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  جملس حقوق اإلنسان
  العامل املعين باالستعراض الدوري الشاملالفريق 

  الدورة الرابعة
  ٢٠٠٩فرباير / شباط١٣- ٢جنيف، 

  ة السامية حلقوق اإلنسان وفقاًيعدته املفوضجتميع للمعلومات أ
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان ) ب(١٥للفـقرة 

  اململكة العربية السعودية

  

هذا التقرير هو جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهدات، واإلجراءات اخلاصـة، مبـا يف ذلـك                     
. نية، ويف غري ذلك من الوثائق الرمسية ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة            املالحظات والتعليقات املقدمة من الدول املع     

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان خبالف ما يرد منها                    
. عامة اليت اعتمدها جملس حقوق اإلنـسان      وهو يتبع هيكل املبادئ التوجيهية ال     . يف التقارير العلنية الصادرة عن املفوضية     

وبـالنظر إىل كـون دوريـة       . ي هناية النص مراجع املعلومات الواردة يف التقريـر        وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواش     
 كـانون   ١االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات، فإن معظم الوثائق املستخدمة كمراجع حتمل تارخيـاً يلـي                  

ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثـائق املتاحـة إن                 . ٢٠٠٤يناير  /الثاين
وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف الوثائق الرمسية لألمـم املتحـدة، فـإن                . كانت ال تزال صاحلة   

أو /ذه املسائل قد ُيعزى إىل عدم التصديق على معاهدة ما و          االفتقار إىل معلومات عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على ه          
  .إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان
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   املعلومات األساسية واإلطار–أوالً 
  )١( نطاق االلتزامات الدولية–ألف 

  )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  أو االنضمامتاريخ التصديق 

  أو اخلالفة
/ اإلعالنات
  التحفظات

  االعتراف باالختصاصات
  احملددة هليئات املعاهدات

، ٢٢املادة (نعم    ١٩٩٧/سبتمرب/ أيلول٢٣ االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري
  )عام

  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد 

) ٢(٩املادتان (نعم   ٢٠٠٠سبتمرب / أيلول٧  ز ضد املرأةاتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي
  ، عام)١(٢٩و

-  

 ٢٠املادتان (نعم   ١٩٩٧سبتمرب / أيلول٢٣  اتفاقية مناهضة التعذيب 
  ))١(٣١و

املـادة  (الشكاوى املتبادلة بني الدول     
  ال): ٢١

  ال): ٢٢املادة (شكاوى األفراد 
  ال): ٢٠املادة ( التحقيق إجراء

  -  نعم  ١٩٩٦ يناير/ كانون الثاين٢٦  طفلاتفاقية حقوق ال
  -  ال يوجد  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

  نعم: )٧ و٦املادتان (إجراء التحقيق   ال يوجد  ٢٠٠٨يونيه / حزيران٢٤  األشخاص ذوي اإلعاقةحقوق الربوتوكول االختياري التفاقية 
العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             : لكة العربية السعودية طرفاً فيها    املعاهدات األساسية اليت ليست املم    

 اخلاص باحلقوق املدنيـة   املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري األول للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل               
والسياسية، والربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، والربوتوكول االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة أو 

 الطفل املتعلق بإشتراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، والربوتوكول االختياري التفاقية           العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق         
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم ، واالتفاقية 

  .اية مجيع األشخاص من االختفاء القسريالدولية حلم
    

  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة
  نعم  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  ال  نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٣(بروتوكول بالريمو
  ال   )٤(الالجئون وعدميو اجلنسية
 نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث  )٥( وبروتوكوالهتا اإلضافية١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 

  ١٣٨رقم  و٩٨رقم  و٨٧نعم، باستثناء االتفاقيات رقم   )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية
ملكافحة التمييز يف   ) لعلم والثقافة منظمة األمم املتحدة للتربية وا    (اتفاقية اليونسكو   

  جمال التعليم
  نعم

، أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التحفظ العام الذي               ٢٠٠٨يف عام     - ١
 وحثت اململكة على أن تنظر يف مسألة سحب حتفظها ،لدى تصديقها على االتفاقيةاململكة العربية السعودية أبدته 

وكررت جلنـة   . )٨(٩وطلبت اللجنة أيضاً إىل اململكة العربية السعودية أن تسحب حتفظها بشأن املادة             . )٧(عامال
، توصيتها السابقة بأن تقوم اململكة العربية السعودية مبراجعة الطابع العام لتحفظها    ٢٠٠٦حقوق الطفل، يف عام     

ة القضاء على التمييز العنصري أيضاً عن قلقها إزاء ، أعربت جلن٢٠٠٣ويف عام . )٩(هبدف سحبه أو تضييق نطاقه
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الطابع العام وغري الدقيق للتحفظ العام الذي أبدته اململكة العربية السعودية وشجعتها على إعادة النظر يف هـذا                  
  . )١٠(التحفظ بغية سحبه رمسياً

لعربية السعودية إىل بروتوكـول     بت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة بانضمام اململكة ا          ورّح  - ٢
وأوصت جلنـة   . )١١()بروتوكول بالريمو (منع وقمع االجتار باألشخاص، وخباصة النساء واألطفال، واملعاقبة عليه          

ق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين          حقوق الطفل اململكة العربية السعودية بأن تصدّ      
  .)١٣(ارع إىل التصديق على الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل وبأن تس)١٢(وأفراد أسرهم

   اإلطار الدستوري والتشريعي –باء 

عطى،  بارتياح أن املعاهدات الدولية ُتتيف حني أن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد الحظ  - ٣
، فقد شجعت اململكة العربية السعودية على تعديل تشريعاهتا )١٤( احملليةيف املمارسة العملية، األسبقية على القوانني

 بأحكام االتفاقية توعية اجلمهور لتأكيد أسبقية املعاهدات الدولية على القوانني احمللية، وتكثيف جهودها من أجل            
  .)١٥(وإصدار قانون شامل بشأن املساواة بني اجلنسني

ء تابعة ملنظمة العمل الدولية أن قانون العمل اجلديد الذي بدأ نفاذه            ، الحظت جلنة خربا   ٢٠٠٧ويف عام     - ٤
مة املتساوية يالقذي الرجال والنساء عن العمل أجور  ال يتضمن أية إشارة إىل تساوي ٢٠٠٦أبريل / نيسان٢٣يف 

  .)١٦(وأن النساء يواجهن قيوداً من حيث أنواع العمل اليت ميكنهن مزاولتها

 أنقوق الطفل جلنة القضاء على التمييز العنصري ما أعربت عنه من شواغل مفادها         وقد شاطرت جلنة ح     - ٥
. )١٧(جمرد ذكر املبدأ العام املتمثل يف عدم التمييز يف القوانني احمللية ال يشكل استجابة كافية ملتطلبات االتفاقيـة                 

