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تاريخ

عربستان احتماالً محل اولیه زندگی سامیها بودهاست ،که از چهار
هزار سال پیش از میالد مسیح به میانرودان و فلسطین کوچ نمودند و
بعدها به آشوریها ،بابلیها ،کنعانیها و آموریها معروف شدند.
دوران باستان – در هزار سال یکم پیش از میالد – فرمانروایی
منائيان در بخش عسیر و در جنوب حجاز در درازای کرانهی دریای
سرخ برقرار شده بود .در سدهی یکم پیش از میالد ،منائیان از مرکز تجارت خود در ددان (االولی) دست
کشیدند .منائیان یک مرکز تجاری در بخش شمال مدائن ایجاد نمودند .در بخش خاوری ،کشور دیلمون
جای داشت که به ظاهر یک مرکز سیاسی – فرهنگی واقع در کرانه خلیج فارس بود .برخی این محل را
همان جزیره بحرین دانستهاند اگرچه بخشهایی از سرزمین اصلی نیز بخشی از آن بودهاست و با
زمینهای درونی سرزمین که اکنون عربستان سعودی نامیده میشود ،روابط بازرگانی داشتهاست.
اسکندر مقدونی پیش از مرگ نابهنگام خود در سال  ۳۲۳قصد داشت عربستان را تصرف نماید .و بعد از
مدتی فرمانروایان بطالسه مصر تا حدودی بر ینبع چیره شدند .ولی نبطیان از چیرگی آنها جلوگیری
کردند .سپس این سرزمین در معرض جنگهای چیرهجویانهی حبشیها و ایرانیان قرار گرفت .در سدهی
پنجم پس از میالد ،مکه از نظر اهمیت جایگزین شهر پترا در دورهی نبطیان شده بود.
عربها ،پیش از اسالم زندگی بدوی و نخستین داشتند و قبیلههای عرب که برای امرار معاش به چوپانی
وابسته بودند ،در جستجوی آب و چراگاه از جایی به جایی کوچ میکردند .کمبود آب و چراگاه باعث بروز
رقابت و در پایان جنگ و درگیری بین قبیلهها میگردید .بر اساس فرمایش قرآن این سرزمین از زمان
ساخته شدن خانه خدا به دست ابراهیم مورد توجه خداپرستان بودهاست .در دوران بتپرستی نیز بتهای
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بزرگ در آن نگهداری میشدهاست .با بعثت حضرت محمد(ص) ،عربستان مرکز پایهگذاری تمدن بزرگ
اسالمی شد .در زمان زندگی حضرت محمد(ص) ،نخستین نظام سیاسی و اجتماعی پیشرفته برقرار شد.
دین اسالم در زمان زندگانی او تقریبا در همهی عربستان رواج یافت .پس از فوت پیامبر(ص) ،دوره
خلفای راشدین (ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی) آغاز شد .و در زمان خلفای راشدین حکومتی همراه با
قانونها و مقررات بوجود آمده بود ،که رونق آن در سراسر جهان شهرت یافت.
حکومت عربستان سعودی در سال  ۰۵۷۱به وسیله محمد بن سعود پایهریزی شد .پس از وی عبدالعزیز
بن سعود با پشتیبانی شیخ محمد بن عبدالوهاب ،شهر ریاض را به تصرف درآورد .در زمان عبدالعزیز،
عسیر ،تهامه ،حجاز ،عمان ،احساء ،قطیف ،زیاره ،بحرین ،وادی الدّواسر خرج ،محمل وشم ،سُدَیر قصیم،
شمّر ،مجمعه ،منیح ،بیشه ،رنیّه ،و ترابه تحت تصرف وهابیان درآمد .سعود بن عبدالعزیز،
کشورگشاییهای وهابیان را در شبه جزیره تا خلیج فارس ادامه داد .در زمان ابراهیم بن سعود عربستان از
مصر شکست خورد و طوسون پاشا فرمانده سپاه ،مکّه را فتح کرد اما نتوانست در مدینه پیشروی کند و
به قاهره بازگشت .پس از طوسون پاشا ،برادرش ،ابراهیم پاشا ،نجد را گرفت و خود را به درعیّه رسانده،
پایتخت آل سعود را به محاصره درآورد و مقاومت وهابیان را بار دیگر در هم شکست .دوران فرمانروایی
عبداهلل بن سعود ،اوج نفوذ فرهنگ اروپا در عربستان بود تا این که عبداهلل بن سعود شکست خورده ،به
دستور ابراهیم پاشا ،محکوم به اعدام شد.
نخستین تالش در زمینهٔ برپایی دوبارهی فرمانروایی آل سعود توسط مشاری بن سعود بود .پس از وی
ترکی بن عبداهلل ،ریاض را اشغال کرد .فیصل بن ترکی ایجاد فرمانروایی دوم آل سعود را اعالم نمود .خالد
بن سعود به فرمانرانی نجد منصوب شد اما عربها بر وی شوریده ،او را از ریاض بیرون کردند .در دوران
فرمانرانی عبداهلل بن ثنیان ،مصر ارتش خود را از عربستان فراخواند .عبداهلل بن فیصل با همدستی قبیلهٔ
عجمان و سعود ،به بخش احساء حمله کرد .سعود بن فیصل ،قطیف را دوباره به سرزمینهای سعودی
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افزود .عبدالرحمن بن فیصل به درگیری با فرمانروایی آل رشید پرداخت و سرانجام از آنها شکست خورد
و فرمانروایی دوم سعودی نیز از بین رفت.
فرمانروایی سوم سعودی را عبدالعزیز بن عبدالرحمن بنیان نهاد .پس از مرگ عبدالعزیز ،سه پسر دیگرش
با نامهای ملک فیصل و ملک خالد و ملک عبداهلل در چند دوره به پادشاهی رسیدند .با مرگ خالد،
برادرش فهد ،به طور رسمی پادشاه عربستان شد و لقب خادم الحرمین الشریفین را برای خود برگزید .وی
برای گسترش آیین وهابیت کوشش بسیار نمود و روابط و مناسبات سیاسی با باختر ایجاد کرد .با مرگ
فهد ،برادرش عبداهلل بن عبدالعزیز به پادشاهی عربستان برگزیده شد .

