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  مقدمة    
عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل، الذي أنشئ وفقاً لقرار جملس    -١

 تشرين ٢١، دورته السابعة عشرة من ٢٠٠٧يونيه / حزيران١٨ املؤرخ ٥/١حقوق اإلنسان 
وأُجـري اسـتعراض اململكـة العربيـة        . ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١أكتوبر إىل   /األول

وترأس وفـد   . ٢٠١٣أكتوبر  / تشرين األول  ٢١السعودية يف االجتماع األول الذي ُعقد يف        
. اململكة العربية السعودية سعادة الدكتور بندر بن حممد العيبان، رئيس جلنة حقوق اإلنسان            

، التقرير  ٢٠١٣نوفمرب  / الثاين  تشرين ١واعتمد الفريق العامل، يف جلسته األوىل املعقودة يف         
  .املتعلق باململكة العربية السعودية

، اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين        ٢٠١٣يناير  / كانون الثاين  ١٤ويف    - ٢
أوغنـدا  : لتيسري استعراض احلالة يف اململكة العربيـة الـسعودية        ) اجملموعة الثالثية (التايل  

  .ورومانيا واليابان
 ،١٦/٢١ من مرفـق القـرار       ٥ والفقرة   ٥/١ من مرفق القرار     ١٥م الفقرة   وعمالً بأحكا   -٣

  :صدرت الوثائق التالية لغرض استعراض احلالة يف اململكة العربية السعودية
ــين  )أ(   ــر وط ــرة  /تقري ــاً للفق ــدم وفق ــوب مق ــرض مكت ) أ(١٥ع

)A/HRC/WG.6/17/SAU/1( ؛  
لسامية حلقوق اإلنـسان    جتميع للمعلومات أعدته مفوضية األمم املتحدة ا        )ب(  

  ؛)A/HRC/WG.6/17/SAU/2) (ب(١٥وفقاً للفقرة 
  ؛ )A/HRC/WG.6/17/SAU/3) (ج(١٥موجز أعدته املفوضية وفقاً للفقرة   )ج(  

وأحيلت إىل اململكة العربية السعودية، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمـة أسـئلة               -٤
ية التشيكية وسـلوفينيا والـسويد واململكـة         إسبانيا وأملانيا وبلجيكا واجلمهور    أعدهتا سلفاً 

. املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج وهولندا والواليات املتحدة األمريكيـة          
  .وميكن االطالع على هذه األسئلة على الشبكة اخلارجية لالستعراض الدوري الشامل

  موجز مداوالت عملية االستعراض  -أوالً  

   من جانب الدولة موضوع االستعراضعرض احلالة  -ألف  
أكد رئيس وفد اململكة العربية السعودية جمدداً التزام بلده باحترام حقوق اإلنـسان               -٥

  .وتعزيزها ودعم اآلليات الدولية، ال سيما االستعراض الدوري الشامل
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وأكدت اململكة العربية السعودية من جديد أن مساعيها يف إطار جملـس حقـوق                -٦
تشكل استمراراً للدعم الذي توليه حلق اإلنسان يف التنمية املستدامة بصفتها عـضواً             اإلنسان  

يف جمموعة العشرين اليت تصون مصاحل البلدان النامية وتدعو إىل اختاذ تدابري لتخفيف اآلثـار              
تعلق الضارة لألزمتني العامليتني االقتصادية واملالية بتعزيز برامج التنمية البشرية، ال سيما فيما ي            

  .بأعباء الديون اليت ترزح حتتها البلدان النامية
والحظت اململكة العربية السعودية أهنا حتظى بشرف خدمة احلرمني الشريفني وتوفر             -٧

التسهيالت املناسبة للحجاج، الذين تويل رفاههم أقصى األمهية، ليمارسوا شعائرهم الدينيـة            
  .بسالم وأمن واطمئنان

