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  مقدمة

 ٥/١عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، املنشأ وفق قرار جملس حقـوق اإلنـسان                  - ١
وأجري االستعراض  .٢٠٠٩فرباير /شباط ١٣ إىل ٢ ة يف الفترة منرابع، دورته ال٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨املؤرخ 
اململكة  وترأس وفَد. ٢٠٠٩فرباير /شباط ٦ قدت يف اليت ُعالتاسعة خالل اجللسة ململكة العربية السعوديةبااملتعلق 

اململكـة  وقد اعتمد الفريق العامل هذا التقرير بـشأن    . الدكتور زيد بن عبد احملسن آل حسني       العربية السعودية 
 .٢٠٠٩فرباير /شباط ١٠  يف جلسته املعقودة يفالعربية السعودية

 ٨يف ، انـ، اختار جملس حقـوق اإلنـس    املتعلق باململكة العربية السعودية   ستعراض  االومن أجل تيسري      - ٢
 .أملانيا ومدغشقر وقطر :من البلدان التالية) اجملموعة الثالثية(جمموعة مقررين  ،٢٠٠٨سبتمرب /أيلول

جل استعراض حالة حقـوق     وثائق التالية من أ   ـدرت ال ـ، ص ٥/١ من مرفق القرار     ١٥ للفقرة   ووفقاً  - ٣
 :اململكة العربية السعوديةاإلنسان يف 

 ؛)A/HRC/WG.6/4/SAU/1) (أ(١٥لفقرة ل اً وفقمقدمعرض خطي /تقرير وطين )أ( 

) ب(١٥ للفقـرة    جتميع للمعلومات أعدتـه املفوضـية الـسامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً              )ب( 
)A/HRC/WG.6/4/SAU/2(؛ 

ــية الــ   )ج(  ــه املفوض ــوجز أعدَّت ــاً م ــسان وفق ــوق اإلن ــرة  لسامية حلق ) ج(١٥لفق
)A/HRC/WG.6/4/SAU/3(. 

 أملانيـا،   ، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً         اململكة العربية السعودية  وأحيلت إىل     - ٤
لربيطانيا العظمى واجلمهورية التشيكية، والدامنرك، والسويد، وفنلندا، وكندا، والتفيا، وليتوانيا، واململكة املتحدة 

 املوقع الشبكي اخلارجي لالسـتعراض      من خالل هذه األسئلة   ميكن االطالع على    و .وآيرلندا الشمالية، وهولندا  
 .الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض-  أوالً

  عرض احلالة من جانب الدولة موضوع االستعراض- ألف 

ئ االستعراض الدوري الشامل حلقوق اإلنسان تنسجم مع مبادئها بّينت اململكة العربية السعودية أن مباد  - ٥
وتعاونوا على الرب والتقوى، وال تعاونوا      : "الدينية اليت من بينها أمر اهللا تعاىل بالتعاون على الرب والتقوى يف قوله            

 ".على اإلمث والعدوان

 عملية  ، فهي حاسبة الذات مب توافق مع توجيه اإلسالم   توأوضحت أن عملية االستعراض الدوري الشامل         - ٦
وقد أُعد هذا    .ساعد الدول يف تقييم حالة حقوق اإلنسان فيها       ت ة حقيقي ةصور لتقدمي   مناسبة ذايت ووسيلة    تقييم

  .اجلهات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين يف اململكةالتقرير مبشاركة مجيع 
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سالم تضيف إىل املعايري الدوليـة حلقـوق        اخلصوصيات الدينية يف حقيقة اإل    وجاء يف عرض اململكة أن        - ٧
 .اإلنسان وال تنتقص منها

الواجبات  على تركز عندما يظنون أن اململكة -  وإن كان هلم يف ذلك عذر - خيطئ الكثريون ومع ذلك،   - ٨
 ، فالعكس هو الصحيح، ألن احلقوق يفراً هلا الشرع اإلسالمي دستوإىل، حبكم استنادها أكثر مما تعترف باحلقوق

ن التقصري يف حق اهللا أيسر استدراكاً مـن       أم ال تقتصر على حقوق العباد فقط وإمنا متتد إىل حقوق اهللا، و            اإلسال
  .انتهاك حقوق العباد

خاصة كاألقليات وغـري    طوائف  اهتماماً خاصاً حلقوق     الشريعة اإلسالمية    أولت فقد   ذلك،وإضافةً إىل     - ٩
  ."هلم ما لنا وعليهم ما علينا"اإلسالم حينما قال وقاعدة ذلك ما نص عليه رسول . املسلمني

كثريٍ من  يندرج   و .ناجتة عن ممارساٍت فردية   حلقوق اإلنسان    بعض االنتهاكات بوجود   اململكة   فروتعت  - ١٠
تقاليد وحقيقة الـشريعة     بني العادات وال   لطاخلها  قوعساهم يف و  وقد  ،   يف إطار العنف األسري    االنتهاكاتهذه  

  .ولية والرعاية إىل معىن التسلط والقهرؤهوم القوامة مثالً كثرياً ما يتحول يف املمارسات من املس، فمفاإلسالمية

  .وشهدت السنوات األخرية زيادة كبرية يف وعي املرأة حبقوقها  - ١١

ق وبّينت اململكة أهنا بذلت الكثري من املساعي الناجحة بغية تعزيز حقوق الطفل واملرأة، مما أدى إىل حتقي           - ١٢
  :إجنازات كبرية تشمل ما يلي

  إنشاء آليات منع العنف األسري، وصدور قانون احلماية من اإليذاء؛  )أ(

  وضع استراتيجية تتعلق بالطفولة وقانون محاية الطفل؛  )ب(

  .وضع وتنفيذ قانون املعوقني، وسيصدر قريباً قانون جيّرم كافة أشكال العنف األسري  )ج(

، ملة بعد صدور نظام القضاء اجلديدفقد خضع نظام اإلجراءات اجلزائية ملراجعة شا، لقضاءبا يتعلقوفيما   - ١٣
واحملكمة العليا ليكـون      اإلجراءات أمام حماكم االستئناف    ، وتقنني  استقالل القضاة  زيادةحىت تتسق أحكامه مع     

 كذلك علىالتأكيد مت و. ، وإخضاع األحكام ملراجعة أعلى درجة تقوم هبا دوائر متخصصة    التقاضي على درجتني  
 االعتبار توصيات املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني خالل زيارتـه            يف توقد أُخذ تهم،  براءة امل  مبدأ

وحتقيـق   اململكة على محاية األمن      حترص كما   .٢٠٠٢أكتوبر  /تشرين األول  ٢٧ إىل ٢٠  من للمملكة يف الفترة  
  .رام حقوق اإلنسانالتوازن بني مكافحة اإلرهاب وضرورة احت

 من منظمات اجملتمع املدين وغريها من املؤسسات        ١ ٠٠٠وتوجد يف اململكة العربية السعودية أكثر من          - ١٤
وأقر جملس الشورى قانوناً ينظم أنشطة هذه املؤسسات ويكفل عملها . املعنية بقضايا تتعلق حبماية حقوق اإلنسان

 ،املتغريات العاملية وما يصاحبها من حركات عنف وإرهاب        ضوء   وجرت دراسة هذا القانون يف    . بصورة مستقلة 
  :استناداً إىل املعايري التاليةورغبةً يف تطوير هذه املؤسسات وزيادة عددها 



A/HRC/11/23 
Page 5 

  أن يكفل النظام األساسي للحكم حرية العمل األهلي؛  )أ(

  وجوب املوازنة بني احلقوق والواجبات؛  )ب(

مع االلتزامات  والقوانني العامة   فروضة متوافقة مع النظام العام و     مراعاة أن تكون مجيع القيود امل       )ج(
  .واملعايري الدولية حلقوق اإلنسان

مها مصدر كل تشريع وطريقـة  والسنة النبوية املُشرَّفة إن احلقوق يف اإلسالم ُتْستقى من القرآن الكرمي و    - ١٥
 هلا أبعاٌد كثرية سبقت ما حددته الصكوك الدولية يف واحلقوق يف اإلسالم. ملة يف اململكة العربية السعوديةحياٍة شا

  .جمال حقوق اإلنسان

 .مقتضيات مكافحة اإلرهاب واحترام حقـوق اإلنـسان       حتقيق التوازن بني     اململكة على    وقد حرصت   - ١٦
اليت قد ترتبط بعمليات مكافحة اإلرهاب مثـل         القضاء   التعويض عن أخطاء  أ  يف هذا الصدد مبد   اململكة  وأقرت  

  .حتجاز الذي يثبت بعده براءة احملتجزيناال

وقـد  . واعتمدت اململكة خططاً واعدة يف جمال حقوق اإلنسان من املزمع تنفيذها يف املستقبل القريب               - ١٧
  .أُدجمت مفاهيم حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية جلميع املراحل

ادات، بل ترحب هبا إذا كانت موضـوعية        واململكة العربية السعودية ال تدعي الكمال وال ترفض االنتق          - ١٨
  .وهدفها احلرص على حقوق اإلنسان وكرامته

موقف أن شعائر لألديان األخرى يف اململكة سألة حرية العقيدة وممارسة الوأوضحت اململكة فيما يتعلق مب  - ١٩
يكتمل إال باإلميان بكافة إميان املسلم ال وتبني مبادئ الشريعة أن . واضح وقاطعالصدد الشريعة اإلسالمية يف هذا 

  . بال تفرقة أو متييزوالكتب السماويةرسل اهللا 

أن اإلسالم هو خامت األديان، غري أن اململكة تؤمن ب. رية العبادة مكفولة متاماً لغري املسلمني يف اململكةوح  - ٢٠
رسل وِقبلة ال ومثوى خامت وأن اململكة هي منبع اإلسالم واألرض اليت كرمها اهللا بأن تكون مقر احلرمني الشريفني    

  .مليار ونصف مليار مسلم

  . املقدسة من الصعب إقامة دور عبادة يف األرضترى اململكة أن ات، اخلصوصيونظراً للحساسيات املرتبطة هبذه  -٢١

 األساس الفكري والعقائدي هياالحترام مع االختالف أو االختالف مع االحترام إن املعادلة القائمة على   - ٢٢
  .ار بني أتباع الديانات والثقافاتللحواليت وجهها إىل العامل أمجع ادرة خادم احلرمني الشريفني ملب

  .ويدعو الدين اإلسالمي إىل ضرورة أن يقوم السالم على التضامن الفكري واألخالقي  - ٢٣

  /ين األول يف تـشر  قوق اإلنسان بعقد نـدوة      السامية حل فوضية  املبادرة  مل وأعربت اململكة عن تقديرها     - ٢٤
كما أعربت عن أملها يف اختاذ خطوات الحقة         .حرية التعبري واحلض على الكراهية الدينية      بشأن   ٢٠٠٨أكتوبر  