اقليت هاي ديني

حدود  ۰۱درصد جمعیت  ۲۲میلیونی عربستان را
عربهای بومی با آیین حنبلی (از آیینهای اهل سنت) که دین رسمی کشور است ،تشکیل میدهند.
شمار بسیار اندکی از بومیان این کشور دارای دینهای یهودی و مسیحی هستند .از جمعیت  ۲۲میلیون
نفری عربستان ،بیش از دو میلیون نفر شیعه (دوازده امامی ،زیدی و اسماعیلی) هستند که این مردم
بیشتر از جمعیت شیعی کشورهای کویت ،قطر ،یمن ،عمان و امارات متحده عربی است .با وجود در اقلیت
بودن شیعیان در عربستان ،سکونت آنان در ناحیه استراتژیک و میادین نفتی «قوار» و «قطیف» جایگاه
برتری به آنان دادهاست.
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جغرافيا
کشور عربستان در خاورمیانه و هممرز با خلیج فارس و دریای سرخ
است .در جنوب این کشور ،یمن جای دارد .این کشور همچنین با
عراق ،اردن ،کویت ،عمان ،قطر ،امارات متحدهٔ عربی مرز یکسان دارد.
آب و هوای این سرزمین ،گرم و خشک است .تفاوت دمای شب و روز
زیاد است .بیشتر زمینهای آن را بیابانهای ماسهای تشکیل میدهد .ربع الخالی که یکچهارم گسترهی
عربستان را تشکیل میدهد ،خالی از مردم است.بلندترین نقطهٔ عربستان کوه سوداء با سه هزار و پانصد و
پنجاه متر بلندی است.

منابع طبيعي

این کشور از نظر منابع طبیعی چون طال و مس ،نفت ،گاز ،و آهن غنیست .هر چند از نظر جنگل و
مناطق جنگلی ،کشتزار دایمی و زراعت با فقر روبهروست .مخاطرات طبیعی چون توفانهای شن بسیار
روی میدهد ..شتر در زندگی سنتی عربستان نقش مهمی بازی میکند .جانوران اهلی از جمله شتر،
گوسفند و بز بیش از دیگر جانوران دیده میشوند .روباه ،خرگوش ،موش صحرایی ،جوجهتیغی ،عقاب،
کرکس و جغد در عربستان دیده میشوند اما نسل شترمرغ و شیر آفریقایی در آن جا از بین رفتهاست.
فالمینگو ،پلیکان ،حواصیل و پرندگان آبزی در بخشهای ساحلی عربستان دیده می شود ..مارهای
کشنده بیابانی از جمله مار کبرا و افعی شاخدار در بعضی بخشها فراوانند .
ٔ
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سياست
از سال  ۰۰۳۲که پادشاهی سعودی بنیان نهاده شد ،این کشور پادشاهی مطلقه داشتهاست .در این کشور
حزب سیاسی ،پارلمان و انتخابات وجود ندارد .دین از قدرتمندترین نهادهای جامعهاست و نظام دادرسی
وابسته به دولت و نیروی انتظامی (شرطه) آن کشور موظف به اجرای قانونهای امر به معروف و نهی از
خانواده پادشاهی خواستار سلطهٔ کامل سیاسی بر عربستان بودهاند .هماکنون نیز قدرت در
ٔ
منکر هستند.
عربستان سعودی در دست کبارالعلما و پادشاه متمرکز است .عربستان به لحاظ نوع کنترل سیستم
اجرایی ،یک سرزمین مستقل به شمار میآید .این کشور از  ۰۳ایالت یا استان درست شده که در راس
هرکدام از آنها ،یکی از شاهزادگان سعودی فرمان میراند که از اختیارات کامل برخوردار است .در
عربستان در رأس حکومت مرکزی ،پادشاه قرار دارد که ریاست قوه مجریه به عنوان اصلیترین قوه کشور،
در دست اوست .میزان کنترل حکومت مرکزی بر همهی سرزمین عربستان به دلیل حضور شاهزادگان
سعودی در امیری استانها ،یکسان است .در این کشور از فعالیت سیاسی مخالفان به شدت جلوگیری
میشود .مطبوعات در این کشور به طور کامل زیر نظر دولت است و آنان در حقیقت ،بازگوکننده خط
فکری و سیاست حاکم بر کشور هستند و خط مشی دولت را تبلیغ میکنند .در رأس نظام سیاسی،
خاندان شاهی قرار دارد که جایگاه آن از سال .۰۰۳۲م با به قدرت رسیدن «ملک فیصل» در نظام جهانی
برجسته شد .دیگر افراد بلندپایه خاندان ،پستهای مهم فرمانرانی ،از جمله وزارت و امیری بخشها،
استانها و شهرهای بزرگ را بر عهده دارند.نظام سیاسی
بسته عربستان به گونهای پیریزی شدهاست که ثبات را
تضمین میکند.
نوع فرمانروایی در این کشور به صورت پادشاهی در دست
خاندان آل سعود است .پادشاه باید برای بیشتر
تصمیمهایی که میگیرد ،تأیید علما و رهبران دینی کشور
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را داشته باشد .پادشاه مسؤول پاسداری و نگاهبانی مسجدالحرام در مکه و مسجد النبی در مدینه (نامور
به حرمین شریفین) است.
در عربستان سعودی بزرگان و آموزگاران پایه نخست دین اسالم ،همواره نقش مهمی در کشور بازی
کردهاند و قدرت سیاسی بیپایانی دارند .بزرگان عربستان سعودی دربرگیرندهی دانشمندان دینی ،قضات،
وکال ،مدرسان ،و پیشنمازان هستند .در عربستان سعودی ،شورای علمای اعظم قدرت عزل و نصب
پادشاه را دارند .این گروه به صورت هفتگی با شاه دیدار میکنند .در بسیاری از موارد حکومتی ،شاه با
علما مشورت میکند .بیشتر بزرگان عربستان سعودی به خاندان بزرگ الشیخ وابسته هستند که از
نوادگان محمد بن عبدالوهاب بنیانگذار فرقهٔ وهابیت
میباشند .این بزرگان ،با خانوادهٔ شاهی پیوند نزدیکی دارند.

