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يتيح الُملخص المصنف بحسب رموز لونية أدناه مقارنة بين القوانين الوطنية المذكورة في فصل الدولة، والمعايير الدولية لحقوق 
اإلنسان، وتوصيات لجنة األمم المتحدة للقضاء على العنف ضد المرأة، والتوصيات الصادرة للدولة بموجب االستعراضات الدورية 

الشاملة ذات الصلة.

Partly
Some gender justice aspects 
of the law have been 
addressed, but significant 
gaps remain.  

هل يدعم القانون المساواة
بين الجنسين والحماية

من العنف؟

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"

صادقت المملكة العربية السعودية على اتفاقية "سيداو" في عام 2000، مع تحفظات تتعلق بأحكام الشريعة اإلسالمية، كما 
9 (2) (الجنسية) والمادة 29 (1) (تسوية النزاعات).  ةداملاب ةمَزلم اهسفن ةكلمملا ربتعت ال

الدستور
ال يتضمن النظام األساسي حكمًا بشأن المساواة بين الجنسين أو حظر التمييز على أساس الجنس أو النوع االجتماعي.

الجنسية
ال تتمتع النساء بنفس حقوق الرجال في منح الجنسية لألطفال أو األزواج األجانب.

القانون يكفل المساواة بين الجنسين و/أو الحماية من 
العنف القائم على النوع االجتماعي وهو متسق إلى حّد 

كبير مع المعايير الدولية. ال يعني التصنيف األخضر أن 
القانون مثالي، أو أن عدالة النوع االجتماعي قد تحققت 

بالكامل في القضية المعنية.

ال ينص القانون على المساواة 
بين الجنسين و/أو ال يتوفر الحّد 

األدنى من الحماية من العنف 
القائم على النوع االجتماعي.

تم تناول بعض جوانب عدالة 
النوع االجتماعي في القانون، 

ولكن ال تزال هناك أوجه 
انعدام مساواة كبيرة.

قانون الجنسية

تقييم عدالة
النوع االجتماعي 
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العنف األسري
تتمتع النساء والفتيات بالحماية بموجب 

نظام الحماية من اإليذاء لعام ٢٠١٣. وينص 
النظام المذكور على عقوبات جنائية على 

أعمال العنف األسري ويضع آلية لألشخاص 
من أجل تقديم الشكاوى والحصول على 

المساعدة والحماية.

اإلغتصاب الزوجي
االغتصاب الزوجي غير ُمجّرم. 

اإلغتصاب (غير الزوج)
ُيعتبر االغتصاب جريمة جنائية بموجب أحكام 
الشريعة ويعاقب عليه بجملة من العقوبات، 

منها الجلد واإلعدام.

تبرئة المغتصب عن 
طريق الزواج

تطبق أحكام الشريعة اإلسالمية. ولم تكن 
البيانات متاحة للتأكيد على ما إذا كانت 

المحاكم تبرئ المغتصبين الذين يتزوجون 
من ضحاياهم.

الحد األدنى لسن الزواج
ال تحدد الشريعة الحد األدنى لسن الزواج، 

ويجوز للفتيات الزواج لدى البلوغ مع موافقة 
ولي األمر.

والية الرجال على النساء
تحتاج المرأة موافقة ولي أمرها للزواج. ال 
توجد حماية تشريعية لمنع الزواج القسري 

أو الزواج المبكر للنساء والفتيات الخاضعات 
للوالية.

الزواج والطالق
بموجب مبادئ الشريعة، ُيطلب من الزوج أن 

ينفق على زوجته. ويجب على الزوجة أن تطيع 
زوجها. للزوج الحرية في تطليق الزوجة. الزوجة 

لها الحق في الطالق ألسباب محددة. كما 
يمكنها تقديم طلب للحصول على الخلع بدون 

أسباب إذا تخلت عن حقوقها المالية.

تعدد الزوجات
يسمح بتعدد الزوجات.

