخخخخخخخم والتنمةخخخخخخخا اتاتمايةخخخخخخخا ل خخخخخخخ   

م( مت خمنا اماكخام التلصخةلةا املت ل خا بتنلةخ  2015  بريخم 5ه املواف   16/6/1436 واتليخ
 النظام.

 (6 نظاً اجلمعيات واملؤسسات األهلية  

 1ه املوافخخخخخخخخخخخخخخ   19/2/1437( واتليخخخخخخخخخخخخخخ 8صخخخخخخخخخخخخخدل املرسخخخخخخخخخخخخخخوم امللكخخخخخخخخخخخخخي ل خخخخخخخخخخخخخخ   م/ -10
م(  ويجخخخد  إم تنظخخخة  ال مخخخم امهلخخخي وتفخخخويرا و ايتخخخ   وا سخخخجام ي التنمةخخخا 2015 ييسخخخمرب

ا ا املواطن ي إيالة اوتمع وتفويرا  وتل ةم ق افخا ال مخم التفخويي بخا  فخراي الوطنةا  وت  ي  مس
اوتمخخخخخع  وحت ةخخخخخ  التكافخخخخخم اتاتمخخخخخايي  و خخخخخد     النظخخخخخام بخخخخخوتالة ال مخخخخخم والتنمةخخخخخا اتاتمايةخخخخخا 
الان خخخخخخة  للام ةخخخخخخاس واملؤسسخخخخخخاس  وال مخخخخخخم يلخخخخخخى تفوير خخخخخخا  وت خخخخخخد  ا يخخخخخخا س احلكومةخخخخخخا 

ل مم التفويي ي اوتمع. وفةما يت ل  بتةسم ا ارا اس؛ ف د ت خمن للام ةاس  ونشر ق افا ا
(    ي خخخدم طلخخخل إنشخخخا  اجلم ةخخخا مخخخن يخخخدي ت ي خخخم يخخخن  يشخخخرة(   خخخ ا  8النظخخخام ي مايتخخخ   

سخخ وييا مخخن ذوم الصخخلا الفدة ةخخا  و اتيتداليخخا ب خخد    وخخا  احلخخد امي  ل خخدي م خخدمي طلخخل 
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الة ال مخخم والتنمةخخا اتاتمايةخخا الخخري يلخخى طلخخل إنشخخا  ا نشخخا   يشخخرين(   صخخا   و نخخ  يلخخى وت 
اجلم ةا  را  ستا( يوما  من اتليخ استكماا مسوغاس الفلل  ويخدم الخري  خرا هخ ا املخدة 

 ي د رثابا مواف ا يلى إنشا  اجلم ةا.

 (7 نظاً مكالحة جرائم اإلرهاب ومتويله  

 1املوافخخخخخخخخخخخ    ه2/1439 /12اتليخخخخخخخخخخخخ و ( 21املرسخخخخخخخخخخخوم امللكخخخخخخخخخخخي ل خخخخخخخخخخخ   م/ صخخخخخخخخخخخدل -11
يخخر   اجلر خخا ا لهابةخخا  واجلوانخخل ا ارائةخخا املت ل خخا ال خخدل والتو ةخخ   م(  الخخ م2017 نخخوفمرب

ذاس الصخخلا  واخخدي اجلخخرائ  وتووةخم اجمخخاما وا فخخراج املؤ خخ   واجمكمخخا امل تصخخا ي نظخخر ال  خخااي 
 وال  واس.

 (8 نظاً اإلعالً املرئي واملسموع  

 13ه املوافخخخخخ   25/3/1439( واتليخخخخخخ 33املرسخخخخخوم امللكخخخخخي ل خخخخخ   م/صخخخخخدل رواخخخخخل  -12
( يخخدم الت خخر  إم مخخا مخخن  خخأن  إاثلة الن خخراس واللر خخا 5م(  وت خخمن ي املخخاية  2017ييسخخمرب 

والكراهةخخخخا بخخخخا املخخخخواطنا  والتحخخخخريل يلخخخخى ال نخخخخ   وهتديخخخخد السخخخخل  اوتم خخخخي  وااخخخخانام الخخخخ اس 
 ا نسانةا.

 ة العوز املناعي املكتسب )اإليدز( وحقوق املصابني وواجباهتمنظاً الو اية مم متالزم  

 3ه املوافخخخخخخخخخخخخ   16/4/1439( واتليخخخخخخخخخخخخخ 41صخخخخخخخخخخخخدل املرسخخخخخخخخخخخخوم امللكخخخخخخخخخخخخي ل خخخخخخخخخخخخ   م/ -13
( تصخخخخنة  ا يخخخخدت ألنخخخخ  مخخخخن اممخخخخرا  امل ديخخخخا  3( و 2م(  وت خخخخمن ي املخخخخايتا  2018 ينخخخخاير

والتأهةم الرتما للمصخابا  ونخما  واجمافظا يلى ا ون املصابا وخمالفةج   ونما  الريايا 
ا خو ج  اتسخختمرال ي الت لخة  وال مخخم  وإلخخ ام اجلجخاس الصخخحةا بت خخد  الريايخا الصخخحةا واملشخخولة 

  والدي  النلسي للمصابا وااانام ا و ج .

 نظاً مكالحة جرمية التحرش  

 31ه املوافخخخخخخخخخخخ   16/9/1439( واتليخخخخخخخخخخخخ 96صخخخخخخخخخخخدل املرسخخخخخخخخخخخوم امللكخخخخخخخخخخخي ل خخخخخخخخخخخ   م/ -14
( ويجد  إم مكافحا ار ا التحرش  واحلةلولا يو  و ويجا  وتفدة  ال  وبا يلخى 2018 ايوم

مرتكدةجا  و ايا اوين يلة   وذلك صةانا خلصوصةا اللري وورامت  واريت  الش صةا الجل وللتجخا 
  اكام الشري ا ا سرمةا وامنظما.

 (9 نظاً األحداث  

 31ه املوافخخخخخخخخ   18/11/1439( واتليخخخخخخخخخ 113صخخخخخخخخدل املرسخخخخخخخخوم امللكخخخخخخخخي ل خخخخخخخخ   م/ -15
(  وت من اماكام وا ارا اس الرتما للت امخم مخع اماخداجل اجلخاقا و  خاايه  2018 يولة 

رخخخا ي ذلخخخخك إاخخخخرا اس ا ي خخخا  وال خخخخدل والتح ةخخخخ  واجماومخخخا رخخخخا يخخخختر م مخخخع  يمخخخخاله  وي خخخخ  
 احلدجل ي ساا ال دالا اجلنائةا. املصلحا ي ت و  سلووةاهت   و د اا  ه ا النظام لة  ت ا ون
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 األوامر امللكية واألوامر السامية و رارات جملس الوزراء  

 ً(2013يوليو  30ه املوالق )22/9/1434واتريخ  35362األمر السامي ر م   

لتمكخا   بتجةئخا الدةئخا ال مرانةخا  لرب مو الوصوا الشخامم  إب رال اميلا ا ل اييا   ى -16
 ا يا ا من ال ةش است رلةا واندمااج  ي اوتمع. ام  ا  ذوم

 ً(2014يناير  6ه املوالق )5/3/1435( واتريخ 82 رار جملس الوزراء ر م )  

املواف خخخا يلخخخى تنظخخخة  الخخخدي  السخخخكين  و خخخد اخخخا  هخخخ ا التنظخخخة  وتئحتخخخ  التنلة يخخخا   صخخخدل -17
  .وأاد التدابم التشري ةا الرامةا إم ت  ي  احل  ي السكن

 (2014أغسطس  25ه املوالق )29/10/1435واتريخ  418 رار جملس الوزراء ر م   

ال انخي بتكخوين اولخخ  الصخحي السخخ ويم الخ م  خخت  بونخع التنظخخة  املرئخ  لتشخخاةم  -18
املستشخخخخلةاس الخخخخجل تخخخخديرها الخخخخوتالاس واجلجخخخخاس احلكومةخخخخا  والتنسخخخخة  بةخخخخنج  ي  خخخخدماس الريايخخخخا 

  الفيب وأتمخا اميويخا واملسختل ماس الفدةخا  وتفخوير الدةئخا الصخحةا  الصحةا وا س ا  وا  ر
 ويلاسا مستوو اخلدماس الصحةا وت و جا.

 ً(2016أبريل  25املوالق ) ه18/7/1437( واتريخ 308ر م ) جملس الوزراء رار   

مل و ةخخام سلخخ  الشخخؤو  ات تصخخاييا والتنمةخخا 2030  خخى املواف خخا يلخخى مللليخخا اململكخخا  -19
بونخخع اآللةخخاس والانتةدخخاس الرتمخخخا لتنلةخخ  هخخ ا الرليخخا  ومتاب خخخا ذلخخك  و ةخخام الخخوتالاس واماجخخخ ة 

 اواذ ما يل م لتنلة  ه ا الرليا. -ومٌّ فةما  ص    -احلكومةا ام رو 

 (10 ً(2017مارس  15ه املوالق )16/6/1438واتريخ  27808األمر السامي ر م   

امسرم  وا ارا اس املثلى مل اجلا ال  خااي املت ل خا الوتيخا دلاسا   ااي ال ن    ى ب -20
وا خخخاناح الت خخخديرس املناسخخخدا   مراا خخخا امنظمخخخا ذاس ال ر خخخامخخخا اخخخا  فةخخخ :  مخخخن  بخخخرت  و واحل خخخانا

واحل انا وغمها من ال  ااي   إيداي مدونا إل اييا تويويا ب  ااي ال ن  امسرم ياماو   يلةجا
رشخخالوا اجلجخخاس ذاس   مخخن الخخربامو لل  خخاة ي  ةخخع منخخاط  اململكخخاتنظخخة  يخخدي   و ذاس الصخخلا

 .ال ر ا

 (11 ً(2017أبريل  18املوالق ) ه21/7/1438واتريخ  33322األمر السامي ر م   

  خ   ل خخريلخى  ةخخع اجلجخاس امل نةخا ب خخدم مفالدخا املخخر ة احلصخوا يلخى مواف خخا   وخد -21
ييخخخ  هةئخخخا ا خخخون ا نسخخخا  لتتخخخوم   و اس اخلاصخخخا هبخخخاينخخخد ت خخخد  اخلخخخدماس  خخخا  و إ خخخا  ا اخخخرا 

مخخن  خخرا  فخخا  خخاملا  إطخخرن بخخرامو للت ريخخ  اتتلا ةخخاس الدولةخخا الخخجل ان خخم  إلةجخخا اململكخخا
  للتويةا   ون املر ة.
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 (2016أبريل  11ه املوالق )4/7/1437واتريخ  289 رار جملس الوزراء ر م   

 ةئخخخا اممخخخر امل خخخرو  والنجخخخي يخخخن املنكخخخر؛ مت مخخخن ال انخخخي املواف خخخا يلخخخى تنظخخخة  اديخخخد  -22
 رلخخ  حتديخخد ا تصاصخخاس ا ةئخخا  وونخخع ا اخخرا اس والتخخدابم الكلةلخخا رمالسخختجا التنسخخة  مخخع 

  اج ة ال دط اجلنائي.

  (12 ً(2017يونيو  17ه املوالق )22/9/1438واتريخ  240األمر امللكي ر م أ/  

واتييخخا  ال خخاممل لةصخخدل ملالنةابخخا ال امخخامل ومنحجخخا   خخى بت خخديم مسخخمى ملهةئخخا التح ةخخ   -23
 اتست را التام ي م اولا مجامجا  والتداطجا امللك املدا رة.

أغسررررررطس  7ه املوالررررررق )15/11/1438( واتريررررررخ 679ر ررررررم )  رررررررار جملررررررس الرررررروزراء  
2017)ً 

للمسخخختلةدين يو   صخخخرفجااملواف خخخا يلخخخى تنظخخخة  صخخخندون النل خخخا  هبخخخد  نخخخما    خخخى  -24
( صر  النل ا ملن صدل ل  اكخ    خائي اسختح ا جا  4وف ا  للماية   الصندون ويتوم   مأت

ملخخن صخخدل لخخ   مخخر   خخائي هبخخا وت تخخ اا مفالدتخخ  هبخخا  وصخخرفجاومل ينلخخ  ي غخخم اخخاتس ا يسخخال  
 .منظولة  مام اجمكما  وصر  نل ا مؤ تا للمستلةد  دم صدول اك  النل ا

 (13 ً(2017سبتمرب  26ه املوالق )6/1/1439اتريخ و  905األمر السامي ر م   

رخخا فةجخخا إصخخدال ل خخ   -  خخى ايتمخخاي تفدةخخ   اكخخام نظخخام املخخرول وتئحتخخ  التنلة يخخا  -25
 لل وول وا  جل يلى ادم سوا . -ال ةاية 

 أبرز األنظمة اليت مت تعديلها  

 (14 نظاً اإلجراءات اجلزائية  

( 2رواخخخخخخخخل املرسخخخخخخخخوم امللكخخخخخخخخي ل خخخخخخخخ   م/ اجمخخخخخخخخّدجلصخخخخخخخخدل نظخخخخخخخخام ا اخخخخخخخخرا اس اجل ائةخخخخخخخخا  -26
الخخخن  يلخخخى واخخخوب ت ريخخخ   مت خخخمنا  م(  2013نخخخوفمرب  25ه املوافخخخ   22/1/1435 واتليخخخخ

إلخخ ام   ( منخخ34اةخخث ت خخمن  املخخاية    مدخخد  بخخرا ة املخختج ت النظخخام يخخ  و (  4املخختج    و خخ   املخخاية 
  وإذا تخرال واخوي يتئخم وافةخا يلخى لام ال دط اجلنائي بسماع   واا املتج  امل دو  يلة  فولا  

 خرا  يسختاوب الخ م بخل يلةخ       ( سخايا مخع اجم خر إم اجم خ 24فمسخل   خرا    اهتام 
 و تو ةل   إذا تدخا    اميلخا وافةخا نخدا ي ار خا ودخمة   و    فراج ين ا أيمر مث  ( سايا24 

يلخخى اخخ   -صخخرااا   -الخخن  النظخخام  . ومخخا ت خخمنوانخخ  مصخخلحا التح ةخخ  تسخختوال تو ةلخخ 
 اتسخخت انا رخخن يخخدافع ينخخ  ي مخخرالجل التح ةخخ  واجماومخخا  وإذا مل يكخخن لخخ  ال خخدلة املالةخخاي املخختج  
اتسخخت انا رحخخام  فلخخ     يفلخخل مخخن اجمكمخخا    تنخخدب لخخ  حمامةخخا  للخخدفاع ينخخ  يلخخى نل خخا  يلخخى
أتاةخخم  سخخلفا ى النظخخام ال انخخي  ويدخخا النظخخام وتئحتخخ  التنلة يخخا وةلةخخا ذلخخك  ومخخا  يفخخ  الدولخخا

إذا ل و مخن   خرن اجمكخوم   إي ا  تنلةخ  ي وبخا السخان الت  يريخا ي احلخ  ال خامتنلة  احلك   و 
 و مانخخة   و سخخن   و ظروفخخ  الش صخةا  و الظخخرو  الخخجل التكدخخ  فةجخا اجلر خخا  و غخخم ذلخخك  يلةخ 

مخخن مخخا يد خخث يلخخى ال نايخخا بو خخ  التنلةخخ . و خخد صخخدلس الرئحخخا التنلة يخخا للنظخخام رواخخل  خخرال 
 ه  مت منا تلصةر  ل اكام الوالية فة .21/3/1436( واتليخ 142 سل  الوتلا  ل   
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 (15 نظاً العمل  

( م2015مخخال   25ه املوافخ   5/6/1436واتليخخ  46صخدل املرسخوم امللكخي ل خ  م/ -27
الصخايل رواخل املرسخوم   الخجل ت خمنجا نظخام ال مخم املخوايال اني املواف ا يلخى ت خديم يخدي مخن 

م(  ومخخن تلخخخك 2005سخخدتمرب  27ه املوافخخخ    1426/  8/  23 بتخخاليخ (51/ل خخ   مامللكخخي 
تئحخا تنظخة  ال مخم ي مكخا  ظخاهر ي املنشخأة  و  م  إبيخر ال مخم  الت ديرس؛ إلخ ام صخاال

(. ومخخا ت خخمن  الت خخديرس يخخدم 13وسخخةلا   خخرو تكلخخم يلخخ  اخلانخخ ا لخخ  ألاكامجخخا  املخخاية 
مكخا  يملخ  امصخلي إم مكخا  ل خر ي ت خي تاةخم  مخن-وتابخا  - اوات ن م ال امم بام مواف ت 

ال امخم  وثخر مخن سخ  سخاياس متتالةخا يو  فخانة  تشخاةم امالنظخ اظخرو (. 58حمم إ امت   املاية 
 للرااا والصرة والف ام ت ت م ين نصخ  سخايا ي املخرة الوااخدة  خرا سمخوع سخاياس ال مخم

  (.101 املاية 

 (16 الصكوك اإل ليمية والدولية حلقوق اإلنسان  

يلى يلاسا ال جدين الدولةا اخلاصا   خون ا نسخا   ال جخد  -االةا   -برم ال مم  -28
الدويل اخلا  احل ون املدنةا والسةاسةا  وال جد الدويل اخلا  احل ون ات تصاييا واتاتمايةا 
والث افةا( للنظر ي اتن مام إلةجما ي إطال جلنا اكومةا لفة ا املستوو. وما ت وم هةئا ا ون 

( من تنظةمجا؛ إببدا  الر م ي الصكوف الدولةا اخلاصا 5( من املاية  4رة  ا نسا  روال الل 
  خخخخخون ا نسخخخخخا   فةمخخخخخا يت لخخخخخ  ان خخخخخمام اململكخخخخخا إلةجخخخخخا   و اماكخخخخخام الخخخخخوالية فةجخخخخخا. ومخخخخخا    

حلخخخد ا املت ل خخخام 1973واتليخخخخ ( 138منظمخخخا ال مخخخم ل خخخ    اتلا ةخخخا صخخخدح  طرف خخخا ي  اململكخخخا
 28 ه املوافخ  18/6/1434واتليخخ  37وال املرسوم امللكي ل   م/لسن اتست دام ر امي 
 م(.2013 بريم 

 (17 اخلطط والسياسات الو نية الرامية إىل محاية وتعزيز حقوق اإلنسان  

 18املوافخخخخخخخخخخخ    ه27/3/1436واتليخخخخخخخخخخخخ  13084السخخخخخخخخخخخامي ل خخخخخخخخخخخ   اممخخخخخخخخخخخرصخخخخخخخخخخخدل  -29
 خاملا   ون ا نسخا  ي اململكخاساناتةاةا وطنةا حلايلى ونع  ال اني املواف ا م(2015 يناير

مدخخخاي  الشخخخري ا  وفخخخ ا خخخون ا نسخخخا     ايخخخا وت  يخخخ إم  هتخخخد جلمةخخخع املدخخخاي  وامسخخخ  الخخخجل 
ذاس واتتلا ةخخاس ا  لةمةخخا والدولةخخا   وامنظمخخا ام خخرو  والنظخخام امساسخخي للحكخخ   ا سخخرمةا

اتسان خخخاي ب خخخدي مخخخن ا يخخخر س و الخخخجل  صخخخدح  اململكخخخا طرف خخخا فةجخخخا   الصخخخلا   خخخون ا نسخخخا  
ا ي نخخخو  الت امخخخاس اململكخخخا  ويخخخت  ال مخخخم االةخخخا  يلخخخى وبخخخرامو ومنخخخاهو ال مخخخم ا  لةمةخخخا والدولةخخخ

مشروع اتساناتةاةا من  را جلنا مكونخا مخن اجلجخاس احلكومةخا وغخم احلكومةخا ذاس ال ر خا  
دلاس املؤسسةا  واوتمع املدين  ( حماول هي: ا طال ال انوين  وال 6و د ت من  اتساناتةاةا  

و فخخخاع اميمخخخاا  وق افخخخا ا خخخون ا نسخخخا   والت خخخاو  ا  لةمخخخي والخخخدويل؛ ويندثخخخ  منجخخخا يخخخدي مخخخن 
 امهدا  والربامو واملدايلاس الجل تتناوا  ةع ا ون ا نسا . 