  .متابعةً هلذه الندوة
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  احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض -  باء

 وفداً مل يتسن تقـدميها      ٢٤دىل هبا   وهناك أيضاً بيانات إضافية أ    .  ببيانات  وفداً ٥٤خالل احلوار التفاعلي، أدىل       -٢٥
وأعرب . ** وسُتنشر، عند توفرها، على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل         .خالل احلوار بسبب ضيق الوقت    

عدد من الوفود عن هتنئتهم للمملكة العربية السعودية على العرض الشامل الذي قدمته وعلى تقريرها الوطين الذي أُعـد                   
ورحبت الوفود بعمل اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان، واجلمعية الوطنيـة حلقـوق            . صحاب املصلحة املعنيني  بالتعاون مع أ  

اإلنسان، ومركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين الذي يسعى إىل تعزيز احلوار بني األديان والثقافات، ومؤسسات الدولة                 
سي للحكم، وقانون جملس الشورى، وقانون اإلجراءات اجلنائيـة  كما مت الترحيب باعتماد وتنفيذ القانون األسا  . األخرى

الـسعودية  وأُعرب عن التقدير على نطاق واسع جلهود        . الذي حيظر ممارسة التعذيب ويكفل الوصول إىل التمثيل القانوين        
اء والعمال املهاجرين،  الرامية إىل تعزيز اآلليات احمللية حلقوق اإلنسان وإصالح نظام القضاء، وتعزيز حقوق األطفال والنس             

ومكافحة الفساد، وكفالة احلق يف التعليم اجملاين يف كل املستويات، واحلق يف الـصحة والعمـل واملـسكن والـضمان                 
وجرى اإلعراب أيضاً عن املوافقة على املبادرة العربية اليت أطلقها العاهل السعودي، واإلشادة باملؤمتر العاملي               . االجتماعي

 وما اتصل به من اجتماعات رفيعة املستوى مت تنظيمها خالل الـدورة الثالثـة والـستني                 ٢٠٠٨ عام   للحوار يف مدريد  
النشط للغاية يف تقدمي املساعدة يف خمتلف امليادين  السعودية  وأشار عدد من الوفود إىل عمل       . للجمعية العامة لألمم املتحدة   

  .للبلدان النامية

إىل التزام اململكة العربية السعودية بكفالة حقوق املرأة وإشراكها يف          وأشارت اإلمارات العربية املتحدة       - ٢٦
قُدماً يف تعزيز   اململكة  وطرحت سؤاالً بشأن التدابري املتخذة ملنع العنف املرتيل وأوصت بأن متضي            . مجيع امليادين 

  .حقوق املرأة والطفل، وفقاً للشريعة اإلسالمية والتزامات البلد الدولية

تؤدي باستمرار إىل عرقلة تنفيذ التزاماهتا مبوجب   السعودية  سرائيل بأن التحفظات اليت تبديها      وصّرحت إ   - ٢٧
وضع واعتماد خطة عمل شاملة إلدماج حقوق اإلنسان املتعلقة ) أ: (مبا يلياململكة  وأوصت إسرائيل   . املعاهدات

ملرأة، وتفكيك نظام والية الذكور علـى       باملرأة يف تشريعاهتا وممارساهتا الوطنية لضمان القضاء على العنف ضد ا          
النساء، والسماح للمرأة حبرية التنقل والعمل والدراسة واحلصول على الرعاية الصحية واملساواة أمـام احملـاكم                
ومنحها حق التصويت واملشاركة يف الشؤون العامة، فضالً عن إدماج وتنفيذ املالحظات اخلتامية الصادرة عن جلنة 

القضاء على خطاب الكراهية الذي يستهدف األقليات وإنشاء        ) ب( أشكال التمييز ضد املرأة؛      القضاء على مجيع  
حظر العقوبة البدنية واملعاملة القاسية والالإنـسانية واملهينـة         ) ج(آلية لرصد القضاء على مجيع أشكال التمييز؛        
لتالميذ يف املدارس، وخباصة عقوبة قطع     وجلد ا  العني،عقوبة فَْقء   وبشكل عام، وعقوبة اجللد يف األماكن العامة،        

اختاذ مجيع التدابري املالئمة لوضع إطار قانوين حيظر االجتار بالبشر وغريه من ضروب االسـتغالل،               ) د(األطراف؛  
وتضمني التشريعات من هذا القبيل محاية األطفال بصورة شاملة، وكذلك وضع وتنفيذ برامج للمساعدة يف إعادة 

  .إدماج الضحايا
                                                      

بانيا، وأوغندا، وآيرلندا، والربازيل، وبوتان، والبوسنة واهلرسك، واجلزائر،        سبانيا، وأستراليا، وأل  إاألرجنتني، و   **
واجلمهورية التشيكية، واجلمهورية العربية السورية، ومجهورية إيران اإلسالمية، وجيبويت، وسلوفينيا، والسنغال، وفييـت نـام،               

 .توانيا، وملديف، وميامنار، ونيبال، وهنغاريا، وهولندايوالتفيا، ول
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أن تأخذ يف االعتبار عند النظـر يف التوصـيات          ) أ: (وأوصت اجلزائر اململكة العربية السعودية مبا يلي        - ٢٨
املقدمة، تلك اليت تتوافق مع معتقداهتا الدينية وتراعي خصوصياهتا االجتماعية والثقافية، وال سيما املنبثقـة عـن            

املضي قدماً يف عزمها النظر     ) ب(دون أن تستبدل هبا؛     الشريعة اإلسالمية ومتثل إضافة إىل مبادئ حقوق اإلنسان         
مواصلة جهودها الرامية إىل حماربة اإلرهاب ) ج(يف التصديق على بعض الصكوك الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان؛ 

مواصلة ) د(ومحاية حقوق اإلنسان يف وقت واحد، وال سيما مساندة إبرام معاهدة دولية شاملة حملاربة اإلرهاب؛ 
وحثت اجلزائر اململكة على مواصلة . هودها الرامية إىل هتيئة بيئة عمل إجيابية جلميع العمال املهاجرين يف اململكةج

  .سياساهتا اهلادفة إىل تعزيز احلوار بني األديان واحلضارات وتفعيل دورها يف هذا اجملال على الصعيد العاملي

رلندا الشمالية أن اململكة العربية السعودية ميكن أن تفعـل          ورأت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآي       - ٢٩
وأوصت بـأن تقـوم     . املزيد لتخليص اجملتمع من ممارسات ثقافية من قبيل زواج األطفال، ولتعزيز حقوق املرأة            

سن وتنفيذ قانون يتعلق بتكوين اجلمعيات بغية كفالة حق إنشاء منظمات اجملتمـع املـدين               ) أ: (اململكة مبا يلي  
إلغاء نظام الوالية الذي حيد بشدة من قدرة النساء على التصرف بطريقة تتسم             ) ب(محايتها من تدخل الدولة؛     و

تعديل قانون اإلجراءات اجلنائية حبيث ينص      ) ج(باالستقالل واملساواة شأهنن شأن بقية أفراد اجملتمع السعودي؛         
ونتيجة لذلك، فإن عقوبة اإلعدام الصادرة حبق       . نعلى عدم معاملة األشخاص دون الثامنة عشرة معاملة الراشدي        

  .أي شخص كان دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية ينبغي حتويلها إىل عقوبة السجن

. وأعربت مصر عن شكرها للمملكة العربية السعودية على قيامها بإنشاء آليات تظلم متاحة للجميـع                - ٣٠
وأوصت مصر اململكة مبواصلة جهودها يف      . يذ الصكوك الدولية  وطرحت سؤاالً بشأن تدريب املسؤولني عن تنف      

نشر ثقافة حقوق اإلنسان وتعزيز اجلهود الوطنية الرامية إىل محاية حقوق اإلنسان، مع مراعاة ) أ: (اجملاالت التالية
بة التمييـز   حمار) ج(إصالح النظامني القانوين والقضائي؛     ) ب(اخلصوصيات الثقافية وتعاليم الشريعة اإلسالمية؛      

  .والعنف ضد املرأة وتعزيز مشاركة املرأة يف سوق العمل

والحظت نيكاراغوا ما تقوم به اململكة العربية السعودية من إصالحات متواصلة وأوصتها بأن تنظـر،                 - ٣١
ومعاهدات بواسطة اهليئة الوطنية حلقوق اإلنسان املكلفة بدراسة توافق القوانني يف اململكة مع االتفاقيات الدولية               

  .حقوق اإلنسان، يف إمكانية االنضمام إىل الصكوك الدولية اليت مل تصبح اململكة طرفاً فيها بعد

وسلطت كوبا الضوء على مسامهة اململكة العربية السعودية يف مساعدة البلدان األفقر اليت تأثرت بأزمة                 - ٣٢
تدابري والربامج الرامية إىل زيادة متتع مواطنيها باحلقوق مواصلة ال) أ: (وأوصت كوبا اململكة مبا يلي. الغذاء العاملية

وفيما يتعلق باملبادرات اجلديرة بالثناء اليت اختذهتا لتعزيز احلوار بني األديان ) ب(االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ 
ع شعوب العـامل؛    واحلضارات، دعتها إىل مواصلة جهودها يف جمال تعزيز السالم والتسامح اللذين حتتاجهما مجي            

  .وأن تواصل، نظراً ملا تتمتع به من منو اقتصادي، تعاوهنا السخي مع البلدان النامية) ج(

وأشادت فرتويال باإلجراءات اليت اختذهتا اململكة لتحسني اهلياكل األساسية للمستـشفيات والتخطـيط               - ٣٣
ة على مواصلة عملها يف اجملال الطيب لـدعم         وشجعت فرتويال اململك  . إلنشاء مرافق جديدة لتقدمي الرعاية الطبية     

تقدمي هذه اخلدمات إىل مجيع السكان، وطلبت يف هذا الصدد تقدمي معلومات إضافية عن نظام طـب األسـرة                   
  .واجملتمع الذي تنوي اململكة تطويره
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اء صـندوق   وأعربت اليمن عن إشادهتا باجلهود اليت بذلتها اململكة لكفالة املسكن الالئق عن طريق إنش               - ٣٤
وأوصت اليمن اململكة بإطالع اآلخرين على ممارساهتا اجليـدة يف          . التنمية العقارية الذي مينح قروضاً دون فوائد      

  .جمال توفري املسكن الالئق للشرائح الضعيفة، لكي يستفيدوا من هذه التجربة اإلجيابية

 أعداداً كبرية من العمال املهاجرين مـن        مان إىل أن اململكة العربية السعودية تستقبل سنوياً       وأشارت عُ   - ٣٥
مان سؤاالً عن اآلليات املستخدمة لتقدمي ما حتتاجه هذه اجملموعـات مـن             وطرحت عُ . العديد من بلدان العامل   