الحق في األجر المتساوي عن نفس 
العمل الذي يقوم به الرجل

ال يتضمن نظام العمل الحق في األجر 
المتساوي الذي يتقاضاه الرجل عن نفس 

العمل.

المنازل عامالت 
تستثنى عامالت المنازل من الحماية بموجب قانون العمل. ينظم قرار 

مجلس الوزراء رقم ٣١٠ لعام ١٤٣٤ هـ (٢٠١٣) توظيف العمال المنزليين 
ويحدد الحد األدنى من استحقاقات العمال. ُيطلب من أصحاب العمل معاملة 

عامالت المنازل بكرامة والحفاظ على سالمتهن.

العمل  الفصل من 
الحمل بسبب

يحظر على أرباب العمل فصل النساء من 
العمل بسبب الحمل بموجب المادة ١٥٥ من 

نظام العمل.

إجازة األمومة مدفوعة األجر
يحق للنساء الحصول على إجازة أمومة لمدة 

عشرة أسابيع مدفوعة بالكامل من صاحب 
العمل، ولكنها أقل من معيار منظمة العمل 

الدولية الذي يبلغ ١٤ أسبوعًا. 

القيود القانونية على
عمل النساء

يحظر نظام العمل تشغيل النساء في أعمال 
خطرة أو صناعات ضارة. يحدد الوزير المهن 

والوظائف التي تعتبر ضارة للنساء. كما يحظر 
القانون على النساء العمل ليًال، باستثناء 

الحاالت التي يحددها الوزير.

الوصاية على األطفال
اآلباء هم األوصياء الوحيدون على األطفال. 

حضانة األطفال
بعد الطالق، تحتفظ األم بحضانة أطفالها دون 
السابعة من العمر، وتفقد الحضانة إذا تزوجت 

ثانيًة.

الميراث 
تطبق أحكام الشريعة على الميراث. للمرأة 

الحق في الميراث ولكن في كثير من 
الحاالت تتلقى أقل من الرجل. تتلقى 

البنات نصف الحصة التي يتلقاها األبناء.

اإلجهاض للناجيات من االغتصاب
يحظر اإلجهاض بموجب أحكام الشريعة 

االسالمية بما في ذلك في حاالت 
االغتصاب. يمكن تنفيذ عملية اإلجهاض 

إلنقاذ حياة المرأة الحامل أو إذا كان الحمل 
أقل من أربعة أشهر وثبت بما ال يدع مجاًال 
للشك أن استمرار الحمل يعرض صحة األم 

للخطر.

التحرش الجنسي
تم تجريم التحرش الجنسي في عام ٢٠١٨. 

يعّرف القانون "التحرش" بأنه كل قول أو 
فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من 

شخص تجاه أي شخص آخر يمس جسده أو 
عرضه أو يخدش حياءه بأي وسيلة كانت بما 

في ذلك وسائل التقنية الحديثة. 

جرائم الشرف  (العذر المخفف)
ال يقنن القانون السعودي أحكام تخص 

تخفيف العقوبة بحق مرتكبي جرائم الشرف 
ضد النساء. ويصدر الحكم على الرجال الذين 

يرتكبون جرائم الشرف وفقا لتقدير 
المحكمة.

الزنا
يجرم الزنا بموجب أحكام الشريعة 

االسالمية. 

ختان اإلناث
ال يوجد حظر قانوني وال ُيمارس الختان.

اإلتجار باألشخاص
يحظر نظام مكافحة اإلتجار باألشخاص لعام 
٢٠٠٩ اإلتجار بالبشر ولكن ال يتناول القانون 

تدابير الوقاية والحماية.

العمل بالجنس و قوانين 
مكافحةالبغاء

يحظر البغاء بموجب أحكام الشريعة 
اإلسالمية.

التوّجه الجنسي
يجريم السلوك المثلي بين البالغين 

بالتراضي بموجب الشريعة اإلسالمية.

القوانين الجنائية

قوانين األحوال الشخصية 

قوانين العمل
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