ه( 1441-ه1438مت إصدال اخلفا الوطنةخا ملكافحخا اخرائ  ات خال ام خ ا   ل يخوام   -30
م(  ومتثخخخخم هخخخخ ا اخلفخخخخا  اخخخخد التخخخدابم الرامةخخخخا إم احلمايخخخخا مخخخخن اخخخخرائ  ات خخخخال 2020-م2017ملوافخخخ   ا

 ام  ا  والو ايا منجا.
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( 227مت ايتمخخخخخخاي اتسخخخخخخاناتةاةا الوطنةخخخخخخا للمةخخخخخخاا رواخخخخخخل  خخخخخخرال سلخخخخخخ  الخخخخخخوتلا  ل خخخخخخ    -31
املستمر إم   م(؛ الجل هتد  إم نما  الوصوا2018يناير  23ه املواف   6/5/1439 واتليخ

ومةاس وافةا من املةاا املؤمنا ي احلاتس ال اييا وااتس الفوال   وحتسخا إيالة الفلخل يلخى 
املةاا ي  ةع اتست داماس  وت خد   خدماس مةخاا وصخر  صخحي يالةخا اجلخوية ومخوفرة للكللخا 

ظخخا يلخخى الدةئخخا ل خخما   سخخ ال م دولخخا  واجمافظخخا يلخخى مخخوالي املةخخاا وحتسخخا اسخخت دامجا مخخع اجماف
 اجملةا.
مت ايتمخخخاي اسخخخاناتةاةا اممخخخن الاخخخ ائي و فخخخا تنلةخخخ ها رواخخخل  خخخرال سلخخخ  الخخخوتلا  ل خخخ   -32
م(؛ وترتكخخخخخ  يلخخخخخى سسخخخخخا  هخخخخخدا  2018مخخخخخايو  1ه املوافخخخخخ   15/8/1439( واتليخخخخخخ 439 

 اسخخخاناتةاةا  تتمثخخخم ي حت ةخخخ  نظخخخام إنتخخخاج غخخخ ائي حملخخخي مسخخختدام للسخخخلع ذاس املةخخخ ة التلانخخخلةا 
وحت ةخخ  تنخخوع واسخخت رال ملصخخايل الاخخ ا  اخلالاةخخا  ونخخما  احلصخخوا يلخخى غخخ ا  لمخخن ي اململكخخا  
وتشخخاةع ال خخخاياس الا ائةخخخا الصخخخحةا واملتواتنخخخا  وبنخخا  ال خخخدلاس ملوااجخخخا امل خخخاطر املت ل خخخا اممخخخن 

 الا ائي.
( 454ومت ايتمخخخخخخاي اتسخخخخخخاناتةاةا الوطنةخخخخخخا للدةئخخخخخخا رواخخخخخخل  خخخخخخرال سلخخخخخخ  الخخخخخخوتلا  ل خخخخخخ    -33

م(؛ الخخخجل هتخخخد  إم املسخخخا ا ي ت  يخخخ  اخخخوية 2018مخخخايو  8ه املوافخخخ   22/8/1439 واتليخخخخ
احلةاة مفراي اوتمخع  وت  يخ  اتلتخ ام امنظمخا الدةئةخا  وحت ةخ    صخى  خدل مخن التكةخ  مخع التاخم 

نةخخخخا املنخخخخا ي  وييخخخخ  الدحخخخخث والتفخخخخوير والت نةخخخخاس الصخخخخدي ا للدةئخخخخا  وايتمخخخخاي  يلخخخخى امل خخخخايم املج
وام ر ةخخخخا ي إيالة وتشخخخخاةم  فايخخخخاس الدةئخخخخا واملصخخخخاي  واتلتخخخخ ام امل اهخخخخداس الدولةخخخخا  وت  يخخخخ  

 مشالوا مؤسساس اوتمع املدين ي  ايا الدةئا.

 اإل ار املؤسسي -ابء 
 ُنشخخئ   خخرا املخخدة الخخجل يافةجخخا الت ريخخر ال ديخخد مخخن امطخخر املؤسسخخةا  الخخجل تُ خخ   مايخخا  -34

ا نسخخا   مخخن  خخرا تنلةخخ  امنظمخخا واللخخوائل ذاس ال ر خخا هبخخا  واتتلا ةخخاس الخخجل  وت  يخخ  ا خخون
 صخدح  اململكخخا طرفخخا  فةجخا   و متاب خخا تنلةخخ  ذلخك  إنخخافا إم ت  يخخ  سخدم اتنتصخخا  ال  خخائةا 

 وا ياليا  ومن  برت تلك امطر.

 (18 هيئة تقومي التعليم  

 27ه املوافخخخخخخخخخ   27/2/1438 ( واتليخخخخخخخخخخ94صخخخخخخخخخدل  خخخخخخخخخرال سلخخخخخخخخخ  الخخخخخخخخخوتلا  ل خخخخخخخخخ    -35
ذاس   صخةا هةئخا  م(  املواف ا يلى الانتةداس التنظةمةا  ةئا ت و  الت لة   وهي2016 نوفمرب

الت لخخة   والاخخر  امسخخا  للجةئخخا هخخو ت خخو   ايتداليخخا مسخخت لا  تتمتخخع اتسخخت را ا يالم واملخخايل 
 خمراات .طين من  را حتسا   وولايت   ويي  التنمةا وات تصاي الو اويت من  ام لفع 

 (19 مركز التدريب العديل  

( 162ل خخخخخخخ    املخخخخخخخو ر مروخخخخخخخ  التخخخخخخخدليل ال خخخخخخخديل وف خخخخخخخا  ل خخخخخخخرال سلخخخخخخخ  الخخخخخخخوتلا  مت إنشخخخخخخخا  -36
نخخمن ا ةكخخم التنظةمخخي لخخوتالة ال خخدا   م( 2014فربايخخر  24املوافخخ    ه24/4/1435 واتليخخخ
 .لفع ولا ة وأتهةم ال  اة و يوا   هبد 
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 (20 السعودية للمحامنياهليئة   

 (317 صخخخخخدل تنظخخخخخة  ا ةئخخخخخا السخخخخخ وييا للمحخخخخخاما رواخخخخخل  خخخخخرال سلخخخخخ  الخخخخخوتلا  ل خخخخخ   -37
م(  مت منا يديا  من اماكام الجل مخن  خأ ا 2015 بريم  27  املواف  ه8/7/1436 واتليخ
 ت  ي  و ايا ا ون ا نسا .يول اجماما ي يي  

 (21 ل اإلنسانيةمركز امللك سلمان لإلغاثة واألعما  

هخخخخخو مروخخخخخ  خمصخخخخخ  م(  و 2015مخخخخخايو  13املوافخخخخخ    ه24/7/1436 بتخخخخخاليخ  ُنشخخخخخ  -38
ل يمخخخاا ا غاقةخخخا وا نسخخخانةا الدولةخخخا  ي مخخخم يخخخرب سمويخخخا مخخخن الخخخربامو املصخخخمما وفخخخ   اخخخدجل 

 الخجل ت خدمجا اململكخا وامل خو سربامو ا غاقخا لخلكي يكو  امتدايا  للدول احلةوم   النماذج ال املةا
  لت خخخخةش اةخخخخاة ور خخخخاو   ملسخخخخايدهتا ولفخخخخع م ا هتخخخخا الخخخخجل تت خخخخر  متمخخخخاس إنسخخخخانةا للماتم خخخخاس 
تواةد ال مم ا غاقي للمملكا ي اخلالج  والتنسة  بخا وافخا اجلجخاس ذاس ال ر خا  ويجد  إم

 .اميماا ا غاقةا  احلكومةا وغم احلكومةا(
(  ريكا  من 124( مشرويا  الت او  مع  439 و د متكن املرو  من  إنشائ  من تنلة   -39

 ( يولا اوا ال امل.40(  فايا  إنسانةا  مشل   12املنظماس الدولةا واملؤسساس اجملةا ي  

 اهليئة العامة لألو اف  

 8املوافخخخخخ    ه26/2/1437واتليخخخخخخ ( 11 م/ ملرسخخخخخوم امللكخخخخخي الكخخخخخر  ل خخخخخ  ُنشخخخخخئ  ا -40
امو خخخخخخخا  رخخخخخخخا ي خخخخخخخ ت يولهخخخخخخخا ي التنمةخخخخخخخا ات تصخخخخخخخاييا  هتخخخخخخخد  إم تنظخخخخخخخة م(  و 2015ييسخخخخخخخمرب 

 ال م ين ك  إباا  يلى االا ا ون ا نسا . ييواتاتمايةا والتكافم اتاتما

 (22 اهليئة العامة للثقالة  

 7ه املوافخخخخخخخخخخخ   30/7/1437( واتليخخخخخخخخخخخخ 133 ُنشخخخخخخخخخخخئ  اممخخخخخخخخخخخر امللكخخخخخخخخخخخي ل خخخخخخخخخخخ    / -41
ه 25/2/1439( واتليخخخخخ 120ل خخخخ    م(  وصخخخخدل تنظةمجخخخخا ب خخخخرال سلخخخخ  الخخخخوتلا 2016 مخخخخايو

م(  ومخخن  بخخرت ا تصاصخخاهتا اتهتمخخام بث افخخا خمتلخخ  فئخخاس اوتمخخع  2017نخخوفمرب  14املوافخخ   
 وال مم يلى تنمةتجا.

 اهليئة العامة للرتليه  

 7ه املوافخخخخخخخخخخخ   30/7/1437( واتليخخخخخخخخخخخخ 133 ُنشخخخخخخخخخخخئ  اممخخخخخخخخخخخر امللكخخخخخخخخخخخي ل خخخخخخخخخخخ    / -42
شخخخا  الانفةخخخ   ممخخخا يسخخخج  ي ت  يخخخ  يخخخديم مخخخن ا خخخون م(  ووخخخت  بكخخخم مخخخا يت لخخخ  بن2016 مخخخايو

 ا نسا .

 اهليئة العامة للرايضة  

م( 2016مخايو  7ه املوافخ  30/7/1437( واتليخخ 133ت من اممر امللكي ل خ    / -43
ي ف رتخخ   اتسخخ ا ( ت خخديم اسخخ  ملالرمسخخا ال امخخا لريايخخا الشخخدابمل لةكخخو  ملا ةئخخا ال امخخا للراينخخامل  

 لشؤو  الراينةا ووم ما يتصم هبا من  نشفا.ووت  ا ةئا ا
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 (23 جملس شؤون األسرة  

 25املوافخخ    ه20/10/1437واتليخخخ  (443 ل خخ   املخخو ر  خخرال سلخخ  الخخوتلا  نشخخ  ب -44
     ( مخخن تنظةمخخ6ت خخمن  املخخاية   اةخخثمجمخخا ليايخخا  خخؤو  امسخخرة   م(  لةتخخوم2016يولةخخو 

وجلنخخا   مخخن بةنجخخا جلنخخا الفلولخخا  وجلنخخا ودخخال السخخنيشخخكم مخخا يلخخ م مخخن جلخخا  فنةخخا يلخخى    يكخخو  
 26ه املوافخخخخ   6/1/1439( واتليخخخخخ 14. و خخخخد صخخخخدل  خخخخرال سلخخخخ  الخخخخوتلا  املخخخخو ر ل خخخخ   املخخخخر ة

( مخخن تنظخخة  3( مخخن املخخاية  1م( ال انخخي إبنخخافا ف خخرة فريةخخا اديخخدة إم الل خخرة  2017 سخدتمرب
افا ي خخخخوين اقنخخخخا مخخخخن امل تصخخخخا سلخخخخ   خخخخؤو  امسخخخخرة املت ل خخخخا بتشخخخخكةم اولخخخخ  تت خخخخمن إنخخخخ

 واملجتما بشؤو  املسنا  و د مت إنشا  جلنا ت   احلمايا امسريا نمن جلا  اول .

 (24 هيئة رعاية األشخاص ذوي اإلعا ة  
ه املوافخ  27/5/1439( واتليخخ 266صدل تنظةمجا روال  رال سلخ  الخوتلا  ل خ    -45
ام خ ا  ذوم ا يا خا  ونخما  اصخو   يلخى ا خو ج  م(  هبخد  ليايخا 2018فرباير  13 

املتصلا ا يا ا  وت  ي  اخلدماس الجل ت دمجا اماجخ ة احلكومةخا  خ   رخا يسخايد يلخى اصخو   
يلى الريايا والتأهةخم الرتمخا  ولفخع مسختوو الو ايخا  واوخاذ ا اخرا اس الرتمخا لخ لك التنسخة  

حتديخخد  يوال اماجخخ ة فةمخخا يت لخخ  بريايخخا ام خخ ا  ذوم والت خخاو  مخخع اجلجخخاس ذاس ال ر خخا  و 
  ا يا ا.

 اهليئة السعودية للملكية الفكرية  
ه املوافخخ  14/9/1439واتليخخخ  496صخخدل تنظةمجخخا رواخخل  خخرال سلخخ  الخخوتلا  ل خخ   -46
 م(  وتتوم ا ةئا  نشفا امللكةا اللكريا ي اململكا.2018مايو  29 

 قوق اإلنسان على أرض الوا عتعزيز ومحاية ح -رابعا   
 (25 القضاء -ألف 

 خخخجدس املخخخدة الخخخجل يافةجخخخا الت ريخخخر ال ديخخخد مخخخن التفخخخولاس ا بابةخخخا  الخخخجل أتيت ي إطخخخال  -47
اهتمخخام الدولخخا ال  خخا   ومخخن  برتهخخا: صخخدول وحتخخديث يخخدي مخخن التشخخري اس  ونظخخام ا اخخرا اس 

املراف خخاس  مخخام ييخخوا  املظخخامل  وت  يخخ  اسخخت را النةابخخا اجل ائةخخا  ونظخخام املراف خخاس الشخخريةا  ونظخخام 
ال امخخخا وإسخخخداة الصخخخلا ال  خخخائةا يلخخخى يملجخخخا  وإنشخخخا  يخخخدي مخخخن املؤسسخخخاس  وا ةئخخخا السخخخ وييا 
للمحخخخاما  ممخخخا سخخخاه  ي ت  يخخخ  ا طخخخال النظخخخامي واملؤسسخخخي لت  يخخخ  و ايخخخا ا خخخون ا نسخخخا  مخخخن 

 اا ال  ا . را إ رال احل ون وال ما س ال دلةا ي س
 29املوافخخخخخخخخ    ه7/2/1436واتليخخخخخخخخخ ( 20 / صخخخخخخخخدل اممخخخخخخخخر امللكخخخخخخخخي الكخخخخخخخخر  ل خخخخخخخخ   -48

بتكوين جلنا  يداي مشروع مدونا اماكام ال  ائةا ي املونوياس  م(  ال اني2014 نوفمرب
 .وتصنةلجا يلى هةئا مواي نمن  بواب الل   ا سرمي  الشريةا ذاس ال ر ا ال  ا 

  املت صصا تفولا  إبابةا  ي سخاا تواةخد اجخاس الت انخي ي إنشا  اجماو  الدد و ثم  -49
والخدمام  ا نخافا إم يوائخر  ةافتتخاح قخرجل حمخاو   اليخا ي الخراي  واخد ا ير  يخن اةث مت
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 اليخخا مت صصخخا يا خخم منظومخخا اجمخخاو  ال امخخا  ويوائخخر اسخختئنا  مت صصخخا ي يخخدي مخخن مخخد  
 .اململكا

لفع ولخا ة  هبد   مرو  التدليل ال ديل نمن ا ةكم التنظةمي لوتالة ال دا  إنشاومت  -50
ال ديد من الخربامو التدليدةخا املواجخا لل  خاة  إنشائ وأتهةم ال  اة و يوا    و د نظ  املرو  من  

واجماما  الجل تت من التدليل يلخى اتسختناي إم اماكخام الخوالية ي اتلا ةخاس ا خون ا نسخا  
 صخخدح  اململكخخا طرفخخا  فةجخخا  و خخد بلخخمل إ خخايل يخخدي املتخخدلبا ي مروخخ  التخخدليل ال خخديل مخخن  الخخجل

 ( متدلا .880م  2016ال  اة واجماما ي الربامو املرتدفا رااا ا ون ا نسا  من  يام 
وفةمخخا يت لخخ  املدخخاي  ال  خخائةا  فجخخو مخخن ا تصاصخخاس اجمكمخخا ال لةخخا الخخجل نخخ  يلةجخخا  -51

 1 ه املوافخخخخخخ  19/9/1428واتليخخخخخخخ ( 78م/ا  الصخخخخخخايل املرسخخخخخخوم امللكخخخخخخي ل خخخخخخ   نظخخخخخخام ال  خخخخخخ
(  ومخخخن  خخخأ  هخخخ ا املدخخخاي  ت  يخخخ  اسخخخت رال اتاتجخخخاي ال  خخخائي  وييخخخ  اجلجخخخوي م2007  وتخخخوبر

( مدخخخد  2323م( سلخخخد ي خخخ   2017ه املوافخخخ   1438املت ل خخخا التخخخدوين  و خخخد صخخخدل ي يخخخام 
( يخخام ابتخخدا   مخخن 47املت ل خخا ال  خخا  مت اصخخرها يلخخى مخخدو  و خخرالا    خخائةا  ي خمتلخخ  اوخخاتس 

 م(. 2016ه  1437م( ا  يام 1971ه  1391يام 

  ام  وتالة ال دا ال ديد من م ال  الث افا ال دلةخا ملم رفخا وإقخرا مل ي يخدي مخن مخد   -52
جل يت  ( منصاس  تشمم منصا ملاخلدماس ا لكانونةامل ال4اململكا  وحتتوم ه ا امل ال  يلى  

مخن  ر خا الت ريخ  ألبخخرت اخلخدماس الخجل ت خخدمجا الخوتالة  ومنصخا ملامنظمخامل الخخجل ت خ  يخديا  مخخن 
امنظمخخا الخخجل هتخخ  املخخر ة وامسخخرة والفلخخم  ومنصخخا ملامل رفخخامل الخخجل ت خخدم امل لومخخاس امساسخخةا لخخ ايية 

 تحوا الوطين.الويي والتث ة  ب  ااي اماواا الش صةا  وأييت ذلك نمن مدايلاس بر مو ال
  املشخولة ال انونةخا اوانةخامؤسساس اوتمع املدين بت د   الت او  معوتالة ال دا وت وم  -53

ت خخ  مستشخخالاس  انونةخخاس مخخؤهرس لت خخد   خخدماس  اجمخخاو مكاتخخل نسخخائةا ي و خخد مت افتتخخاح 
و مؤسسخاس   وذلك الت او  مع   ةا موية للحد مخن الفخرن ولاثلا وهخي إاخدا و ةا سانةا

 اوتمع املدين ي اململكا.
( اتلا ةخخا 30ي سخخاا الت خخاو  الخخدويل وتدخخايا اخلخخرباس  تخخدل  وتالة ال خخدا االةخخا  إبخخرام   -54

( اتلا ةا وم ورة تلاه  وبر مو تنلة م وان   د  برمتجا ساب ا  12وم ورة تلاه   إنافا إم  
وا ي سخخخاا اخلخخخدماس ال دلةخخخا  وتدخخخايا وتت خخخمن هخخخ ا اتتلا ةخخخاس ت  يخخخ  الت خخخاو  مخخخع ب خخخل الخخخد

 اخلرباس والت او  ي ت د  املسايدة ال  ائةا وال انونةا  وإطرن ال ديد من الربامو التدليدةا.