  .وأوصت بأن تواصل اململكة بذل املزيد من اجلهود لتعزيز حقوق اإلنسان. متطلبات وخدمات

اإلشادة باملبادرات  ) أ: (وأوصت البحرين مبا يلي   . رأة يف اجملتمع   البحرين عن برامج متكني امل     استفسرتو  - ٣٦
تشجيع اململكة على تعزيز جتربتها الناجحة يف جمال إعادة ) ب(اليت اختذهتا اململكة لتعزيز احلوار وإفشاء التسامح؛ 

زائية األخرى وتبادهلا تأهيل املتهمني واملعتقلني يف قضايا تتعلق باإلرهاب وتوسيع هذه التجربة لتشمل الشؤون اجل      
حث اململكة على التعجيل بوضع النظام األساسي املتعلق جبمعيات اجملتمع املدين لتمكينه ) ج(مع البلدان األخرى؛ 

  .من االضطالع مبهامه بفعالية وعلى أكمل وجه

 معيشية الئقة والحظت باكستان أن اململكة العربية السعودية تساعد البلدان النامية على حتقيق مستويات  - ٣٧
وُتعد مبادرة العاهل السعودي املتعلقة بتعزيز احلوار بني أتباع خمتلف          . عن طريق تنفيذ مشاريع إمنائية ال حصر هلا       

  .الديانات واحلضارات مثاالً آخر على التزام اململكة بتعزيز السلم واألمن الدوليني وروح التسامح بني الشعوب

بتأسيس مجعية للصحفيني كما رحبت مبا حققته من اجنازات يف جمال نظام            ورحبت األردن بقيام اململكة       - ٣٨
  .وطرحت سؤاالً عن برامج متكني املرأة اليت اعتمدهتا اجلمعيات النسوية. القضاء

. وأوصى املغرب اململكة العربية السعودية بتسريع تنفيذ الضمانات القانونية لكفالة اسـتقاللية القـضاء       - ٣٩
اية الكرامة البشرية والنهوض هبا، أوصى املغرب أيضاً بأن تواصل اململكة السري على هذا النهج وإدراكاً ألمهية مح  

كما أوصى اململكة بوضع وتنفيذ آلية قانونية وإجرائية لرصد حاالت . آخذة يف االعتبار املعايري الدولية ذات الصلة
 عن اآلليات احلاليـة     استفسر املغرب و. امات الدولية التعذيب واملعاقبة عليها متشياً مع التشريعات الوطنية وااللتز       

  .حملاربة مشكلة االجتار بالبشر وطلب توضيحات بشأن اجلهود املبذولة لزيادة مشاركة املرأة يف سوق العمل

 ١٨٠وأشار السودان إىل أن اململكة العربية السعودية تستضيف حوايل سبعة ماليني من العمال املهاجرين مـن                   -٤٠
إطالع اآلليات ذات الصلة يف جملس حقوق اإلنسان بانتظام عـن حتـويالت هـؤالء              ) أ: (أوصى اململكة مبا يلي   بلداً، و 

املهاجرين إىل أسرهم بغية تقييم مسامهة هذه التحويالت يف تعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية عـن طريـق                  
مواصلة جهودها الرامية إىل زيادة تطوير نظام املعاهدات الدولية         ) ب(تطوير التعليم والسكن والصحة يف البلدان املتلقية؛        

  .ملكافحة اإلرهاب الدويل

 أن العمال املهاجرين يف اململكة العربية السعودية يتمتعون جبملة أمور منـها             ةوأوضحت اجلماهريية العربية الليبي     -٤١
وذكـرت أن  .  حمكمة لتسوية املنازعات املتعلقة هبم     ود، عالوة على وج   الظروف املعيشية الالئقة والرعاية الصحية الكاملة     

وأعربت عن تقديرها بصفة خاصة النضمام اململكة إىل عدد من          . اهلياكل الصحية ذات نوعية ممتازة وتقدم الرعاية باجملان       
  .الصكوك املتعلقة حبقوق الطفل من أجل التصدي لالجتار باألطفال وعمالة األطفال والتمييز ضد املرأة
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والحظت قطر تعاون اململكة العربية السعودية بصورة ممتازة مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان واملنظمات غري                 -٤٢
 عـن  تفسرتساوأوصت قطر اململكة مبواصلة جهودها الرامية إىل إدماج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسية و   . احلكومية

  .نسان يف اجملتمع السعوديالسياسة اليت اعُتمدت لنشر وتعزيز ثقافة حقوق اإل

ورحب لبنان بقيام اململكة العربية السعودية باعتماد قانون حظر تعذيب احملتجزين، عمـالً باتفاقيـة مناهـضة                   -٤٣
. وأوصى لبنان اململكة بتعزيز هذه الصكوك لكفالة توافقها مع املعـايري الدوليـة            . التعذيب، وقانون ممارسة مهنة احملاماة    

  .كان العمال األجانب يتمتعون بالوصول إىل نظام الرعاية الصحية اجلدير باإلشادة يف اململكة عما إذا استفسرو

عن طريق محلـة    " الوعي الثقايف حبقوق اإلنسان   "ورحبت كندا باجلهود اليت بذلتها هيئة حقوق اإلنسان لتطوير            -٤٤
وقف ممارسة التعذيب وغريه من     ) أ: (ملكة مبا يلي  وأوصت كندا امل  . مشلت املدارس واملساجد والعاملني يف املهن القانونية      

 من اإلعـالن    ٥ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وحظر العقاب البدين للسجناء، عمالً باملادة                
ا يف ذلك اتفاقيـة     العاملي حلقوق اإلنسان وغريه من املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت اململكة طرفاً فيها، مب              

التوقيع والتصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية،          ) ب(مناهضة التعذيب واتفاقية حقوق الطفل؛      
وقف ممارسة االحتجاز وإساءة املعاملة واملنع مـن        ) ج(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛        

إبطال كافة التشريعات واملمارسات اليت متيـز  ) د(ألفراد على أساس معتقداهتم السياسية أو الدينية؛     السفر اليت تستهدف ا   
ضد املرأة، متابعةً لتقرير املقرر اخلاص املعين مبسألة العنف ضد املرأة، والقيام على وجه اخلـصوص بإلغـاء التـشريعات                    

ن اجملتمع على قدم املساواة مع الرجل، مبا يف ذلك ممارسات الفصل         واملمارسات اليت متنع املرأة من املشاركة التامة يف شؤو        
الصارم بني اجلنسني والقيود املفروضة على تنقل النساء وحرماهنن من قيادة السيارات وتقييد توظيف النساء ووصوهلن إىل                 

  .ء على التمييز ضد املرأةسحب التحفظني اللذين أبدهتما على اتفاقية القضا) ه(األماكن العامة واملرافق التجارية؛ 

وشجعت النمسا اململكة العربية السعودية على مواصلة تعاوهنا الوثيق مع خمتلف اجلهات صاحبة املصلحة ملتابعة                 -٤٥
وسألت النمسا عما إذا كانت اململكة ملتزمة برفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية، على حنو ما أشـارت     . االستعراض

وأوصت بأن تتخذ احلكومة التدابري الالزمة جلعل نظام قضاء األحـداث أكثـر             . ٢٠٠٦الطفل يف عام    إليه جلنة حقوق    
. احنني، فضالً عن تسريع وصوهلم إىل احملـامني       ـكفاءةً، ال سيما عن طريق توفري أماكن منفصلة الحتجاز األحداث اجل          

ن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ووقـف تنفيـذ          كما أوصت بأن تنظر اململكة يف إهناء استخدام العقوبة البدنية ضد م           
وأشـارت النمـسا إىل     . أحكام اإلعدام الصادرة حبق أشخاص كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية            

 إزاء عـدم تـضمن الدسـتور أو أي          ٢٠٠٨دواعي القلق اليت أعربت عنها جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة يف عام              
وأوصت بزيادة اجلهود الرامية إىل جعـل       .  مبدأ املساواة بني اجلنسني أو وجود تعريف للتمييز ضد املرأة          تشريعات أخرى 

التشريعات متوافقة مع مبدأ املساواة بني اجلنسني، والعمل على تطوير برامج التثقيف حبقوق اإلنسان من أجل زيادة وعي                  
  .قوق اإلنساناملواطنني حبقوقهم املكفولة مبوجب الصكوك الدولية حل

والحظت إيطاليا اتساع نطاق اجلرائم اليت ُيعاقب عليها باإلعدام، وزيادة عدد حاالت تنفيذ اإلعدام، والقيـود                  -٤٦
النظر، كخطوة أوىل، يف تعديل     ) أ: (وأوصت بأن تقوم اململكة مبا يلي     . الكبرية اليت ال تزال مفروضة على األقليات الدينية       

لقة بعقوبة اإلعدام بغية تقييد نطاقها وتكييفها مع املعايري الدولية الدنيا املتعلقة بعقوبة اإلعدام، والنظر   التشريعات احمللية املتع  
النظر يف سحب التحفظ العام الذي أبدته عند التصديق على اتفاقيـة            ) ب(يف وقف تنفيذ أحكام اإلعدام توخياً إللغائها؛        
كام الشريعة اإلسالمية هلا األسبقية على أحكام االتفاقية يف حالـة وجـود             القضاء على التمييز ضد املرأة، ومفاده أن أح       
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تعديل تشريعاهتا املتعلقة باحلرية الدينية لكفالة توفري احلماية املالئمة جلميع األقليـات الدينيـة،              ) ج(تعارض بني االثنني؛    
  .توخياً للسماح تدرجيياً مبمارسة مجيع املعتقدات والديانات بشكل علين

تعديل تشريعاهتا احمللية جلعلها متوافقة مع املعايري والشروط        ) أ: (وأوصت شيلي اململكة العربية السعودية مبا يلي        -٤٧
كفالة ) ب: (كما أوصت شيلي اململكة بتعديل أحكامها القانونية من أجل        . الواردة يف الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان     

إلغـاء عقوبـة    ) ه(منع هتديد أمن وسالمة األشخاص احملتجزين؛       ) د(رأة؛  منع العنف ضد امل   ) ج(املساواة بني اجلنسني؛    
كفالة عدم التمييز على أساس الدين أو املعتقد أو االنتماء اإلثين، مبا يف ذلك بالنسبة للعمال                ) و(اإلعدام والعقوبة البدنية؛    

  .حتقيق التنفيذ الفعال هلذه األحكام) ز(املهاجرين؛ 

مواصلة تعزيز التعاون مع اآلليات الدولية عن طريق االستجابة للطلبات          ) أ: (توصيات التالية وقدمت املكسيك ال    -٤٨
النظر بصورة إجيابية يف التصديق على االتفاقيات املتعلقة باالختفـاء          ) ب(املقدمة من اإلجراءات اخلاصة لزيارة اململكة؛       