ربية السعودية إىل أهنا أعدت تقريرها الثاين لالستعراض الدوري         وأشارت اململكة الع    -٨
الشامل بالتعاون مع السلطات احلكومية، فضالً عن األوساط األكادميية ومؤسسات اجملتمـع            

  .املدين وأعضاء جمتمع حقوق اإلنسان الذكور واإلناث
بادئ والقيم  وأوضحت اململكة العربية السعودية أن النظام األساسي للحكم يربز امل           -٩

السامية اليت تصون الكرامة اإلنسانية وحتمي احلقوق واحلريات األساسية إذ تنص علـى أن              
ويلزم القانون الدولة . احلكم يف اململكة العربية السعودية يقوم على العدل واملشاورة واملساواة     

  .أيضاً حبماية حقوق اإلنسان وفقاً للشريعة اإلسالمية
عربية السعودية إن استقالل السلطة القضائية مبدأ راسـخ حلمايـة        وقالت اململكة ال    -١٠

وميثـل  . حقوق اإلنسان إذ إن العدالة حتمي أرواح املواطنني وممتلكاهتم وحرياهتم وحقوقهم          
املشروع الذي أطلقه امللك عبد اهللا لتنمية السلطة القضائية أحد أهم املشاريع اإلصـالحية،              

  .قضاء وديوان املظاملوهو يشمل اعتماد نظام أساسي لل
وأكدت اململكة العربية السعودية من جديد أن الشريعة اإلسالمية تضمن مـساواة              -١١

 مـن   ٨وتنص املـادة    . عادلة بني اجلنسني وأن تشريعات الدولة ال متيز بني الرجال والنساء          
واملساواة النظام األساسي للحكم على أن احلكم يف اململكة العربية السعودية يقوم على العدل  

ومن مث فإن النساء يف حد ذاهتن مواطنات بكل ما يف الكلمة مـن              . وفقاً للشريعة اإلسالمية  
معىن وينعمن باالستقالل املايل واألهلية القانونية الكاملة اليت يتمتعن مبوجبها حبرية التصرف            

  .يف ممتلكاهتن وإدارة شؤوهنن بصورة مستقلة متاماً دون التماس اإلذن من أحد
وأوضحت اململكة العربية السعودية أن النساء السعوديات يسامهن يف صنع القـرار              -١٢

 ٢٠الوطين من خالل عضويتهن يف اجمللس االستشاري الذي خيصص هلن فيه ما ال يقل عن                
. يف املائة من املقاعد، باإلضافة إىل حقهن يف التصويت والترشح النتخابات اجملالس البلديـة             

 ٨ مناصب عليا يف القطاع احلكومي، حيث ارتفع عدد املوظفات حبوايل            وتشغل النساء أيضاً  
  .يف املائة خالل السنة املاضية وحدها
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وأكدت اململكة العربية السعودية التزامها حبماية حقوق الطفل، ليس بصفتها طرفاً             -١٣
هتا املستمدة يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني فحسب، بل أيضاً وفاًء بالتزاما          

  .من أحكام الشريعة اإلسالمية اليت تسعى إىل ضمان املصاحل الفضلى للطفل يف مجيع الظروف
وأشارت اململكة العربية السعودية إىل أهنا اختذت خطوات إضافية حلمايـة النـساء              -١٤

واألطفال من العنف وإساءة املعاملة من خالل اعتماد عدد من التدابري، من بينـها إصـدار                
  .انون احلماية من الضررق

وأضافت اململكة العربية السعودية أهنا تتخذ مجيع التدابري غري التمييزيـة الالزمـة               -١٥
وأصدرت قرارات عدة وأنـشأت آليـات       .  ماليني عامل أجنيب   ٩حلماية حقوق أكثر من     

  :مراقبة للمساعدة على ضمان حقوقهم، مبا يف ذلك
  آلية إلكترونية حلماية أجور العمال؛ •
  التأمني الصحي اإللزامي؛ •
اتفاقات ثنائية بني اململكة العربية السعودية والبلدان األصلية للعمال، ال سـيما             •