 (26 العدالة اجلنائية -ابء 
صخدول اممخر امللكخي الكخر  مت اواذ ال ديد من التخدابم ي سخاا ال دالخا اجلنائةخا ومنجخا:  -55
مدونخخخخا  ال انخخخخي إبيخخخخداي م( 2014نخخخخوفمرب  29املوافخخخخ    ه7/2/1436ليخخخخخ وات( 20 / ل خخخخ  

 (.48وف  ما ُ  م إلة  ي الل رة   اماكام ال  ائةا
  ل خخما  اخخوية وخخامماس تلل يونةخخا يا خخم مكاتخخل التح ةخخ   بونخخعالنةابخخا ال امخخا وبخخد   -56

التأوةخخد يلخخى  ال امخخا النةابخخا التح ةخخ  مخخع املتجمخخا رخخا ي ذلخخك سخخرما إارا اتخخ   وصخخدول ت مخخة 
  وت خخخما  خخخرالاس  و خخخ   ي خخا  النةابخخخا الت ةخخخد بت خخخما  ولان ال  خخخةا مخخخا يلةخخخد ت ريخخخ  املخخختج  

إنشخخا  اتهتخخام امللخخاهة  الخخوالية ي اتلا ةخخاس ا خخون ا نسخخا  الخخجل  صخخدح  اململكخخا طرفخخا  فةجخخا. و 
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يا م  املكاتل الجل مت إنشالها   وتل ةم وت  ي  يولحل ون ا نسا  املديريا ال اما للساو  إيالة  
  كاوو السانا  واملو وفا.للاجاس الر ابةا لتل ي  الساو 

( من نظخام 154وتؤود  نظما اململكا يلى مدد  يلنةا اجماوماس  اةث نص  املاية   -57
   تنظخخخر  -اسخخختثنا    -ا اخخخرا اس اجل ائةخخخا يلخخخى    ملالسخخخاس اجمخخخاو  يلنةخخخا  وبخخخوت للمحكمخخخا 

الديوو ولجا  و ب  جا ي الساس سريا   و متنع فئاس م ةنا من احل ول فةجا  مراياة ل من  
 و حمافظخخا يلخخى اآلياب ال امخخا   و إذا وخخا  ذلخخك نخخرولاي   ظجخخال احل ة خخامل ومخخا ت خخمن  الل خخرة 

ا. ومخا ي السخا يلنةخ -ب د التو ةخع يلةخ  ممخن  صخدلا  -(    يتلى احلك  181( من املاية  1 
ت خخخمن نظخخخام ا اخخخرا اس اجل ائةخخخا اخخخ  املخخختج  ي اتسخخخت انا رحخخخامم  و   يفلخخخل مخخخن اجمكمخخخا    

 (.26تندب ل  حمامةا  إذا مل تكن لدي  امل دلة املالةا  سل ما مت إي اا  ي الل رة  
تت من  نظما اململكا اصوا نحااي انتجاواس ا ون ا نسا  يلخى ت خويل  اةخث  -58

يكلخم نظخام ا اخرا اس اجل ائةخا للماخين يلةخ  اتنتصا  امل موا هبا ي اململكا  و  إن  من مداي 
وبخخوت للمت خخخرل مخخن اجلر خخخا    يفالخخل   خخخ     و حمامةخخ   و ولقتخخخ  احلخخ  ي لفخخخع الخخديوو اجل ائةخخخا

   ملخخن حل خخ  نخخرل مخخن اجلر خخا    يخخديي   خخ  النظخخام اةخخث ت خخمن   اخلخخا  ي مرالخخا التح ةخخ 
  خ  اخلخا   قنخا   املفالدخايكلم النظخام للمت خرل مخن اجلر خا   و لتح ة  ي الديوواخلا   قنا  ا

( مخخن نظخخام ا اخخرا اس اجل ائةخخا    لكخخم مخخن  صخخاب  215. و خخد ت خخمن  املخخاية  مرالخخا اجماومخخا
احلخ  ي -نتةاا اهتام  وةدا   و نتةاا إطالا مدة سان   و تو ةل   وثر من املدة امل خرلة  -نرل 

 ويل  مام اجمكما الجل لف   إلةجا الديوو امصلةا.طلل الت 
( 43وفةمخخخا يت لخخخخ  رناه خخخا الت خخخخ يل وسخخخخو  امل املخخخا  فةتكامخخخخم املرسخخخوم امللكخخخخي ل خخخخ    -59
م(  مع يدي من التشخري اس ام خرو ذاس 1958يونةو  17ه املواف   29/11/1377اتليخ و 

 يخخخ ا   ونظخخخام  ايخخخا الفلخخخم  واتلا ةخخخا ال ر خخخا ونظخخخام ا اخخخرا اس اجل ائةخخخا  ونظخخخام احلمايخخخا مخخخن ا
مناه ا الت خ يل؛ ايتدالهخا اخ  ا  مخن التشخري اس الوطنةخا ان خمام اململكخا إلةجخا؛ ي بنخا  إطخال 
نظخخخامي  خخخخوم يكلخخخخم احلمايخخخخا مخخخخن اخخخخرائ  الت خخخخ يل وإسخخخخا ة امل املخخخخا والو ايخخخخا منجخخخخا ومخخخخا ي ت خخخخة  

 اتنتصا  لل حةا من أتهةم ومسايدة وت ويل وقوا.
إنشخخخا  مروخخخ  مت صخخخ  ومخخخن التفخخخولاس املتح  خخخا ي سخخخاا احلمايخخخا مخخخن إسخخخا ة امل املخخخا  -60

(  1919  املواخدر   الخيلخى  ي وتالة ال مخم والتنمةخا اتاتمايةخا لتل ي برغاس ال ن  امسرم
تشكةم جلنا من اجلجاس احلكومةا ذاس ال ر ا  يداي يلةم مرا ي   و ي مم يلى مدال السايا

دوا مليلةخم نسخفإاملسايدة ل حاايا  استنايا  إم بروتووخوا  الت  يل وت د ارائ  لت صي وتوقة  
الت صخي والتوقةخخ  الل خخالا للت خ يل وغخخما مخخن نخخروب امل املخا  و ال  وبخخا ال اسخخةا  و الرإنسخخانةا 

  و املجةنامل.
وفةمخخا يت لخخ  اماخخداجل  ف خخد ولخخم نظخخام اماخخداجل إي خخاح وافخخا ا اخخرا اس النظامةخخا  -61
( مخن النظخام    يكخو  ال خدل يلخى احلخدجل 5ومن ذلك ما ت خمنت  املخاية    لت امم مع احلدجلل

و   يت  إبرة ويل  مر احلخدجل فخول ال خدل يلةخ      ول ويل  مرا وذلك ي غم ااتس التلد 
( من  يدم اوات إي خا  احلخدجل لاخر  التح ةخ  7وت من  املاية    ي  مّم من ااتس التلد 

و نخ  ت بخوت ي  ةخع اماخواا إي خا  احلخدجل   لنةابخا ال امخا    املصخلحا ت ت خي ذلخكما مل تخر  ا
( مخن ذاس النظخام 11ومخا   خ  املخاية     إت ي الدول التاب خا لخوتالة ال مخم والتنمةخا اتاتمايةخا
 و   ول    و ااث  و   صائي ااتمايي  ألت برو التح ة  مع احلدجل إت   ول ويل  مرا
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(    ت د الدال ت ريرا  ااتمايةا  ين االا احلدجل و   تخ وي بخ  12و ل م النظام ي مايت      حمامم ل
(  نخخخ  إذا وانخخخ  اجلر خخخا الخخخجل التكدجخخخا 15اجمكمخخخا بشخخخكم يولم  ومخخخا ت خخخمن النظخخخام ي مايتخخخ   

 احلدجل مما ي ا ل يلةجا ال تم فةكتلى إبيداي  ي الدال مدة ت تتااوت يشر سنواس.
مو خخخع إلكخخخانوين يلخخخى  إنشخخخا املمالسخخخاس الل خخخلى ي سخخخاا ت  يخخخ  ال دالخخخا اجلنائةخخخا  ومخخخن  -62

(  يتخخةل للامةخخع اتطخخرع يلخخى www.nafethah.gov.sa خخدكا ا ناننخخ  اسخخ  مل  فخخ ة تواصخخممل  
ا لكانوين مع ذويج   وت د   ةع  التواصموللةاس امل لوماس املت ل ا املو وفا ي   ااي  منةا  

 .طلداهت  و كاواه 
إت يلى   خد اجلخرائ   فخولة وي  وفةما يت ل  ب  وبا ال تم  ا يدام(  فإن  ت ُيك  هبا -63

اجماومخا  إارا اس ب د استكماا  صايل من حمكما خمتصا   نة  احلدوي  ر ت ى اك م  ائي
(  انخخةا   تدخخد  مخخن 13اةخخث تنظخخر هخخ ا ال  خخااي مخخن   يلااهتخخا  ر تلخخ   مخخام اجمخخاو  امل تصخخا

يلخخى حمكمخخا اكخخ  حمكمخخا الدلاخخا اموم (   خخاة  مث ي خخر  3حمخخاو  الدلاخخا اموم مخخن  دخخم  
( 5لو مل يف ن فة   اد امطرا   ويت  نظر احلك  من  دم يائرة مشكلا مخن   اتستئنا   ا 

يلى اجمكمخا ال لةخا؛ لنظخرا  احلك  فر بد    ي ر   دس حمكما اتستئنا  احلك   اة  فإذا  يّ 
  وتتخوم اجماومخا(   اة  وإذا  يّدس اجمكما ال لةا احلك  تكو   د اوتملخ  مرااخم 5من  دم  

يخدم تخوافر  م والتأود مخن سخرما التنلةخ   و   اا  را  يلى تنلة  اماكام اجل ائة النةابا ال اما
 احلك   و أتاةل . د يانتل يلة  و   تنلة   مانع

 (27 تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية يف سياق مكالحة اإلرهاب -جيم 
مل اصد ومدخاي  الشخري ا  ا لهاب والتفر  والالو؛ ي بةا  منافاة مل أتا اململكا اجدا   -64

  إ خاتاسمخن لل  واس الراييا  و خد ا خ  لاخاا اما سرمةا  و ر  تلك امف اا  و  ا موادا 
  وال ملةخخخاس الكثخخخم مخخخن اخلفخخخط اآل خخخا  وإفشخخخاا ي التصخخخدم ميمخخخاا ال نخخخ  وا لهخخخاب وثخخخمة

 املخخواطناويخخي   ومخخا يشخخال إببابةخخا إم اتاخخانام الوااخخل حل خخون ا نسخخا  الت ةخخد ا لهابةخخا مخخع
 .مشدوا سلوفأليواله  ي مكافحا ا لهاب من  را ا برة ين  م  و ةامج  اوامل ةم
وي وم مرو  امللك يدد ال  ي  للحوال الوطين بدول ودم ي نشر الوسفةا وت  ي  التسخامل  -65

والت ايش  اةث  طل  ال ديد مخن املشخروياس الرامةخا إم حت ةخ  هخ ا امهخدا   ومنجخا؛ مشخروع 
تدةخخا   ي الو ايخخا مخخن التفخخر (  الخخ م يجخخد  إم نشخخر  خخة  الوسخخفةا واتيتخخداا والتسخخامل وندخخ  

 التفر  جبمةع   كال .
مت إنشخخا  مروخخ  ملاحلخخرب اللكريخخامل و خخت  روااجخخا اخخ ول التفخخر  وا لهخخاب  وترسخخةخ  -66

ملاهة  ا سرم الصحةحا  وما يّصن الشداب اوا ال امل من التفر  من  را بخرامو و ائةخا 
 ويراةخخا  ومخخن  هخخدا  املروخخ   تكخخوين فجخخ  يمةخخ  ومؤصخخم ملشخخكلا التفخخر  مخخن  خخرا  سخخداب
وووامن الن ياس املتفرفا  وفج  اميواس واملنجاةاس الجل تست دمجا اجلماياس املتفرفا  وحتديخد 

 اللئاس املستجدفا من ِ دم تلك اجلماياس  والت او  الل  اا مع املؤسساس الوطنةا وال املةا. 
ملايتخداامل  ويلى املستوو ا  لةمخي والخدويل  يُخ  خد املروخ  ال خاملي ملكافحخا اللكخر املتفخر  -67

الخخخخخخخخخ م افتتحخخخخخخخخخ   خخخخخخخخخايم احلخخخخخخخخخرما الشخخخخخخخخخريلا امللخخخخخخخخخك سخخخخخخخخخلما  بخخخخخخخخخن يدخخخخخخخخخد ال  يخخخخخخخخخ  لا سخخخخخخخخخ وي 
م(   اد مكخو س ا طخال املؤسسخي ملكافحخا 2017مايو  21ه املواف   25/8/1438 بتاليخ

http://www.nafethah.gov.sa/
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ا لهاب  ايتدالا يُ خ  برصخد وحتلةخم اللكخر املتفخر  ملوااجتخ  والو ايخا منخ   الت خاو  مخع الخدوا 
 ذاس ال ر ا.واملنظماس 

 (28 تعزيز النزاهة ومكالحة الفساد -دال 
 4ه املوافخخخخخخخخ   15/2/1439( واتليخخخخخخخخخ 38صخخخخخخخخدل اممخخخخخخخخر امللكخخخخخخخخي الكخخخخخخخخر  ل خخخخخخخخ    / -68

م(  ال انخخي بتشخخكةم جلنخخا يلةخخا ملكافحخخا اللسخخاي برمسخخا صخخاال السخخمو امللكخخي 2017 نخخوفمرب
ا ةئخخخا الوطنةخخخخا ملكافحخخخخا  ويل ال جخخخد  وي خخخخويا وخخخم مخخخخن: لئخخخة  هةئخخخخا الر ابخخخخا والتح ةخخخ   ولئخخخخة 

اللسخخاي  ولئخخة  ييخخوا  املرا دخخا ال امخخا  والنائخخل ال خخام  ولئخخة   مخخن الدولخخا؛ و ثخخم ذلخخك إصخخراا  
  وحت ةخخخ  فوائخخد ا تصخخاييا ودخخخمة  اخخ لاي  مخخن  خخأن  ال  خخخا  يلخخى اللسخخاي  و ايخخخا اممخخواا ال امخخا

 ينخخخخا الدولخخخخا  وت  يخخخخ  ق خخخخا تتمثخخخخم ي إيخخخخاية اممخخخخواا ال امخخخخا الخخخخجل ُ  خخخخ س باخخخخم واخخخخ  اخخخخ  إم  
 املستثمرين وتشا ةج  يلى الد وا إم السون الس وييا. 

املروخ  الخوطين  ا نشخاملت من إ ه 6/1/1437 اتليخو ( 3 رال سل  الوتلا  ل    صدل  -69
اجلجخخخخخاس  يا مؤ خخخخخراس    ةخخخخخا يلخخخخخى   ( يا مروخخخخخ   وي مخخخخخم  ( يا  ل ةخخخخخا   يا  اماجخخخخخ ة ال امخخخخخا 

وإصخدال  وفايلةتجخا  ولايتجخاو يواس مواخدة لخدي    ومنجاةخاسمنخاذج  ة تفدمن  را  احلكومةا
 ت خدم ومخدو  اميا  مؤ خراس واالخا للاجخاين مدو حت   امهخدا  اتسخاناتةاةا  يوليات الير 

 اململكا و ةا  لنا املستلةدين ين اخلدماس احلكومةا. لليا حت ة  قو املدايلاس

 (29 مكالحة االجتار ابألشخاص -هاء 
إصخخخدال نظخخخام مكافحخخخا اخخخرائ  ات خخخال ام خخخ ا   واتن خخخمام إم اتتلا ةخخخاس  سخخخج   -70

والربوتووخخخوتس الخخخجل تُ خخخ  ركافحخخخا اخخخرائ  ات خخخال ام خخخ ا   وتشخخخكةم جلنخخخا ملكافحخخخا اخخخرائ  
ال ر خخا  وإنشخخا  إيالة ملكافحخخا ذواس  ت خخ  ممثلخخا مخخن اجلجخخاس احلكومةخخا  ات خخال ام خخ ا 
 خخ ا  ي وتالة ال مخخم والتنمةخخا اتاتمايةخخا  ي بنخخا  إطخخال نظخخامي ومؤسسخخي اخخرائ  ات خخال ام

يكلخخخخم  ايخخخخا  ةخخخخع ام خخخخ ا  يو  متةةخخخخ  مخخخخن اخخخخرائ  ات خخخخال ام خخخخ ا   وت خخخخد  املسخخخخايدة 
الصخخخخحةا والنلسخخخخةا وال انونةخخخخا  خخخخ   وت وي خخخخج  يمخخخخا  صخخخخاهب  مخخخخن نخخخخرل وغمهخخخخا مخخخخن م ت خخخخةاس 

( 19911واخخخد  املر   الخخخ بت صخخخة  تنمةخخخا اتاتمايةخخخاوتالة ال مخخخم وال . و خخخد  امخخخ اتنتصخخخا 
   را فةجا الشكاوو املت ل ا ات ال ام  ا .لااس خمتللا تست داا الشكاوو بثماين

ال مم يلى تنلة  اخلفخا الوطنةخا ملكافحخا اخرائ  ات خال ام خ ا   -االةا   -وبرم  -71
  ي خخخخد ال ديخخخخد مخخخخن امنشخخخخفام(  ومت2020-م2017ه( املوافخخخخ   1441-ه1438 ل يخخخخوام 

لل  خخاة  و ي خخا  النةابخخا ال امخخا  ولاخخاا ال خخدط اجلنخخائي  املواجخخا والخخربامو التدليدةخخا ذاس ال ر خخا
النلسخةا واتاتمخايةا  واملخوظلا  وال خاملا  وام صائةا  ال انو  وغمه  من املكللا إبنلاذ
دلاس الوطنةخا ي سخاا مكافحخا اخرائ  مستوو ال خ   مما يسج  ي لفعي مؤسساس اوتمع املدين

مخخخخع الخخخخدوا واملنظمخخخخاس  . ومخخخخا أييت ي  ائمخخخخا التفخخخخولاس املتح  خخخخا الت خخخخاو ات خخخخال ام خخخخ ا 
ا  لةمةخخخخخا والدولةخخخخخا مخخخخخن  خخخخخرا إبخخخخخرام اتتلا ةخخخخخاس الثنائةخخخخخا املت ل خخخخخا ال مالخخخخخا  وإ امخخخخخا امنشخخخخخفا 

 .فةجا ارائ  ات ال ام  ا والل الةاس ملكافحا اجلرائ  املنظما ال ابرة للحدوي را 
 18 املوافخخخخخخخخخ   ه24/10/1438( واتليخخخخخخخخخخ 109صخخخخخخخخخدل املرسخخخخخخخخخوم امللكخخخخخخخخخي ل خخخخخخخخخ   م/ -72
م(  ال اني املواف ا يلى م ورة تلاه  للت او  اللين با اململكا ممثلا هبةئا ا ون 2017 يولةو



A/HRC/WG.6/31/SAU/1 

GE.18-13732 16 

الت خاو  ي املسخائم املت ل خا ا نسا   وبا املنظما الدولةا للجارة؛ وهتد  ه ا امل ورة إم ت  ي  
ركافحخخخا ات خخخال ام خخخ ا  والو ايخخخا منخخخ   ومسخخخايدة ال خخخحااي وليخخخايتج  و خخخايتج  وإيخخخوائج   