يل هذه احلاالت، والنظام األساسي للمحكمـة اجلنائيـة         القسري، والعمال املهاجرين، والالجئني، وعدميي اجلنسية وتقل      
متابعة التوصيات املقدمة من هيئات املعاهـدات       ) ج(الدولية، والربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية مناهضة التعذيب؛        

حكام اإلعدام،  النظر بصورة إجيابية يف وقف تنفيذ أ      ) د(بشأن حقوق املرأة، وعدم التمييز، وممارسة التعذيب، واألطفال؛         
تعزيز اجلهود يف جمال تنفيذ التزاماهتا مبوجب الصكوك الدولية، وخباصة العمل على مواءمة تشريعاهتا              ) ه(توخياً إللغائها؛   

  . من العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية٢٠ و١٩لتكفل حرية التعبري والرأي، على حنو ما ورد يف املادتني 

، حقوق اإلنـسان وإعمال باالشتراك مع غريه يف تعزيز    وأكل شخص مبفرده    نيا عن إعمال حق      أملا استفسرتو  -٤٩
وتساءلت عن اخلطوات اليت اختذت ملتابعة      . على حنو ما ورد يف إعالن اجلمعية العامة املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان            

ما سألت عن املوعد املقرر لنشر تقرير هيئة حقوق         ك. توصيات جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بشأن زواج القاصرين         
 من جلنة القضاء على ٢٠٠٨تنفيذ التوصيات املقدمة يف عام  ) أ: (وأوصت أملانيا اململكة العربية السعودية مبا يلي      . اإلنسان

للتمييز اجلنساين؛  التمييز ضد املرأة، وال سيما إلغاء نظام والية الذكور على اإلناث، ووضع لوائح شاملة وفعالة للتصدي                 
إعادة النظر يف عقوبـة  ) ج(سحب التحفظات العامة واحملددة اليت أبدهتا على اتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة؛          ) ب(

  .اإلعدام والعقوبة البدنية وحظر مجيع أشكال العقوبة البدنية ضد من هم دون الثامنة عشرة

وقالت . الجتماعي الكبري واجلهود املبذولة لتحقيق استقاللية القضاء      وتناولت كوت ديفوار التقدم االقتصادي وا       -٥٠
إن اململكة تسعى جاهدة، شأهنا شأن كثري من البلدان األخرى، إىل حتسني نظامها املتعلق حبماية حقوق اإلنسان، وهو ما                   

  .لن يتحقق إال إذا أُخذت اخلصوصيات الثقافية واالجتماعية يف االعتبار

ني إىل أن مبادرة السالم العربية تعرب عن مبادئ تشمل كفالة احلق يف تقريـر املـصري وإهنـاء                   وأشارت فلسط   -٥١
وشجعت فلسطني اململكـة    . وأوصت بأن تعمل اململكة على نشر املعلومات املتعلقة هبذه املبادرة والتوعية هبا           . االحتالل

. راعاة خصوصيات اململكة التارخيية والدينية واحلضارية     على اختاذ كافة التدابري لتعزيز ومحاية عاملية حقوق اإلنسان مع م          
وأوصت بوضع قانون يتعلق بتكوين اجلمعيات وتأسيس منظمات اجملتمع املدين لتمكينها مـن العمـل باسـتقاللية دون                  

  .إشراف السلطات الرمسية عليها

بشأن مزاعم أن القانون احمللي     وطلبت إندونيسيا من اململكة العربية السعودية تقدمي املزيد من املعلومات             - ٥٢
  .السعودي ال ينص صراحةً على منع التعذيب وأن ذلك ينطبق على قوانني الشريعة اإلسالمية
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ورأت اليابان أن اململكة العربية السعودية قامت باختاذ تدابري على أساس توصيات جلنة القـضاء علـى                   - ٥٣
لوقت الراهن وعن األنشطة اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنيـة  التمييز ضد املرأة، وسألت عن حالة حقوق املرأة يف ا     

وأعربت عن أملها يف تسريع العمل املتعلق بإصدار أحكام جنائية واختاذ تدابري تشريعية حلماية . العليا لشؤون املرأة
  .الطفل وفقاً لتوصيات جلنة حقوق الطفل

ات عن خططها وتدابريها الرامية إىل كفالة حق        وطلبت فنلندا من اململكة العربية السعودية تقدمي معلوم         - ٥٤
اختاذ املزيد من اخلطـوات لكفالـة       ) أ: (وأوصت فنلندا اململكة مبا يلي    . املرأة يف املشاركة التامة يف اجملال العام      

 مشاركة املرأة بصورة تامة يف احلياة العامة عن طريق كفالة حق النساء والفتيات يف التعليم والعمل وحرية التنقل                 
والزواج مبوافقتهن التامة ويف الرعاية الصحية، مبا يف ذلك محايتهن من العنف األسري وتوفري سبل االنتصاف هلن؛ 

ورحبت فنلندا باجلهود املبذولة لتعزيز احلوار . سحب حتفظاهتا املتعلقة باتفاقية القضاء على التمييز ضد املرأة) ب(
 تزال حتظر ممارسة األديان األخرى غري اإلسالم سواء أكـان ذلـك             بني األديان؛ بيد أهنا الحظت أن اململكة ال       

أن تكفل يف تشريعاهتا الوطنية حريـة الـدين         ) ج(ب وأوصت فنلندا اململكة    . بصورة علنية أو يف أماكن خاصة     
  .لألقليات الدينية

جـود لـوائح   وأشارت جنوب أفريقيا إىل دواعي القلق اليت أعربت عنها جلنة حقوق الطفل إزاء عدم و   - ٥٥
ويف ضوء االلتزامات مبوجب اتفاقية القضاء على التمييـز  . إدارية هتدف إىل كفالة املساواة بني الصبيان والفتيات 

ضد املرأة، أوصت جنوب أفريقيا اململكة بوضع خطة عمل وطنية شاملة لتعزيز املساواة اجلنـسانية مـن أجـل       
يما يتعلق بقطاع العمل، أوصت جنوب أفريقيا احلكومة بالعمل         وف. التصدي للتحديات الرئيسية اليت تواجه املرأة     

  .سريعاً على معاجلة القضايا اليت أثارهتا جلنة اخلرباء التابعة ملنظمة العمل الدولية

 أوزبكستان عن وضع الصكوك الدولية اليت أصبحت السعودية طرفاً فيها بالنسبة للتشريعات استفسرتو  - ٥٦
 املمكن االحتجاج هبا أمام احملاكم، وعما إذا كان القضاة واحملققون اجلنائيون واملدعون             احمللية، وعما إذا كان من    

وأوصت . العامون واحملامون قد تلقوا التدريب على العمل وفقاً لصكوك حقوق اإلنسان اليت صدقت اململكة عليها
املتهمني أو احملتجزين يف قـضايا      أوزبكستان اململكة بتكثيف مساعيها الناجحة املتعلقة بإعادة تأهيل األشخاص          

  .تتعلق باإلرهاب أو قضايا جنائية أخرى، وتبادل خرباهتا يف هذا اجملال مع الدول األخرى

 اململكة العربية السعودية مع اهلياكل الدولية املعنية حبماية حقوق اإلنسان           نورحب االحتاد الروسي بتعاو     - ٥٧
وأعرب عن اهتمامه الكبري مببادرة اململكـة العربيـة         . حقوق اإلنسان وبالدعم املايل الذي تقدمه آلليات محاية       

وأوصى اململكة مبواصلة محاية حقوق اإلنسان وكفالة إعمال هـذه          . السعودية للحوار بني الديانات واحلضارات    
  .احلقوق بأكملها يف البلد

ئي لديها وتسعى إىل القضاء     والحظت بيالروس أن اململكة العربية السعودية تواصل تعزيز النظام القضا           - ٥٨
وأوصت بيالروس اململكة مبواصلة جهودها الرامية إىل محاية حقوق . على التمييز الذي يتعرض له العمال األجانب

  .كما أوصت مبواصلة إعطاء األولوية حلماية حقوق الطفل. العمال املهاجرين
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يد الذي يتعرض له سبعة ماليني من العمال املهـاجرين  وقالت بلجيكا إهنا ال تزال تشعر بالقلق إزاء التمييز الشد   -٥٩
وأُشري إىل الشواغل اليت أعربت عنها منظمة العمل الدولية وجلنة القضاء على التمييز ضد املرأة بـشأن خـدم                   . يف البلد 

لـق بظـروف   ومت تسليط الضوء على إدعاءات العديد من املنظمات غري احلكومية فيما يتع. املنازل، وغالبيتهم من النساء  
كما أعرب وفد بلجيكا عن القلق إزاء انتهاك حريـة الـدين،            . العمل السيئة واالستغالل اجلنسي والتجاوزات القضائية     

واستفسرت بلجيكا عن التدابري املتخذة لكفالة االحتـرام        . ويشمل ذلك التمييز يف قطاع العمل أو املضايقات أو السجن         
 وأوصت بإطالق محلة إعالمية واسعة النطاق تتناول حقوق املهاجرين، علـى أن             .الفعال حلقوق املهاجرين وحرية الدين    

وأوصت باعتماد أحكام قانونية حتظر التمييز الديين يف مجيع         . تكون باللغة العربية وبلغات اجملموعات الرئيسية للمهاجرين      
  . اجملاالت، مبا يف ذلك جمال العمل

إصالح نظام القضاء،   ( واملتواصلة يف جمال حقوق اإلنسان       ت مؤخراً وأشادت أذربيجان باإلصالحات اليت حدث      - ٦٠
وقدمت أذربيجان . ، مما يدل على التزام اململكة حبماية وتعزيز حقوق اإلنسان      )وإنشاء هيئة حقوق اإلنسان، وما إىل ذلك      

رية وتعميم مثل هذه املبـادئ      النظر يف وضع مبادئ توجيهية تشريعية حمددة لتقنني العقوبات التعذي         ) أ: (التوصيات التالية 
مواصلة اجلهود واملساعي الرامية إىل حتسني محايـة        ) ب(التوجيهية على مجيع القضاة واحملامني واملدعني العامني املعنيني؛         

  .حقوق اإلنسان بصورة شاملة يف البلد

  ء عدد من املنظمـات    ورحبت اهلند باجلهود املبذولة لتعزيز مشاركة اجملتمع املدين مبنح الترخيص إلنشا            - ٦١
  .غري احلكومية

وذكرت الكويت اجلهود اهلامة اليت بذلتها اململكة العربية السعودية، بالتنسيق مع اجملتمع الدويل، للقـضاء                 - ٦٢
االستفادة من جهود اململكة العربيـة الـسعودية يف مكافحـة           ) أ (:وأوصت الكويت مبا يلي   . على آفة اإلرهاب  