  .العمال املرتليني
وتضمن اململكة العربية السعودية قدرة العمال على اإلبالغ عن االنتهاكات وتطبيق             -١٦

حاالت العمل القسري أشكاالً    وعالوة على ذلك، متثل     . قانون العمل اجلديد تطبيقاً صحيحاً    
  .من االجتار يف األشخاص ينظمها قانون قمع جرائم االجتار باألشخاص

وشددت اململكة العربية السعودية على أن لوائحها حتظر أي متييز ديـين يف العمـل       -١٧
  . من قانون العمل١٠٤ و٦١وتسمح للعمال مبمارسة شعائرهم الدينية وفقاً للمادتني 

ململكة العربية السعودية أهنا توفر التعليم العام والعايل جماناً وأنشأت جلنة           وأوضحت ا   -١٨
  .مستقلة لتقييم التعليم العام بغية حتسني نوعيته وزيادة عدد خرجييه

وأضافت اململكة العربية السعودية أن عدة مبادرات حكومية وغري حكومية اعُتِمدت   -١٩
كال اجلنسني، حسبما تبني برامج دعـم األجـور،    يف السنوات األخرية إلجياد فرص العمل ل      

والعمل عن بعد، والعمل لبعض الوقت، وبرامج األسر املنتجة، وبرامج تدريب القوى العاملة             
  .الوطنية هبدف زيادة إنتاجيتها

وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، ذكرت اململكة العربية السعودية إنشاء مراكز للرعاية             -٢٠
  .ن طبية ومستشفيات للتعليم املتخصصالصحية األولية ومد

وأظهرت اململكة العربية السعودية اهتماماً بالرعاية االجتماعية بـدعمها األسـر             - ٢١
املعوزة وتقدميها املساعدة من خالل برامج تستهدف مجيع شـرائح اجملتمـع، ال سـيما               

  . األشخاص ذوي اإلعاقة
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رير دورية أخرى لتقدميها إىل هيئـات       وذكرت اململكة العربية السعودية أهنا تعد تقا        -٢٢
وقد سبق أن استقبلت اململكة مقررين خاصني وغريهم من املكلفني بواليـات،            . املعاهدات

  .وهي متحمسة ملواصلة هذا التعاون معهم
وأوضحت اململكة العربية السعودية أهنا زادت من مسامهتها يف دعم مفوضية حقوق            -٢٣

كي إىل مليون دوالر أمريكي سنوياً ملدة مخس سـنوات          دوالر أمري  ١٥٠ ٠٠٠اإلنسان من   
وسامهت اململكة العربية السعودية أيضاً مببلغ مليون دوالر أمريكي         . ٢٠١٢اعتباراً من سنة    

  .يف هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة
مذكرة تفـاهم   وأكدت اململكة العربية السعودية من جديد أهنا وقعت مع املفوضية             -٢٤

  . بشأن التعاون التقين لتعزيز قدرات مسؤويل اململكة يف هذا اجملال
 اتفاقـاً مـع األمـم       ٢٠١١وأخربت اململكة العربية السعودية بأهنا وقعت يف سنة           -٢٥

) مركز األمم املتحـدة ملكافحـة اإلرهـاب       (املتحدة إلنشاء مركز دويل ملكافحة اإلرهاب       
  .ويل عمليات املركز ماليني دوالر لتم١١٠ومنحت 

  جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض  -باء  
وميكـن االطـالع علـى      .  من الوفود ببيانات   ١٠٢خالل جلسة التحاور، أدىل       -٢٦

  .التوصيات املقدمة خالل هذا احلوار يف اجلزء الثاين من هذا التقرير
ق على االتفاقيـات وزيـادة   وأشارت أوغندا إىل التشاور مع اجملتمع املدين والتصدي         -٢٧

  . تسجيل الفتيات يف مجيع املستويات التعليمية
وأشادت أوكرانيا بانضمام اململكة إىل عدد من االتفاقيات الدولية حلقوق اإلنـسان     -٢٨