 وتنمةا ال دلاس الوطنةا.  وتفوير امنشفا والربامو

 (30 اجملتمع املدين -واو 
ن  مخخن  هخخدا  رخا ت خخم   ثخم نظخخام اجلم ةخخاس واملؤسسخخاس امهلةخا إطخخال ا نظامةخخا  متفخخول ا -73

ويكلخم النظخام و نظمخا اململكخا ام خرو ذاس ال ر خا تنخوع مؤسسخاس اوتمخع تنمويا وااتمايةا  
املخخدين واسخخت ر ا. ومخخن نتخخائو ييخخ  مؤسسخخاس اوتمخخع املخخدين  ت ايخخد يخخدي اجلم ةخخاس واملؤسسخخاس 

  (   ةخخخا ومؤسسخخخا1121م  2018امهلةخخخا ي اململكخخخا  ف خخخد بلخخخمل يخخخديها اخخخ   ايخخخا مخخخال  
م ظمجا ذاس ير ا   ون ا نسا   و رااتس حمديةم منجا  وبلمل اا  الدي  املايل امل دم  ا 

تشكةم ( ملةو  لايا. ومت 700م  وثر من  2017من وتالة ال مم والتنمةا اتاتمايةا ي يام 
سلخخخخ   خخخخا  للام ةخخخخاس  وسلخخخخ  ل خخخخر للمؤسسخخخخاس امهلةخخخخا  والسخخخخماح بتأسخخخخة  الصخخخخنايي  

خخخخا للخخخري يلخخخى طلخخخل إصخخخدال الانا خخخة ال ائلةخخخا  و    ومتكخخخخا حتديخخخد مخخخدة ت ت يخخخد يلخخخى سخخختا يوم 
واللخخوائل  ي إيخخداي مشخخروياس امنظمخخا مؤسسخاس اوتمخخع املخخدين مخخن املشخخالوا مخخع اجلجخاس امل نةخخا

الت خخخالير الخخخجل تصخخخدلها مؤسسخخخاس اوتمخخخع املخخخدين ي سخخخاا ا خخخون  ومرا دخخخا تنلةخخخ ها  واتهتمخخخام
 . ا نسا 

 (31 رية الرأي والتعبريح -زاي 
تكلم  نظمخا اململكخا اريخا الخر م والت دخم  وت و خع إت لل ةخوي امل خرلة رواخل ال خانو   -74

 و النظخام ال خام  و الصخحا الخوطين ا ون اآل خرين  و ع ختج   وحلمايخا اممخن وال روليا تاانام 
   ومةخخا  و ال نصخخريا  و الدينةخخاالكراهةخخا الو ييايخخا للحخخرب   و ت تكخخو ال امخخا  و اآلياب ال امخخا  

إصخدال ال ديخد مخن الصخح  الول ةخا و ثم  . تشكم حتري ا  يلى التمةة   و ال داوة  و ال نو ت 
لإلذايخخا والتلل يخخو   وا يخخرم املرئخخي واملسخخموع  وإنشخخا   تامسخخت ل تخخاوا لكانونةخخا  وإنشخخا  هةئ

  وتةسخخخم اسخخخت دام وسخخخائم لاخخخاس مت خخخديةال ديخخخد مخخخن ال نخخخواس التلل يونةخخخا واجمفخخخاس ا ذايةخخخا ب
وال نايخا يلى اتساع مساااس الت دخم يخن الخر م يدا مؤ ر ا التواصم اتاتمايي يلى ا ترفجا  

 منخخا  بتخخوفم مروخخ  امللخخك يدخخد ال  يخخ  للحخخوال الخخوطينهبخخا  وإبخخاي سخخدم ملمالسخخا هخخ ا احلخخ   وي خخوم 
مخخخع متت خخخ  اتسخخخت رلةا ي    املخخخواطناملنا شخخخا ال ديخخخد مخخخن املشخخخكرس وال  خخخااي الخخخجل هتخخخ مناسخخخل

 ا تةال مونويات  وممالسات  مما ي د تفولا  ي ه ا اواا.

 (32 خدمة احلرمني الشريفني ورعايتهما -حاء 
يظخخخى احلرمخخخا  الشخخخريلا  اهتمخخخام اململكخخخا الدخخخالمل  و خخخد مت تسخخخ م املخخخوالي وا مكخخخا س  -75

الرتمخخا خلخخدمتجما و دمخخا نخخةوفجما مخخن احلاخخاج وامل تمخخرين وال ائخخرين  وي هخخ ا السخخةان  تشخخجد 
اململكا االةخا   وخرب توسخ ا  خجدها احلرمخا  الشخريلا  ي التخاليخ ا سخرمي والخجل بلاخ  تكللتجخا 

ملةخخال يوتل(  ممخخخا نخخخاي  الفا خخخا  18ملةخخخال لايا سخخ ويم(  م مخخخا ي يخخخد يخخخن   70ن   وثخخر مخخخ
اتسخخخختة ابةا  ومكخخخخن احلاخخخخاج وامل تمخخخخرين وال ائخخخخرين الوافخخخخدين مخخخخن خمتلخخخخ   قخخخخا  ال خخخخامل مخخخخن أتييخخخخا 

م( مخخخا 2017ه املوافخخخ   1438مناسخخخكج  ويدخخخاياهت  بةسخخخر وطمأنةنخخخا وبلخخخمل يخخخدي ااخخخاج يخخخام 
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ومخا مت إ خات بنةخا حتتةخا وخربو ي مكخا املكرمخا  واملدينخا    ج واااخا ملةونا ونص ( اخا  ي الب
مخخن املرافخخ  اخلدمةخخا املت خخدية  والخخجل تشخخمم ودخخمة ترتكخخ  يلةجخخا  خخدكا  املنخخولة  واملشخخاير امل دسخخا  

توسخخ ا احلخخرما الشخخريلا  ووخخ لك املسخخاااس امل صصخخا لسخخكن احلاخخاج ي املنخخاط  املرو يخخا ي 
املنخخولة  وإطخخرن  فخخال املشخخاير امل دسخخا  وإ خخات اسخخر اجلمخخراس  واتنتجخخا  مكخخا املكرمخخا واملدينخخا 

من مشاليع توسخ ا املفخالاس واملنافخ  وصخاتس احلخو وال مخرة  و خدماس الن خم والصخحا والنظافخا 
 وغمها من اخلدماس اللواستةا الرتما خلدما احلااج وامل تمرين وال وال.

 اممخن والريايخا محلرما الشريلا و خدمتجما  وتخوفا   س اململكا يلى يات جا إيمال  -76
مخخخن النظخخخام  24 املخخخاية   كخخخن مخخخن  يا  احلخخخو وال مخخخرة والخخخ ايلة بةسخخخر وطمأنةنخخخا ل اصخخخديجما  رخخخا

امساسخخي للحكخخ (  ويلخخى هخخ ا امسخخا   مل تخخد ر اململكخخا اجخخدا  ي متكخخا املسخخلما مخخن  ةخخع 
ومنخخخخا  م متةةخخخخ   وبصخخخخر  النظخخخخر يخخخخن اتيتدخخخخالاس  قخخخخا  ال خخخخامل مخخخخن  يا  فري خخخخجل احلخخخخو وال مخخخخرة ي

( 96إم  نخخ  يخخت  إصخخدال أت خخماس احلخخو يخخرب   السةاسخخةا  و اميديولواةخخا وقوهخخا  و خخدل ا  خخالة
(  نصلةا  ا نافا إم وصة  ب ثاس اخو للدلخدا  الخجل لخة  للمملكخا هبخا متثةخم 18سلالة و 

ةا لتمكخخا املسخخلما الخخ ين ت ةخخ  اكومخخاس يبلوماسخخي  ومخخا  امخخ  اململكخخا اوخخاذ تخخدابم إنخخاف
 بلدا   استكماا ا ارا اس املت ل ا الوفوي إم اململكا ميا  فري جل احلو وال مرة.

 (33 التعليم والتدريب - اء 
نخختو يخخن اهتمخخام اململكخخا الت لخخة  يخخدي مخخن التفخخولاس وا صخخرااس املتسخخاليا  ومنجخخا؛  -77
اللخخخر   وسانةخخخا الت لخخخة   وت  يخخخ  املسخخخاواة ي سخخخاا   تكخخخافؤ وت  يخخخ  فخخخر  الت لخخخة  للامةخخخع تخخخوفم

وا  خخخخخخرا  الانبخخخخخخوم  واملدخخخخخخخاين وامل لمخخخخخخخاس تفخخخخخخوير املنخخخخخخخاهو  وال نايخخخخخخا أليا  امل لمخخخخخخا الت لخخخخخخة   و 
والتاجة اس املدلسةا  وتفخوير  يواس ووسخائم ال ةخا  والت خو  وبخرامو ا ل خاي والتواةخ  الانبخوم  

الفلدخا اللكخرم وانخفرااس التواخد  وإل امةخا التحخان و  السخم يو  صرماتهتمام ب وم ال ون الدو 
 .ا يا ا الت لة  مذو  والفالداس من

وت كخخ  املؤ خخراس النويةخخا والكمةخخا هخخ ا التفخخول املسخختمر  اةخخث بلخخمل م خخدا اتلتحخخان  -78
 م2017يخخخخخخدي املخخخخخخدال  ي يخخخخخخام  م  وبلخخخخخخمل2017( ل خخخخخخام %98الصخخخخخخاي الت لخخخخخخة  اتبتخخخخخخدائي  

 (4 وذلخك التلخاع يصخم إم   ( طالل وطالدا6.230.108مدلسا  يدل  فةجا  ( 38.368 
  ويدلخخمل م خخدا ( م لمخخا  وم لمخخا537.147م  يتخخوم ت لخخةمج   1980يخخام ي  يخخديه   نخخ ا 

( 28  بلخخمل يخخدي اجلام خخاسم. و خخد و 2017( ل خخام %98اتلتحخخان الصخخاي الت لخخة  اتبتخخدائي  
( طالدخا  وطالدخا  ومخا مت 1.485.915 هلةخا يخدل  فةجخا  ( اام خا وولةخا 29اكومةخا و  اام خا

لتأهةم اموخاي ي   وفةما يت ل  ا( طالدا  وطالدا للدلاسا ي اام اس ياملةا152.172ابت اجل  
 إم اجلام خخخخاسيلخخخخاي الخخخخدا لي بخخخخرامو وصصخخخخةا تربويخخخخا لإل ف خخخخد مت إطخخخخرنللم لمخخخخا وامل لمخخخخاس 

 خخخخايل املوفخخخخدين واملدت ثخخخخا إال املةخخخخا  اةخخخخث بلخخخخمل   خخخخاسإم اجلامواتبت خخخخاجل اخلخخخخالاي   السخخخخ وييا
مراوخخ  حمخخو اممةخخا وت لخخة  الكدخخال  يخخدي وبلخخمل .مخخن اجلنسخخا ا  ومدت ثخخ ا  ( موفخخد912م  2017 ل خخام
 .( مرو ا  1.798 

م 2018النصخخخةل اموخخخرب مخخخن مة انةخخخا الدولخخخا ل خخخام  (34 اظخخخي  فخخخاع الت لخخخة  والتخخخدليل -79
  (.يوتل ملةال 51  ما ي ايايم ( ملةال لايا س و 192  اةث بلا 
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وي سخخاا متكخخا الفالدخخاس مخخن احلصخخوا يلخخى الانبةخخا الددنةخخا  ف خخد  طل خخ  وتالة الت لخخة   -80
 م(2017يولةخخخو  11املوافخخخ    ه17/10/1438( واتليخخخخ 89263  ل خخ  صخخدل ال خخخرال الخخخوتالم
مدايلة الانبةا الددنةا امل  تة لصحا الفالداس  وهي مدخايلة تسختجد  إنشخا  ال م رواد   طل   

 .صالا لاينةا سنواي   (500 و جة  
مدخخايلة وطنةخخخا تنمويخخا تسخخ ى جمخخو اممةخخخا  اسخختداما(  ملت تخخرب ملمدخخايلة الخخت ل  مخخخدو احلةخخاة -81

لكدخال مخن اجلنسخا ومتكن امفراي من اتستلاية من فر  الخت ل  والتخدليل املتنويخا  وتسختجد  ا
 سنا(. 50-15 يمر من 
ول ما  استمرال اصوا سكا  املناط  ال ريدا مخن احلخد اجلنخول للمملكخا  الخجل تشخجد  -82

انتجاوخخاس مخخن  دخخم مةلةشخخةا احلخخوقي املسخخلحا املديومخخا مخخن إيخخرا   يلخخى اخلخخدماس الت لةمةخخا  ف خخد 
 (84328ل خخخخخخخ    ال الخخخخخخخوتالمال خخخخخخخر مروخخخخخخخ  الخخخخخخخدي  الت لةمخخخخخخخي ملخخخخخخخدال  احلخخخخخخخد اجلنخخخخخخخول إنشخخخخخخخا   مت

 نخخخما  اسخخختمرال  والخخخ م يجخخخد  إم م(2015ييسخخخمرب  29املوافخخخ    ه18/3/1437 واتليخخخخ
مشخخروع إطخخرن  منجخخا يلخخى سخخدةم املثخخاابخخدائم و ةخخالاس متنويخخا   مخخن  خخرا لت لخخة الفلدخخا لتل خخي 

تلةد ( مسخخخ44000بلخخخمل يخخخدي املسخخختلةدين منجخخخا   و خخخد  الر مةخخخا تفانانخخخةاامدلسخخخا احلخخخد اجلنخخخول 
 .ت لةمةا إيالاس( 5نمن  

(  45وفةمخا يت لخخ  التخدليل املجخخين  ف خخد بلخمل سمخخوع يخخدي الكلةخاس الت نةخخا ي اململكخخا   -83
( ولةخخخا ت خخخدم بخخخرامو الدكخخخالوليو   وبلخخخمل يخخخدي اخلخخخربا مخخخن هخخخ ا الكلةخخخاس ي 15ولةخخخا منجخخخا  

جخخخين لفخخخرب الت لخخخة  (  ربخخخا و ربخخخا.  مخخخا النسخخخدا لخخخرب مو التأهةخخخم امل22,417م  2017 يخخخام
اةخخث بلاخخ  ( طالدخخا  وطالدخخا   12,924م  2017ال خخام ف خخد بلخخمل يخخدي املسخختلةدين منخخ  ي يخخام 

 .%24.2 ايل  ربي الثانويا إامللتح ا التدليل الت ين واملجين من  الفرب والفالداس نسدا
اململكخخا ي سخخاا ال مخخم ا نسخخاين وا غخخاقي  اهتمخخ ويلخخى املسخختوو ا  لةمخخي والخخدويل   -84
 يانخخا املتخخأقرين مخخن   فخخاع الت لخخة   يخخرب ت خخد  مسخخايداس تخخدي  املؤسسخخاس والخخربامو الت لةمةخخاب

 الةخخا لخخدي  الخخربامو الت لةمةخخا والث افةخخا الخخجل تمخخاس يلخخى مواصخخلا الت لخخة   و خخد بلاخخ  ال ةمخخا ا ام
 ا س ويم.( ملةال لاي16 ما ي الب  دمتجا اململكا 

 (35 الرعاية الصحية -ايء 
 مدخخخخد  مرايةخخخخا للمسخخخختلةدين امل دمخخخخا الصخخخخحةا اخلخخخخدماس مسخخخختوو لفخخخخع اجخخخخوي تواصخخخخل  -85

 سخخاتس يلخخى اجلجخخوي هخخ ا تروخخ س و خخد اتاتةخخاج  مدخخد  يلخخى  ساسخخي بشخخكم ومرتكخخ ة املسخخاواة 
 للم خخخو ا الصخخخحةا والريايخخخا التحصخخخا  وبخخخرامو والفلولخخخا  اممومخخخا ليايخخخا سخخخاتس: منجخخخا  يخخخدة

 اخاتس ي الصخحةا والريايخا والفالدخاس  والصخحا النلسخةا  للفخرب الصخحةا والريايا واملسنا 
 املست صخةا  اممخرا  ويخرج والوائةا  امل ديا اممرا  ومكافحا والكوالجل  والفوال  احلوايجل
 الدنةخخا يت لخخ  مخخا الشخخاملا  إنخخافا إم الصخخحةا الريايخخا يناصخخر مخخن ذلخخك وغخخم امي خخا   وتلايخخا
 اواا. ه ا ي املساندة التحتةا
 ا ياليخخا ومناط جخخا اململكخخا حمافظخخاس  ةخخع ي املنتشخخرة امولةخخا الريايخخا مراوخخ  يخخدي التلخخع -86

والتحصخةناس  امولةخا الريايخا بت خد  ت   م2016صحةا  ل ام  مرو ا  ( 2450  إم يديها لةصم
 ( ملةو  تايلة.52والفلولا  وبلمل يدي ال ايلاس موثر من  من اممرا  امل منا وليايا امموما 
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اوخ س اململكخا ال ديخخد مخن التخدابم الرامةخخا إم ت  يخ  الصخحا ا  ابةخخا  ومخن نتخائو هخخ ا  -87
( ي 76.3التخخخخخدابم يلخخخخخى سخخخخخدةم املثخخخخخاا  بلخخخخخوة متوسخخخخخط ال مخخخخخر املخخخخخأموا ينخخخخخد الخخخخخوتية لخخخخخإل جل  

( ي 12مخخخخا لكخخخخم مائخخخخا  لخخخخ  مولخخخخوي اخخخخي إم  م  واخنلخخخخا  م خخخخدا وفةخخخخاس اممو 2017 يخخخخام
ي  %99.7م  والتلخخخخاع نسخخخخدا الخخخخوتياس حتخخخخ  إ خخخخرا  وخخخخوايل صخخخخحةا مخخخخاهرة إم 2017 يخخخخام
م  وما بلاخ  نسخدا اممجخاس احلوامخم الخريت يخت  تخوفم الريايخا الصخحةا  خن بواسخفا 2017 يام

ا  خخخخكاوو م  و طل خخخخ  وتالة الصخخخخحا  دمخخخخا تسخخخخت دا2016ي يخخخخام  %98مجنةخخخخا صخخخخحةا 
 ( سايا يومةا .24يلى مدال   937املرنى وت د  اتستشالاس الفدةا يلى الر   

 ال لمةخخخخا والكلخخخخا ة ال لمخخخخي املسخخخختوو لفخخخخع مت اوخخخخاذ ا مخخخخا مخخخخن التخخخخدابم الخخخخجل هتخخخخد  إم -88
 املسخخخختمر والتفخخخخوير التخخخخدليل مخخخخد رس تفخخخخوير يلخخخخى الانوةخخخخ  و خخخخد مت ال املخخخخا  الوطنةخخخخا للكخخخخوايل

 الفدةخخخا الكلةخخخاس امللتح خخخا والفالدخخخاس الفخخخرب يخخخدي و سخخخالةل التخخخدليل  و خخخد بلخخخملللمنخخخاهو  
وبلخخخخخمل يخخخخخدي املدت ثخخخخخا ي اوخخخخخاا الصخخخخخحي ل خخخخخام  ( طالدخخخخخا وطالدخخخخخا 81.434اجلام ةخخخخخا   والصخخخخخحةا

 ( طالدا  وطالدا.21658م(  2017 
وطنةخخخخا م إنشخخخخا  املروخخخخ  السخخخخ ويم لسخخخخرما املرنخخخخى  و ثخخخخم املرا ةخخخخا ال2017مت ي يخخخخام  -89

جلمةخخع اممخخول املت ل خخا بسخخرما املرنخخى واحلخخد مخخن ام فخخا  الفدةخخا وامنخخرال املت ل خخا هبخخا وسخخة مم 
يلى ونع اتساناتةاةا الوطنةا لسرما املرنخى رخا يتما خى مخع مدخايلاس بخر مو التحخوا الخوطين 

 لل فاع الصحي.
طخخخل احلشخخخوي والخخخجل  انفر خخخا مخخخن  خخخالب و خخخرباس اجلجخخخاس امل نةخخخا ي اململكخخخا ي سخخخاا -90

اوتسدتجا من ت د  اخلدماس الصحةا اوانةا للحاخاج وامل تمخرين وال ائخرين يلخى مخدو ي خويم مخن 
الخخ من  مت أتسخخة  املروخخ  ال خخاملي لفخخل احلشخخوي والخخ م ي تخخرب مروخخ ا  وطنةخخا ومرا خخا  ياملةخخا ي سخخاا 

  طل احلشوي.