إلنشاء مركز دويل أو وكالة دولية، بالتعاون مع األمم املتحدة، ملكافحة اإلرهـاب؛             دعم جهودها   ) ب(اإلرهاب؛  
كما أوصت بأن تواصل اململكة العربية السعودية جهودهـا         . احترام اخلصوصيات الثقافية والدينية لكل جمتمع     ) ج(

  .لتعزيز احلوار فيما بني األديان واحلضارات

ودية مبواصلة ومضاعفة جهودها اهلادفة إىل متكـني املـرأة يف اجملتمـع    وأوصت تركيا اململكة العربية السع     - ٦٣
وأعربت عن أملها يف أن يساعد قانون العمل اجلديد يف مجلة أمور من بينها توفري محاية أفضل حلقـوق                   . السعودي

 أن مركز ورحبت تركيا بتصديق اململكة على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، كما اعتربت. العمال األجانب
وأشارت تركيا إىل مسألة انضمام اململكة إىل العهد . األمري سلمان ألحباث اإلعاقة يقدم خدمات هامة يف هذا امليدان

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة والثقافيـة،                
  . للتصديق عليهما زمنياًجدوالًواستفسرت عما إذا كانت اململكة قد حددت 

وأعربت تونس عن تقديرها لكون اململكة العربية السعودية رائدة يف رعاية األشخاص ذوي االحتياجـات                 - ٦٤
كما استفسرت عـن سياسـة      . هبدف إدماجهم يف اجملتمع   اخلاصة واالهتمام هبم برعاية وزارة الشؤون االجتماعية        

  .اململكة اخلاصة باألشخاص ذوي االحتياجات اخلاصة
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والحظت سويسرا أن اململكة العربية السعودية قد انضمت التفاقية مناهضة التعذيب، وأن العقوبة البدنية                - ٦٥
تلغـي هـذه   ) أ(وأوصت سويسرا اململكة بأن . يلمثل اجللد والقطع ال تتوافق مع االتفاقية وال القانون العريف الدو    

أن تكفل حقوق  ) ج(؛   هنائياً ا لعقوبة اإلعدام كخطوة أوىل حنو إلغائه       اختيارياً أن تصدر وقفاً  ) ب(؛  العقوبات هنائياً 
ممثلي منظمات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف إنشاء تلك املنظمات وممارسة حقـوقهم يف حريـة                  

وإذ الحظـت   . بري، وذلك بغية التصديق يف أقرب وقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية              التع
سويسرا أن اململكة قد اختذت خطوات عديدة لتحسني حقوق املرأة، فقد شجعتها على مواصـلة هـذه الطريـق                   

  .ع أشكال التمييز ضد املرأة وتنفيذهتصدق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجي) د(وأوصتها بأن 

وأشارت ماليزيا إىل أهنا تؤيد اجلهود الرامية إىل مواءمة عناصر الشريعة املتعلقة حبقوق اإلنسان مع التشريع                  - ٦٦
تكثف جهودها الرامية إىل حتقيق املواءمة بني عناصر الشريعة والقـوانني           ) أ(وأوصت ماليزيا اململكة بأن     . الساري

أن جتـري   ) ب(غية ضمان توفري احلماية القصوى للنساء واألطفال وضحايا انتهاكات حقوق اإلنـسان؛             السارية ب 
دراسات متعمقة وشاملة للصكوك واالتفاقيات الدولية قبل االنضمام إليها، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق 

أن تواصل دورها الريادي يف ) ج(تماعية والثقافية؛ املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالج
تيسري احلوار فيما بني األديان واحلضارات هبدف حتقيق تعزيز التسامح والتفاهم فيما بني املعتقدات والتقاليد املختلفة      

  .السائدة يف العامل

ـ             - ٦٧ ت اململكـة العربيـة     والحظت تايلند اجلهود املبذولة للقضاء على التمييز ضد العمال املهاجرين وأوص
وأعربت تايلند . السعودية باملساواة يف منح العمال املهاجرين حقوقهم اإلنسانية بصرف النظر عن العمر ونوع اجلنس

  .عن رغبتها يف معرفة الكيفية اليت سيتم هبا تطبيق نتائج لقاءات احلوار الوطين ومشاطرهتا مع مجيع أصحاب املصلحة

 العربية السعودية بأن تستمر يف االستفادة من تدابريها اإلجيابية حلمايـة حقـوق              وأوصت الفلبني اململكة    - ٦٨
وأشادت الفلبني مبسامهة اململكة يف القضاء على الفقر وتشجيع التنمية يف مجيع أحناء العامل عـن                . العمال األجانب 

  .طريق التعاون السخي يف ميدان التنمية

سعودية على دراسة االنضمام إىل العهدين الدوليني اخلاصني حبقوق         وشجعت سري النكا اململكة العربية ال       - ٦٩
والحظت أن مشروع القانون الذي جيّرم االجتار بالبشر وينص على عقوبات حمددة هلذه اجلرمية يف مرحلة                . اإلنسان

لتمييز ضـد   اعتماده النهائية، وكذلك مسألة االنضمام للربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال ا            
واستفسرت سري النكا عن الدور الذي تؤديه جمالس الشورى وعن كيفية إسهامها يف إعادة تأهيل وإصالح                . املرأة

  .األشخاص املدانني يف جرائم متصلة باإلرهاب

 إلعالن األمم املتحـدة     واستفسرت النرويج عن كيفية دعم السلطات للمدافعني عن حقوق اإلنسان وفقاً            - ٧٠
أن تسمح جلميع منظمات حقوق اإلنسان ) أ(وأوصت النرويج اململكة مبا يلي . املدافعني عن حقوق اإلنساناملتعلق ب

أن تلغي النظام الصارم اخلاص بوالية الرجل وأن متنح املـرأة           ) ب (؛الدولية اليت ترغب يف زيارة اململكة بأن تفعل       
أن تتخـذ   ) د( املالئمة لتيسري حصول املرأة على العمل؛        أن تتخذ التدابري  ) ج(السعودية هويتها القانونية الكاملة؛     

التدابري املالئمة لنشر اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان على نطاق واسع، وأن تضمن االحترام الكامـل                 
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 ذلك مجيع   أن تزيل املعوقات اليت تعترض حرية املدافعني عن حقوق اإلنسان يف التعبري والتنقل، مبا يف              ) ه(لإلعالن؛  
  .قرارات حظر السفر

وأوصت الـسويد   . وأعربت السويد عن قلقها إزاء حالة النساء املهاجرات الاليت يعملن خادمات باملنازل             - ٧١
أن تعزز جهودها للقيام مبا يلزم إزاء هذه االنتهاكات، وأن تتخذ اخلطوات الـضرورية              ) أ(حكومة اململكة مبا يلي     

 لعقوبة   اختيارياً أن تطبق، كخطوة أوىل، وقفاً    ) ب(ململكة حبقوقهن اإلنسانية الكاملة؛     لضمان متتع مجيع النساء يف ا     
أن تعـزز  ) ج(اإلعدام، وأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية إللغائها وااللتزام بقرارات اجلمعية العامة يف هذا الصدد؛        

  .جهودها حملاربة اإلفالت من العقاب حماربة فعالة

 للدخول يف حوار مع اجملتمع ضوء على اجلهود اليت بذلتها اململكة العربية السعودية مؤخراًوسلطت الصني ال  - ٧٢
ث التـأمني الطـيب     ـن حي ـواستفسرت عن التدابري احملددة اليت اختذهتا اململكة حلماية العمال املهاجرين م          . املدين

  .والسكن والرواتب

ية لعدد من اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية،        والحظت سنغافورة انضمام اململكة العربية السعود       - ٧٣
وأوصت سنغافورة اململكة بأن تواصل إيالء املزيد من . مبا يف ذلك اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

  . االهتمام إلحراز تقدم بشأن حقوق العمال املهاجرين

 ٢٠٠٧ق إزاء العدد الكبري من اإلعـدامات يف العـامني           وأعربت نيوزيلندا عن استمرار شعورها بالقل       - ٧٤
وأوصت . ، وإزاء إساءة معاملة العمال املهاجرين والعقوبة البدنية والتمييز االقتصادي واالجتماعي ضد املرأة٢٠٠٨و

 اخلـاص   أن تنضم إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل           ) أ(نيوزيلندا اململكة مبا يلي     
أن حتد من ممارسات احلرمان من حرية التنقل وإسـاءة املعاملـة            ) ب(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛     

 أن توقف تطبيق العقوبات البدنية وفقاً) ج(واحلظر من السفر ضد األفراد على أساس معتقداهتم السياسية أو الدينية؛ 
أن حتمي حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام، وذلك بعدة وسائل من ) د(نسان؛ حبقوق اإلالدولية املتعلقة اللتزاماهتا  

 لزيادة الوعي على املستوى احمللي لضمان       أن تعتمد برناجماً  ) ه(بينها تعزيز تطبيق الضمانات الدولية يف هذا الصدد؛         
ذ خطـوات لـضمان وقـف       نشر املزيد من املعرفة باتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن تتخ             

أن تعزز بفاعلية الوعي بقانون العمل لعام ) و(املمارسات التمييزية، مبا يف ذلك تلك اليت تندرج ضمن نظام الوالية؛ 
كن مت وأن تنشئ آليات للشكوى ميكن للعمال املهاجرين الوصول إليها، مثل خدمة خط اهلاتف اجملاين، واليت ٢٠٠٥

 ٧أن تراجع املادة    ) ز( يف سرية عن مناذج التجاوزات واالستغالل، وطلب املساعدة؛          اإلبالغمن  لعمال املهاجرين   ا
أن تواصل مشاركتها مع منظمات حقوق اإلنسان، وأن ) ح(من قانون العمل وأن تعممه ليشمل العمال املهاجرين؛ 
  . أوسع للمجموعاتتنظر يف تعميق هذه املشاركة وتوسيعها لتشمل متثيالً

ورية كوريا أن تستمر اململكة العربية السعودية يف إيالء مسألة والية الرجل على املرأة االهتمام وتوقعت مجه  - ٧٥
وأوصت اململكة بأن تنظر على حنو إجيايب يف االنضمام إىل معاهدات حقوق اإلنسان الدولية الرئيسية مثل                . املطلوب

اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة   العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل       
  .والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
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أن يساعد اجملتمـع الـدويل      ) ب(أن تفي اململكة العربية السعودية بالتزاماهتا، و      ) أ(وأوصت تشاد مبا يلي       - ٧٦
  .شاد إىل أن اململكة تساعد البلدان النامية بسخاء يف مكافحة الفقروأشارت ت. اململكة يف مواجهة حتدياهتا