اقتصاد

اقتصاد عربستان ،موفق و مبتنی بر نفت است .دولت بر فعالیتهای عمدهٔ اقتصادی کنترل دقیق دارد.
حدود  ۳۷درصد محصوالت عمدهٔ داخلی به بخش خصوصی تعلق دارد .تقریباً ۴میلیون کارگر خارجی در
اقتصاد عربستان ،به خصوص در بخش نفت و خدمات ،نقش مهمی دارند .کاهش شدید قیمت نفت در
ضربه شدیدی بر اقتصاد عربستان زده بود که سبب شد محصوالت عمدهٔ داخلی به میزان ۰۰
ٔ
سال ۰۰۰۱
درصد کاهش یابد و کمبود بودجه به  ۳۱۰۲میلیارد دالر برسد .در سال  ۰۰۰۰به دلیل قیمت کم نفت،
دولت برنامههایی را برای کاهش هزینه آگهی کرد و بخش بیشتری را از اقتصاد به بخش خصوصی سپرد.
کمبود آب و رشد سریع جمعیت تالشهای دولت را برای خوداتکایی در زمینهٔ کشاورزی محدود
کردهاست .عربستان با تورم  ۷۱۰درصدی کمترین میزان تورم در خاورمیانه را داراست .عربستان در تولید
نفت خام ،پاالیش نفت ،پتروشیمی ،سیمان ،فوالد ،کود شیمیایی و پالستیک صنعت موفقی داشتهاست.
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بیشترین محصوالت کشاورزی عربستان عبارتاند از گندم ،جو ،گوجه فرنگی ،هندوانه خرما ،لیمو ،تخم
مرغ و شیر.
عربستان از بزرگترین قطبهای گردشگری دینی است .به دلیل واقع شدن خانهٔ کعبه در این کشور،
بسیاری از مسلمانان جهان ،به عربستان سفر میکنند .عمدهترین بازارهای جهانگردی عربستان ،اندونزی،
مصر ،ایران و پاکستان است.
عربستان برای بازسازی لبنان در سال  ۰۱۱ ،۰۰۰۱میلیون دالر کمک اقتصادی نمودهاست .همچنین از
سال  ۲۱۱ ،۰۰۰۳میلیون دالر را برای کمک به مسلمانان فلسطین اختصاص دادهاست.
واحد پول این کشور ریال سعودی است .هر دالر آمریکا برابر با  ۵۴۱۳ریال عربستان است .این نرخ از سال
 ۰۰۱۷تا کنون ثابت ماندهاست.
 .فروش و مصرف مشروبات الکلی در عربستان بکلی ممنوع است و مجازات های سنگینی برای آن در نظر
گرفته شده است .توجه داشته باشید که مسئولین گمرک در زمینه ورود مشروبات الکلی یا حتی مقدار
ناچیز آن که مثال در شکالت های لیکوردار وجود داردبه هیچ وجه چشم پوشی نمی کنند و افرادی که
قانون شکنی نمایند ،بشدت تنبیه خواهند شد.
دسترسی به اینترنت امکان پذیر است هرچند که این وسیله چندان پرطرفدار نیست و شرکت های
معدودی در این کشور از اینترنت استفادده می کنند .هزینه های اینترنت نسبتا باالست .توجه داشته
باشید که مکاتبات الکترونیکی ممکن است مورد تفتیش و بازرسی قرار گیر د.عربستان سعودی دارای سه
فردگاه بین المللی است که پروازهای بین المللی متعددی به آنها صورت می گیرد .این کشور چند بندر
بزرگ نیز داردکه درساحل خلیج فارس و دریای سرخ واقع شده اند  .عربستان سعودی  ۲۱فرودگاه
داخلی دارد .برنامه پروازهای داخلی این کشور جامع است ،هرچند که شبکه راه آهن چندان گسترده
نیست .سرویس اتوبوسرانی نیز مهیاست .وضعیت جاده ها خوب ولی استاندارد رانندگی پایین است به
8

همین دلیل در این کشور میزان تصادفات باال است .توجه کنید
که رانندگی زنان در عربستان غیر قانونی است .برای تخلفات
رانندگی –حتی تخلفات بسیار جزئی _مجازات هاو جریمه
های سنگینی در نظر گرفته شده است ،حتی اگر شما به
عنوان مسافر در داخل اتومبیل مقصر نشسته باشید .اتومبیل و بنزین در این کشور ارزان است.
اهمیت این کشور قطع نظر از وجود چاه های نفت و وضعیت خاص اقتصادی از وضعیت ویژه و استثنائی
این کشور در زمینه امور مذهبی ناشی می شود.

سازمان اوپک
سازمان کشورهای صادر کننده نفت با نام اختصاری اوپک) ، (OPECیک کارتل نفتی است (کارتل
شرکتهایی هستند که در یک رشته خاص فعالیت می کنند و با حفظ استقالل مالی و حقوقی خود با
یکدیگر متحد می شوند و در مورد تقسیم بازار میان خود و حجم تولید و قیمت کاال با یکدیگر به توافق
می رسند ).که متشکل از کشورهای الجزایر ،ایران ،عراق ،کویت ،لیبی ،نیجریه ،قطر ،عربستان سعودی،
امارات متحده عربی ٬اکوادور ،آنگوال و ونزوئال است.

فعاليت اقتصادي براي زنان

در قوانین سعودی ،کار کردن زنان به هر کاری جز آموزش وپزشکی وپرستاری بسیار مشکل است.آموزش
برای زنان بسته به کالسهای دختران میشود و آنها حق آموزش برای پسران را ندارند .با این حال باز
هم شرکت زنان در کارها بسیار بسته است و برای این کارها نیز اجازهٔ رسمی شوهر یا ولی شرط محسوب
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میشود .علما گماردن زن به هر کاری که باعث همکاری و ارتباط
با مردان نامحرم میشود ،را حرام اعالم کردهاند.

تحصيالت و آموزش

با این که دولت سعودی دختران را از آموزش منع نکردهاست ،و حتی آموزش رایگان نیز برای ایشان در
نظر گرفتهاست ،حضور دختران در آموزشگاهها و مدارس بسیار محدود است .بر بنیان آمار رسمی دولت
سعودی  ۷۷درصد دانش آموزان دبستان ۵۰ ،درصد دانش آموزان راهنمایی و  ۱۰درصد دانش آموزان
دبیرستان پسر هستند .دیدگاههای سنتی در عربستان باعث شدهاست که بسیاری از دختران در سنین
پایین مدرسه را ترک میگویند .در عربستان ،مدارس و دانشگاههای متفاوت برای دختران و پسران وجود
دارد و هیچ مدرسهٔ مختلطی در آن جا یافت نمیشود .با این حال بسیاری بر این باورند که مدرسهها و
دانشگاههای مربوط به زنان از کیفیت آموزشی پایینتری برخوردارند .تحصیل زنان در همهٔ رشتههای فنی
و مهندسی ،و نیز رشتهٔ حقوق ممنوع میباشد.