 (36 العمل -كاف 
ومشروع الدحخر  (NEOMو اصا مشروع نةوم   مل2030لليا اململكا ملمتثم مشروياس  -91

  مةدا   لادخا  لتوظةخ   وخرب يخدي مخن  خداب وفتةخاس الخوطن ام ر واملشاليع الصنايةا امل تللا؛
وتالة ال مخخخم . ومخخخا  امخخخ  الدفالخخخا تخخخدلبةا   سم خخخدتتتنخخخا       ومخخخن املتو خخخع ي اميخخخوام امل دلخخخا

تخوطا   برتهخا: بخر مو وت  يخ ا  ومخنحلمايخا احلخ  ي ال مخم  هتخد  دخايلاسروالتنمةا اتاتمايةخا 
(  وبخخخخخخر مو اممخخخخخخا  2(  وبخخخخخخر مو تخخخخخخوطا الوظخخخخخخائ  املفخخخخخخول  نفا خخخخخخاس1الوظخخخخخخائ   نفا خخخخخخاس
ر نما  ااتمايي لل مالا الوطنةا ال فاع اخلا   و ايتج  من امل اطر افاتاتمايي هبد  تو 

ا اتن خدا  ي سخدايها وفخ  املتلخ  يلةخ  بخا ال امخم املجنةا  وبر مو  ايا اماول  هبد  متاب خ
اخلدمخخا املدنةخخخا  وي خخد نظخخخام  اخخدالة( للتوظةخخ  ا لكخخانوين الخخخ م  طل تخخ  وتالة وصخخاال ال مخخم.

 منصا وطنةا للتوظة  ي ال فاع ال ام.

( 19911واخخخخخخد  املر   الخخخخخخ بت صخخخخخخة  وتالة ال مخخخخخخم والتنمةخخخخخخا اتاتمايةخخخخخخا وي خخخخخخد  ةخخخخخخام -92
مخخن التفخولاس املتح  خخا ذاس  لاخخاس خمتللخا بثمخاينمخن  دخخم ال مخاا الوافخخدين و تسخت داا الشخخكاو 

ال ر ا بوسائم اتنتصا   ومن التفخولاس املتح  خا ي سخاا م اجلخا  ونخاع ومشخكرس ال مخاا 
الوافخخدين وتل خخي  خخكاويج  وتخخويةتج  إطخخرن بخخخر مو ملمستشخخالف ال مخخايلمل ا لكخخانوين يخخرب بوابخخخا 
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إطخخرن بخخر مو  ايخخا اماخخول ل خخما  صخخر   اخخول ال مخخاا ي  و اهتخخا  لك الث افخخا ال مالةخخا  ووخخ
 اجمدية يرب الدنوف اجملةا.

و خخخد اوخخخ س ال ديخخخد مخخخن التخخخدابم الرامةخخخا إم ت  يخخخ  ا خخخون ال خخخاملا ي اخلدمخخخا املن لةخخخا    -93
ا   وتخخخخدابم التويةخخخخا الخخخخجل ت خخخخفلع هبخخخخا وتالة ال مخخخخم والتنمةخخخخا اتاتمايةخخخخا  وهةئخخخخا ا خخخخون ا نسخخخخ

واجلم ةا الوطنةا حل ون ا نسخا  وغمهخا مخن مؤسسخاس اوتمخع املخدين ذاس الصخلا  ومخا ت خوم بخ  
جلنخخخخخا مكافحخخخخخا اخخخخخرائ  ات خخخخخال ام خخخخخ ا  مخخخخخن لصخخخخخد ل سخخخخخداب املؤييخخخخخا إم التكخخخخخاب اخخخخخرائ  
اتستارا  وو لك ما ت وم ب  وم مخن وتالة ال مخم والتنمةخا اتاتمايةخا  وهةئخا ا خون ا نسخا  

لم ل خخال  وتشخخمم تلخخك التخخدابم  ي خخا  تفخخوير للةخخاس اتسخخت دام  وتفخخوير الر ابخخا وا  خخرا  مخخن يو 
 .(37 يلى املمالسا  وتفوير للةاس الدي  واحلمايا

 (38 احلق يف التنمية -الً 
والخربامو واملدخايلاس املندث خا منجخا  تفخولا  نويةخا  ي سخاا  2030ت د مشولةا لليا اململكخا  -94

 ؛ وما ت مم اململكا2030 ت  منساما ي سملجا مع  هدا  التنمةا املستداما التنمةا اةث 
خمتلخخ  اخلخخدماس مسختوو الل خخر جبمةخع   خخكال   ولفخخع  ومكافحخخايلخى حتسخخا مسخختوايس امل ةشخا 

 امل دما.
ومخخخن التفخخخولاس املتح  خخخا ي سخخخاا التنمةخخخا  نخخخما  اصخخخوا  ةخخخع امطلخخخاا مخخخن الدنخخخا  -95

و لخل وفةخاس امطلخاا يو  اخلامسخا مخن ال مخر  و لخل م خدا وفةخاس والدناس يلخى الت لخة   
اممجخخاس  قنخخا  الخخوتية  وم خخدتس انتشخخال فخخمو  ن خخ  املنايخخا املكتسخخدا  ا يخخدت(  وم خخدتس 

ي سخخخون  املشخخخالوا انتشخخخال اممخخخرا  الرئةسخخخا ام خخخرو  وإاخخخرات ت خخخدم ي سخخخاا متكخخخا املخخخر ة مخخخن
  ال مم.
 مل لدي املرصوية ي ه ا اواا؛ إنشا  بر مو ملاساب املواطنومن املمالساس الل لى  -96

امسخخخر السخخخ وييا ي موااجخخخا امقخخخر املدا خخخر وغخخخخم املدا خخخر املتو خخخع مخخخن ا صخخخرااس ات تصخخخخاييا 
امل تللا  من  را إياية تواة  املنافع احلكومةا لللئخاس املسختح ا  وصخدول اممخر السخامي ل خ  

م(؛ ال انخخخي ايتمخخاي منجاةخخخا 2017فربايخخر  22ه املوافخخخ   25/5/1438( واتليخخخ 24535 
 . (39 الل ر املفل  ل ةا  مشكلا الل ر ي اململكا ااتساب  ط

( 454وي خخخخد ايتمخخخخخاي اتسخخخخاناتةاةا الوطنةخخخخخا للدةئخخخخخا رواخخخخل  خخخخخرال سلخخخخ  الخخخخخوتلا  ل خخخخخ    -97
وو لك ايتماي اتساناتةاةا الوطنةخا للمةخاا  ( م2018مايو  8ه املواف   22/8/1439 واتليخ

م(  2018ينخخخاير  23ه املوافخخخ   6/5/1439( واتليخخخخ 227رواخخخل  خخخرال سلخخخ  الخخخوتلا  ل خخخ   
ه 15/8/1439( واتليخخخخ 439واسخخخاناتةاةا اممخخخن الاخخخ ائي رواخخخل  خخخرال سلخخخ  الخخخوتلا  ل خخخ   

م(؛ مخخخخن  هخخخخ  التخخخخدابم املت خخخخ ة ي سخخخخةان ال مخخخخم يلخخخخى حت ةخخخخ  التنمةخخخخا 2018مخخخخايو  1املوافخخخخ   
 .املستداما
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 املرأة والطفل -ميم 
 (40 حقوق املرأة  

و ايخخخا ا خخخون املخخخر ة ومتكةنجخخخا  وثخخخر اوخخخاتس نصخخخةدا  مخخخن ا صخخخرح  ي تخخخرب سخخخاا ت  يخخخ  -98
والتفخخخوير  خخخرا املخخخدة الخخخجل يافةجخخخا الت ريخخخر  وتؤوخخخد ذلخخخك ومةخخخا ونويةخخخا التخخخدابم املت خخخ ة ي هخخخ ا 
السخخةان  ونتائاجخخا  و خخد مت اوخخاذ ال ديخخد مخخن التخخدابم الرامةخخا لتمكخخا املخخر ة وت  يخخ  املسخخاواة بةنجخخا 

نو   اكام الشخري ا ا سخرمةا  ومخن ذلخك: ال مخم يلخى إيخداي مدونخا اماكخام وبا الرام ي 
اممخر ال  ائةا املشخال إلةجخا ي قنخااي الت ريخر  مشختملا يلخى  اكخام ل اخواا الش صخةا  وصخدول 

م( املشخخخخال إلةخخخخ  ي 2017 بريخخخخم  18املوافخخخخ    ه21/7/1438واتليخخخخخ  33322السخخخخامي ل خخخخ  
ةخخع اجلجخخاس امل نةخخا ب خخدم مفالدخخا املخخر ة احلصخخوا يلخخى مواف خخا يلخخى   ( والخخ م  وخخد21الل خخرة  

 ي سخخةدة (30 ت ةخخا   و ينخخد ت خخد  اخلخخدماس  خخا  و إ خخا  ا اخخرا اس اخلاصخخا هبخخا  خخ   ل خخر
  واصخخوا املخخر ة يلخخى اخخ  ( مخخن إ خخايل يخخدي  ي خخا  اولخخ %20سلخخ  الشخخولو رخخا نسخخدت   

سخخخخةداس ي سلخخخخ  هةئخخخخا ا خخخخون  سخخخخ  ةخخخخا التصخخخخوي  والان خخخخل ل  خخخخويا اوخخخخال  الدلديخخخخا  وت
  وت لخد املخر ة السخ وييا مناصخل مجمخا ونائخل وتيخر ومخدير اام خا  ولئخة  وخخال  إيالة ا نسخا 

يدي من الشرواس مثم  روا السون املالةا الس وييا  تداوا(  ه ا ا نافا إم متكا املر ة من 
 خلا . الوصوا إم مراو  اواذ ال رال ي ال فايا ال ام وا

 .(41 وما او س ال ديد من ال رالاس لت  ي  ا ون املر ة ذاس الصلا ال  ا  -99
 ؛24رة     سل ما   م إلة  ي الل صندون النل ا إ رال) 
 ا إادا ا للرام وام رو للمر ة؛صدول ي د النكاح من نس ت 
 .منل املر ة ل صا التوقة  والجل متنحجا صراةاس ب ل مجام وتاب ال دا 

ومخخا ي تخخرب إنشخخا  سلخخ   خخؤو  امسخخرة ووصخخة  جلنخخا مخخن جلانخخ  لتتخخوم  خخؤو  املخخر ة   -100
وجلنخخا   خخرو ت خخ  احلمايخخا امسخخريا  تفخخولا  هامخخا  ي ا طخخال املؤسسخخي لت  يخخ  و ايخخا ا خخون املخخر ة 
وامسخخخرة  و خخخد بخخخد س جلنخخخا املخخخر ة اولخخخ  ب  خخخد ال ديخخخد مخخخن ولش ال مخخخم التشخخخاوليا ملراا خخخا  هخخخ  

 امنظما امل نةا املر ة  و د ايتمد اول  للةا يمم لونع اساناتةاةا وطنةا للمر ة. 
  ومخا يتصخم هبمخا مخن تخدابم (42  ثم صدول نظام احلمايا من ا ي ا  وتئحت  التنلة ياو  -101

وفخخ  مخخا ُ  خخم إلةخخ  ي نخخد املخخر ة بكافخخا   خخكال    مكافحخخا ال نخخ  ي  سخخجم تنلة يخخا  نخخمانا 
 (. 6الل رة  
م تسخخت داا  ةخخع برغخخاس ال نخخ  2016ي يخخام مت تشخخاةم مروخخ  تل خخي الدرغخخاس  و خخد -102

( مخخن نظخخام 17وت خخوم النةابخخا ال امخخا وف خخا  للمخخاية  (  60وفخخ  مخخا   خخم إلةخخ  ي الل خخرة  امسخخرم 
رائ  الواال فةجا ا   ا  ل فخراي ا ارا اس اجل ائةا؛ إب اما الديوو اجل ائةا  والتح ة  ي اجل

  إذا ل س مصلحا ياما ي ذلك.
 905ل خخخخخخخخخخخ   اممخخخخخخخخخخخر السخخخخخخخخخخخاميوي إطخخخخخخخخخخخال ت  يخخخخخخخخخخخ  اخخخخخخخخخخخ  التن خخخخخخخخخخخم للمخخخخخخخخخخخر ة  صخخخخخخخخخخخدل  -103
ال انخخخي ايتمخخخاي تفدةخخخ   اكخخخام نظخخخام م( 2017سخخخدتمرب  26ه املوافخخخ   6/1/1439 واتليخخخخ

  وي ل وول وا  جل يلى ادم سخوا ل -را فةجا إصدال ل   ال ةاية  -املرول وتئحت  التنلة يا 
سخخخدةم اتسخخخت داي ل ةخخخاية املخخخر ة للسخخخةالة ي اململكخخخا   امخخخ  ا يالة ال امخخخا للمخخخرول رخخخنل الان خخخة  
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خلمخخخ  مخخخدال  لت لخخخة  املخخخر ة  ةخخخاية املرودخخخاس ي منخخخاط  خمتللخخخا مخخخن اململكخخخا  ومخخخا مت الت خخخاو  مخخخع 
( مو  ا  ي يدي من مناط  اململكا 21ةئا  اجلام اس تفتتاح مدال  لل ةاية يالةا املستوو  وهت

تسخخخخت داا اخخخخامرس ل خخخخ  ال ةخخخخاية اماندةخخخخا  الراغدخخخخاس ي اسخخخختددا ا بخخخخر   سخخخخ وييا  و خخخخد 
تفدةخخخخخخخخخ  اممخخخخخخخخخر املشخخخخخخخخخال إلةخخخخخخخخخ  لنلخخخخخخخخخا   اةخخخخخخخخخث بخخخخخخخخخد س املخخخخخخخخخر ة ي ممالسخخخخخخخخخا  ةخخخخخخخخخاية السخخخخخخخخخةالة  مت

 م(. 2018يونةو  24ه املواف   10/10/1439 بتاليخ
منخخخخخاط  د مخخخخن املدخخخخايلاس الرامةخخخخخا إم متكخخخخا املخخخخر ة ا تصخخخخاياي  ي  ةخخخخع مت إطخخخخرن ال ديخخخخ -104

مل لدي   دما نةافا امطلاا للمر ة ال املا  وبر مو مل وصوا مل اململكا  ومن ذلك بر مو مل رّة
ييخ  ال مخم احلخرمل الخ م يوسخع يائخرة اللخر  لخ ايية ي خم املخر ة ال املا  وبر مو مللدي  ن م املر ة 
مل اللخخ ا   كنخخا  املخخر ة الخخجل ت خخدم وبر سخخي ملال مخخم اجل ئخخيمل وملال مخخم يخخن ب خخدهتخخا  اسخخل مجالا

الريايا مفراي  سرهتا من حت ة  التوات  با ال مم وامسرة  وو لك متكخا املخر ة ي املنخاط  الريلةخا 
 والد ةدة من اتخنرا  ي سون ال مم. 

  وال مم ي ي اجماو  انونةا واملراف ااواتس ال  ي ُيراظ التلاع نسدا مشالوا النسا  -105
النةابا ال اما  و حمامةاس يلى  خدم املسخاواة مخع  ي خا  النةابخا ال امخا  واجمخاما مخن الراخاا  وي 
ه ا السةان  صخدلس ت لةمخاس النائخل ال خام املت خمنا م املخا اجمامةخاس واجمخاما ومتكةخنجن مخن 

( من نظام ا اخرا اس 70لتح ة  م ج  وف  املاية  اتطرع يلى  ولان موولةجن  و   ي ر  ا
 اجل ائةا. 
تفخخوير ال ديخخد مخخن و   ومخخا ُيراخخظ تايية نسخخدا النسخخا  ال خخامرس ي الوظخخائ  احلكومةخخا   -106

واملؤسسخخخا ال امخخخا   الت خخخاو  مخخخع صخخخندون تنمةخخخا املخخخوالي الدشخخخريا الخخخربامو للتوسخخخع ي توظةخخخ  املخخخر ة
  والشراوا مع  صحاب اميماا  واملؤسسا ال اما للتدليل الت ين واملجين اتاتمايةا  للتأمةناس

( بةنمخا بلخمل ي الربخع 2.033.668م  2018و د بلمل إ ايل املشتارس ي الربع اموا مخن يخام 
(  و خخدل ا  خخالة إم    يخخدي السخخ ويايس املشخخخانواس 2.008.233م  2017اموا مخخن يخخام 

م 2018( ي الربع اموا من يام 559.814ا  التلع إم قو  يلى ل   ال مم ي ال فاع اخل
من الس وييا املشانوا يلى ل   ال مم ي سون ال مخم  وتسختجد   %32وهو ما  ثم  رابا 
 لخخوا  %30 إم %22مل لفخخع نسخخدا مشخخالوا املخخر ة ي سخخون ال مخخم مخخن 2030مللليخخا اململكخخا 

 من الناتو اجملي ا  ايل غم النلفي. %3م مما سةسج  ي تايية ما نسدت  2030 ال ام
وفةمخخا يت لخخ  املسخخخاواة ي اماخخول يخخخن ال مخخم ذم ال ةمخخخا املتسخخاويا  ف خخخد نصخخ  املخخخاية  -107

( مخن النمخخوذج املواخخد لرئحخخا تنظخخة  ال مخخم يلخخى نخخوابط يامخخا  مخخن بةنجخخا منخخع  م متةةخخ  ي 34 
اململكخا  خدل ا  خالة إم    و تسخاويا  اماول با ال املا وال خامرس يخن ال مخم ذم ال ةمخا امل

( اخلاصا رساواة ال ماا وال امرس ين ال مم 100طر   ي اتلا ةا منظما ال مم الدولةا ل    
 . ( اخلاصا التمةة  ي اتست دام واملجنا111ذم ال ةا املتساويا  واتلا ةا ل    

ايتمخخخاي اجلخخخوات الصخخخحي لخخخ م وي خخخا  إم التفخخخولاس املتح  خخخا ي سخخخاا ا خخخون املخخخر ة   -108
  ( سنواس5وا  يدلمل الفلم    والفلم ال م يُ   ررا دا صحا امم وطللجا من احلمم والوتية

وتفدة  النموذج املفول ي ليايا احلوامم  وتوفم املفدوياس امل دلا اخلاصا ب  وف ا  مل ايم منظما 
 جخخد امللخخك يدخخد  للدلاسخخاس مل خخربة يتدخخع  إنشخخا  املرصخخد الخخوطين للمخخر ة ودةخخ   و الصخخحا ال املةخخا