 وأنظمتها اإلدارية ذات الصلة من أجل وأوصت جلنة حقوق الطفل اململكة العربية السعودية مبراجعة قوانينها احمللية
  .)١٨(ضمان االحترام التام ملبدأ املساواة بني البنات واألوالد

ب املقرر اخلاص املعين باستقالل القضاة واحملامني، يف أعقاب الزيارة اليت قام هبـا إىل اململكـة                 وقد رحّ   - ٦
ة، وال سيما إدراج أحكام حتظر العنف وغريه        ، بصدور قانون اإلجراءات اجلنائي    ٢٠٠٢العربية السعودية يف عام     

من ضروب املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، وتضمن احلق يف االتصال مبحامٍ يف مجيع مراحل اإلجراءات                 
   ما ميثل مـصاحل التحقيـق علـى حـساب          وأعرب عن قلقه من أن أحكام القانون تنحاز أحياناً إىل         . القانونية

  .)١٩(مصاحل املتهم

، اعتربت جلنة مناهضة التعذيب أن من الضروري، إلبراز األمهية اجلوهرية هلذا احلظـر،              ٢٠٠٢ويف عام     - ٧
   من االتفاقيـة، إدراجـاً صـرحياً يف القـانون احمللـي للمملكـة              ١إدراج جرمية التعذيب، كما تعرفها املادة       

  .)٢٠(العربية السعودية
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  ا اإلطار املؤسسي حلقوق اإلنسان وهيكله–جيم 

 وأحاطت علماً ،٢٠٠٤مارس /رحبت جلنة حقوق الطفل بإنشاء اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان يف آذار  - ٨
ولكن بالرغم من هذه اخلطوة . تلقي الشكاوى املتعلقة باالنتهاكات املزعومة حلقوق اإلنسانهلا بواليتها اليت تتيح 

قوق اإلنسان مل تتمكن مـن نيـل مركـز مـستقل            اإلجيابية، أعربت اللجنة عن قلقها ألن اجلمعية الوطنية حل        
والحظت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أنه قد مت، مبوجب مرسوم ملكي صدر يف عام . )٢١(بالكامل
   ُعهد إليها مبهمة تنفيذ التزامات اململكة العربيـة الـسعودية يف جمـال             )٢٢(، إنشاء جلنة حلقوق اإلنسان    ٢٠٠٤

  .)٢٣(حقوق اإلنسان

وطلبت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة من اململكة العربية السعودية أن تكفل متتع اجلهـاز                - ٩
 التنسيق، من أجل    سلطة لصنع القرار، فضالً عن سلطة     الوطين املعين بالنهوض باملرأة مبا يلزمه من مكانة بارزة و         

  .)٢٤(سندة إليه يف جمال تعزيز املساواة بني اجلنسنيمتكينه من أن يضطلع على حنو فعال بالوالية امل

وبينما أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً بأنشطة التنسيق اليت تضطلع هبا اللجنة الوطنية السعودية لرعاية                 - ١٠
  .)٢٥(د اململكة العربية السعودية آليات التنسيق كافةً مبا يكفي من املواردالطفولة، فقد أوصت بأن تزّو

  تدابري السياساتية ال–دال 

دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اململكة العربية السعودية إىل ضمان أن تصبح االتفاقية   - ١١
. )٢٦(جزءاً ال يتجزأ من برامج التثقيف والتدريب القانوين للموظفني القضائيني، وإىل تعزيز وعي املرأة حبقوقهـا               

  .)٢٧(بية السعودية على وضع خطة عمل وطنية لتعزيز املساواة بني اجلنسني اململكة العر اللجنةكما شجعت

 أن خطة التنمية اخلمسية الثامنـة       ٢٠٠٦والحظ تقرير صدر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام             - ١٢
ة والسعي لتعزيز تربز التزاماً وطنياً يتمثل، يف مجلة أمور، يف إدماج مجيع األهداف اإلمنائية لأللفي) ٢٠٠٩- ٢٠٠٥(

  . )٢٨(دور النساء والشباب يف عمليات التنمية الوطنية

 أن السلطات قد طلبت مساعدة العتماد وتطبيق     ٢٠٠٧والحظت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام            -١٣
 التمييز القائم على األسس      واملهنة تشمل مجيع العمال، بغية القضاء على       االستخدامسياسة وطنية لتعزيز املساواة يف جمال       

  .)٢٩()١١١االتفاقية رقم (املذكورة يف اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن التمييز يف جمال االستخدام واملهنة 

 ٢٠١٥- ٢٠٠٥بت جلنة حقوق الطفل باعتماد خطة العمل الوطنية من أجل األطفال للفتـرة              وقد رحّ   - ١٤
كما أوصت . )٣٠( وحقوق الفئات السكانية األضعفبوضعلسعودية للنهوض وباجلهود اليت بذلتها اململكة العربية ا

  . )٣١(بالتعجيل يف اعتماد االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر وبإيالء اهتمام خاص لألطفال عند تنفيذها

حقوق وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري بأن تضع اململكة العربية السعودية برامج تدريبية بشأن   - ١٥
إنفاذ القوانني، مبن فـيهم رجـال       املوظفني املكلفني ب  اإلنسان والتفاهم فيما بني اجلماعات اإلثنية وذلك لصاحل         

  .)٣٢(الشرطة والعسكريون واملسؤولون عن السجون وأعضاء السلطة القضائية
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   تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع- ثانياً 
  نسان التعاون مع آليات حقوق اإل–ألف 

   التعاون مع هيئات املعاهدات–١

  )٣٣(هيئة املعاهدة
ـ    م دِّآخر تقرير قُ

  حالة تقدمي التقارير  رد املتابعة  املالحظات اخلتامية األخرية  ظر فيهوُن
واخلامس منـذ    حان موعد تقدمي التقريرين الرابع      -  ٢٠٠٣يونيه /حزيران  ٢٠٠٣  القضاء على التمييز العنصريجلنة 

  ٢٠٠٦عام 
 ة املعنية بالقضاء على التمييـز     اللجن

  ضد املرأة
حيني موعد تقدمي التقريرين الثالث والرابع اللذين         -  ٢٠٠٨أبريل /نيسان  ٢٠٠٧

  ٢٠١٣سيقدمان يف تقرير موحد يف عام 
حان موعد تقدمي التقريرين الثاين والثالث يف عامي          -  ٢٠٠٢يونيه /حزيران  ٢٠٠١  جلنة مناهضة التعذيب

  لتوايل على ا٢٠٠٦ و٢٠٠٢
 بـع يف  حيني موعد تقدمي التقريرين الثالـث والرا        -  ٢٠٠٦مارس /آذار  ٢٠٠٣  جلنة حقوق الطفل

  ٢٠١١عام 

   مع االرتياح اجلهود اليت تبذهلا اململكة العربية الـسعودية لتنـاول خمتلـف             الحظت جلنة حقوق الطفل     - ١٦
ألويل، وحثتها على بذل قصارى جهدها لتناول م من توصيات لدى النظر يف تقريرها ادِّما اُبدي من شواغل وما قُ