رانندگي براي زنان سعودي

رانندگی زنان در عربستان سعودی ممنوع است و با وجود برخی تالشهای انجام شده برای برداشتن این
ممنوعیت ،به علت مخالفت مقامهای دینی این کشور ،این تالشهاهنوز به نتیجه قطعی نرسیدهاست.
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در  ۲۴اوت  ۲۱۱۲طرح یکی از نمایندگان مجلس مشورتی عربستان در مورد دادن حق رانندگی به زنان
این کشور رد شد .رییس مجلس این کشور در این مورد گفت :موضوع رانندگی زنان بر اساس فتوای
مقامات مذهبی کشور ممنوع است و مجلس حق دخالت در این مورد را ندارد .آل زلفه ،نمایندهای که
موضوع لزوم دادن حق رانندگی به زنان را مطرح کرده بود ،میگوید :چنانچه زنان حق رانندگی داشته
باشند ،مجبور به بهکارگیری مردان بیگانه به عنوان راننده نیستند و این مسئله افزون بر حل مشکالت
اجتماعی به اقتصاد خانواده نیز کمک میکند.
در سال ۰۰۰۱میالدی چهار زن آلمانیاالصل مقیم سعودی با نادیده گرفتن این ممنوعیت اقدام به
رانندگی در سطح شهر ریاض کردند که بالفاصله توسط پلیس دستگیر شدند .روزنامههای محلی نوشتهی
توهین آمیزی علیه آنان پخش کردند و خواستار اخراج آنها از شهر شدند.
بزرگان عربستان نیز بر حرام بودن رانندگی زنان به دلیل ایجاد فساد و آسیب رساندن به عفت پا فشاری
کردنداز سوی دیگر ،سازمان رانندگی عربستان آگاهی داد که علت ممنوعیت رانندگی زنان این است که
زنان اگر روبند را نگه دارند ،به سختی میتوانند رانندگی کنند و این احتمال تصادفات را افزایش خواهد
داد.
ورود زنان بدون همراهمی محرم به بسیاری از جاهای عمومی سعودی از جمله بانکها ،رستورانها،
فروشگاهها ممنوع است.رستورانهای سعودی معموالً دو بخش جدا برای مجردها و خانوادهها دارند .بخش
خانوادگی رستورانها به غرفههای کوچک بخش شدهاست که زنان میتوانند در آن نقاب را برداشته و غذا
بخورند ،بدون این که مرد نامحرمی وارد شود .شرکت زنان در مجامع عمومی حتی در مسجد بسیار کم
است.از زنان سعودی انتظار میرود هنگام بیرون آمدن از خانه ،حتماٌ با مرد محرم همراه باشند.
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موقعيت ديني
برحسب فرمایش قرآن مجید این سرزمین از زمان بنا شدن خانه خدا بوسیله حضرت ابراهیم مورد توجه
خدا پرستان بوده است .این سرزمین با ظهور خاتم االنبیاء حضرت محمد (ص) مرکز پایه گذاری تمدنی
بسیار عظیم و جاودان شد ودر زمان حیات حضرت محمد (ص)اولین نظام سیاسی و اجتماعی پیشرفته
برقرار شد.
این سرزمین بدلیل ویژگیهای خاص مانند وجود محیط وحی ؛ خانه خدا؛ روضه مطهر حضرت رسول
(ص)؛ قبله گاه مسلمین ؛ شعب ابوطالب؛ کوه صفا و مروه ؛ حجر
اسماعیل؛ مدفن بیش از هفتاد پیامبر
عرفات ومنی،قبرستان بقیع ،نزد مسلمین ارزش واالئی داردوهمه ساله
میلیونها مسلمان ،برای انجام حج و عمره به این سرزمین مسافرت می
نمایند.

مکه

مکه قبله گاه مسلمین جهان است این شهر عالوه بر نام
مکه دارای نامهایی همچون «بکّه»« ،امّ القری» و
«بلدالحرام» نیز بودهاست که در قرآن مجید به تمامی این اسامی اشاره شدهاست.مسلمانان معتقدند پس
از آنکه به اذن خداوند چشمه زمزم زیر پای حضرت اسماعیل جوشید و در آن منطقه آب یافت شد،
مردم در آنجا ساکن شدند و شهر مکه به وجود آمد و نیزحضرت ابراهیم به فرمان خدایش کعبه را
ساخت .بنابر این روایت که تنها و توانمندترین روایت در مورد بنیان گذاری مکه و کعبهاست میتوان
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نتیجه گرفت که بنیان گذار این شهرحضرت ابراهیم از پیامبران خدا بودهاست.روایت شده که حضرت آدم
اولین معمار کعبه بود که دردیوار آن سنگ مقدس سیاه وجود دارد.شهر مکه در فاصله  ۱۱کیلومتری
دریای سرخ واقع شده و ارتفاع آن از سطح دریا ۳۳۱ ،متر است .به خاطر اتوبانی که اکنون ساخته شده،
تا بندر جده تنها  ۲۱کیلومتر فاصله دارد و از طریق بزرگراه هجرت ۴۲۷ ،کیلومتر با مدینه فاصله
دارد.مکه در میان کوهها واقع شده ،فاصله بین دو کوه را اعراب شعب میگویند.این شهر در میان کوههای
کم ارتفاعی باسازندسنگی واقع شدهاست درحال حاضر ،اطراف مسجدالحرام را خانهها و هتلهایی فرا
گرفته ،که بر فراز این تپههای سنگی واقع شدهاند .برای سهولت رفت و آمد ،تونلهای زیادی برای عبور
ماشینها در نظر گرفتهاند ،که مسافتها را بسیار کاهش میدهد .سرزمین وحی پیامبر خدا این شهر است
طول جغرافیایی شهر مکه  ۳۰درجه و  ۷۴دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی آ«  ۲۰درجه و  ۲۵دقیقه
شمالی می باشدآب و هوای مکه گرم وخشک و کمی مرطوبتر از مدینهاست .گفتنی است درآمد حاصل
از حج در مکه بالغ بر  ۲میلیارد دالر است .یکی دیگر از نامهای شهر مکه  ،بکّه است  .این نام در قرآن نیز
ذکر شدهاست:
إِنَّ اوَّلَ یَبْتٍ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً وَهُدیً لِلْعالَمِینَ
نخستین خانهای که برای پرستش مردم نهاده شد ،همان است که در بکّهاست  ،آنجا با برکت و
راهنمایی برای جهانیان است.
اُمّ القُري :یکی دیگر از نامهای مکه  ،امّ القری است  .چنانکه در قرآن آمدهاست :وَکَذلِکَ اءَوْحَیْنا إ لَیْکَ
قُراناً عَرَبِیّاً لِتُنْذِرَ اُمَّ القُری وَمَنْ حَوْلَها
این چنین قرآنی عربی به تو وحی کردیم تا مردم شهر مکه و اطراف آن را انذار بدهی
البلد اال مين :البلد االمین یکی دیگر از نامهای مکهاست  .در قرآن آمدهاست :وَهَذا البَلَدُ االَمِینَ
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و همه مفسرین اتفاق دارند بر اینکه منظور از البلد االمین،
مکه است  .از دید مفسرین جمله بلداالمین یعنی شهر کسی
که امنیت دارد در علّت نامگذاری شهر مکه به البلداال مین دو
احتمال وجود دارد :احتمال اوّل  :شهر مکه حرم خداست  .و
هر کسی که در حرم بمیرد ،خداوند او را در روز قیامت از وحشت و ترس در آن روز ،در امان قرار
میدهد.

مدينه

مدینه (مدینة النبی) یکی از شهرهای اصلی کشور عربستان سعودی ،در شمال شرقی مکه در ناحیه
حجاز

است

و

تا

۴۷۱

مکه

کیلومتر

فاصله

دارد.