  والدحوجل اتستشاليا جبام ا امللك س وي  وي مم يلى لصخد مشخالوا املخر ة السخ وييا ي التنمةخا
مخخن يخخدي  %25  اةخخث متثخخم املخر ة السخخ وييا اجلم ةخخاس واملؤسسخاس امهلةخخات ايخد يول املخخر ة ي و 
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وهةئخخا الدنخوف  والاخر  التااليخا  سخال    و ا ا نسخامي خا  املؤسسخا للام ةخا الوطنةخا حل خون 
 .   وتايية  يداي اجلم ةاس اخلميا الجل تؤسسجا  و تشر  يلةجا النسا الس وييا املجندسا

  ونظمخ  ا    سةداس اميماا الس ويايس ا ول ا متمة  ا ي  خوائ  وتصخنةلاس ياملةخا -109
هتخخخد  إم ت  يخخخ  ملجخخخوم ا خخخون املخخخر ة     الخخخجل مخخخم ي خمتلخخخ  منخخخاط  اململكخخخاالال ديخخخد مخخخن ولش 

للحخخوال الخخوطين واجللسخخاس ال  ي  ي امنشخخفا الخخجل ي ةمجخخا مروخخ  امللخخك يدخخد  خخا جبانخخل الخخدول املتمةخخ 
 :ومنجخا  تنلةخ  بخرامو ذاس فايلةخا ي تفخوير اخلخدماس امل دمخا للمخر ة  و احلواليا الث افةا الخجل ي  خدها

والخربامو الراينخةا والانفةجةخا  وييخ    للةاس امما  امسخرم  وبخرامو امسخر املنتاخا  وبخرامو اممومخا
 . امسر حمدوية الد م لتحسا مواليها ال اتةا وحتويلجا من  سر م الا إم  سر منتاا

شري ا وفةما يت ل  ال واج ال سرم واملدكر؛ فإ  ال واج ا وراا حمظول روال  اكام ال -110
ا سرمةا  اةث ت ين  د ال واج إت برنا املر ة  وحتظر  اكام الشري ا ا سرمةا منع املخر ة مخن 

من جخخا مخخن الخخ واج رخخن تتخخوفر فةخخ  الشخخرو   و   يلخخى الخخ واج ممخخن ت توافخخ  يلةخخ  هخخاإادال  والخخ واج   
سخا حتلةلةخا رشخالوا  ةخع . و د  ام مرو  امللك يدخد ال  يخ  للحخوال الخوطين إباخرا  يلاامل تربة  ريا

اجلجخاس امل نةخا  ومؤسسخاس اوتمخخع املخدين؛ ات خل مخن  ر خخا أل  اميخداي ي اخنلخا  مسخختمر  
و خد  سخخلرس تلخك الدلاسخخا يخخن م اناخاسم تت خخمن يخديا  مخخن ا اخخرا اس وال خوابط  مخخع ا  خخالة 

   مل يلخ م  دخم إبخرام ( من الرئحا التنلة يا لنظام  ايخا الفلخم نصخ  يلخى 16/3إم    املاية  
ي خخد الخخ واج التأوخخد أل  تخخ ويو مخخن  خخم يمخخرا يخخن  انةخخا يشخخر يامخخا  لخخن يلحخخ  بخخ  ال خخرل وي خخ  

 مصاحل  الل لى ذورا  وا   و  نثىمل. 
تسخخخختجد  بخخخخرامو و نشخخخخفا التث ةخخخخ    خخخخون ا نسخخخخا  والانبةخخخخا يلةجخخخخا الخخخخجل ت خخخخفلع هبخخخخا  -111

الث افخخا  وهةئخخا ا خخون ا نسخخا ؛ تصخخحةل التصخخولاس  اجلجخخاس امل نةخخا ومنجخخا وتالة الت لخخة   ووتالة
اخلاطئخا الخخجل  خخد تخؤيم إم التمةةخخ  نخخد املخخر ة  هخ ا ا نخخافا إم الخخدول الخخ م ت خوم بخخ  هةئخخا ودخخال 
ال لمخخخا  ي تصخخخحةل تلخخخك امللخخخاهة  إبصخخخدال الدةخخخا س  ونشخخخرها ي وسخخخائم ا يخخخرم ومخخخن  خخخرا 

لك مخخن  خخرا الخخربامو ا يرمةخخا الخخجل يخخت  فةجخخا اسخخااهتا يلخخى موا خخع التواصخخم اتاتمخخايي  ووخخ 
است خخخافا  ي خخخائجا  ومخخخا ت خخخوم وتالة الشخخخؤو  ا سخخخرمةا والخخخديوة وا ل خخخاي بخخخدول ودخخخم ي هخخخ ا 

 اجلانل من  را  فدا  و ئما املسااد.

 (43 حقوق الطفل  
مخخن  ا  خخ  اململكخخا ت خخدما  ملحوظخخا  ي سخخاا ااخخانام و ايخخا ا خخون الفلخخم والوفخخا  هبخخا  -112

 را اواذ ال ديد مخن التخدابم امل تللخا الخجل  سخجم  ي ت  يخ  امطخر النظامةخا واملؤسسخةا  ومخن 
ذلخخخك: صخخخخدول نظخخخخام  ايخخخخا الفلخخخم  وصخخخخدول نظخخخخام اماخخخخداجل  وإنشخخخا  سلخخخخ   خخخخؤو  امسخخخخرة  

روال  خرال  لوتالة الصحاساناتةاةا اخلفا اتوتشكةم جلنا ت   الفلم من با جلان   وصدول 
 يشخخخروملخخخدة م( 2009سخخخدتمرب  7ه املوافخخخ   17/9/1430( واتليخخخخ 320  الخخخوتلا  ل خخخ   سلخخخ

مت خخخمنا الو ايخخخا وال خخخرج مل تلخخخ  مرااخخخم منخخخو   اممومخخخاو الفلولخخخا   والخخخجل ت خخخ  بريايخخخا سخخخنواس 
  إم اوتمخاا منخوا ون خا  رخا ي ذلخك اممخرا  الولاقةخا  وتفول الفلخم مخن بدايخا املرالخا اجلنةنةخا

   امطلاا را يكلم تنمةا   صةت  ومواهد  و دلات  ال  لةا والددنةا. وتفوير لاي
( 152  صخخخخخخخخخخدل  خخخخخخخخخخرال سلخخخخخخخخخخ  الخخخخخخخخخخوتلا  ل خخخخخخخخخخ وي سخخخخخخخخخخاا تفخخخخخخخخخخوير لاي  امطلخخخخخخخخخخاا   -113

يت لخ  بشخؤو  لاي  امطلخاا  ا تصخا  وتالة الت لخة  بكخم مخا مت منا  ه 29/4/1437 اتليخو 
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صخخخدال الانا خخخة  الرتمخخخا مل اولخخخا النشخخخا  إ( سخخخنواس ويشخخخمم ذلخخخك 6-3ي اململكخخخا مخخخن فئخخخا  
 .  را  يلة ومتاب ت  وا 

  اهتمخخخام الخخخجل ت خخخ  راخخخاا الفلولخخخااتيايي يول اجلم ةخخخاس واملؤسسخخخاس امهلةخخخا ي كخخخ   -114
اتهتمام بتفوير اخلخدماس   ون امطلاا. ومن التفولاس املتح  ا ي ه ا اواا:  اوتمع املدين

سخوا  يخرب مؤسسخا امللخك يدخد ال  يخ  ولاالخ     مخن امطلخاا وليخايتج ي ساا اوتشا  املوهوبا
تواة  ال نايا و للموهدا وا بداع   و من  را الربامو املت دية لوتالة الت لة  واملؤسساس امهلةا  

  ي سخاتس ا يا خا امل تللخا الت لةمةخا والصخحةا ذوم ا يا خا تفوير اخلدماس امل دما ل طلاال
ؤسسخخاس الت لةمةخخا اجلوانخخل السخخلووةا ل طلخخاا  وتكثةخخ  بخخرامو التنشخخئا اتاتمايةخخا اهتمخخام املو 

ال خخخخة  ي نلخخخخو  امطلخخخخاا وسخخخخلووج   وحتصخخخخةنج  مخخخخن بخخخخوايل اتقخخخخرا    غخخخخر السخخخخويا  باخخخخر  
  ومكافحا اللكر املتفر .

مشخخخروع تفخخخوير   منجخخخا؛ (44 ي سخخخاا الفلولخخخا واملشخخخروياس الخخخربامومت إطخخخرن يخخخدي مخخخن  -115
امو احل خخا س ولاي  امطلخخاا والتوسخخع ي  خخدماهتا لتشخخمم  ةخخع منخخاط  اململكخخا  وحتخخديث بخخر 

 . الربامو والنشاطاس املت صصا الفلولا املدكرة
وفةمخخا يت لخخ  ركافحخخا ال نخخ  نخخد امطلخخاا  نلخخ س وتالة الت لخخة  مشخخروع  لفخخ (  وهخخو  -116

 ام من  خرا يخدي مخن الوسخائم  بر مو إل ايم يجد  إم  لل ال ن  ي مدال  الت لة  ال
يخخربت منجخخا: تدصخخم الفلدخخخا وال خخاملا ي املدلسخخا و ولةخخا  اممخخخول رلجخخوم ال نخخ  و سخخداب  و  خخخكال  
امل تللا  وإوساب ال املا املدلسا و ولةا  اممول امسالةل الانبويخا  الو ائةخا( املرئمخا خللخل 

وا ل خاي ألسخالةل التخد م املدكخر وال خخرج ي  ال نخ  والت امخم م خ   وت ويخد ال خاملا ي التواةخخ 
 الت امم مع ااتس ال ن . 

ملساندة ويي  امطلاا يو    ط هاتلي ساين ومواد( وهو 116111مت إنشا  الر     -117
ل ين يت رنو  مم نوع من ايجد  إم است داا الشكاوو املت ل ا امطلاا   سن الثامنا يشرة

اتسخخختارا سخخخوا  ي املنخخخ ا  و املدلسخخخا  و احلخخخي  و اممخخخاون ال امخخخا  و  نخخخواع ا سخخخا ة وا  خخخاا و 
  وي خخدم املشخولة اللوليخخا واملت صصخا ل طلخخاا  امهلةخا  ومخخا ي اكمجخا و املؤسسخاس احلكومةخخا 

 (.Child Helpline Internationalو د اصم  ط مساندة الفلم يلى ال  ويا ي منظما  

 (45 ةحقوق األشخاص ذوي اإلعا  -نون 
اوخخاذ ال ديخخد مخخن  مخخن  خخراا خخون ام خخ ا  ذوم ا يا خخا  يخخربت اهتمخخام الدولخخا  مايخخا -118

التدابم ي ه ا اجلانل  ومن ذلك: إنشا  هةئا لريايا ام  ا  ذوم ا يا خا  ونخما  اصخو   
يلى ا و ج  املتصلا ا يا ا  وت  ي  اخلدماس الجل ت دمجا اماجخ ة احلكومةخا  خ   وصخدول اممخر 

ا الدةئخخخا ال مرانةخخخا لتمكخخخا إب خخخرال اميلخخخا ا ل خخخاييا لخخخرب مو الوصخخخوا الشخخخامم بتجةئخخخالسخخخامي ال انخخخي 
إنشخا  مروخ  امللخك سخلما    و ام  ا  ذوم ا يا ا من ال خةش اسخت رلةا وانخدمااج  ي اوتمخع

م خخخاجل ا يا خخخا  الخخخ م ي خخخد مروخخخ  ا لاييايا ي سخخخاتس الدحخخخث ال لمخخخي ل  خخخااي ا يا خخخا ومسخخخدداهتا 
 سخخخجم  ي    اةخخخثا يا خخخا أتسخخخة  اخخخائ ة امللخخخك سخخخلما  م خخخاجل  وووسخخخائم تلاييجخخخا ويراجخخخا

 حت ة  ال نايا هب ا اللئا  وحتسا اخلخدماس والريايخا امل دمخا تس ى إمال نايا اجلوانل الدحثةا الجل 
 املداي  الجل نص  يلةجا اتلا ةا ا ون ام  ا  ذوم ا يا ا. اتلت ام     و 
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م ا يا خخا  اةخخث ذو  ام خخ ا  النمخخو ي  يخخداي مراوخخ  أتهةخخموي خخا  إم التفخخولاس   -119
الخ م  الواسخعا سخجام ( مرو ا   هلةا  للريايا النجاليا  و 187اكومةا   و   ( مرو  ا38بلمل يديها  

  وما  دل ا  الة إم    ي ساا ا ون ام  ا  ذوم ا يا ا ت دم  اجلم ةاس املت صصا
امللح خخا رراوخخخ   يخخخدي احلخخاتس. و ( االخخا7816يخخدي احلخخاتس امللح خخا رراوخخخ  التأهةخخم الشخخامم  

( 445.824  موثخخر مخخن الةخخامإيخخا س  و خخد  خخدم  ( االخخا.16507هلةخخا  الريايخخا النجاليخخا ام
  .لايا (5.200.000.000 إ الة    ص   ا بند بلمل االا
ا خخخخون ام خخخخ ا  ذوم ا يا خخخخا ي  ةخخخخع اوخخخخاتس؛  اململكخخخخا لت  يخخخخ ت خخخخافر اجخخخخوي وت -120

  و خد مت تنلةخ  التنمةخا خروا  ي  لكي يصخدحوايةا والث افةا؛ لتشمم احل ون ات تصاييا واتاتما
يخخخت  ت خخخد  اخلخخخدماس  يخخخدي مخخخن املةخخخايين  فلخخخي سخخخاا الصخخخحا يخخخدي مخخخن الخخخربامو وا اخخخرا اس ي 

الو ائةخخخا وال راةخخخا والتأهةلةخخخا  رخخخا فةجخخخا ا ل خخخاي الخخخولاقي الو خخخائي  وإاخخخرا  اللحوصخخخاس امل تللخخخا 
ةم امطلخخخاا الخخخ ين يولخخخدو  وهخخخ   وثخخخر يرنخخخا لإلصخخخابا للكشخخخ  املدكخخخر يخخخن اممخخخرا   وتسخخخا

ا يا خخخا  ومتاب خخخا اخخخاتهت   وإبخخخرة ذلخخخك للاجخخخاس امل تصخخخا  وي خخخد يولاس تدليدةخخخا لل خخخاملا 
   يائجخ  ي الت امخم مخع املصخابا وإسخ افج  لتفويرالصحةا ومن يت املو  مع ااتس احلوايجل 

( مكتخخخل مسخخخاندة ي املنشخخخ س الصخخخحةا لت خخخد  اخلخخخدماس اللواسخخختةا 22و خخخد مت افتتخخخاح يخخخدي  
 ل وم ا يا ا لتكو  تلك املنش س صدي ا ل وم ا يا ا. 

 ام  وتالة الت لة  بدمو الفرب ذوم ا يا ا ي مخدال  الت لخة  ال خام وي ساا الت لة    -121
  الت لة    و بشكمم ولي ي فصوا الت لة  مع   خرا   بشكمم ا ئي ي فصوا  اصا ملح ا ردال 

  مع ت د  اخلدماس الانبويا والتأهةلةخا املسخاندة الخجل ت خمن مسخايرهت  م خرا   اآل رين من الفرب
وامل ةنخخخاس السخخخم ةا والدصخخخريا   -يخخخت  صخخخر  اماجخخخ ة الت وي خخخةا و ي الصخخخلو  الدلاسخخخةا امل تللخخخا  

    وطدايخا الكتخل الدلاسخةا بفري خا  برايخم( وتسخاةلجا صخوتة ا  إنخافا    سا -والكراسي املتحروا 
ت خخديم وتكةةخخ  الكتخخل الدلاسخخةا امل تمخخدة ي الت لخخة  و إم تخخوفم املسخختل ماس الت لةمةخخا للمكلخخوفا  

 . (46 ال ام لتناسل  دلاس الفرب الص   واست دام لاا ا  الة للتواصم م ج 
مدايلة تفوير الانبةا اخلاصا من  را  بنا  وقة ا اتساناتةاةا الوطنةا لت لخة  مت إطرن  -122

هةئخا و وتالة الصخحا  و ذوم ا يا ا( بوتالة الت لخة  الت خاو  مخع وتالة ال مخم والتنمةخا اتاتمايةخا  
 . مرو  امللك سلما  م اجل ا يا او اجلم ةاس اخلميا  الت لة   و ت و  
لل خخدماس املسخخاندة للانبةخخا اخلاصخخا  يدخخد ال  يخخ مروخخ  اممخخم سخخلفا  بخخن إنشخخا  ومخخا مت  -123

وهو مرو  متكامم يس ى لت د   دما ممة ة ل طلاا ال ين ي خانو  مخن صخ وبا م ةنخا ت خة ج  ي 
ولاي   اتلتحخخخان ردالسخخخج  ال اييخخخا  و اخلاصخخخا  اةخخخث ي خخخدم املروخخخ   دمخخخا املسخخخل ي املخخخخدال 

ا نخخخخافا إم  فخخخخط ال خخخخرج اللرييخخخخا وت خخخخد   والت ةخخخخة  شخخخخ ة  احلكومةخخخخا و دمخخخخا الت امطلخخخخاا
اخلدما املرئما للفلم وف  ااتةااات  هبد  إياية الفلم إم بةئت  الفدة ةا ي املدلسخا  و املنخ ا  

 . ولري متلايم ومست م
تدنخخخخخخ  وتالة الت لخخخخخخة  ملجخخخخخخوم الت لخخخخخخة  الشخخخخخخامم الخخخخخخ م بخخخخخخد  تفدة خخخخخخ  مخخخخخخع بدايخخخخخخا ال خخخخخخام  -124

م( ي مخخدال  الت لخخة  ال خخام والخخ م  خخدم 2015/2016ه املوافخخ   1437ه/1436 الدلاسخخي
 . (47 الفلدا من ذوم ا يا ا ي إطال تل ةم اتلا ةا ا ون ام  ا  ذوم ا يا ا
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وتالة ال مخخخم والتنمةخخخا اتاتمايةخخخا  وي سخخخاا ال مخخخم والريايخخخا اتاتمايةخخخا  ف خخخد  طل خخخ  -125
م ا يا ا من املواطنا  وتخوفم بةئخا ال مخم املناسخدا بر مو ملتواف مل هبد  توظة  ام  ا  ذو 

  لرفخع مسختوو  يائجخ  ر  يلخى تخدليدجواحلخ     وتشاةع منش س ال فاع اخلا  يلى تشاةلج 
    من ذوم ا يا ا  وإنشا    م وصر  إيا س مالةا ل سر الجل تتوم ليايا   قنا  ال مم

  .ويي  املؤسساس واملراو  الجل ت دم برامو الريايا والتأهةم ل   ا  ذوم ا يا ا

 (48 نشر ثقالة حقوق اإلنسان والرتبية عليها -سني 
يخخدي  مخن التفخخولاس املتح  خخا ي سخخاا نشخر ق افخخا ا خخون ا نسخخا  والانبةخا يلةجخخا: تنلةخخ  -126

و خخخخخرس التويةخخخخخخا ا لكانونةخخخخخخا   واجمانخخخخخخراس  وولش ال مخخخخخخم  والتدليدةخخخخخا مخخخخخن الخخخخخخربامو التث ةلةخخخخخخا
ووخا  ملشخالوا   صخةاس مخؤقرة مخن اوتمخع الجل مشلخ  اوانخل خمتللخا مخن احل خون    والتلل يونةا

واملخر ة وام خ ا   الفلخم ي برامو التويةا  قرها ي إقرا  تلك الربامو  ويلى ام   مخا يت لخ 
ق افخخا ا خخون نشخخر يا خخم اململكخخا ب اجلجخخاس الت لةمةخخا الوافخخدين  ومخخا هتخخت  اذوم ا يا خخا وال مخخا

 13084 اممخخخر السخخخامي ل خخخ ا نسخخخا   و خخخد تواخخخ  اجلجخخخوي املت خخخ ة ي هخخخ ا السخخخةان  بصخخخدول 
نسخا  التنسخة  مخع ب ةخام هةئخا ا خون ا  م(2015يناير  18املواف    ه1436 /27/3واتليخ 

نسخخخا  ي مؤسسخخخاس الت لخخخة  ال خخخايل ي ةخخخا ي سخخخاا ا خخخون ا وتالة الت لخخخة   يلاج منخخخاهو  واي 
 . نسا  ي الكلةاس املناسدااململكا  وال مم يلى إباي وص  مست م يت ل    ون ا 

و خخخد   خخخة  ال ديخخخد مخخخن امنشخخخفا والخخخربامو التدليدةخخخا ي إطخخخال مخخخ ورة التلخخخاه  املربمخخخا بخخخا  -127
م  و خخد بلاخخ  الخخربامو 2012مةا حل خخون ا نسخخا  يخخام اململكخخا ال ربةخخا السخخ وييا وامللونخخةا السخخا

( بر سخخخا  ونشخخخاطا  ي 36م   وثخخخر مخخخن  2018م إم 2014وامنشخخخفا امل امخخخا  خخخرا املخخخدة مخخخن 
ساا الت ريخ  اتلا ةخاس ا خون ا نسخا  الخجل  صخدح  اململكخا طرفخا  فةجخا  و خث السخدم املثلخى 

ة و ي خخا  النةابخخا ال امخخا واجمخخاما واملمالسخخا لتنلةخخ  اماكخخام الخخوالية فةجخخا  وهخخي مواجخخا لل  خخا
 الصحةا واملكللا إبنلاذ ال انو  يلى ا تر  وصصاهت . 