  . )٣٤(التوصيات الواردة يف املالحظات اخلتامية

   التعاون مع اإلجراءات اخلاصة- ٢

  ال  توجيه دعوة دائمة
 )٢٠٠٨فرباير / شباط١٣-٤( مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه ة املعنية اخلاصةاملقرر  آخر الزيارات أو تقارير البعثات

 ال يوجد  الزيارات املتفق عليها من حيث املبدأ

  ؛٢٠٠٥ أو تعسفاً، طُلبت يف عام  موجزةاالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءاتاملقرر اخلاص املعين حب  الزيارات املطلوبة وغري املتفق عليها بعد
  ؛٢٠٠٥ باألشخاص، طُلبت يف عام باالجتاراملقرر اخلاص املعين 
  ؛٢٠٠٧ و٢٠٠٦ مبسألة التعذيب، طُلبت يف عامي املقرر اخلاص املعين

 وأُرسلت رسالة تذكريية    ٢٠٠٦يونيه  / حزيران ٢٩املقرر اخلاص املعين حبرية الدين أو املعتقد، طُلبت يف          
  ؛٢٠٠٨أبريل /يف نيسان

 .٢٠٠٨تجاز التعسفي، طُلبت يف عام الفريق العامل املعين باالح

 لتعاون احلكومة ومـا قدمتـه مـن         ا مبسألة العنف ضد املرأة عن تقديره      ة املعني ة اخلاص ةقرر امل تأعرب  التعاون أثناء البعثات/تيسري البعثات
 .مساعدة، خصوصاً من قبل جلنة حقوق اإلنسان اليت كانت مكلفة بتنسيق الزيارة

 -  متابعة الزيارات

وتتعلق هذه الرسائل، باإلضافة    .  رسالة إىل احلكومة   ٤٧أُرسل ما جمموعه    خالل الفترة قيد االستعراض،        والنداءات العاجلةاتالردود على رسائل االدعاء
 ردت  ،وخالل الفترة نفـسها   .  نساء ١٠ فرداً من بينهم     ٩٩إىل جمموعات بعينها، بعدد من األفراد يبلغ        

 ). يف املائة٢٧( رسالة ١٣اململكة العربية السعودية على 

 أرسلها إليها املكلفون بواليات يف  اً استبيان ١٢ردت اململكة العربية السعودية على استبيان واحد من بني            )٣٥(الردود على االستبيانات بشأن مسائل مواضيعية
 .)٣٧( خالل الفترة قيد االستعراض وذلك يف املوعد احملدد)٣٦(إطار اإلجراءات اخلاصة
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  السامية حلقوق اإلنساناألمم املتحدة  التعاون مع مفوضية -٣

اململكة العربية السعودية مؤمتراًً دولياً معنياً حبقـوق اإلنـسان يف   مت ، نظ٢٠٠٤ّيناير  /ثاينيف كانون ال    - ١٧
  .)٣٨(عيت إىل املشاركة فيه املفوضية السامية ومنظمات دولية غري حكوميةأوقات احلرب والسلم، وقد ُد

 ٢٠٠٦ و ٢٠٠٤عـوام   اململكة العربية السعودية تربعات لدعم عمل املفوضية الـسامية يف األ          وقدمت    - ١٨
 ملعاصرة تربعت لصندوق األمم املتحدة االستئماين للتربعات بشأن أشكال الرق ا          وقد؛  )٤٠(٢٠٠٨ و )٣٩(٢٠٠٧و

  للتربعـات لـصاحل ضـحايا التعـذيب يف        ، ولصندوق األمم املتحدة     )٤٢(٢٠٠٨ و )٤١(٢٠٠٦ وذلك يف عامي  
  .)٤٣(٢٠٠٨عام 

  ق اإلنسانحقويف جمال  تنفيذ االلتزامات الدولية –باء 

  املساواة وعدم التمييز- ١

 أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن أحكـام الدسـتور                ،٢٠٠٨يف عام     - ١٩
والتشريعات األخرى ال تنص على مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، وألن تلك األحكام ال تتضمن تعريفاً للتمييز                 

درج يف تشريعاهتا بشكل كامل مبدأ املساواة بني        للجنة من اململكة العربية السعودية أن تُ      وطلبت ا . )٤٤(ضد املرأة 
  .)٤٥(املرأة والرجل، فضالً عن تعريف للتمييز على أساس نوع اجلنس

 حيّد بشدة من ممارسة املرأة حلقوقها       )احملرم(والحظت اللجنة بقلق أن مفهوم والية الذكور على النساء            - ٢٠
  . )٤٦(وضع حد هلذه املمارسةلفاقية، وحثت اململكة العربية السعودية على اختاذ خطوات فورية مبوجب االت

 مبسألة العنف ضد املرأة وأسبابه وعواقبه أن افتقار املرأة لالستقالل الذايت ة املعنية اخلاصة املقررتوالحظ  - ٢١
ال، وعدم وجود قانون جيرم العنـف ضـد   واالستقالل االقتصادي، واملمارسات املتعلقة بالطالق وحضانة األطف  

املرأة، وعدم االتساق يف تطبيق القوانني واإلجراءات، هي أمور ال تزال حتول دون متكّن الكثري من النساء مـن                   
وقد أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تتخذ اململكة العربية السعودية تدابري . )٤٧(العيش مبنأى عن البيئات املسيئة هلن

  .)٤٨( كل من املرأة والرجلفيما يتعلق بأدوار ومسؤولياتواقف القائمة على قوالب منطية للقضاء على امل

وقد أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل وجلنة القضاء على التمييز                  - ٢٢
ملتزوجات من رجال من غـري      ز ضد السعوديات ا   أحكام قانون اجلنسية ال تزال متيّ     العنصري عن قلقها ألن بعض      

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل           . )٤٩(مواطين اململكة العربية السعودية   
بأن تراجع اململكة العربية السعودية تشريعاهتا املتعلقة باجلنسية لضمان إمكانية نقل اجلنسية إىل األطفال عن طريق 

  .)٥٠(يزاألم واألب دون متي

، أشارت جلنة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية إىل عدم وجود تفتيش فعال وآليات ٢٠٠٧ويف عام   - ٢٣
كما الحظت أن التمييز الديين يف جمال االستخدام واملهنة حيدث . )٥١(شكاوى وإنفاذ فيما يتصل مبسائل التمييز

  .)٥٢(اذ تدابري ملموسة للتصدي هلذا التمييزعلى ما يبدو يف املمارسة العملية، وشجعت احلكومة على اخت
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وقد أشادت جلنة حقوق الطفل باجلهود اليت تبذهلا اململكة العربية السعودية لضمان حتسني الفرص املتاحة   - ٢٤
لألطفال املعوقني يف اجملتمع، وأوصتها بتعميم النهج القائم على احلقوق يف مجيع السياسات والـربامج الوطنيـة                 