نام اصلی این شهر «یثرب» بود ولی پس از هجرت رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و سلم از مکه به این
شهر« ،مدینة النبی» یا «مدینه طیبه» یا صرفا «مدینه» خوانده شد .غیر از این چند نام ،برخی مورخین
برای

این

شهر،

نزدیک

به

صد

نام

ذکر

کردهاند .

این شهر دومین شهر بزرگ و مقدس اسالمی است و قبر مطهر پیامبر گرامی اسالم و عده ای از اهل بیت
و یاران او در آن قرار دارد .در قبرستان بقیع این شهر نیز چهار تن از امامان (امام حسن مجتبی ،امام
سجاد ،امام باقر ،امام صادق علیهم السالم) و ،بنا بر روایتی ،حضرت فاطمه زهرا مدفوناند .پیامبر اکرم
مکه را حرم خدا و مدینه را حرم رسول اهلل شمردند .
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پیش از اسالم ،قبیلههای اوس ،خزرج از قبایل عرب جنوب جزیرة العرب -و سه قبیله یهودی بنی
قینقاع،

بنی

نضیر

و

بنی

قریظه

در

این

شهر

میزیستند .

مدینه نسبت به مکه بسیار آبادتر و دارای زمینهای حاصلخیز و آب نسبتاً کافی است .

پیش از هجرت رسول خدا ،مردم این شهر به کعبه احترام میگذاشتند و هر سال برای طواف آن و
عبادت بتها به مکه میآمدند؛ تا اینکه آوازه ظهور و بعثت پیامبر به آنان رسید .در سال  ۰۲بعثت،
دوازده نفر از مردم یثرب اسالم آوردند و پیامبر اکرم مصعب بن عمیر را برای آموزش احکام دین و تبلیغ
اسالم

با

آنان

همراه

کرد .

در سال  ۰۳بعثت  ۵۷تن از مسلمانان یثرب در ایام حج در عقبه منی با رسول خدا صلی اهلل علیه و آله
و سلم پیمان بستند ،و از آن پس بر تعداد مسلمانان یثرب افزوده شد و زمینه هجرت مسلمانان و در
نتیجه هجرت پیامبر صلی اهلل علیه و آله و سلم به این شهر فراهم شد .مردم مدینه که به انصار مشهور
شده بودند ،با جان و مال خود از پیامبر و آرمان های او دفاع کردند و در تمامی نبردهای اسالمی ،از
جمله بدر ،احد ،خندق ،فتح مکه وجنگ حُنین در دفاع از اسالم شمشیر زدند .
مدینه دارای مکانهای مقدسی است که از آن میان میتوان به ،قبرستان بقیع و مقبره شهدای احد
اشاره کرد.
مسجدالنبی ،مسجد قباء و مسجد ذوقبلتین در این شهر قرار دارند .مدینه امروزه از شهرهای مقدس
مسلمانان بهشمار میآید.
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رياض
مرکزحکومت؛ مقروزارتخانه ها؛ مؤسسات مرکزی دولتی و سفارتخانه ها می باشد و این شهر زیبا را
مروارید صحرا می خوانند و مساحت آن  ۰۲۱۱کیلو متر مربع و جمعیت آن بیش از دو میلیون نفر است.
رياض (به عربی :الریاض) ،پایتخت کشور عربستان سعودی است .ودر نجد واقع شدهاست ،ویکی از
آبادترین و پررونقترین شهرهای عربستان سعودی است .دانشگاه ملک سعود بزرگترین و قدیمیترین
دانشگاه که در کشور عربستان سعودی است در شهر ریاض قرار دارد .از بارزترین نمادهای کشور عربستان
برج المملکة و برج الفیصلیة در این شهر واقع میباشند.

منطقه شرقيه

اکثر جمعیت شیعه در منطقه شرقیه زندگی
کرده ودر همانجا نیز مشغول به کارند .شرقیه
استانی است که شیعیان به لحاظ جمعیتی ؛
اکثریت غالب را تشکیل داده و از نظر
اقتصادی بزرگ ترین منطقه نفتی با گسترده
ترین تاسیسات پاالیش نفت در عربستان را داراست .
آب وهوای عربستان عموما خشن و ناسازگار است  .دمای هوا در طول روز باالست و غالبا تغییر آب و هوا
طی روز شدید است .
آسمان معموال چنان صاف و روشن است که خورشید به شدت می تابد و وزش بادهای سوزان ،گرد باد و
ماسه های خشک منعکس می شود .آفتاب صاف و سوزنده است .وزش بادهای سوزان؛ گرد باد و سراب
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در طی روز چندین بار اتفاق می ا فتد  .در شب هوا معتدل و اغلب سرد است و شدت تابش نور وماه و
ستاره جلوه خاصی به آسمان می دهد  .بارندگی در همه جای شبه جزیره کم واز سالی به سال دیگر
بسیار متغیر است .این سرزمین در معرض خشکسالی های ادواری است که ممکن است از ده تا سی سال
طول بکشد .با این وجود حتی ریزش کمی باران می تواند سیلهای تند و ویرانگری را در وادیها جاری کند
و دشت را به یکباره سراسر سبز نماید .

تاريخچه ثبت احوال
در ۲۱ربیع االول ۰۴۱۵هجری  ۰۰۱۵۱میالدی ؛طبق فرمان سلطنتی شماره م ۵۱سیستم اداره حقوقی تصویب
شد  .این فرمان در روزنامه ام القرا؛شماره  ۳۰۴۳در نهم جمادی االول  ۰۴۱۵هجری  ۰۰۱۵۱میالدی منتشر
شد.مؤسسه امور عمران که بیش از  ۲۱سال وابسته به امور امنیتی است امروزه بخشی از اداره امور حقوقی است
 .در سال  ۰۴۰۷هجری ۰۰۰۴ ۱میالدی؛ اداره امور عمران بر طبق قانون ۱۳۳۳۱۵م مورخ  ۲۵صفر  ۰۴۰۷هجری
و  ۰۰۰۴میالدی مجددأ سازماندهی شد.
بر طبق این قانون اداره امور حقوقی به اداره مرکزی در ریاض و ادارات منشعب در نواحی مختلف تقسیم شده و شروع به
کار کرد.
نمایندگی های امور حقوقی مسئول انجام و تکمیل موارد حقوقی زیر می باشند.
-۰ثبت نام وضعیت حقوقی هر شهروند عربستان
-۲ثبت نام وقایع زندگی هر شهروند که در سوابق حقوقی او موجود است.
-۳صدور مدارک رسمی اثبات هویت شهروند عربستانی
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-۴ثبت وقایع مربوط به قوانین تابعیت ؛اثبات ملیت؛ ورود و خروج ؛انصراف

وظايف سازمان رفاه مردمي(اداره امور حقوقي)