 14ه املوافخخ   26/3/1439و خخدل ا  خخالة إم    هةئخخا ا خخون ا نسخخا   برمخخ  ي  -128
م(  مخخخخ ورة تلخخخخاه  مخخخخع وتالة الت لخخخخة  تت خخخخمن تد خخخخا مو خخخخع إلكخخخخانوين  الدوابخخخخا 2017ييسخخخخمرب 

وطخخين يمخخي ا خخو يمل هتخخد  إم ت ريخخ  حتخخ   خخ ال مل لت لةمةخخا ا لكانونةخخا حل خخون ا نسخخا ( ا
 الفلدا   و ج  ونشر ق افا ا ون ا نسا . 

 طل   وتالة ا يرم مرو  التواصم احلكومي ال م أييت نمن اساناتةاةا وتالة ا يرم  -129
ومةخخا ووسخخائم ا يخخرم امل تللخخا  ملواودخخا ي التواصخخم لت  يخخ  التكامخخم والتنسخخة  بخخا اماجخخ ة احلك

التفخخول  ومسخخايرة النج خخا الشخخاملا ي اململكخخا  ومخخن  بخخرت مجمخخاس هخخ ا املروخخ ؛ مسخخاندة ا يالاس 
 ا يرمةا ي اماج ة احلكومةا ميا   يوالها. 

ومخخا    اجلجخخاس احلكومةخخا ت خخوم بنشخخر اماكخخام النظامةخخا املت ل خخا احل خخون والواادخخاس  -130
يلى موا ع ه ا اجلجاس يلى  دكا ا نانن  وي اسااهتا يلى  دكاس التواصم اتاتمخايي  
ممخخا يسخخج  ي نشخخر الث افخخا احل و ةخخا جلمةخخع لواي هخخ ا املوا خخع  و خخد صخخدل  خخرال سلخخ  الخخوتلا  ل خخ  

م(  بنشخخر اجلجخخاس احلكومةخخا 2017 غسخخف   22ه املوافخخ   30/11/1438خ ( واتليخخ713 
يلى موا  جا ا لكانونةخا؛ املشخروياس وال وايخد  و اللخوائل  و ال خرالاس  الدا لخا ي ا تصاصخجا  

 را  كن اجلجاس وامفراي امل نةا  من إبدا  مرئةاهت  وملحوظاهت  او ا. 
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حوال الوطين مشروع سرم ال م يجد  إم إبرات وإيصاا  طل  مرو  امللك يدد ال  ي  لل -131
ما تشجدا اململكا من تفول وإ ات ي يدة ساتس  وما مت إطرن مدخايلتا يخرب مشخروع سخرم 
للتواصخخم احل خخالم و خخا: بخخر مو سخخرم لتأهةخخم ال ةخخاياس الشخخابا للحخخوال ال خخاملي  ومسخخاب ا سخخرم 

ييخخخخ  الشخخخخداب وأتهخخخةلج  ومتكةخخخخنج  ي سخخخخاتس احلخخخخوال  ترتكخخخ ا  يلخخخخىل فخخخرم ال صخخخخمة  واللتخخخخا  
  ي خمتل  اجمافم الدولةا ويول اململكا ي الت ايش والتنوع وبنا  السرم ال املي. والتواصم

 (49 تنفيذ اتفا يات حقوق اإلنسان والتعاون مع اآلليات اإل ليمية والدولية -عني 
س اممخ  املتحخدة الرئةسخا حل خون ا نسخا   اململكا طر   ي س  اتلا ةاس مخن اتلا ةخا -132

وهخخخي اتلا ةخخخا ا خخخون الفلخخخم  واتلا ةخخخا مناه خخخا الت خخخ يل وغخخخما مخخخن نخخخروب امل املخخخا  و ال  وبخخخا 
ال اسةا  و الرإنسانةا  و املجةنا  واتتلا ةا الدولةا لل  ا  يلى  ةخع   خكاا التمةةخ  ال نصخرم  

املخر ة  واتلا ةخا ا خون ام خ ا  ذوم ا يا خا  واتلا ةا ال  ا  يلى  ةع   خكاا التمةةخ  نخد 
ه ا ا نافا إم   ا طر   ي قرقا بروتوووتس ا تةاليا  وهي: الربوتووخوا ات تةخالم تتلا ةخا 
ا ون الفلم املت ل  ا اناف امطلاا ي الن اياس املسلحا  والربوتوووا ات تةخالم املت لخ  بدةخع 

امطلخخاا ي املخخواي ا ااةخخا  والربوتووخخوا ات تةخخالم تتلا ةخخا  امطلخخاا وباخخا  امطلخخاا واسخختارا
 ا ون ام  ا  ذوم ا يا ا. 

واجلخخدير الخخخ ور    هخخ ا اتتلا ةخخخاس  صخخدح  بخخخد وا اململكخخا فةجخخخا اخخ  ا  مخخخن  انو خخخا  -133
الخخخوطين  ويظخخخى مخخخا الت مخخخ  بخخخ  اململكخخخا مخخخن  اكامجخخخا بخخخ اس احلاةخخخا ال انونةخخخا الخخخجل تتمتخخخع هبخخخا 

ا  اةث إ  امياة ال انونةا الجل صدلس اتن مام إم ه ا اتتلا ةاس  املرسخوم امللكخي( امنظم
( مخخخن النظخخخام 70هخخخي ذاهتخخخا امياة الخخخجل تصخخخدل هبخخخا امنظمخخخا ي اململكخخخا  اةخخخث نصخخخ  املخخخاية  

امساسي للحك  يلى    ملتصدل امنظما  وامل اهداس  واتتلا ةاس الدولةا  واتمتةاتاس  ويت  
مخخن إاخخرا اس ي خخد ( 11  مخخن املخخاية( 1ة  الل خخر  ت خخمن  ا رواخخل مراسخخة  ملكةخخامل. ومخخات خخديلج

ه املوافخخخ  14/8/1431( واتليخخخخ 287الصخخخايلة ب خخخرال سلخخخ  الخخخوتلا  ل خخخ    اتتلا ةخخخاس الدولةخخخا
 ا اخخرا اس -ي خخوا اتتلا ةخخا اةخخ  النلخخاذ  ينخخد-امل نةخخا    تت خخ  اجلجخخاس  م( 26/7/2010 

 . ي من الوفا  جبمةع الت اماس اململكا املانتدا يلةجا الرتما لتنلة ها را
و خخد يملخخ  اململكخخا يلخخى تنلةخخ  الت اماهتخخا رواخخل هخخ ا اتتلا ةخخاس  ومتاب خخا ذلخخك مخخن  -134

 را اجلجاس احلكومةا امل نةا  ووسائم اتنتصا   وي م دمتجا  اج ة السلفا ال  ائةا  و خد 
ه 8/8/1426( واتليخخ 207ال سل  الوتلا  ل    ن  تنظة  هةئا ا ون ا نسا  الصايل ب ر 

م(  يلخى متاب خا اجلجخاس احلكومةخخا لتفدةخ  مخا  صخجا مخن الصخخكوف 2005سخدتمرب  12املوافخ   
الدولةا حل ون ا نسا  الخجل ان خم  إلةجخا اململكخا  والتأوخد مخن اوخاذ تلخك اجلجخاس ا اخرا اس 

للانخخا الدائمخخا  يخخداي مشخخروياس الت خخالير الرتمخخا لتنلةخخ ها. و خخد تواخخ  هخخ ا اجلجخخوي  إبنشخخا  ا
 13084اخلاصخخخخا اململكخخخخا واملتصخخخخلا اتلا ةخخخخاس ا خخخخون ا نسخخخخا  رواخخخخل اممخخخخر السخخخخامي ل خخخخ  

م(  ومخخخن نخخخمن ا تصاصخخخاس هخخخ ا اللانخخخا 2015ينخخخاير  18ه املوافخخخ   27/3/1436 واتليخخخخ
 شامم. متاب ا التوصةاس الصايلة ين هةئاس امل اهداس  وللةا اتست را  الدولم ال

وفةما يت ل  اتلت ام ا ارائي املتمثخم ي ت خد  الت خالير الت اهديخا  ف خد  خدم  اململكخا  -135
  والخجل اخم (50  ةع ت اليرها الوطنةا اخلاصا اتلا ةاس ا ون ا نسا  الجل  صخدح  طرفخا  فةجخا

 مويد ت د جا. 
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وما تت او  اململكا مع للةا اتست را  الدولم الشامم التاب ا ول  ا ون ا نسا    -136
م(  و ف خخ  2013م و2009اةخخث  خخالو  بلايلةخخا ي اجلخخولتا اموم والثانةخخا لرسخخت را   

 خخخوطا  مت خخخدما ي تنلةخخخ  التوصخخخةاس الخخخجل  خخخدم   خخخا  خخخرا تلخخخك اجلخخخولتا  واظةخخخ  بتأيةخخخدها. 
 ( ف خخد  امخخ  هةئخخا /4من بنخخد ملاملخخنجو املتدخخع  يخخداي الت ريخخرمل ي الل خخرة  وإنخخافا إم مخخا ذوخخر نخخ

ا ون ا نسا  إبيماج التوصةاس الجل  دم  إم اململكا واظة  بتأيةدها  خرا اجلولخا الثانةخا 
لرسخخخخت را  ي ت ريرهخخخخا السخخخخنوم  وت ةخخخخة  تنلةخخخخ ها يلخخخخى  ل  الوا خخخخع  اةخخخخث ي خخخخد تنلةخخخخ  هخخخخ ا 

  ةا  الت دم اجمرت ي ساا  ايا وت  ي  ا ون ا نسا  ي اململكا. التوصةاس مؤ را  نويةا  ل
تت خخخخاو  اململكخخخخا مخخخخع ا اخخخخرا اس اخلاصخخخخا التاب خخخخا ولخخخخ  ا خخخخون ا نسخخخخا   مخخخخن  خخخخرا  -137

وإاخخخخرا  الشخخخخكاوو التخخخخابع يلخخخخى تسخخخخالتس واستلسخخخخالاس امل خخخخرلين اخلاصخخخخا  اتسخخخختاابا اللايلخخخخا
ااي اسخت رلةا اتمخا ومونخويةا  ومت  ثجخا مخن  خرا مت الت امخم مخع تلخك ال  خ اةخث  للمال 

 ه27/3/1431 واتليخخخخخم ب( /2775ل خخخخ    اممخخخخر السخخخخاميرواخخخخل مت إنشخخخخالها  للةخخخخا وطنةخخخخا
وّاجخخخخ  اململكخخخخا ييخخخخواس ل خخخخدي مخخخخن  صخخخخحاب الخخخخوتايس م(. و خخخخد 2010مخخخخال   13املوافخخخخ   

الخ م تال اململكخا ي  لل ر املخد عامل رل اخلا  امل ين   ون ا نسا  وا املونويةا ل ايلهتا  منج :
ي سخةان واحلخرايس امساسخةا ا ون ا نسخا   و ايا امل رل اخلا  امل ين بت  ي و  م 2017يناير 

م  و دل ا  الة 2017مايو  4 بريم إم  30ال م تال اململكا ي املدة من  مكافحا ا لهاب
ا لرسخختلاية منجخخا ي سخخاا  ايخخا وت  يخخ  إم  نخخ  تخخت  يلاسخخا الت خخالير الصخخايلة يخخن امل خخرلين اخلاصخخ

 ا ون ا نسا . 

 االلتزاً بقواعد القانون الدويل اإلنساين واجبة التطبيق -خامسا   

حتخخر  اململكخخخا يلخخخى اتلتخخ ام بكافخخخا  اكخخخام و وايخخخد ال خخانو  الخخخدويل ا نسخخخاين وال خخخانو   -138
س ال سكريا ي إطال حتال  ييخ  الدويل حل ون ا نسا   وي ه ا الصدي تؤود     ةع ال ملةا

الشخخريةا ي الخخةمن منسخخاما انسخخااما  اتمخخا  مخخع تلخخك اماكخخام وال وايخخد  و    خخواس التحخخال  مل 
واميةا  املدنةخا لاثل النخ اع    تكتِ  ف ط احلر  يلى  نةل املدنةا و اصا امطلاا والنسا 

ترتكدجخخخا املةلةشخخخةاس احلوقةخخخا بخخخم   خخخ س يلخخخى يات جخخخا  خخخايتج  مخخخن اتنتجاوخخخاس الصخخخال ا الخخخجل 
املسلحا املديوما من إيرا   را فةجا ا اماس ال شوائةا  وال تم  والت  يل  وا  لا  وا اخر  

 ال سريا  واحلصال  و نةد امطلاا. 
 خخخام حتخخخال  ييخخخ  الشخخخريةا ي الخخخةمن بونخخخع  ةخخخوي صخخخالما يلخخخى  خخخكم  وايخخخد ا خخختداف طد خخخا   -139

لدويل ا نساين  ت من  يديا  من اآللةخاس وا اخرا اس للحةلولخا يو  و خوع ل وايد و اكام ال انو  ا
ام فخخا  ي يملةخخخاس اتسخخختجدا   ا نخخخافا إم التح خخخ  مخخخن وافخخخا مخخخا يثخخخال مخخخن اييخخخا اس ي  خخخأ  
 استجدا  املدنةا واملنش س املدنةا واملنظماس ا نسانةا  وا ير  ين النتائو ي مؤمتراس صحلةا. 

لتحال  ا غاقا واميماا ا نسخانةا ي الخةمن   ةخا وخربو مخن  خرا التنسخة  مخع  وم ا -140
ال ةخخام املشخخالوا مروخ  امللخخك سخخلما  لإلغاقخخا واميمخاا ا نسخخانةا املنظمخاس الدولةخخا  اةخخث يتخخوم 

تلخخك  مخخا مخخن الخخربامو واملشخخروياس  ومخخن   مخخع يخخدي مخخن املؤسسخخاس واملنظمخخاس اجملةخخا والدولةخخا
املسخلحا املديومخا  تسدد  ي انتشخالا املةلةشخةاس احلوقةخا ال مكافحا وا  الكولما شروياس مامل

ومخا  طلخ  س الدةئةخا والصخحةا الو ائةخا الدايمخا ملنخع انتشخال املخر     نتةاخا ت خرل املنشخ من إيرا 
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املةلةشخةاس طلخاا اونخدين ممخن  امخ  من الربامو التنلة يا ملشروياس إياية أتهةم ام يديااملرو  
بتانةخخخده   إم اانخخخل يخخخدي مخخخن املشخخخروياس الدايمخخخا للمخخخر ة وامسخخخرة الةمنةخخخا  ووخخخ لك  احلوقةخخخا

اثل ن خ  الاخ ا   و لال ديد من مشروياس التا يخا واملشخروياس الفدةخا والصخحةا والدةئةخا مل اجلخا 
إطخخال م خخايم س الصخخحةا ييمخخا  حل خخون ا نسخخا  ي الاخخ ا  والخخدوا   ي  الخخدوا  ولفخخع ولخخا ة املنشخخ

 . و تلر ا ولو من  م متةة  
الخخجل  يلنجخخا  م2018سخختاابا ا نسخخانةا ي الخخةمن ل خخام فخخا ات خخدم  اململكخخا ي إطخخال   -141

( ملةخخو  يوتل 465.000.000  اإب خخايل مدلخخمل  خخدل  ييمخخا  مالةخخا    حتخخال  ييخخ  الشخخريةا ي الخخةمن
 إم ها خمتلخخخ  منظمخخخاس اممخخخ  املتحخخخدة  بخخخرامو تنلخخخ املتحخخخدة  مشلخخخ  اممخخخ مريكخخخي والخخخجل  يخخخدهتا  

 ن. مريكي لدي  مشروياس الدنةا التحتةا ي الةم ( ملةو  يوتل 35.000.000اانل مدلمل  دلا  

 األولوايت واملبادرات الو نية -سادسا   
تؤود اململكا م ةجا ُ دما قو بلوة  يلخى املسختوايس ي  ايخا وت  يخ  ا خون ا نسخا    -142

التنمةخخا املسخختداما  منفل خخا مخخن مدخخاي  و اكخخام الشخخري ا ا سخخرمةا  و نظمتجخخا  والت اماهتخخا وحت ةخ  
ا يصخخدل يخخن ملخخ رواخخل اتلا ةخخاس ا خخون ا نسخخا  ا  لةمةخخا والدولةخخا  مخخع إيخخر  اتيتدخخال الخخرتم

  ي نو   ففجا مراظاس وتوصةاس هةئاس امل اهداس وللةا اتست را  الدولم الشامم من
مل  وي سخخدةم 2030الرامةخخا إم حت ةخخ  هخخ ا امهخخدا   وي م خخدمتجا مل لليخخا اململكخخا  وسةاسخخاهتا

ذلك  ست مم يلى  اوت التحدايس الجل ت ان  اجوي  ايا وت  ي  ا ون ا نسا  مخن  خرا 
اواذ ما يل م من التدابم التشخري ةا واملؤسسخةا  وتايية فايلةخا تخدابم التنلةخ  ال امخا  وت  يخ  الخويي 

ن ا نسخخا   وييخخ  مشخخالوا مؤسسخخاس اوتمخخع املخخدين  وت  يخخ  الت خخاو  ا  لةمخخي والخخدويل ي   خخو 
ومخخا سخخت مم اململكخخا يلخخى إنشخخا  مؤ خخراس نويةخخا وومةخخا متفخخولة تكلخخم   سخخاا ا خخون ا نسخخا .

  ةا  الت دم اجمرت ي ساا  ايا وت  ي  ا ون ا نسا . 