  . )٥٣(طفال املعوقنياملوجهة لأل

   حق الفرد يف احلياة واحلرية واألمن الشخصي- ٢

حثت جلنة حقوق الطفل اململكة العربية السعودية على القيام مبراجعة نقدية لتشريعاهتا هبدف إلغاء فرض                 - ٢٥
اً إىل  عقوبة اإلعدام والعقاب البدين على األشخاص الذين ارتكبوا جرائم وهم دون سن الثامنة عـشرة اسـتناد                

السلطة التقديرية للقاضي وحدها، وتعديل قوانينها بغية حظر أي شكل من أشكال العقاب البدين لألشـخاص                
وقد أحال املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج   . )٥٤( سنة ١٨احملرومني من حريتهم الذين تقل أعمارهم عن        

تتعلق بأحكام إعدام صدرت حبق أطفال من الذكور        القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً رسائل إىل احلكومة          
 فضالً عن حاالت صدرت فيها أحكام باإلعدام باالستناد إىل اعترافات انُتزعت حتت التعذيب، ويف               )٥٥(واإلناث

  .)٥٦(دعاوى جنائية ال تفي باملعايري الدولية للمحاكمة العادلة

إزاء االدعاءات اليت تشري إىل أن عدداً غري متناسب وأعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها   - ٢٦
من األجانب يواجهون عقوبة اإلعدام، وحثت اململكة العربية السعودية على التعاون بالكامل مع املقرر اخلـاص                

  .)٥٧(املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً

 التقارير اليت وردهتا عن حاالت اجللد خارج نطاق القـضاء           وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء        - ٢٧
وبصورة تعسفية للمراهقني الذين ُيشتبه يف سلوكهم سلوكاً غري أخالقي وما ُينسب إىل الشرطة من تـصرفات                 

ستخدم بكثرة يف املرتل وأنه يشكل عقوبـة        بقلق أن العقاب البدين مشروع وأنه يُ      اللجنة  والحظت  . )٥٨(وحشية
وحثت اللجنة اململكة العربية السعودية على اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة من أجل اإللغاء . )٥٩(ا القانونينص عليه

الفوري لعقوبة جلد املراهقني خارج نطاق القضاء أو بصورة تعسفية وكذلك األشكال األخرى مـن العقوبـة                 
ها صـت ائم قبل بلوغ سن الثامنة عشرة، وأو      القاسية أو الالإنسانية أو املهينة اليت ُتطبق على أشخاص ارتكبوا جر          

وقد أحال املقرر اخلاص املعين مبـسألة       . )٦٠(اختاذ تدابري تشريعية حلظر مجيع أشكال العقاب البدين يف أي مكان          ب
ل مس مبزاعم تشري إىل فرض العقوبة البدنية، مبا يف ذلك اجللد يف أماكن عامة، و              ةالتعذيب عدداً من الرسائل املتعلق    

. )٦١( جلـدة ٢٠٠، وجلد أطفال املدارس، باإلضافة إىل مزاعم تتعلق بضحية اغتصابٍ ُحكم عليها باجللد     العينني
وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء فرض العقوبات البدنية من ِقَبل السلطات القضائية واإلدارية، مبا يف 

ململكة العربية السعودية بأن تعيد النظـر يف        ، وأوصت ا  )٦٢(ذلك على وجه اخلصوص عقوبة اجللد وبتر األطراف       
  .)٦٣(فرض العقوبات البدنية

، أوصت جلنة مناهضة التعذيب اململكة العربية السعودية بأن تكفل استيفاء مجيع أماكن             ٢٠٠٢ويف عام     - ٢٨
عقوبة االحتجاز أو السجن ملعايري كافية لضمان عدم تعرض أي شخص للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملة أو ال

  .)٦٤(القاسية أو الالإنسانية أو املهينة
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وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء االدعاءات اليت تشري إىل طول فترة االحتجـاز الـسابق                   - ٢٩
للمحاكمة مبا يتجاوز احلدود املنصوص عليها مبوجب القانون، وإزاء الدرجة احملدودة لإلشراف القضائي علـى               

وقد اعتمد الفريق العامل    . )٦٦(، وإزاء التقارير املتعلقة باحلبس االنفرادي     )٦٥(بق للمحاكمة حاالت االحتجاز السا  
املعين باالحتجاز التعسفي عدداً من اآلراء حيث خلص إىل أن احلكومة حترم األفراد من حريتهم على حنو خمالف                  

  .)٦٧(لإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان

القضاء على التمييز ضد املرأة أنه جيري وضع مشروع قانون يتعلق بالعنف وبينما الحظت اللجنة املعنية ب   - ٣٠
املرتيل وأن جلاناً للحماية االجتماعية قد أنشئت، فقد أعربت عن قلقها إزاء حوادث العنف ضد املرأة، وعـدم                   

، مبا يف ذلك العنف وجود قوانني حمددة تتعلق بالعنف ضد املرأة، وعدم املالحقة القانونية ملرتكيب العنف ضد املرأة
 إىل اململكة العربية السعودية أن تسن تشريعاً يكفل جترمي العنف ضد املرأة،      اللجنة وطلبت. )٦٨(املرتيل، ومعاقبتهم 

كما يكفل وصول النساء والفتيات ضحايا العنف إىل ُسبل انتصاف فورية، واملالحقة القانونية للجناة ومعاقبتهم،   
 القـانون  املوظفني املكلفني بإنفاذعودية بأن تنفذ تدابري للتثقيف والتوعية موجهة إىل     وأوصت اململكة العربية الس   

وأشار . )٦٩(ورجال القضاء وموفري الرعاية الصحية واألخصائيني االجتماعيني وقادة اجملتمع احمللي وعامة اجلمهور
كاالً من العنف ضد املرأة ميارسها يف اململكـة   إىل أن مثة أش٢٠٠٥تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام        

  .)٧٠( وملبسهنب نفسها رقيباً وحسيباً على مسلك النساءنّصعون أو مجاعات دينية ُتالعربية السعودية املطّو

وقد الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن حوادث العنف املرتيل املبلغ عنها ال تزال متثل مشكلة عويصة،                   - ٣١
ربية السعودية على اختاذ تدابري تشريعية حلظر مجيع أشكال العنف البدين والنفسي ضد األطفال؛ وحثت اململكة الع

والقيام حبمالت تثقيف عامة بشأن اآلثار السلبية إلساءة معاملة األطفال والعنف املرتيل بشكل عام؛ واستحداث               
 يف مجيع حـاالت إسـاءة املعاملـة         إجراءات وآليات فّعالة لتلقي الشكاوى ورصدها والتحقيق فيها؛ والتحقيق        