-۰مستند سازی وضعیت مدنی شهروندان سعودی
-۲ثبت تولد و فوت شهروندان و ساکنین و صدور گواهی تولد و فوت
-۳ثبت ازدواج و طالق و صدور گواهی آنها
-۴صدور کارت شناسایی و ثبت خویشاوندی شهروندان
-۷اصالح یا تغییر تاریخ تولد ؛ نام و نام خانوادگی
-۲صدور مجوز حج برای شهروندان سعودی
 -۵رسیدگی به در خواستهای اثبات ؛ کسب ؛ رجوع یا کسب مجدد شهروندی
 -۱مبارزه با استفاده از کارت ملی و اسناد دیگر برای اهداف غیر قانونی
 -۰اداره امور زنان
اداره امور زنان که به شعب و ادارات امور حقوقی در مناطق و استانهای عربستان سعودی وصل شده است .
این بخش ها مستقل و جدا از بخش مردان است و انجام کار برای زنان واجد شرایط در این بخش صورت
می گیرد .
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 -۰۱بخش دریافت درخواستها و فر آیند مرتبط با آنها
 -۰۰بخش زنان که در تاریخ  ۰۱شعبان  ۰۴۲۲شروع به صدور کارت شناسائی ملی به زنان سعودی نمود.

مديريت دولت الکترونيک

تأسیس بخش دولت الکترونیک که وظیفه آن اجرای پروژه هاست در بسیاری از بخش های دولتی که توجه بیشتری را
می طلبند تبدیل به ضرورت شده است.
تیم پروژه دولت الکترو نیک وظایف وسیعی را بر عهده گرفته و حمایت های زیادی از آن شده است.
این تیم به طور مستقیم به بخش امور رفاه مردمی معاونت وزارت داخله (وزارت رفاه ) گزارش می دهد .
تیم پروژه دولت الکترو نیک برای سازماندهی و تحقق دولت الکترونیک برنا مه ریزی می نماید
و جوایزی را به استفاده کنندگان جهت ترغیب آنان برای بیان نظرات و ارائه پیشنهادات برای بهبود طراحی
و کار آئی وب سایت در نظر می گیرد.

تيم وب سايت
تیم وب سایت به تیم پروژه دولت الکترونیک گزارش می دهد و زیر نظر آن کار می کند .این تیم شامل
چندین متخصص می باشد که وظیفه آنان به شرح زیراست.
-۰مستند نمودن سرویسهای ارائه شده و روش های جاری ؛ مطالعه راههای بهبود این سرویسها و روشها
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 -۲فراهم نمودن برنامه های راهبردی جهت اجرای پروژه دولت الکترونیک
 – ۳طراحی استاندارهای تضمین کیفیت و فراهم نمودن اطالعات و توضیحات سرویس مورد نظر
 -۴مشارکت در فعالیتهای پروژه ای
 -۷ارتباط با شعبه های رفاه مردمی جهت گفتگو دربارهء مسائل پیشرفت پروژه
 -۲نظارت بر پیشرفت و بررسی کیفیت محتوای مطالب اینتر نتی قبل از چاپ
-۵ارائه سمینار در باره دستاوردهای وب سایت
 -۱تشریح مزایای مالی و اقتصادی مرتبط با پروژِه
-۰تشریح ارزش اقتصادی راه حل های مرتبط با فناوری
-۰۱فراهم نمودن آموزش درباره آخرین فناوری ها و نشریات علم فن آوری اطالعات
 -۰۰ترویج همکاری های محیطی به طوریکه بخش های داخلی و مدیریت رفاه مردمی بتوانند پشتیبان
هم باشند.

مستند سازي روش جاري

هدف این اقدام باز بینی سرویس های فراهم شده توسط شعب سازمان رفاه مردمی و ثبت فر آیند های
جریان کار می باشد.تیم وب سایت از شعب سازمان رفاه مردمی دیدن خواهد کرد و جلساتی را با
نمایندگان آنها جهت اطالع رسانی درباره اهداف پروژه و بحث در بارهء نقشی که هر شعبه می تواند
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در پروژه داشته باشد بر گزار می کند .

کارت ملي
کارت ملی شناسایی یک کارت پالستیکی با روکش نرم است که برای اثبات هویت
شهروند عربستانی استفاده می شود  .صادر کردن کارت شناسایی ملی طبق موازین
حقوقی با ویژگی های امنیتی ارزشمندی؛در نظر گرفته شده است.
یک قطعه ریز پردازنده هوشمند که شامل اثر انگشت؛امضاء و موارد مختلف دیگری مانند ثبت سجلی
و مشخصات خانواده؛گذرنامه ی عربستان سعودی؛ گواهینامه رانندگی و گزارش سالمت شخص می باشد.

دستورالعمل صدور کارت شناسايي ملي(براي مردان)

هر شهروندی که به سن  ۰۷سالگی برسد می تواند کارت شناسایی ملی دریافت کند .
ارائه ی مدارک زیر توسط متقاضی الزامی است.
-۰چهارعدد عکس رنگی جدید  ۲*۴؛ تمام رخ(بدون طرح و نقش زمینه)
-۲گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه(اگر شخص دانش آموز می باشد) یا کپی از آخرین مدرک تحصیلی.
-۳گواهی تولد و کپی از آن اگر موجود می باشد.
-۴نسخه اصلی ثبت خویشاوندی پدر و یک کپی از آن.
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-۷حضور خود شخص همراه با پدر یا عمو؛ برادر یا قیم قانونی.
-۲اگر پدر متقاضی فوت کرده است؛ارائه ی گواهی فوت الزامی است و قیم؛برادر و عموی متقاضی باید
در یک گزارش حقوقی شهادت بدهند.
-۵پر کردن فرم اختصاص یافته.