وشجعت نيجرييا اململكة العربية السعودية على أن تواصل عملية اإلصالح، وأن تصدق على عـدد مـن                   - ٧٧
  .الصكوك الدولية لتتيح لشعبها فرصة التمتع الكامل جبميع حقوق اإلنسان

ليت تعتزم هبا احلكومة محاية حقوق ومصاحل خدم املنـازل األجانـب            واستفسرت بنغالديش عن الكيفية ا      - ٧٨
مبوجب قوانني العمل اجلديدة، كما استفسرت عن التدابري املؤسسية اليت جيري اختاذها لتنفيذ األحكـام القانونيـة                 

  .املتصلة مبكافحة االجتار بالبشر

ي االستجابة لطلبات الزيارات املقدمة مـن       واستفسرت فرنسا عما إذا كانت اململكة العربية السعودية تنو          - ٧٩
أن تعدل ) أ(وأوصت فرنسا اململكة مبا يلي   . اإلجراءات اخلاصة باألمم املتحدة، وعن املوضوع املتوقع للزيارة املقبلة        

قوق اإلنسان، وأن تنظم محلة منهجية تـستهدف القـضاة           الدولية حل  عايرياملقانون اإلجراءات اجلنائية ليتمشى مع      
تبـاع  اأن تتخذ مجيع التدابري الضرورية لتجرمي العنف ضد املرأة و         ) ب(ديني من أجل تطبيق القانون املعدل؛       السعو

أن تسحب حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد ) ج(سياسة عقابية صارمة ملكافحة هذه اآلفة؛ 
  .كمة اجلنائية الدوليةأن تنضم إىل نظام روما األساسي اخلاص باحمل) د(املرأة؛ و

وشدد وفد اململكة العربية السعودية على أمهية التفاهم املتبادل من أجل حوار بناء بشأن حقوق اإلنسان                  - ٨٠
وذكر أن  .  أن يتم تسييسه؛ وأشار إىل أن القيم اإلسالمية تدعو إىل تطبيق مجيع حقوق اإلنسان بدون متييز                ال ينبغي 

يني من العمال املهاجرين، وقد أصبحت مدرسة هلؤالء العمال الـذين يتعلمـون              مال ٧اململكة تستضيف أكثر من     
وأعرب الوفد عن تقديره لدور العمال املهاجرين الذين ساعدوا . ويدرسون ويتدربون ويرسلون حتويالهتم إىل أسرهم

اجرين ينظمهـا قـانون     وأضاف الوفد أن السخرة ال وجود هلا يف اململكة، وأن أحوال العمال امله            . يف تنمية البلد  
 يف الوقت نفسه إىل اململكة اليت تليب مجيع احتياجاهتم، وهو أمر قد             وذكر أن ثالثة ماليني حاج يأتون سنوياً      . العمل

  . بعض التجاوزات ولكنها ليست منهجيةتنتج عنه أحياناً

جنازات ضـخمة يف  إت  سنة فقط، قد حقق    ٨٠وقال الوفد إن اململكة العربية السعودية، اليت تأسست منذ            - ٨١
وأشار الوفـد إىل أن هنالـك   .  يف وضع املرأة    أكثر وضوحاً  كثري من امليادين، مبا يف ذلك التعليم والصحة، وتقدماً        

 يف املائة من السعوديني يعتقدون أن املرأة ال ينبغي أن تقـود             ٨٠فنسبة  : مشكلة النموذج النمطي فيما خيص املرأة     
 ما خضعت هذه القـضية  وكثرياً. ائق ديين أو قانوين أمام حق املرأة يف قيادة السيارة   بيد أنه ليس هنالك ع    . السيارة

  .احلوار الوطينمركز للنقاش يف لقاءات 

وقال الوفد إن هيئة حقوق اإلنسان مكلفة بتحقيق املواءمة بني القوانني واملعاهدات الدولية، وعليها مراجعة   - ٨٢
.  يف الشريعة اإلسالميةقف اململكة واضح من عقوبة اإلعدام اليت ُتعترب رادعاً ومو. من القوانني واللوائح   ٦ ٠٠٠حنو  

  .فالدولة تقدم املشورة للمتهم وتتحمل أتعاب احملامني. واحلكم باإلعدام ليست مسألة بسيطة

، ُيعترب جتربـة فريـدة      ٢٠٠٣وذكر الوفد أن مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين، الذي أُسس يف عام                - ٨٣
 لإلرادة السياسية والشعبية من أجل مشاركة مجيع قطاعات اجملتمع على حنـو يـؤدي إىل العدالـة                  بوصفه جتسيداً 
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وقد تناول هذا احلوار الوطين، الذي يتميز مبـشاركة املـواطنني           . واملساواة وحرية التعبري يف إطار الدين اإلسالمي      
 وُتعترب اللقاءات الوطنية منـرباً    . والثقافية والسياسية والتعليمية  الشفافة واملفتوحة، مجيع القضايا الوطنية االجتماعية       

 تستطيع منه مجيع قطاعات اجملتمع، مبا فيها املرأة واألقليات الدينية والشباب، التعبري عن شـواغلهم املتـصلة                  هاماً
 هذا احلوار، وخباصـة     ومجيع قطاعات اجملتمع ممثلة يف    . بالقضايا الوطنية وبوسائل إصالح وتطوير اجملتمع السعودي      

  .املرأة اليت تشكل نصف عدد املشاركني بفضل الدور احليوي الذي تؤديه على مجيع املستويات

وذكر الوفد أن مركز احلوار الوطين نظم سبعة لقاءات يف مناطق اململكة املختلفة ملناقشة قضايا هامة تشمل   - ٨٤
ثقافات واحلضارات األخرى وقضايا الشباب ومشاكلهم وتطلعاهتم الوحدة الوطنية ومتكني املرأة وكيفية التعامل مع ال

كمـا يـسلم   . وجيتمع املشاركون، عقب كل لقاء، مع جاللة امللك الذي يستمع إىل آرائهم ومقترحاهتم           . والتعليم
ء وينظم املركز كذلك دورة تدريبية هتدف إىل بنـا        . املشاركون نسخة من توصياهتم بعد اعتمادها إىل جاللة امللك        

وقد استفاد من هـذه الـدورة       . ثقافة احلوار وسط قطاعات اجملتمع املختلفة وتعزيز مبادئ التسامح وقبول اآلخر          
وتستهدف برامج التدريب األخرى األسرة وترمي إىل تـشجيع         . من الرجال والنساء   ٨٠ ٠٠٠التدريبية أكثر من    

  .احلوار داخل األسرة ملواجهة املشاكل مثل العنف املرتيل

وذكر الوفد أن اململكة العربية السعودية قد خطت خطوات كبرية حنو إحداث تطورات شاملة يف جمال                  - ٨٥
 قانون اإلجـراءات  ٢٠٠١وقد تضاعفت اإلصالحات خالل العقد املاضي، كما صدر يف . اإلصالحات القضائية 

بتنقيح النظـام القـضائي      صدر مرسوم ملكي يقضي      ٢٠٠٥ويف عام   . اجلنائية اجلديد والقانون اخلاص باحملامني    
وأُوكلت املهمة إىل ديوان املظامل، كما ُرصـد        . ٢٠٠٧تنقيحاً كامالً، وأعقب ذلك قانون جديد صدر يف عام          

وذكر الوفد . وقبل ثالثة أسابيع أُعلنت خطة وطنية إلصالح النظام القضائي بأكمله.  مليار دوالر٢لتمويلها مبلغ 
ويف هذا الصدد، ُشكلت جلنة رفيعة      . لها النهائية تتعلق أوالها باألحكام    أن هنالك ثالث خطوات هامة يف مراح      

. املستوى لوضع مدونة لألحكام يرجع إليها مجيع القضاة وتضمن أن اجلرائم والعقوبات ثابتة يف احلاالت املتشاهبة
اخلطوة الثالثة فتتصل   أما  .  للمشروع اجلديد إلصالح القضاء    وهتدف الثانية إىل توسيع برامج تدريب القضاة وفقاً       

  .بإنشاء جلنة وطنية للمحامني

وذكر الوفد أن اململكة العربية السعودية تطبق نظام التأمني الصحي التعاوين على غري السعوديني لتكفـل                  - ٨٦
 ماليني من املقيمني، وتعمل على      ٦وقد وفرت وزارة الصحة التأمني ألكثر من        . اخلدمات الصحية الشاملة للجميع   

وتستفيد اجملتمعات احمللية احلضرية والريفية من اخلدمات الصحية، ويوجـد يف           . التأمني للعمالة املرتلية املتبقية   توفري  
جنازات اململكة يف ميـدان الـصحة تـشمل         إوقال الوفد إن    . مركز صحي  ٢ ٠٠٠ مجيع مناطق اململكة أكثر من    

وأشار الوفد إىل أن اململكة خالية من . حجاج جماناًالكشف الطيب اإلجباري عند الزواج، وتوفري اخلدمات الصحية لل
شلل األطفال، وأن العاملني يف احلقل الصحي يتلقون التدريب الالزم، وأنه قد مت إنشاء وحدات خاصـة حلمايـة                   

  .األطفال من العنف األسري

  أو التوصيات/ االستنتاجات و-  ثانياً
وسـوف ُتـدرج   . لية وستقدم ردودها يف الوقت املطلوبستدرس اململكة العربية السعودية التوصيات التا    - ٨٧

  :ةردود اململكة على هذه التوصيات يف التقرير اخلتامي الذي سيعتمده جملس حقوق اإلنسان يف دورته احلادية عشر
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أن تواصل عزمها على دراسة التصديق على بعض صكوك حقوق اإلنسان الدولية، وخباصة العهد                - ١
ملدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة   الدويل اخلاص باحلقوق ا   

؛ وأن جتري دراسة دقيقة وشاملة للصكوك واالتفاقيات الدولية قبل االنـضمام            )اجلزائر(والثقافية  
إليها، مبا يف ذلك العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق    

؛ وأن تنظر يف إمكانية االنضمام إىل الصكوك الدولية اليت )ماليزيا(ية واالجتماعية والثقافية االقتصاد
 فيها، وذلك عن طريق هيئة حقوق اإلنسان املكلفة بدراسة مدى توافق القوانني اًمل تصبح بعد طرف

ح ؛ وأن تواصـل عمليـة اإلصـال   )نيكاراغوا(مع االتفاقيات الدولية ومعاهدات حقوق اإلنسان  
وتصدق على عدد من الصكوك الدولية اليت مل تصدق عليها بعد لتتيح لشعبها فرصة التمتع الكامل 

  ؛)نيجرييا(جبميع حقوق اإلنسان 

أن تنضم إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق         - ٢
  ؛) كندا، نيوزيلندامجهورية كوريا،(االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