وحماكمة املسؤولني عنها؛ وتوفري القدر الكايف من خدمات الرعاية واستعادة العافية وإعادة اإلدماج للضحايا من               
ن حاالت إساءة املعاملة واإلبالغ عنها      األطفال؛ وتدريب الفئات املهنية العاملة مع األطفال ومن أجلهم على تبيّ          

  .)٧١(والتعامل معها

وأوصت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وجلنة حقوق الطفل اململكة العربيـة الـسعودية                  - ٣٢
مبراجعة تشريعاهتا احمللية بغية سن قانون شامل ملكافحة االجتار باألطفال؛ وتعزيز تعاوهنا على الصعيدين الثنـائي                

تماد خطة وطنية شاملة متعددة االختصاصات سعياً ملنـع         واملتعدد األطراف مع بلدان املنشأ والعبور؛ ووضع واع       
ومكافحة االستغالل اجلنسي لألطفال واالجتار هبم؛ وتعزيز جهودها يف سبيل تقدمي املساعدة املالئمة وخـدمات               

  .)٧٢(أو لالجتار هبم/إعادة اإلدماج االجتماعي لألطفال الذين يتعرضون لالستغالل اجلنسي و

   القانون إقامة العدل وسيادة- ٣

، أحاطت جلنة حقوق الطفل علماً باعتزام اململكة العربية السعودية رفع احلد األدىن لسن              ٢٠٠٦يف عام     - ٣٣
وأعربت اللجنة عن تقديرها .  سنوات٧املسؤولية اجلنائية، ولكنها أعربت عن بالغ قلقها ألن السن احملددة ال تزال 

حتجزون خاصة لألحداث وألن األشخاص دون سن الثامنة عشرة ُيللمملكة العربية السعودية ألهنا أنشأت حماكم 
وحثت جلنة حقوق الطفل اململكة العربية السعودية على . )٧٣(يف مرافق منفصلة وحيق هلم االستعانة مبحامٍ لتمثيلهم
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ا جرائم  اختاذ التدابري الضرورية كي توقف فوراً تنفيذ مجيع أحكام اإلعدام الصادرة حبق األشخاص الذين ارتكبو              
قبل بلوغهم سن الثامنة عشرة، وعلى اختاذ التدابري القانونية املالئمة لتحويل تلك األحكام إىل عقوبات تتوافق مع   

  .)٧٤(أحكام االتفاقية

وأوصت جلنة مناهضة التعذيب اململكة العربية السعودية بأن تكفل أن ميارس املطوعون اختصاصاً واضحاً   - ٣٤
التفاقية وغريها من القواعد املنطبقة املتعلقة بعدم التمييز، وذلك بطريقة ينظمها القـانون             ألحكام ا  ميتثل   اًوحمدد

  .)٧٥(وختضع للمراجعة من قبل السلطة القضائية العادية

مجيـع  باسـتطاعة   أن تضمن أن يكـون      بكما أوصت جلنة مناهضة التعذيب اململكة العربية السعودية           - ٣٥
 القانون ويف املمارسة العملية، مبقتضىهم القائمة مبوجب االتفاقية الوصول، األشخاص من ضحايا انتهاكات حقوق

، وضمان التحقيق مع األشخاص املسؤولني التعويضإىل الُسبل اليت تتيح هلم احلصول على جرب كامل، مبا يف ذلك 
ب كذلك اململكة   وأوصت جلنة مناهضة التعذي   . )٧٦(عن هذه االنتهاكات على حنو سريع ونزيه، ومعاقبتهم عليها        
 األشخاص احملتجزين يف السجن الوصـول       باستطاعةالعربية السعودية بأن تكفل، يف املمارسة العملية، أن يكون          

  م، ويف حالـة األجانـب، الوصـول إىل   املباشر إىل خربات قانونية وطبية من اختيـارهم، وإىل أفـراد أُسـره      
  .)٧٧(املوظفني القنصليني

عين باستقالل القضاة واحملامني أن استقالل السلطة القضائية يوىل أولوية عالية من والحظ املقرر اخلاص امل  - ٣٦
إال . قبل احلكومة واجلهاز القضائي، وأن إنشاء إدارة نيابة مستقلة ميثل خطوة هامة يف ضمان نزاهة سلطات النيابة

ة يعذيب اململكة العربية السعود   وأوصت جلنة مناهضة الت   . )٧٨(أنه أوصى بأن ختضع النيابة إلشراف وزارة العدل       
ـ                   ةبأن تضمن أن يكون تكوين اجلهاز القضائي متوافقاً متاماً مع املعايري احملددة مبوجب املبادئ األساسـية املتعلق

  .)٧٩(باستقالل القضاء

   احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية- ٤

ملكة العربية السعودية على حتديد وتطبيق سن دنيا        حثت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة امل          - ٣٧
 عاماً للنساء والرجال على السواء، وإجراء إصالحات تشريعية لكي تكون للنساء حقوق متساوية ١٨للزواج تبلغ 

وقد الحظ تقرير . )٨٠(نهي ممارسة تعدد الزوجاتيف الزواج والطالق وحضانة األطفال واملرياث، ودعتها إىل أن ُت
وفيه يرتبط رجل بامرأة " املسيار" ممارسة ما يسمى بزواج ٢٠٠٥عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام   صادر  

  .)٨١(نظري مهر دون أن يلتزم مبساكنتها أو اإلنفاق عليها بشكل دائم

ظام ، فقد أعربت عن قلقها ألن تطبيق هذا الن        الكفالةوبينما نوهت جلنة حقوق الطفل مع التقدير بنظام           - ٣٨
ال يضمن التمتع الكامل جبميع احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية، كما أعربت عن قلقها ألن وضع األطفـال يف                   

  .)٨٢(مؤسسات الرعاية ال يتم اللجوء إليه كحل أخري دائماً
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   حرية التنقل- ٥

جناز استعراضها ملسألة   دعت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة اململكة العربية السعودية إىل إ              - ٣٩
  .)٨٣(حظر السياقة على النساء الذي ُيعترب تقييداً حلرية حركتهن ويسهم أيضاً يف اإلبقاء على القوالب النمطية

حرية الدين أو املعتقد والتعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع السلمي،   - ٦
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة والسياسية

 الطفل عن قلقها إزاء خطاب الكراهية املوجه ضد األقليـات الدينيـة يف املـدارس                أعربت جلنة حقوق    - ٤٠
واملساجد، وأوصت باختاذ تدابري فعالة ملنع مجيع أشكال التمييز القائم على الدين أو املعتقد والقـضاء عليهـا،                  

ت اعتقـال وضـرب     كما أن هناك ادعاءات تتعلق بعمليـا      . )٨٤(وتشجيع التسامح الديين واحلوار داخل اجملتمع     
 فضالً عن ادعاءات تتعلق بأحكام سـجن وجلـد          )٨٦( وأفراد من أتباع الطائفة األمحدية     )٨٥(واحتجاز ملسيحيني 