دستورالعمل صدور کارت شناسايي ملي (براي زنان)
یک زن سعودی می تواند برای اولین بار در خواست کارت شناسائی ملی کند .
معیار های ذ کرشده باید در نظر گرفته شود .
 - ۰متقاضی باید یک زن سعودی باشد
 - ۲او باید سجلی ثبت شده داشته باشد
 - ۳سن متقاضی باید  ۰۱سال باشد در صورت ضرورت برای کسانی که  ۰۷سال کامل باشند کارت
شناسائی ملی صادر می شود.
 - ۴متقاضی باید  ۲عکس تمام رخ جدید و رنگی با کیفیت  ۲*۴ارائه کند  .گردن و موها باید
پوشیده باشد  .از لنز و عینک استفاده نشود ؛صورت نباید پوشیده باشد .
 - ۷متقاضی باید یک کپی از ثبت خویشاوندی با پدر یا همسر خویش ارائه کند .
 - ۲متقاضی باید اصل سجلی ثبتی را ارائه کند (که از قبل صادر شده است)
 - ۵متقاضی باید یک گواهی اشتغال از مدرسه ارائه کند ( اگر دانش آموز باشد )
 - ۱اگر نام همسر هنوز در ثبت سند موجود است اما طالق گرفته است متقاضی باید اصل سند
رسمی و یک کپی برابر اصل از گواهی طالق ارائه کند.
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 - ۰متقاضی همسر از دست داده باید اصل گواهی فوت و یک برگ کپی از آن به اضافه گواهی
انحصار وراثت ارائه کند اگر هنوز همسر شخص متوفی می باشد.
- ۰۱متقاضی باید گواهی والدت به همراه یک برگ کپی از آن ارائه کند(اگر موجود می باشد)
- ۰۰حضور خود شخص متقاضی همراه همسر؛پدر یا قیم قانونی الزامی است
- ۰۲پر کردن فرم اختصاص یافته
- ۰۳مدرک تشخیص هویت طبق یکی از روشهای زیر:
الف-شهادت قیم یا شوهر در اداره حقوقی مربوط به مردان ؛به همراه کارت شناسایی ملی و یک برگ کپی از آن
ب-شهادت یک زن سعودی که از اعضای خانواده شخص متقاضی باشد در اداره حقوقی مربوط به
زنان به همراه کارت شناسایی ملی و یک برگ کپی از آن
ج-شهادت دو زن که خویشاوند نباشند ؛اما متقاضی را به حد کافی بشناسند در اداره حقوقی مربوط به زنان به همراه
کارت شناسایی ملی و یک برگ کپی از هرکدام
د-شهادت متقاضی در اداره حقوقی مربوط به زنان به همراه گذرنامه سعودی و یک کپی از آن
؛پاسپورت باید اعتبار داشته باشد و شامل تغییرات و اصالحات نباشد .
بحران هويت زنان سعودي
پس از چندین دهه بررسی و به دنبال به وجود آمدن مشکالت مربوط به هویت ،وزارت کشور عربستان در
آوریل  ۲۱۱۷با حق زنان سعودی برای داشتن کارت شناسایی در صورت درخواست خود آنها موافقت
کرد.
بسیاری از زنان تصمیم گرفتند از داشتن کارت شناسایی صرف نظر کنند نه به این دلیل که آنها
نمیخواستند کارت شناسایی داشته باشند ،بلکه این محرومیت به این دلیل بود که پدر ،همسر یا برادر
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آنها به دلیل چاپ عکس زنان بر روی کارت شناسایی ،با دادن کارت شناسایی به زنان مخالفت
میکردند .این مخالفت با تکیه بر این اصل اسالمی که مردان سرپرست زنان هستند و در نتیجه آنها به
داشتن هویت رسمی نیاز ندارند ،توجیه میشد.در هر حال ،امروزه زنان بسیاری دارای کارت شناسایی
هستند .واقعیت این است که بخشهای دولتی بسیاری وجود دارند که کارت شناسایی را نمیپذیرند.این
ادارات دولتی برای شناسایی فرد (زنان) کارت شناسایی خانوادگی یا دو شاهد برای تأیید هویت زنان
درخواست میکنند.
در واقع ،یکی از بخشهایی که گفته میشود با کارت شناسایی زنان مخالفت میکند ،دستگاه دادرسی
است.

حق راي براي زنان سعودي
دولت عربستان اعالم کرده که زنان نمیتوانند در نخستین رایگیری سراسری این کشور که گزینش
شورای شهر است ،رای دهند .علما این تصمیم دولت را تایید و رای دادن زنان را موجب فساد و خالف
عفت دانستند .عمر هیاج الزین به عنوان رییس دولت اعالم کرد که زنان فاقد شایستگی الزم برای
گزینش دربارهٔ نامزدهای رایگیری هستند .هر چند برخی دیگر اعالم این ممنوعیت را مشکل هویت زنان
میدانستند و این که بیشتر زنان کارت شناسایی ندارند

دستورالعمل صدور کارت شناسايي ملي مجدد در موارد مفقود شدن؛دزديده شدن؛مستعمل

برای به دست آوردن کارت المثنی به جای کارت مستعمل؛ مفقود شده یا دزدیده شده متقاضی باید
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۲ - ۰عکس رنگی  ۲*۴تمام رخ و بدون طرح و نقش زمینه ارائه کند.
 - ۲در موارد مفقود ی کارت المثنی بعد از  ۰۴روز از تاریخ درخواست صادر می شود.
 - ۳ارائه اصل کارت شناسایی در مورد مستعمل و یا یک کپی از آن در مورد مفقودی.
 - ۴در موارد مفقودی یا مستعمل ارائه مدرکی که نشان دهنده ی علت باشد الزامی است.
 - ۷یک نامه شهودی از پلیس در موارد دزدیده شدن کارت شناسایی ملی الزامی است.
 - ۲پر کردن فرم اختصاص یافته.

دستورالعمل تجديد چاپ کارت شناسايي ملي

برای تجدید چاپ کارت شناسایی ملی متقاضی باید
 ۲ - ۰عکس رنگی جدید  ۲*۴تمام رخ؛بدون طرح و نقش زمینه ارائه کند.
 - ۲ارائه اصل کارت شناسایی و یکبرگ کپی از آن.
 - ۳ارائه اصل سند ثبت مشخصات خویشاوندی و یک برگ کپی از آن.
 - ۴پر کردن فرم اختصاص یافته.

ثبت والدت در عربستان سعودي

برای ثبت تولد جدید؛متقاضی باید مدارک زیر را ارائه نماید.
 - ۰گزارش ثبت والدت توسط بیمارستان مربوطه.
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 - ۲کپی از ثبت خویشاوندی که در آن نام مادر اضافه شده باشد.
اگر مادر بومی عربستان نباشد یک کپی از سند الزامی است یا مدرک موثق اداری در صورتیکه
کارت ملی همراه مادر نباشد.
 - ۳فرم اختصاص یافته که در زمان مقرر تکمیل گردد.
گو اهی والدت موقت دارای اعتباروارزش یک سال می باشد که برای نوزاد تازه متولد شده صادر
خواهد شد.
سند اصلی والدت بعد از یک سال صادر خواهد شد و ارائه کارت تکمیلی واکسیناسیون الزامی
می باشد.
ثبت والدت برای مادری که نام او در سند خویشاوندی ثبت نشده است (بومی عربستان نیست)

-۰ارائه اصل سند ازدواج و یک کپی از آن
-۲ارائه اصل گزارش تولد توسط بیمارستان مربوطه
-۳ارائه کپی ثبت خویشاوندی با پدر زن یا برادر زن در سند رسمی
-۴ارائه یک کپی از گذرنامه ی زن و یک کپی از اجازه اقامت اگر او بومی کشور عربستان نمی باشد .