وأشارت إىل التقدم احملرز يف تعزيز النهوض باملرأة يف سوق العمل والوصـول إىل التعلـيم                
  . واملشاركة السياسية

أشارت اإلمارات العربية املتحدة إىل األمهية الفائقة اليت توليها اململكـة حلمايـة             و  -٢٩
. حقوق األطفال من خالل أنشطة وبرامج ومبادرات تنفذها اللجنة الوطنية املعنية بالطفـل            

  .واستفسرت عما إذا كان تعريف األطفال سُيوسع ليشمل مجيع القوانني
يا العظمى وأيرلندا الشمالية عن خيبـة أملـها ألن          وأعربت اململكة املتحدة لربيطان     -٣٠

اململكة العربية السعودية مل تنفذ التوصيات املقدمة يف جولة االستعراض الـدوري الـشامل              
كما أعربت عن أسفها لعدم احترام اململكة العربية السعودية للمواعد النهائية لتقدمي            . السابقة

  .عدة مقررين خاصني من دخوهلاالتقارير إىل هيئات املعاهدات وعدم متكن 
" احلماية من إسـاءة املعاملـة     "وأشارت الواليات املتحدة األمريكية إىل تشريعات         -٣١

وأثارت . ولكنها أعربت عن قلقها إزاء حاالت إساءة معاملة أرباب العمل للعمال األجانب           
ريـة التعـبري،   خماوف بشأن القيود املفروضة على حرية تكوين اجلمعيات واحلرية الدينية وح  

  .وعدم مراعاة األصول القانونية يف القضايا املتصلة باألمن
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وسلطت أوروغواي الضوء على انضمام اململكة األخري إىل صكوك دولية والعمليـة     -٣٢
  .التشريعية التدرجيية والتعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان

نـضمام إىل   ورحبت أوزبكستان باعتماد قوانني لتعزيـز حقـوق اإلنـسان وباال            -٣٣
الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء            
ويف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة وإىل اتفاقية منظمة العمل الدوليـة              

امية إىل محايـة  وأشارت إىل جهود اململكة الر.  بشأن احلد األدىن لسن االستخدام     ١٣٨ رقم
  . حقوق النساء واحلق يف التعليم والرعاية الصحية والتسامح الديين

إىل اإلجنازات احملققة يف جمـال الرعايـة        )  البوليفارية -مجهورية  (وأشارت فرتويال     -٣٤
  . الصحية والتعليم االبتدائي وحمو األمية والسكن للفئات املستضعفة

 اإلجنازات احملققة يف جمال محاية احلقوق الثقافيـة         وأشارت فييت نام مع التقدير إىل       -٣٥
كما رحبت باجلهود املبذولة للقضاء على االجتار باألشخاص ومكافحة الفساد          . واالجتماعية

  . والتمييز وأبرزت الصعوبات والتحديات
وأشادت اليمن بالتدابري الرامية إىل ضـمان مـشاركة النـساء كمرشـحات يف                -٣٦

 القرار ووصوهلن إىل املناصب اإلدارية يف العمل، وأشارت إىل التـدابري         االنتخابات ويف صنع  
  .املتخذة حلماية األطفال من العنف

وأشادت أفغانستان بانضمام اململكة العربية السعودية إىل عدد من الصكوك الدولية             -٣٧
ة باالجتـار يف    حلقوق اإلنسان، وإنشائها اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد واللجنة الدائمة املعني         

  . األشخاص، وخمتلف اجلهود الرامية إىل تعزيز حقوق اإلنسان
واعترفت ألبانيا بالتزام اململكة العربية السعودية مبكافحة االجتار بالبشر واإلرهاب،            -٣٨

  .وتعزيز حقوق املرأة، وإنشاء آليات وطنية حلقوق اإلنسان
ملرتليني وبانضمام اململكة إىل الربوتوكولني ورحبت اجلزائر بالقوانني املتعلقة بالعمال ا  -٣٩

االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء ويف املـواد              
وأشادت بالتدابري املتخذة بشأن مـشاركة      . اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة     