 خامتة  
  يلخخخى    مخخخا مت است رانخخخ  ي قنخخخااي هخخخ ا الت ريخخخر   ثخخخم تؤوخخخد اململكخخخا ال ربةخخخا السخخخ وييا -143

متا خةا  مخع املدخاي    حلمايا وت  ي  ا ون ا نسخا التدابم واجلجوي املت  ة  است رانا  موا ا  مبرت
امل يخخد مخخن تتفلخخع إم حت ةخخ   مخخا تخخ اا -حت خخ   ممخخارغ  الخخ -وهخخي  التواةجةخخا  يخخداي هخخ ا الت ريخخر 

ا نسخخا  مخخن  خخرا  اج هتخخا امل نةخخا  وبتواةخخ  وييخخ م مدا خخر مخخن لخخد  ا خخون املناخخ اس ي سخخاا 
 خخايم احلخخرما الشخخخريلا امللخخك سخخخلما  بخخن يدخخد ال  يخخخ  لا سخخ وي  وويل يجخخخدا اممخخا صخخخاال 

  السمو امللكي اممم حممد بن سلما  بن يدد ال  ي  لا س وي  الظجما  .
 احلوا ي

 (.222التوصةا   (1 

  (.63  60  32التوصةاس  ا   من  (2 

 (.143  135  134  112  70  56التوصةاس   (3 

  (.187التوصةا   (4 

  (.135  115  74  44  31  30التوصةاس   (5 
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 (.172  54  ا   من 53  52  ا   من 51  49  48  47  ا   من 46التوصةاس  ا   من  (6 

 (.217  216التوصةتا    (7 

 (.117التوصةا   (8 

 (.156  155  45التوصةاس  ا   من  (9 

 .(157  143  136  135  134  112  74  70  56التوصةاس   (10 

  107  106  105  103  102  101  100  98  96  95  93  92  57  31التوصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخةاس   (11 
108  112  113  114  115  162.)  

  (.142  141التوصةتا    (12 

  (.111 110  102التوصةاس   (13 

  اخ   145  142  141  45  اخ   مخن 43  اخ   مخن 39  ا   مخن 37  ا   من 28  27التوصةاس   (14 
  (.153  148من 

  209  208  207  203  201  200  199  198  197  194  182  116  64التوصخخخخخخخخخخةاس   (15 
210  211  212  213  214.) 

  اخخ   مخخن 19  اخخ   مخخن 18  17  12  11  10   مخخن   اخخ9  اخخ   مخخن 7  اخخ   مخخن 3  1التوصخخةاس   (16 
  (.23  ا   من 20

 (.80  75  64التوصةاس   (17 

  (.215  30التوصةتا    (18 

  (.146  142  141  69التوصةاس   (19 

  (.142  141التوصةتا    (20 

املرتكخخ اس  منجخخا  مواصخخلا  خخو يسخختند مروخخ  امللخخك سخخلما  لإلغاقخخا واميمخخاا ا نسخخانةا ي يملخخ  يلخخى يخخدي مخخن  (21 
اململكخخا ي مخخد يخخد ال خخو  للمحتخخااا يلخخى مسخختوو ال خخامل  وت خخد  املسخخايداس لللئخخاس املت خخرلة ب ةخخدا  يخخن  م 
يوافخخع غخخم إنسخخانةا  والتنسخخة  والتشخخاول مخخع املنظمخخاس وا ةئخخاس ال املةخخا  وتفدةخخ   ةخخع امل خخايم املجنةخخا املتد خخا ي 

ر الشخخراواس اللايلخخا مخخع املنظمخخاس وا ةئخخاس ال املةخخا الرائخخدة ي ال مخخم ا نسخخاين ل خخما  الخخربامو ا غاقةخخا  وتفخخوي
اتسخخختاابا ال االخخخا للت امخخخم مخخخع امتمخخخاس ا نسخخخانةا  ونخخخما  اسخخختداما  قخخخر املسخخخايداس ا نسخخخانةا امل دمخخخا يخخخرب 

 حتسا ومتاب ا خمرااس الربامو ا غاقةا.

  (.185التوصةا   (22 

  186  185  184  177  115  114  113  98  93  74  68  57  44  30التوصخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخةاس   (23 
191.) 

 (.215  134التوصةتا    (24 

  (.150  146  142  141  41  ا   من 39  ا   من 37التوصةاس  ا   من  (25 

  اخ   مخن 124  اخ   مخن 45  ا   من 43  ا   من 42  ا   من 41  ا   من 40التوصةاس  ا   من  (26 
  149  148  اخخخخ   مخخخخخن 147  145  144  اخخخخ   مخخخخن 139  130  اخخخخ   مخخخخن 126مخخخخن    اخخخخ  125
151  153  155  156.) 

 (.220  218  217التوصةاس   (27 

  (.160  159  72التوصةاس   (28 

 (.213  133  132  131  116  72  44التوصةاس   (29 

  اخ   63  59  54اخ   مخن   53  52  اخ   مخن 51  49  48  47  ا   من 46التوصةاس  ا   من  (30 
  (.175  ا   من 173  172  170  164  ا   من 137من 

  (.170  154  117  53  52  ا   من 49التوصةاس   (31 

  (.167  166التوصةتا    (32 

 (.215  192  191  190  189  187  184  98  64  30التوصةاس   (33 
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(  نسخدا 11مخا يلخي: م خدا طالخل/م ل :   ب فايةخ  ال خام وال خايل م(2017ل خام  املؤ خراس الت لةمةخا  ت من  (34 
(  نسخدا مشخالوا الت لخة  1.02(  مؤ خر التكخافؤ بخا اجلنسخا ي اتلتحخان الت لخة :  %24املداين املسختأارة:  

(  نسخخخخدا امل دخخخخولا ي اجلام خخخخاس %91(  نسخخخخدا الفلدخخخخا اخلخخخخربا ي مرالخخخخا الدكخخخخالوليو :  %17.9امهلخخخخي  
 (%64من إ ايل  ربي الثانويا:  ومةا احلك

 (.188  187  184التوصةاس   (35 
  202  201  200  199  198  197  196  اخخ   مخخن 194  182  158  116  73التوصخخةاس   (36 

203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214.) 

  ا خخخون ال خخخاملا ي اخلدمخخخا املن لةخخخا ومخخخن  برتهخخخا: تفخخخوير للةخخخاس مت اوخخخاذ ال ديخخخد مخخخن التخخخدابم الرامةخخخا إم ت  يخخخ (37 
وذلخخك بتأهةخخم مكاتخخل و خخرواس اتسخخت دام  مخخن  خخرا التخخدليل يلخخى صخخول ات خخال ام خخ ا    ،اتسخخت دام

والت ريخخخ  امل خخخايم اخلاصخخخا رمالسخخخا النشخخخا   والتأوخخخد مخخخن اسخخختةلا  الشخخخرواس للم خخخايم املفلوبخخخا للحصخخخوا يلخخخى 
والتنسخخة  مخخع سخخلالاس الخخدوا الخخجل مت إبخخرام اتلا ةخخاس ت خخاو  م جخخا  وتفخخوير الر ابخخا وا  خخرا  يلخخخى الانا خخة   
اةث مت إطرن بر مو  مسخاند( لل مالخا املن لةخا وهخو نظخام إلكخانوين يخربط إاخرا اس توظةخ  ال امخم ، املمالسا

افةا وونخخوح  وذلخخك رشخخالوا اجلجخخاس ي اخلدمخخا املن لةخخا مخخن بلخخدا إم    ياخخايل اململكخخا ب خخد انتجخخا  ال  خخد بشخخل
امل نةخا يا خم اململكخخا و الاجخا  ومخا مت  متتخخا ا اخرا اس املوق خا لل مالخخا املن لةخا مخن بدايخخا ي و خا للمملكخا اخخ  
انتجا  ال  د  والظ ا و ج  من  خرا بفا خا الرواتخل  وإلخ ام  صخحاب ال مخم بخرب مو  ايخا اماخول  ومرا دخا 

ي والرواتل  ونما  احل ون  وت د  الدي  واحلمايخا لل مالخا املن لةخا  وتفخوير للةخاس الخدي  السداي  وتوقة  ال  و 
اةخخث مت إنخخافا إم إطخخرن الخخر   املواخخد لت خخد  الدرغخخاس  إصخخدال الكتةدخخاس واملفخخوايس الخخجل ت خخرِّ  ، واحلمايخخا

ي ذلخخك اآللةخخا امل تصخخا بتل خخي  ال امخخم ي اخلدمخخا املن لةخخا إباخخرا اس اتنتصخخا  ينخخد انتجخخاف  مم مخخن ا و خخ  رخخا
 الدرغاس  وطرن احلصوا يلى املسايدة ال انونةا والان ا.

 (.221  215  186  185  29التوصةاس   (38 

م( ال انخخخي بصخخخر  بخخخدا 2018ينخخخاير  5ه املوافخخخ   18/4/1439واتليخخخخ  (86 /  ل خخخ  اممخخخر امللكخخخيصخخخدل  (39 
غخخخر  م ةشخخخا  خخخخجرم للمخخخواطنا مخخخخن املخخخوظلا واملوظلخخخخاس املخخخدنةا وال سخخخخكريا  وإنخخخافا بخخخخدا غخخخر  م ةشخخخخا 
للم خخخاش الت ايخخخدم  وإنخخخافا بخخخدا غخخخر  م ةشخخخا للم صخخخ  الشخخخجرم ملسخخختلةدم ال خخخما  اتاتمخخخايي  وتايية 

(  وحتمخخم الدولخخا نخخريدا ال ةمخخا امل خخافا يخخن املخخواطنا %10لدخخاس مخخن املخخواطنا بنسخخدا  مكافخخأة الفخخرب والفا
املستلةدين من اخلدماس الصحةا اخلاصخا  والت لخة  امهلخي اخلخا   ووخ لك حتمخم الدولخا نخريدا ال ةمخا امل خافا 

 .لايا( من س ر  را  املسكن اموا للمواطن 850.000د ين مدلمل  ييما ت ي  

  70  68  64  58  57  56  55  35  اخخخ   مخخخن 34  اخخخ   مخخخن 33  32  اخخخ   مخخخن 31اس  التوصخخخة (40 
71  74  75  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  105  106  

  138  136  135  134  115  114  113  112  111  110  109  اخخخخخخخخ   مخخخخخخخخن 108  107
143  152  157  162  163  176  177  178  179  180  181  183  184  187  
189  190  191  192  215.) 

٪ اةخث التلخع 120من ال رالاس الجل او س لت  ي  ا ون املخر ة املتصخلا ال  خا : تايية نسخدا اجمامةخاس بنسخدا  (41 
وإنشخا  مراوخ  حمامةا  وإطرن يبلوم اجماماة لت د  التأهةم املنتجي رنل ل صا م اولخا املجنخا   304يديهن إم 

 اصخا لتنلةخخ   اكخخام احل خانا مخخن  اخخم تخخوفم بةئخا منوذاةخخا يسخخويها اجلخخو امسخرم واممخخين والصخخحي والانفةجخخي  
رشخخالوا إاخخدو مؤسسخخاس اوتمخخع املخخدين ي اململكخخا  ومخخنل املخخر ة اخخ  الوتيخخا يلخخى اجم خخو  ممخخا يسخخجم يلةجخخا 

سخرة املتاةخل  و املل خخوي وامسخرة املجاخولة  و امل ل خخا احلصخوا يلخى اخلخدماس مخخن اجلجخاس امل تللخا  واسخختح ان  
مل اش ال ما  اتاتمايي  وت ديم تئحا نظام التنلة  الجل نص  يلى ا  احل انا ل م  را فخانة الت انخي 
و   يكو  تنلة    ااي احل انا  و ال ايلة ي بلد احل انا  و ال ايلة املنصو  يلةخ  ي السخند التنلةخ م  والتنلةخ  

للخولم ماكخام النل خا  و لليخا الفلخم اجم خو   و تسخخلةم  حلانخنت   وإنشخا  مكاتخل نسخويا ي حمخاو  اماخخواا ا
الش صةا خلدما املر ة سا    املشالوا مع إادو مؤسساس اوتمع املدين  وصدول ت مة  لئة  اول  اميلخى 

 ا ةخخخخا امم إبقدخخخخاس املت خخخخمن  (2017مخخخخال   8ه املوافخخخخ    20/6/1439واتليخخخخخ  1049لل  خخخخا  ل خخخخ  س/
ا انا  بنائجا يو  اااتجا إم لفع ييوو   ائةا ي حمخاو  اماخواا الش صخةا بخ لك ي احلخاتس الخجل يثدخ  

 .يدم واوي  صوما  و ن اع بةنجا وبا والد اجم ونا
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 يخخا ل اكخخام الخخوالية ي مخخن اآللةخخاس التنلة يخخديا   مت خخمنا   لنظخخام احلمايخخا مخخن ا يخخ ا  التنلة يخخا الرئحخخاصخخدلس  (42 
 و الشخخرطا يخخن  التخخ ام وخخم اجخخا يامخخا  و  اصخخا إببخخرة وتالة ال مخخم والتنمةخخا اتاتمايةخخا النظخخام  ومخخن  برتهخخا:

إنشخخخا  مروخخخ  لتل خخخي الدرغخخخاس ي خخخوم اسخخخت داا الدرغخخخاس يخخخن   و اخخخاتس ا يخخخ ا  الخخخجل تفلخخخع فةجخخخا فخخخول ال لخخخ  هبخخخا
رغخخاس مخخن  خخرا التواصخخم مخخع احلالخخا وت ةخخة  ونخخع احلالخخا مخخن اةخخث الت امخخم اللخخولم مخخع الد  و اخخاتس ا يخخ ا 

  اخلفخخولة  وإاخخرا  الت ةخخة  الفخخيب  خخا إذا لخخ م اممخخر واوخخاذ  ةخخع ا اخخرا اس الرتمخخا واملناسخخدا للت امخخم مخخع احلالخخا
يخخخا التأوةخخخد يلخخخى   سخخخام الشخخخرطا وغمهخخخا مخخخن اجلجخخخاس اممنةخخخا امل تصخخخا اتسخخختاابا اللوليخخخا لفلخخخل واخخخدة احلماو 

 اتاتمايةا بد وا  م مو ع  وتوفم احلمايا الكاملا للم تصا من وادة احلمايا وللحالا.

 (.215  187  135  115  74  44  31  30التوصةاس   (43 

 يخخخدي  وبلخخخمل ( مدلسخخا3272   خخخد بلخخخمل يخخخدي مخخخدال  لاي  امطلخخاا إم   م 2017ا اصخخخا اس ل خخام  تشخخم (44 
( 14971يخخخخدي امطلخخخخاا  وبلخخخخمل وطالدخخخخا   ا  ( طالدخخخخ267270  امطلخخخخاا  ي مرالخخخخا لاي الفخخخرب والفالدخخخخاس

بخخخر مو تث ةخخخ  امم والفلخخخم  لخخخدي  امم ي ليايخخخا وتربةخخخا  طلا خخخا ومخخخا مت إطخخخرن   ( ا خخخانا.1518ي   طلخخخر  
( رخخخخا يتوافخخخخ  مخخخخع واتاتمايةخخخخا   اطلةخخخخاوال والددنةخخخخا   لةخخخخا  ال  امساسخخخخةااملجخخخخالاس  إوسخخخخاهب ومسخخخخايدهتا يلخخخخى 

 صائصخخج  ب مخخخر اخلمخخ  سخخخنواس  ا نخخخافا إم بخخر مو  ويخخخد الدةئخخخاس ي لاي  امطلخخاا اسخخخت دام م ةخخخا  
ECERS  من املؤ ر املفلوب %95  اةث مت حت ة. 

 (.215  134التوصةتا    (45 

بشخخخخخموا  م(2015 وتخخخخخوبر  12املوافخخخخخ   ه 29/12/1436( واتليخخخخخخ 534  صخخخخخدل  خخخخخرال سلخخخخخ  الخخخخخوتلا  ل خخخخخ  (46 
لفخخرب الت لخخة  اخلخخا   وم خخايلا مكافخخأة  امل خخرلةاجلسخخمةا والصخخحةا املكافخخ س  ا يا خخاس ذوم مخخن الفخخرب

 .يا اس اجلسمةا والصحةا( االا من ا 14  لتشممالانبةا اخلاصا 

سخخخي مت إطخخخرن بخخخر مو مليسخخخممل وهخخخو بخخخر مو ت لةمخخخي لخخخ وم الخخخ وا  احلخخخدم بخخخد  ال مخخخم بخخخ  مخخخع بدايخخخا ال خخخام الدلا (47 
 امخخ  وتالة الت لخخة  بفخخرح مدخخايلة ت خخ  بت خخد  اخلخخدماس ومخخا   م(.2018م/2017ه املوافخخ   1438ه/1437

بخر مو التخخد م و  ( فصخوا يلاسخةا5الت لةمةخا للفخرب امل ةمخا ي مراوخ  امولام واملستشخلةاس  وذلخخك افتتخاح  
 .( إيالاس ت لةمةا5ي   من لاي  امطلاا احلكومةا لونا (20 املدكر 

 (.90  79  78  67  66  65  62  61التوصةاس   (48 

  (.224  223  ا   من 88  ا   من 87  85  ا   من 84  ا   من 83  82  81  76التوصةاس   (49 

ت ريخخخر اململكخخا اجلخخخامع لت اليرهخخا مخخخن الت خخالير الخخخجل اخخم مويخخخد ت خخد جا و خخخدمتجا اململكخخا إم هةئخخخاس امل اهخخداس:  (50 
  ( من اتتلا ةا الدولةا لل  ا  يلخى  ةخع   خكاا التمةةخ  ال نصخرم9التاسع( امل دم وف ا  للماية   الرابع وا  

 بريخم  23( للانا ال  ا  يلى التمةة  ال نصخرم الخجل ي خدس  خرا املخدة مخن 95و د مت  منا شت  ي الدولة  
الربوتووخوا ات تةخالم تتلا ةخا ا خون ( مخن 8امل دم وف ا  للماية   اموات رير اململكا م  و 2018مايو  11إم 

مخخخن  (12امل خخخدم وف خخخا  للمخخخاية   اموات ريخخخر اململكخخخا   و الفلخخخم املت لخخخ  ا خخخاناف امطلخخخاا ي الن ايخخخاس املسخخخلحا
الربوتووخخوا ات تةخخالم تتلا ةخخا ا خخون الفلخخم املت لخخ  بدةخخع امطلخخاا وباخخا  امطلخخاا واسخختارا امطلخخاا ي املخخواي 

( مخخن اتلا ةخخا ال  خخا  يلخخى 18ململكخخا اجلخخامع للت ريخخرين  الثالخخث والرابخخع( امل خخدم وف  خخا للمخخاية  ت ريخخر ا  و ا ااةخخا
 إمفربايخر  12 مخن  خرا املخدة ي خدس( الخجل 69  الخدولةمنا شخت  ي و د متخ     ةع   كاا التمةة  ند املر ة

ةخخخا مناه خخخا الت خخخ يل وغخخخما مخخخن ( مخخخن اتلا 19ت ريخخخر اململكخخخا الثخخخاين امل خخخدم وف خخخا  للمخخخاية    و م2018مخخال   3
( للانخا مناه خخا 57ي الخخدولة  متخخ  منا شخا و خد نخروب امل املخا  و ال  وبخخا ال اسخةا  و الرإنسخخانةا  و املجةنخا  

امل خخخدم وف خخخا   اموات ريخخخر اململكخخخا م  و 2016مخخخايو  31 بريخخخم إم  18الت خخخ يل الخخخجل ي خخخدس  خخخرا املخخخدة مخخخن 
ت ريخخخر اململكخخخا اجلخخخامع لت ريريجخخخا  الثالخخخث والرابخخخع(   و  ا  ذوم ا يا خخخا( مخخخن اتلا ةخخخا ا خخخون ام خخخ35للمخخخاية  

( للانخخا ا خخون الفلخخم 73الخخدولة   متخخ  منا شخخت  يو خخد ( مخخن اتلا ةخخا ا خخون الفلخخم  44امل خخدم وف  خخا للمخخاية  
 م.2016سدتمرب  30إم  13من  الجل ي دس  را املدة

    