صدور گواهی والدت برای غیر بومی ها
-۰اصل گزارش والدت توسط بیمارستان مربوطه

26

 -۲اصل گذر نامه والدین و یک برگ کپی از آنها
-۳اصل اجازه اقامت والدین و یک برگ کپی از آن
-۴فرم اختصاص یافته که در زمان مقرر تکمیل شده باشد
اسناد ارائه شده باید ارزش قانونی داشته باشد

صدور المثنی برای گواهی والدت
برای صدور المثنی در موارد مفقودی یا مستعمل مدارک زیر مورد نیاز است
-۰یک برگ کپی از والدت مفقود شده اگر در دسترس است
-۲کارت شناسائی حقوقی و یک برگ کپی از آن یا سند ثبت نسبت خویشاوندی و یک برگ کپی از آن
-۳فرم اختصاص یافته که در زمان مقرر تکمیل شده باشد .

صدور گواهي فوت
برای صدور گواهی فوت ارائه مدارک زیر الزامی است :
-۰گزارش فوت توسط بیمارستان مربوط
-۲کارت شناسائی و ثبت خویشاوندی متوفی
-۳فرم تکمیل شده اختصاص یافته
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صدور گواهي فوت براي غير سعودي

-3گزارش فوت توسط بیمارستان مربوط و امضای مدیر بیمارستان اگر فوت متوفی به صورت عادی بوده
است یا نامه ای از مسئولین ذیربط
-۲پاسپورت و مجوز اقامت شخص متوفی و کپی از هرکدام
-۳گواهی فوت باید تحویل نماینده قانونی متوفی شود (بعد از اینکه اقدامات ضروری صورت گرفت )
-۴فرم تکمیل شده اختصاص یافته

صدور مجدد گواهي فوت در صورت مفقود شدن ( براي اهالي سعودي )

ارائه مدارک زیر الزامی است
-۰درخواست از اداره امور حقوقی
-۲شهادت قیم یا وارثان قانونی و یک کپی از کارت شناسائی
-۳ارائه یک کپی از ثبت خویشاوندی
-۴یک کپی از کتاب خانواده

آئين نامه صدور ثبت خانواده
صدور ثبت خانواده برای اولین بار
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ثبت خانواده فقط برای زوج های ازدواج کرده صادر می شود .برای بدست آوردن ثبت خانواده ؛ متقاضی باید مدارک
زیر را ارائه کند :
-۰ارائه کردن اصل گواهی ازدواج و یک کپی از آن
-۲ارائه اصل و کپی خانواده پدر زن
-۳ارائه کردن اصل کارت شناسائی همسر و یک کپی از آن
-۴ارائه کردن  ۲قطعه عکس جدید رنگی تمام رخ ؛  ۲*۴بدون عینک برای
شوهر و پدر زن
-۷پرکردن فرم اختصاص یافته

تجديد صدور ثبت خانواده

ثبت خانواده ( کتاب خانواده ) در مواقع زیر مجددأ صادر می شود
-۰اضافه شدن افراد تحت تکفل ( نوزاد متولد شده ؛ زن یا زن مطلقه که دوباره ازدواج کرده است )
مدارک زیر به منظور اضافه کردن افراد تحت تکفل نیاز است
ارائه اصل ثبت خانواده ( کتاب خانواده ) کارت شناسائی ملی به همراه کپی از آنها
ارائه اصل گواهی تولد فرد تحت تکفل و یک کپی از آن
ارائه  ۲عکس رنگی تمام رخ ؛  ۲*۴بدون عینک برای پدر
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-۲اصالح کردن یا تغییر سوابق اطالعاتی تبعه یا سوابق اطالعاتی یکی از اعضای خانواده اش
-۳نقل مکان یکی از اعضای خانواده
-۴در موارد  ۲و  ۳متقاضی باید  ۲عکس رنگی جدید تمام رخ ؛ ۲*۴و بدون عینک ارائه کند

دستورالعمل صدور مجدد ثبت خويشاوندي

مفقود شده یا مستعمل
برای بدست آوردن جایگزین ثبت خویشاوندی متقاضی باید مدارک زیر را ارائه کند
-۰یک کپی از ثبت خانواده اگر در دسترس می باشد
 -۲اصل کارت شناسائی که از اداره حقوقی دریافت کرده ویک کپی از آن
 ۲ -۳عکس جدید رنگی ؛  ۲*۴بدن عینک
 -۴پر کردن فرم اختصاص یافته

ثبت ازدواج
مدارک مورد نیاز برای ثبت ازدواج در اداره حقوقی
-۰اصل ثبت خویشاوندی پدر همسر و یک کپی از آن

30

 -۲اصل کارت شناسائی همسر و یک کپی از آن
 ۲ -۳قطعه عکس جدید رنگی بدون عینک ؛  ۲*۴برای شوهر و پدر همسر
 -۴اصل گواهی ازدواج و یک کپی از آن
 -۷پر کردن فرم اختصاص یافته در موقع مناسب

ثبت طالق

مدارک مورد نیاز برای ثبت طالق در اداره امور حقوقی
-۰ثبت خویشاوندی شوهر و  ۲قطعه عکس رنگی جدید ۴*۲بدون عینک
-۲اصل گواهی طالق و یک کپی از آن
-۳اصل ثبت خوشاوندی پدر یا قیم همسر و یک کپی از آن
-۴چهار عددعکس جدید رنگی بدون عینک برای پدر زن و یا قیم او
-۷فرم درخواست که به موقع پر شود
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صدور اجازه نامه حج

اجازه نامه برای اهالی عربستان
اداره امور حقوقی هر ساله اجازه نامه حج صادر می کند اجازه نامه مطابق مقررات زیر در داخل
عربستان صادر می شود .
اهالی عربستان سعودی که مناسک حج را طی  ۷سال گذشته انجام نداده اند و قصد انجام مناسک
حج را دارند باید به یک اداره محلی مربوط به امور حج مراجعه کنند تا اجازه نامه حج را مطابق
مقررات قانونی مربوط دریافت نمایند .
اجازه نامه برای اهالی عربستان که مقیم خارج می باشند مطابق مقررات قانونی داخل کشور می باشد.

لغو اجازه نامه
هر شهر وندی که قصد دارد اجازه نامه صادر شده را لغو نماید باید به اداره امور حقوقی مراجعه و آنرا کنسل کند.
توجه
مدیریت امور حقوقی از شهر وندانی که قبال مناسک حج را انجام داده اند تقاضا می کند تا این
فر صت را در اختیار مسلمانان دیگر قرار دهند .
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ثبت وقايع محتمل الوقوع مربوط به حج
به منظور رفع نیازهای تمامی زائرین (زائرین محلی یا زائرینی که از خارج کشور می آیند ) و
سهولت در اقدامات آئین نامه ها ؛ اداره امور حقوقی بهترین خدمات را فراهم نموده است .مدیریت
اداره امور حقوقی  ۷اداره در مکه و نواحی مقدس دیگر دایر کرده است که به طور شبانه روزی در خدمت
تمامی زائرین می باشند .

ترجمه وتدوين  :مژگان قاسمي
مترجم وکارشناس روابط بين الملل() 3139
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