وأعربت . )٨٧(ة مزعومة، وقد أحيلت هذه االدعاءات أيضاً إىل احلكومةوإعدام قد صدرت يف حاالت جتديف وردَّ
ورود تقارير تشري إىل أن أشخاصاً ينتمون إىل بعض األصـول           جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء         

وقد اشار تقرير صادر    . )٨٨(العرقية أو اإلثنية ال يستطيعون اجملاهرة مبعتقداهتم الدينية يف اململكة العربية السعودية           
عن إظهـار    إىل أن العمال املهاجرين من غري املسلمني جيب أن ميتنعوا            ٢٠٠٧عن منظمة العمل الدولية يف عام       

  .)٨٩(رموزهم الدينية

كما أن املمثل اخلاص لألمني العام املعين باملدافعني عن حقوق اإلنسان قد الحظ بقلق أن املدافعني عـن                - ٤١
حقوق اإلنسان الذين يتناولون قضايا اإلصالح السياسي واحلقوق الدميقراطية مستهدفون يف اململكـة العربيـة               

يل عدد من الرسائل إىل احلكومة فيما يتعلق بادعاءات تشري إىل حدوث عمليات وبصفة خاصة، أُح. )٩٠(السعودية
صدرون بيانات تطالـب باإلصـالح      ون ويُ عّدحقوق اإلنسان ممن يُ   جمال  اعتقال ومضايقة وسجن للناشطني يف      
  .)٩١(السياسي وبتمتع املرأة مبزيد من احلقوق

ضد املرأة عن قلقها ألن مستوى متثيل النساء يف احليـاة           وقد أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز          - ٤٢
العامة واحلياة السياسية منخفض جداً، وشجعت اململكة العربية السعودية على اختاذ تدابري متواصلة مـن أجـل                 

الت اجملـا مجيع  نة يف   ى ويف غريه من اهليئات املنتخبة واملعيّ      رالتعجيل بزيادة مشاركة املرأة ومتثيلها يف جملس الشو       
األمم املتحدة اإلمنائي يف عـام      برنامج  والحظ تقرير صادر عن     . )٩٢(عد احلياة العامة والسياسية   وعلى خمتلف صُ  

، الحظـت جلنـة   ٢٠٠٧ويف عام . )٩٣( أنه ال يوجد يف اململكة العربية السعودية متثيل لإلناث يف الربملان       ٢٠٠٥
 مبسألة العنف   ة املعني ة اخلاص ة املقرر توالحظ. )٩٤(احملاكمخرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية عدم وجود نساء يف          

فليس هناك، على سبيل املثال، أعضاء من       . ضد املرأة أن النساء مستبعدات بصفة خاصة عن مناصب صنع القرار          
وأشار تقرير صادر عن برنـامج  . )٩٥(النساء يف جملس الوزراء ويف جملس الشورى ويف جملس جلنة حقوق اإلنسان 

، وهي خطـوة  ٢٠٠٥أن انتخابات بلدية قد أُجريت ألول مرة يف عام         إىل   ٢٠٠٥ املتحدة اإلمنائي يف عام      األمم
  .)٩٦(ختارون باالنتخابتقدمية أضعفها استبعاد النساء والقيود املفروضة على نسبة أعضاء اجملالس الذين ُي
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   احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل منصفة ومؤاتية- ٧

 أهنا قد أعربت لسنوات عديدة عن قلقها إزاء         ٢٠٠٨نة خرباء تابعة ملنظمة العمل الدولية يف عام         الحظت جل   - ٤٣
، خصوصاً بـالنظر إىل     )٢٩االتفاقية رقم   (اجلربي   من االتفاقية املتعلقة بالعمل      ٢٥عدم امتثال احلكومة ألحكام املادة      

مع األسـف أن  اللجنة كما الحظت . )٩٧(لعربية السعوديةاملشاكل اخلاصة اليت يواجهها العمال املهاجرون يف اململكة ا     
 وال أية عقوبات وأنه ال يزال يستبعد العمال الزراعيني وخـدم            اجلربيقانون العمل اجلديد ال يتضمن أي حظر للعمل         

  .)٩٨(ستخدمون يف هذين القطاعنياملنازل، وهو استبعاد يؤثر بصفة خاصة على العمال املهاجرين الذين كثرياً ما ُي

وقد أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها ألن مشاركة النساء يف قوة العمـل                    - ٤٤
تزال متدنية جداً، وأوصت اململكة العربية السعودية باختاذ خطوات فورية لزيادة مشاركة النـساء يف قـوة                   ال

 أن اململكة العربية الـسعودية      ٢٠٠٥  عام منائي يف والحظ تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإل       . )٩٩(العمل
  .)١٠٠(تفرض قيوداً شديدة على حق املرأة يف العمل

   احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي مالئم- ٨

ة من  بينما أشادت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة باجلهود اليت تبذهلا اململكة العربية السعودي                - ٤٥
أجل حتسني اهليكل األساسي للرعاية الصحية، فقد أعربت عن قلقها من أن النساء قد حيـتجن إىل تـصريح مـن                     

اختاذ مجيع التدابري إىل ودعت اللجنة اململكة العربية السعودية . )١٠١(أوليائهن من الذكور للوصول إىل املرافق الصحية
املعلومات ذات الصلة بالصحة،    وت الرعاية الصحية واخلدمات     الضرورية لتحسني إمكانية وصول النساء إىل خدما      

  .)١٠٢(ملناطق الريفية والنساء من جنسيات غري سعوديةمن اوأوصت بإيالء اهتمام خاص لالحتياجات الصحية للنساء 

 أن مثة توجيهاً صدر عن وزارة       ٢٠٠٦م املتحدة للسكان يف عام      وجاء يف تقرير صادر عن صندوق األم        - ٤٦
 حيظر على خادمات املنازل احلوامل الوصول إىل مراكز توفري          ٢٠٠٣الصحة يف اململكة العربية السعودية يف عام        

ىل رعاية  مصحوبات بآبائهن وحباجة إكنَّأما النساء اللوايت ال َي.  مصحوبات بآبائهنكنَّاخلدمات الصحية ما مل َي
  .)١٠٣(للحيلولة دون فرارهن" غرف حمددة خصيصاً"هن يف طارئة فيتعني إبقاؤصحية 

وقد أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها إزاء حالة األطفال الذين يعانون الفقـر يف اململكـة العربيـة                    - ٤٧
بتحسني حالة التغذيـة    أن معدالت سوء التغذية مرتفعة نسبياً، فقد أوصت         اللجنة  وإذ الحظت    .)١٠٤(السعودية

كما أوصت اللجنة اململكة العربيـة      . )١٠٥(للرضع واألطفال، مع إيالء اهتمام خاص لألطفال يف املناطق الريفية         
  وإىل النـهوض  ،  )١٠٦()اإليـدز  (ةالسعودية مبواصلة جهودها الرامية إىل منع فـريوس نقـص املناعـة البـشري             