أن تنظر على حنو إجيايب يف التصديق على االتفاقيات اخلاصة باالختفاء القسري والعمال املهاجرين                - ٣
والالجئني وانعدام اجلنسية وختفيض حاالت انعدام اجلنسية، والربوتوكول االختيـاري التفاقيـة            

  ؛)املكسيك(مناهضة التعذيب 

  ؛)فرنسا، املكسيك(خلاص باحملكمة اجلنائية الدولية أن تنضم إىل النظام األساسي ا  - ٤

أن تعزز جهودها يف جمال تنفيذ التزاماهتا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنسان، وخباصة تلـك                 - ٥
  ؛)املكسيك(املتصلة حبرية الرأي والتعبري 

  ؛)تشاد(أن تفي بتعهداهتا، وذلك عن طريق التصديق على الصكوك الدولية   - ٦

 مع املعايري واملتطلبات الواردة يف الصكوك الدولية حلقـوق          دل التشريع احمللي جلعله متوافقاً    أن تع   - ٧
  ؛)شيلي(اإلنسان 

االحتاد الروسي، (أن تواصل اجلهود واملساعي لتحسني احلالة العامة حلماية حقوق اإلنسان يف البلد   - ٨
نية والنهوض هبا مع مراعاة املعـايري   ؛ وأن تواصل مسريهتا حلماية الكرامة اإلنسا      )مانأذربيجان، عُ 

؛ وأن تواصل جهودها الختاذ مجيع التدابري لتعزيز ومحاية السمة العاملية )املغرب( الدولية ذات الصلة
  ؛)فلسطني(حلقوق اإلنسان مع مراعاة خصوصيتها التارخيية والدينية واحلضارية 

 حلماية حقوق اإلنسان، مـع مراعـاة        أن تنشر ثقافة حقوق اإلنسان، وأن تعزز جهودها الوطنية          - ٩
  ؛)مصر(خصوصياهتا الثقافية والشريعة اإلسالمية 

  ؛)البحرين(أن تواصل تعزيز احلوار ونشر التسامح وسط الشعب   - ١٠
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أن تواصل جهودها لتعزيز احترام اخلصوصيات الثقافية والدينية لكل جمتمع، وأن تعزز احلـوار                - ١١
  ؛)كويتال( األديان واحلضارات فيما بني

أن تواصل التدابري والربامج اهلادفة إىل زيادة فرص متتع شعبها باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة                - ١٢
  ؛)كوبا(والثقافية 

؛ و أن تواصل  )النرويج(أن تسمح جلميع منظمات حقوق اإلنسان الراغبة يف زيارهتا بالقيام بذلك              - ١٣
  تعميق هذه املشاركة وتوسيعها لتشمل متثيالًمشاركتها مع منظمات حقوق اإلنسان، وأن تنظر يف

  ؛)نيوزيلندا(أوسع للمجموعات 

أن تتابع التوصيات الصادرة عن هيئات معاهدات حقوق اإلنسان يف جماالت حقوق املرأة وعـدم                - ١٤
  ؛)املكسيك(التمييز والتعذيب وحقوق الطفل 

ود اإلجيابية على اإلجراءات اخلاصة اليت أن تواصل تعزيز التعاون مع اآلليات الدولية عن طريق الرد   - ١٥
  ؛)املكسيك(طلبت زيارة البلد 

 للشريعة اإلسالمية واللتزاماهتا    أن تواصل إحراز تقدم فيما خيص تعزيز حقوق املرأة والطفل وفقاً            - ١٦
؛ وأن تواصل إعطاء األولوية لالهتمام حبماية حقـوق الطفـل           )اإلمارات العربية املتحدة  (الدولية  

؛ وأن تكثف جهودها الرامية إىل حتقيق املواءمة بني عناصر الشريعة والقوانني السارية              )وسبيالر(
؛ )ماليزيا(بغية ضمان توفري احلماية القصوى للنساء واألطفال وضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان            

ل، وأن تتخذ التدابري املالئمة لوضع إطار قانوين حيظر االجتار بالبشر وغريه من ضروب االسـتغال              
 عن وضع وتنفيذ برامج املساعدة إلعادة وأن تدرج يف هذا التشريع احلماية الشاملة لألطفال، فضالً

  ؛)إسرائيل(إدماج الضحايا 

؛ وأن ترسم خطة    )مصر(أن تكافح التمييز والعنف ضد املرأة وأن تعزز مشاركتها يف سوق العمل               - ١٧
جنـوب  (ة التصدي للتحديات اليت تواجه املرأة     عمل وطنية شاملة لتعزيز املساواة بني اجلنسني بغي       

؛ وأن  )تركيـا (؛ وأن تعزز وتضاعف اجلهود الرامية إىل متكني املرأة يف اجملتمع السعودي             )فريقياأ
تباع سياسة عقابية صارمة ملكافحة هـذه  اتتخذ مجيع التدابري الضرورية لتجرمي العنف ضد املرأة و    

  ؛)فرنسا(اآلفة 

شريعات والتدابري واملمارسات اليت متيز ضد املرأة، متابعة لتقرير املقرر اخلـاص            أن تلغي مجيع الت     - ١٨
وأن تلغي، على وجه اخلصوص، التشريعات واملمارسات اليت متنع         . العنف ضد املرأة  سألة  املعين مب 

املرأة من املشاركة الكاملة يف اجملتمع على قدم املساواة مع الرجل، مبا يف ذلك املمارسـات الـيت            
بني اجلنسني والقيود املفروضة على حرية التنقل ومنع النساء من قيادة           الصارم  نطوي على الفصل    ت

السيارات والقيود املتصلة حبصول املرأة على عمل وظهورها يف األماكن العامة واملرافق التجاريـة              
 العامـة يف     من اخلطوات لتمكني املرأة من املشاركة الكاملة يف احليـاة          ؛ وأن تتخذ مزيداً   )كندا(

اململكة وذلك بكفالة حق النساء والفتيات يف التعليم والصحة والعمل وحرية التنقـل والـزواج               
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؛ وأن ترسم )فنلندا(مبوافقتهن الكاملة حبرية، مبا يف ذلك احلماية من العنف األسري وجرب الضحايا 
املمارسات الوطنية  وتعتمد خطة عمل وطنية شاملة إلدراج حقوق اإلنسان للمرأة يف التشريعات و           

هبدف ضمان القضاء على العنف ضد املرأة، وإلغاء نظام والية الرجل، والسماح هلا حبرية التنقل،               
 عن املساواة أمام احملاكم واحلق يف       واحلصول على فرص العمل والدراسة والرعاية الصحية، فضالً       

 اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء     االقتراع واملشاركة يف الشؤون العامة، وأن تدمج وتنفذ املالحظات        
  ؛ )إسرائيل(على التمييز ضد املرأة 

أن تعدل األحكام القانونية لضمان املساواة بني الرجل واملرأة، وملنع العنف ضد املـرأة، وملنـع                  - ١٩
التهديدات لسالمة وأمن األشخاص احملرومني من حريتهم، ولضمان عدم التمييز على أساس الدين             

  ؛ )شيلي(عرق وضد العمال األجانب، وأن تنفذ هذه األحكام بفعالية واملعتقد وال

أن تعتمد برناجماً لزيادة الوعي على املستوى احمللي لضمان نشر املزيد من املعرفة باتفاقية القضاء                 - ٢٠
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وأن تتخذ خطوات لضمان وقف املمارسات التمييزية، مبا              

؛ وأن تلغي النظام    )نيوزيلندا(ليت تندرج ضمن نظام الوالية، اليت ختالف االتفاقية         يف ذلك تلك ا   
؛ أن  )النـرويج (الصارم اخلاص بوالية الرجل وأن متنح املرأة السعودية هويتها القانونية الكاملة            

تضاعف اجلهود الرامية إىل جعل التشريعات متوافقة مع مبدأ املساواة بني اجلنسني، وأن تعمـل         
ى تطوير برامج التثقيف حبقوق اإلنسان من أجل زيادة وعي املواطنني حبقـوقهم املكفولـة               عل

 ٢٠٠٨؛ وأن تنفذ التوصيات املقدمة يف عام        )النمسا(مبوجب الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان      
من جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة، وال سيما عن طريق إلغاء نظام والية الـذكور علـى                  

؛ إلغاء نظام الوالية الذي     )أملانيا(ضع لوائح شاملة وفعالة للتصدي للتمييز اجلنساين        اإلناث، وو 
حيد بشدة من قدرة النساء على التصرف بطريقة تتسم باالستقالل واملساواة شأهنن شأن بقيـة               

  ؛)اململكة املتحدة(أفراد اجملتمع السعودي 

إنشاء آلية لرصد القضاء على مجيع أشكال القضاء على خطاب الكراهية الذي يستهدف األقليات و  - ٢١
  ؛)إسرائيل(التمييز 

أن حتمي حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام، وذلك بعدة وسائل من بينها تعزيز تطبيق الضمانات   - ٢٢
  ؛)نيوزيلندا(الدولية يف هذا الصدد 

امنـة عـشرة    أن تعدل قانون اإلجراءات اجلنائية حبيث ينص على عدم معاملة األشخاص دون الث              - ٢٣
ونتيجة لذلك، فإن عقوبة اإلعدام الصادرة حبق أي شخص كان دون الثامنـة             . معاملة الراشدين 

؛ وأن تعيد النظر يف )اململكة املتحدة(عشرة وقت ارتكاب اجلرمية ينبغي حتويلها إىل عقوبة السجن         
؛ وأن تنظر يف    )، النمسا أملانيا(عقوبة اإلعدام والعقوبة البدنية وحتظر مجيع أشكال العقوبة البدنية          

إهناء استخدام العقوبة البدنية ضد من تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة، ووقف تنفيذ أحكام اإلعدام 
  ؛)النمسا(الصادرة حبق أشخاص كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب اجلرمية 



A/HRC/11/23 
Page 20 

 

ية أو الالإنسانية أو املهينـة،  أن توقف ممارسة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو العقوبة القاس          - ٢٤
 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان وغريه مـن         ٥ باملادة   وأن حتظر العقاب البدين للسجناء، عمالً     

 فيها، مبا يف ذلك اتفاقية مناهـضة        املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت اململكة طرفاً       
فذ آلية قانونية وإجرائية لرصـد حـاالت        ؛ وأن تضع وتن   )كندا(التعذيب واتفاقية حقوق الطفل     
  ؛ )املغرب( مع التشريعات الوطنية وااللتزامات الدولية التعذيب واملعاقبة عليها متشياً

أن تعزز قانون اإلجراءات اجلنائية وقانون ممارسة مهنة احملاماة لضمان توافقها مع املعايري الدوليـة                 - ٢٥
ائية ليتمشى مع معايري حقوق اإلنسان الدولية، وأن تنظم ؛ وأن تعدل قانون اإلجراءات اجلن    )لبنان(