  . )١٠٧(بصحة املراهقني

  يف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع احلق يف التعليم و- ٩

الكبري بالتقدم  بينما اعترفت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة، وكذلك جلنة حقوق الطفل،                - ٤٨
 .)١٠٨(الذي أُحرِز يف جمال تعليم املرأة، فقد أعربتا عن قلقهما إزاء ارتفاع معدل األميـة يف صـفوف النـساء                   

 املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء التمييز ضد املرأة فيما يتعلق بوصـوهلا                 أعربت اللجنة   كما
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وأعربت جلنة حقوق الطفل عن أسفها للتفرقة بني دور الذكور ودور اإلنـاث             . )١٠٩(بعض اجملاالت الدراسية    إىل
جنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة وشجعت الل .)١١٠( التمييز ضد البنات إىلاملناهج الدراسية، مما يؤدي  يف

 .)١١١(اململكة العربية السعودية على بذل كل جهد ممكن لتحسني معدل إملام البنات والنساء بالقراءة والكتابـة               
 إىل أن املساواة بني اجلنسني يف جمال التعليم         ٢٠٠٥ألمم املتحدة اإلمنائي يف عام      ا تقرير صادر عن برنامج      وأشار
 أن عدد الطالبات يف مؤسسات التعليم ٢٠٠٨ والحظ تقرير صادر عن البنك الدويل يف عام )١١٢( قد حتققتالعايل

  .)١١٣(العايل يفوق عدد الطالب

وأوصت جلنة حقوق الطفل اململكة العربية السعودية بأن تواصل اختاذ تدابري هتدف إىل زيادة معـدالت                  - ٤٩
لتعليم يف مرحلة ليم يف املدارس اإلعدادية والثانوية وإتاحة احلصول على امعدالت مواصلة التعوااللتحاق باملدارس 

  .)١١٤(الطفولة املبكرة

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء - ١٠

أعربت اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة عن قلقها إزاء وضع العامالت املهاجرات املشتغالت         - ٥٠
ن، ال سيما وأن قانون العمل احلايل ال يشملهن، وألهنن كثرياً ما يكُّن جاهالت حبقوقهن               باخلدمة املرتلية وحالته  

فضالً عن أهنن ال يستطعن، من الناحية العملية، رفع الشكاوى بسهولة واحلصول علـى االنتـصاف يف قـضايا          
رات املشتغالت باخلدمة املرتلية     وطلبت اللجنة إىل اململكة العربية السعودية أن متنح العامالت املهاج          )١١٥(.اإليذاء

وأطفاهلن، حبكم القانون وباملمارسة، احلقوق اليت تنص عليها االتفاقية، وأن تعتمد، على سبيل األولوية، قـانون                
 مبسألة العنف ضد املـرأة حالـة        ة املعني ة اخلاص ة املقرر ت وقد درس  )١١٦(عمل يتعلق بالعامالت يف اخلدمة املرتلية     

، ٢٠٠٨ هبا إىل اململكة العربية السعودية يف عـام          تاخلدمة املرتلية خالل الزيارة اليت قام     بت  املهاجرات املشتغال 
تركن حتت رمحة كُفالئهن وكثرياً  من أنه إذا مل تتوفر آليات رصد كافية، فإن هؤالء العامالت ُيا عن قلقهتوأعرب

قد أحال املقرر اخلاص املعـين حبقـوق         و .)١١٧(ما جيهلن ما قد يكون هلن من حقوق يف البلد الذي يستضيفهن           
اإلنسان للمهاجرين إدعاءات إىل احلكومة تتعلق بشروط العمل االستغاللية، والعنف اجلنسي، وانتهاكات حقوق             

  .)١١٨(اإلنسان يف نظام العدالة اجلنائية فيما يتعلق بالعمال املهاجرين

عطاء األولوية لوضع حد لتوقيف وسجن النساء وحثت جلنة حقوق الطفل اململكة العربية السعودية على إ  - ٥١
غري املتزوجات الاليت حيملن، مبن فيهن ضحايا العنف اجلنسي، وأوصت اململكـة            ) املهاجرات(غري السعوديات   

  .)١١٩(العربية السعودية بوضع وتنفيذ سياسات وممارسات لتحسني محاية أطفال العمال املهاجرين واالعتناء هبم

 أن املفوضـية سـوف      ٢٠٠٧ادر عن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني يف عام          والحظ تقرير ص    - ٥٢
تشجع احلكومة على االضطالع بقدر أكرب من املسؤولية عن محاية الالجئني وغريهم مـن األشـخاص الـذين                  

عربية السعودية كما أشار التقرير إىل أنه يوجد يف اململكة ال. )١٢٠(موضع اهتمام املفوضية وفقاً للقانون الدويل  هم
وقد أعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقهـا        . )١٢١( شخص من األشخاص عدميي اجلنسية     ٧٠  ٠٠٠ما يقدر بنحو    

إزاء عدم مالءمة اإلطار القانوين الذي ينظم معاملة الالجئني وطاليب اللجوء، وأوصت اململكة العربية السعودية بأن 
اية والرعاية الكاملتني لألطفال من طاليب اللجوء والالجئني، فضالً         تتخذ مجيع التدابري املمكنة لضمان توفري احلم      

وأعربت جلنة مناهضة التعذيب عن قلقها إزاء حاالت        . )١٢٢(ميةعن تلقيهم اخلدمات الصحية واالجتماعية والتعلي     
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، )١٢٣(التفاقيـة  من ا  ٣ على حنو ُيخل بااللتزامات املفروضة مبقتضى املادة         متّتترحيل األجانب اليت يبدو أهنا قد       
  .)١٢٤(هتا مع هذه االلتزاماتا وممارساوأوصت اململكة العربية السعودية بأن َتكفل توافق قوانينه

، أعربت جلنة القضاء على التمييز العنصري عن قلقها إزاء االدعاءات املتعلقة بوجود حتيز ٢٠٠٣ويف عام   - ٥٣
وأفريقيا، ودعت اململكة العربية السعودية إىل تقدمي تقرير ن من آسيا وكبري ضد العمال املهاجرين، وخباصة الوافد

  .)١٢٥( حالة النساء املشتغالت باخلدمة املرتليةوال سيماعن هذه احلالة، 

  واملعّوقات اإلجنازات، وأفضل املمارسات، والتحديات، –ثالثاً 
 بصدد صياغة  العربية السعودية  اململكةإن اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة قد الحظت بارتياح أن               - ٥٤

المية املتعلقة باألحوال الشخصية    تشريعات جديدة تتعلق بإعمال حقوق املرأة، وأهنا تعتزم جتميع أحكام الشريعة اإلس           
هنأت اللجنة اململكة العربية السعودية على إنشاء آليات مؤسسية للنهوض بـاملرأة ومحايتـها مـن                  كما.)١٢٦(ةًكتاب