  ؛ )فرنسا(محلة منهجية تستهدف القضاة السعوديني من أجل تطبيق القانون املعدل 

  ؛)مصر(أن تواصل جهودها إلصالح النظامني القانوين والقضائي   - ٢٦

يرية وتعميم مثـل هـذه      أن تنظر يف وضع مبادئ توجيهية تشريعية حمددة لتقنني العقوبات التعذ            - ٢٧
  ؛)أذربيجان(املبادئ التوجيهية على مجيع القضاة واحملامني واملدعني العامني املعنيني 

  ؛)املغرب(أن تسرع تنفيذ الضمانات القانونية لكفالة استقاللية القضاء   - ٢٨

وفري أماكن سيما عن طريق ت   أن تتخذ التدابري الالزمة جلعل نظام قضاء األحداث أكثر كفاءةً، وال            - ٢٩
  ؛)النمسا( عن تسريع وصوهلم إىل احملامني منفصلة الحتجاز األحداث اجلاحنني، فضالً

  ؛)السويد(أن تعزز جهودها حملاربة اإلفالت من العقاب حماربة فعالة   - ٣٠

أن تأخذ يف االعتبار، عند النظر يف التوصيات املقدمة يف أثناء دورة الفريق العامل هذه، تلك اليت                   - ٣١
سيما املنبثقة عن الشريعة     وافق مع معتقداهتا الدينية وتراعي خصوصياهتا االجتماعية والثقافية، ال        تت

  ؛)اجلزائر(اإلسالمية ومتثل إضافة إىل مبادئ حقوق اإلنسان دون أن تستبدل هبا 

جملال علـى   أن تواصل سياساهتا اهلادفة إىل تعزيز احلوار بني األديان واحلضارات وتفعل دورها يف هذا ا                -٣٢
 فيما يتعلق باملبادرات اجلديرة بالثناء اليت اختذهتا لتعزيز         -؛ وأن تواصل    )اجلزائر، ماليزيا (الصعيد العاملي   

  ؛)كوبا( جهودها يف جمال تعزيز السالم والتسامح العامليني -احلوار بني األديان واحلضارات 

وفري احلماية املالئمة جلميع األقليـات الدينيـة،   أن تعدل تشريعاهتا املتعلقة باحلرية الدينية لكفالة ت       - ٣٣
؛ وأن تكفـل يف     )إيطاليا(توخياً للسماح تدرجيياً مبمارسة مجيع املعتقدات والديانات بشكل علين          

 قانونية حتظر التمييـز     ؛ وأن تعتمد أحكاماً   )فنلندا(تشريعاهتا الوطنية حرية الدين لألقليات الدينية       
  ؛)بلجيكا(ا يف ذلك جمال العمل الديين يف مجيع اجملاالت، مب

أن تتخذ التدابري املالئمة لنشر اإلعالن املتعلق باملدافعني عن حقوق اإلنسان على نطاق واسع، وأن   - ٣٤
؛ وأن تزيل املعوقات اليت تعترض حرية املدافعني عـن          )النرويج(تضمن االحترام الكامل لإلعالن     

؛ وأن تكفـل    )النرويج(لك مجيع قرارات حظر السفر      حقوق اإلنسان يف التعبري والتنقل، مبا يف ذ       
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حقوق ممثلي منظمات اجملتمع املدين واملدافعني عن حقوق اإلنسان يف إنشاء تلك املنظمات وممارسة 
حقوقهم يف حرية التعبري، وذلك بغية التصديق يف أقرب وقت على العهد الدويل اخلاص باحلقوق               

  ؛)سويسرا(املدنية والسياسية 

عجل بوضع النظام األساسي املتعلق مبنظمات اجملتمع املدين لتمكينه من االضـطالع مبهامـه              أن ت   - ٣٥
 يتعلق بتكوين اجلمعيات بغية كفالـة  ؛ وأن تسن وتنفذ قانوناً)البحرين(بفعالية وعلى أكمل وجه   

ـ    )اململكة املتحدة (حق إنشاء منظمات اجملتمع املدين ومحايتها من تدخل الدولة            اً؛ أن تسن قانون
يتعلق بتكوين اجلمعيات وتأسيس منظمات اجملتمع املدين لتمكينها من العمـل باسـتقاللية دون              

  ؛)فلسطني(إشراف من السلطات الرمسية 

  ؛)النرويج(أن تتخذ التدابري املالئمة لتيسري حصول املرأة على العمل   - ٣٦

اء التابعة ملنظمة العمـل الدوليـة     أن تعمل سريعاً على معاجلة قضية السخرة اليت أثارهتا جلنة اخلرب            - ٣٧
  ؛ )فريقياأجنوب (

أن تطلع اآلخرين على ممارساهتا اجليدة يف جمال توفري املسكن الالئق للـشرائح الـضعيفة لكـي                   - ٣٨
  ؛ )اليمن(يستفيدوا من هذه التجربة اإلجيابية 

  ؛)فرتويال (أن تواصل عملها يف اجملال الطيب لدعم تقدمي هذه اخلدمات إىل مجيع سكاهنا  - ٣٩

؛ وأن تـضع    )قطـر (أن تواصل جهودها الرامية إىل إدراج حقوق اإلنسان يف املناهج الدراسـية               - ٤٠
 استراتيجية وطنية إلدراج تدريس حقوق اإلنسان يف النظام املدرسي جبميع مراحله، وذلك وفقـاً             

  ؛)لياإيطا( للربنامج العاملي للتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان ٢٠٠٩- ٢٠٠٥خلطة العمل 

؛ وأن تواصل )اجلزائر(أن تواصل جهودها الرامية إىل هتيئة بيئة عمل إجيابية جلميع العمال املهاجرين   - ٤١
؛ وأن متـنح العمـال      )بيالروس، سنغافورة، الفلـبني   (جهودها حلماية حقوق العمال املهاجرين      

  ؛ )تايلند(املهاجرين حقوقهم اإلنسانية بصرف النظر عن العمر ونوع اجلنس 

أن تطلع اآلليات ذات الصلة يف جملس حقوق اإلنسان بانتظام عن حتويالت العمال  املهاجرين إىل                  - ٤٢
أسرهم بغية تقييم مسامهة هذه التحويالت يف تعزيز التمتع باحلقوق االقتصادية واالجتماعية عـن              

  ؛ )السودان(طريق تطوير التعليم والسكن والصحة يف البلدان املتلقية 

 وأن تنشئ آليات للـشكوى ميكـن للعمـال          ٢٠٠٥ بفاعلية الوعي بقانون العمل لعام       أن تعزز   - ٤٣
اإلبالغ من  لعمال املهاجرين   اكن  متاملهاجرين الوصول إليها، مثل خدمة خط اهلاتف اجملاين، واليت          
 من  ٧؛ وأن تراجع املادة     )نيوزيلندا(يف سرية عن مناذج التجاوزات واالستغالل، وطلب املساعدة         

  ؛)نيوزيلندا( العمل وأن تعممه ليشمل العمال املهاجرين قانون
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أن تعزز جهودها لضمان القيام مبا يلزم جتاه االنتهاكات املتمثلة يف سوء املعاملة البدنية والتمييـز                  - ٤٤
ضد النساء املهاجرات الاليت يعملن خادمات باملنازل، وأن تتخذ اخلطوات الضرورية لضمان متتع             

  ؛)السويد(ملكة حبقوقهن اإلنسانية الكاملة مجيع النساء يف امل

أن تطلق محلة إعالمية واسعة النطاق تتناول حقوق املهاجرين، على أن تكون باللغة العربية وبلغات   - ٤٥
  ؛ )بلجيكا(اجملموعات الرئيسية للمهاجرين 

سـيما    والأن تواصل جهودها الرامية إىل حماربة اإلرهاب ومحاية حقوق اإلنسان يف وقت واحد،   - ٤٦
  ؛)اجلزائر(مساندة إبرام معاهدة دولية شاملة حملاربة اإلرهاب 

  أن تواصل جهودها الرامية إىل زيادة تطوير نظام املعاهـدات الدوليـة ملكافحـة اإلرهـاب                 - ٤٧
  ؛)السودان(الدويل 

رهاب، وأن أن تعزز جتربتها الناجحة يف جمال إعادة تأهيل املتهمني واملعتقلني يف قضايا تتعلق باإل  - ٤٨
توسع هذه التجربة لتشمل الشؤون اجلزائية األخرى وأن تطلع البلدان األخرى على هذه التجربة 

؛ وأن تكثف مساعيها الناجحة املتعلقة بإعادة تأهيل األشخاص املتهمني أو احملتجزين            )البحرين(
 جتارهبا يف هذا يف قضايا تتعلق باإلرهاب أو قضايا جنائية أخرى، وأن تطلع الدول األخرى على       

  ؛)أوزبكستان(اجملال 

أن تواصل طلب الدعم إلنشاء مركز دويل أو وكالة دولية، بالتعاون مع األمم املتحدة، ملكافحـة                  - ٤٩
  ؛ )الكويت(اإلرهاب 

  ؛)الكويت(أن تطلع البلدان األخرى على جتربتها يف مكافحة اإلرهاب   - ٥٠

  ؛ )كوبا(مية وأن تواصل تعاوهنا السخي مع البلدان النا  - ٥١

  ؛)تشاد(أن تطلب مساعدة اجملتمع الدويل ملواجهة حتدياهتا   - ٥٢

أن تعمل على نشر املعلومات املتعلقة مببادرة السالم العربية، اليت أطلقها العاهل السعودي، والتوعية   - ٥٣
  ؛ )فلسطني(هبا 

تالية ال حتظى بتأييدها ألهنا ال تتفق مع        وتعترب اململكة العربية السعودية أن التوصيات الواردة يف الفقرات ال           - ٨٨
، )ه(٤٤: قوانينها السارية أو تعهداهتا أو التزاماهتا، كما أهنا ال تشري إىل ممارسات قائمة يف اململكة، والفقرات هي                

، )د(٤٨،  )ب(٧١،  )ب(٦٥،  )أ(٤٦،  )ه(٤٧،  )ب(٧٥،  )د(٦٥،  )ب(٤٩،  )ب(٤٦،  )ج(٧٩،  )ب(٤٥
  .،)ب(٧٤، )ج(٤٤، )ج(٢٧، )أ(٦٥، )ج(٧٤

أو / و ة هلا قدمامل) الدول( موقف الدولة     تعكس أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير     /مجيع االستنتاجات و  و  - ٨٩
   .وال ينبغي تفسريها على أهنا حتظى مبوافقة الفريق العامل ككل. الدول موضوع االستعراض
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 املرفق
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