مبسألة العنف ضد املرأة أن عدداً من التطورات اإلجيابية قد حدثت فيمـا             املعنية  ة  اخلاصة  ملقرر ا ت والحظ .)١٢٧(العنف
وحثت اللجنة املعنية بالقضاء علـى      . )١٢٨(يتصل بوضع املرأة، ومنها مثالً ما حدث يف جمال إتاحة الوصول إىل التعليم            

غيري املمارسات والقوالب النمطية الثقافية السلبية اليت تضر باملرأة ومتيز          التمييز ضد املرأة اململكة العربية السعودية على ت       
  .)١٢٩(ضدها، أو القضاء على هذه املمارسات والقوالب، وتعزيز متتع املرأة متتعاً كامالً مبا هلا من حقوق اإلنسان

ات واإلمهال، والقيام عىن حبماية األطفال من التجاوزُيورحبت جلنة حقوق الطفل باعتماد مشروع قانون   - ٥٥
 باعتماد قواعد السالمة اخلاصة بتنظيم مسابقات ركوب اهلجن، والقرار امللكي الذي يقضي بإنشاء ٢٠٠٢يف عام 

كما أشادت اللجنة باململكة العربية السعودية ملا اختذته مـن  . )١٣٠(آلية هتدف إىل وضع حد لإلساءة إىل األطفال  
ال وما أحرزته من تقدم يف القضاء على األمراض املعدية والوقاية منـها ويف  تدابري لتحسني الوضع الصحي لألطف 

  .)١٣١(اإليدز/كسر طوق الصمت احمليط بفريوس نقص املناعة البشرية

وأثنت اللجنة على اململكة العربية السعودية الستثمارها امللحوظ يف جمال التعليم وملا تبذله من جهود من           - ٥٦
ل على قدم املساواة فيما يتعلق باخلدمات التعليمية، كما الحظت مع التقدير أن التعليم              أجل معاملة مجيع األطفا   

كما أحاطت اللجنـة    . )١٣٢(االبتدائي إلزامي جلميع األطفال وال ينطوي على أي تكاليف مباشرة أو غري مباشرة            
 لالحتياجات التعليميـة اخلاصـة       من أجل التصدي    العربية السعودية  مع التقدير باجلهود اليت تبذهلا اململكة     علماً  

  .)١٣٣(لألطفال البدو

والحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري مع االرتياح أن تدابري قد اختذت لوضع حد ملمارسة احتفاظ   - ٥٧
  .)١٣٤(وخباصة خدم املنازلاملستخدمني لديهم أصحاب العمل جبوازات سفر األجانب 

، رحبت جلنة مناهضة التعذيب، بإنشاء جلنـة دائمـة          )١٣٥(عنصريونوهت جلنة القضاء على التمييز ال       - ٥٨
للتحقيق يف االهتامات املتعلقة بإخضاع أي شخص للتعذيب أو غريه من ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية      

  .)١٣٦(الالإنسانية أو املهينة خالل عمليات توقيف املشتبه هبم واحتجازهم والتحقيق معهم  أو
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 أن اململكة العربية السعودية، اليت      ٢٠٠٦در عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام         والحظ تقرير صا    - ٥٩
، تواجه حتدياً خاصاً يف جمـال  الوافدين األجانب مليون من  ٦,١ مليون نسمة من بينهم      ٢٢,٧يبلغ عدد سكاهنا    

لوافدة وهتيئة بيئة إلتاحة فرص عمل التنمية البشرية ينطوي على حتول تدرجيي بعيداً عن االعتماد على اليد العاملة ا
  .)١٣٧( اجلدد إىل سوق العمل، وال سيما الشباب والنساءللداخلنيمستدامة 

   األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية–رابعاً 
   تعهدات الدولة- ألف

الت وأنشطة جملـس    ، التزمت اململكة العربية السعودية ببذل كل جهد لإلسهام يف مداو          ٢٠٠٦يف عام     - ٦٠
  .)١٣٨(حقوق اإلنسان من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها

   توصيات حمددة من أجل املتابعة–باء 

أصدرت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بعض التوصيات األولية املوجهة إىل احلكومـة يف                  - ٦١
علق بوضع استراتيجية ملكافحة العنف ضد املرأة، الحظـت         ففيما يت . أعقاب الزيارة اليت قامت هبا إىل هذا البلد       

املقررة اخلاصة أنه ال يزال هناك الكثري مما يتعني فعله، مثل وضع إطار قانوين يستند إىل حقوق اإلنسان الدولية؛                   
نف ل صالحية التدخل يف حاالت الع     وإنشاء مؤسسات قوية ومستقلة، مبا يف ذلك آلية وطنية معنية بالنساء ُتخوَّ           

ضد املرأة؛ ووضع سياسات وخطط عمل إجيابية من أجل متكني املرأة عن طريق مشاركتها الفعالة يف مجيع جماالت 
 القيادة؛ واختاذ تدابري تدريبية وتدابري لزيـادة الـوعي           مناصب اجملتمع، مبا يف ذلك يف عملية صنع القرارات ويف        
أعضاء السلطة القضائية، ومقدمي خدمات الرعايـة الـصحية         موجهة حنو املسؤولني املُكلَّفني بإنفاذ القانون، و      

  .)١٣٩( االجتماعيني وقادة اجملتمعات احمللية واجلمهور عموماًاألخصائينيو

   بناء القدرات واملساعدة التقنية–خامساً 
 أوصت جلنة حقوق الطفل اململكة العربية السعودية مبواصلة التماس املشورة واملساعدة من جهات تشمل       - ٦٢

 ومن  ؛)١٤٠(مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان فيما يتعلق باستقالل املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان            
 ومن ؛)١٤١(فيما يتعلق بنشر االتفاقية) اليونيسيف(املفوضية السامية حلقوق اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة 

 ومن اليونيسيف وبرنامج األمم املتحدة املشترك ملكافحة        ؛)١٤٢(اليونيسيف فيما يتعلق مبسألة العنف ضد األطفال      
ومن مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني فيما يتعلـق باألطفـال           ؛  )١٤٣(اإليدز فيما يتعلق باملسائل الصحية    

ـ    ؛)١٤٤(الالجئني وق  ومن مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية ومفوضية األمم املتحـدة الـسامية حلق
  .)١٤٥(اإلنسان ومنظمة األمم املتحدة للطفولة فيما يتعلق بإصالح وإدارة نظام قضاء األحداث

 أن الربنامج سـوف يـساعد       ٢٠٠٦وقد الحظ تقرير صادر عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف عام              - ٦٣
رات النـساء والـشباب     احلكومة بوسائل منها املساعدة يف صياغة مشروع استراتيجية خاصة بالشباب وبناء قد           

من خالل تدريب املدربني وعقد حلقات العمل       النهوض باجملتمع   لتمكينهم من املشاركة على حنو أكثر فعالية يف         
  .)١٤٦( النساء الريفياتنووضع برامج تعود بالفائدة على النساء من مجيع قطاعات اجملتمع، مبن فيه
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