  .ماية األطفالالنساء يف احلياة العامة واحلياة السياسية وحب
وأشادت األرجنتني بتحسني معدالت حمو أمية األطفال وخفض وفيات األطفـال             -٤٠

والتقدم التشريعي احملرز نتيجة التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل           
الرتاعات املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف             

  .املسلحة
وأشارت أرمينيا إىل إنشاء اللجنة الوطنية لتعليم حقوق اإلنسان وزيادة عدد الفتيات              -٤١

  .يف املدارس والنساء يف العمالة
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ورحبت أستراليا باإلصالحات وبإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وأعربت عن            -٤٢
 وحقوق الطفل، وحثت على مواصـلة       قلقها إزاء عقوبة اإلعدام وانتهاكات حقوق اإلنسان      

  . اإلصالحات للتغلب على التمييز ضد النساء
وأشادت النمسا باحلوار بني األديان، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عـدم مراعـاة               -٤٣

األصول القانونية وعدم وجود قانون جنائي مكتوب وتطبيق عقوبة اإلعدام والعقوبة البدنية            
  . والتمييز ضد النساء

وأشادت أذربيجان باإلصالحات القضائية والتشريعية وبإنـشاء اللجنـة الوطنيـة             -٤٤
  .ملكافحة الفساد واللجنة الدائمة املعنية باالجتار باألشخاص

وأعربت البحرين عن تقديرها العتماد عدة سياسات ومبادرات لتعزيـز حقـوق              -٤٥
تمع املدين يف صياغة تلك     اإلنسان والتمست مزيداً من املعلومات عن دور هيئات الرصد واجمل         

  .وأشارت إىل اللوائح املتعلقة بالعمال املرتليني. اللوائح
وأشارت بنغالديش إىل اجلهود املبذولة لزيادة محاية حقوق العمـال املهـاجرين              - ٤٦

وأشـارت إىل اخلطـوات     . وشجعت اململكة العربية السعودية على مواصلة هذه اجلهود       
 ميامنار يف اململكة العربية الـسعودية والتمـست مزيـداً مـن     املتخذة ملعاجلة حالة جالية   
  .املعلومات عن هذه التدابري

وأعربت بلجيكا عن قلقها إزاء عدة مواضيع، خاصة بسبب حالة النساء واملدافعني              -٤٧
  .عن حقوق اإلنسان

وأشارت بنن إىل اخلطوات املتخذة يف جمال التعليم والـصحة والعمالـة والـسكن         -٤٨
  .فة ومحاية األطفال وحقوقهموالثقا
وأشارت بوتان إىل اعتماد عدة قوانني والتصديق على الربوتوكـولني االختيـاريني              -٤٩

  .التفاقية حقوق الطفل
وأشارت البوسنة واهلرسك مع التقدير إىل إنشاء جلنة حقوق اإلنسان والتصديق على   -٥٠

صري واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه     االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العن       
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة واتفاقية حقوق الطفل واتفاقية              

وطلبت إىل اململكة العربية السعودية أن تقـدم معلومـات          . حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   
  .إضافية عن دور اللجنة اخلاصة اليت ترصد اإلنترنت

حبت الربازيل بالتصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفـل          ور  -٥١
املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات             

وقالت إن القلق ما زال يساورها ألن اململكة العربية السعودية أبقت على حتفظاهتا             . املسلحة
ية على الصكوك الدولية األساسية حلقوق اإلنسان، ولكنها مل تصدق على العهـدين             التقييد

  .الرئيسيني حلقوق اإلنسان



A/HRC/25/3 

9 GE.13-19160 

ورحبت بروين دار السالم بتعزيز حقوق الطفل وأشادت مببادرات اململكة العربيـة              -٥٢
  . السعودية يف حتسني احلوار بني األديان والثقافات

تفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن لسن     ورحبت كمبوديا بالتصديق على ا      -٥٣
والربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني      ) ١٣٨رقم   (١٩٧٣االستخدام،  

  . ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة
 فيما خيص التدابري املتخذة بشأن وثـائق اهلويـة          واستفسرت كندا عن التقدم احملرز      -٥٤

الوطنية للنساء، وجترمي العنف املرتيل واحلماية منه، واحلد األدىن لسن الزواج، والوصـول إىل      
  . خدمات الرعاية الصحية، وحرية تنقل النساء

وأعربت تشاد عن تقديرها النضمام اململكة العربية السعودية إىل عدد هـام مـن                -٥٥
  .  الدولية حلقوق اإلنسانالصكوك

واعترفت شيلي باجلهود املبذولة للنهوض بتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتـها، كمـا              -٥٦
  . برهن على ذلك إنشاء آليات للمتابعة، وبالتدابري املتخذة لتعزيز املؤسسات

. والثقافيـة  احلقوق االقتصادية واالجتماعية     وأشادت الصني باجلهود املبذولة لتعزيز      -٥٧
شارت إىل برامج محاية حقوق األطفال وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة، فـضالً عـن               وأ

ورحبت الصني باجلهود املبذولة لتعزيز احلوار والتسامح       . املساعدة االقتصادية للبلدان النامية   
  . بني الطوائف الدينية

 تنفيـذ   وأشارت كمبوديا إىل التزام اململكة العربية الـسعودية بـإحراز تقـدم يف              -٥٨
  . التوصيات املقدمة يف اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل

ودعت الـسلطات إىل    . وأبرزت جزر القمر اجلهود املبذولة للنهوض بتعليم الفتيات         -٥٩
  .مواصلة وتوسيع احلوار القائم بشأن احلالة الوطنية حلقوق اإلنسان ومفوضية حقوق اإلنسان

تقدم احملرز يف محاية حقوق األطفال وصحتهم والنهوض        وأشارت كوستاريكا إىل ال     -٦٠
  . بتعليم النساء، ال سيما زيادة تسجيل اإلناث يف التعليم العايل

  .وأجابت اململكة العربية السعودية على األسئلة والتعليقات  -٦١
 يف ٢٨وأكدت اململكة العربية السعودية من جديد أن ميزانية التعليم هلذه السنة متثل               -٦٢
  .ملائة من جمموع ميزانية الدولةا

وأكدت جمدداً أن قانون اإلجراءات اجلنائية يتضمن مجيع الضمانات الالزمة حلماية             -٦٣
حقوق املتهمني، مثل احلق يف االستعانة مبحام خالل التحقيق واحملاكمة، واحلق يف حماكمـة              

القانونيـة معاملـة    وتضمن اإلجراءات   . عادلة وعلنية، واحلق يف احلضور عند صدور احلكم       
األحداث بطريقة تتناسب مع سنهم ويشمل ذلك قبوهلم، مباشرة بعد تـوقيفهم، يف أحـد               
مراكز األحداث اليت تشرف عليها وزارة الشؤون االجتماعية؛ وعدم احتجازهم إال إذا أمر             
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بذلك قاضٍ لألحداث؛ والنص على أن يرتدي ضباط التحقيقات اجلنائية الـذين يوقفـون              
مالبس مدنية؛ وحظر تقييد األحداث باألصفاد؛ وإجـراء التحقيـق وجلـسات            األحداث  

احملاكمة يف مراكز األحداث املتخصصة وحبضور وصيهم وعامل اجتماعي؛ وإخضاع مجيـع            
  .السجون ومراكز االحتجاز ملراقبة القضاء

املتعـددة  وأبرزت كوبا النتائج اإلجيابية احملققة يف جمال التعليم واإلجراءات والربامج             -٦٤
  . لضمان الرعاية الصحية

وأشادت قربص بانضمام اململكة العربية السعودية إىل العديد من معاهدات حقـوق              -٦٥
  . اإلنسان وكذلك مبشروع بناء قدرات القضاء

وأعربت اجلمهورية التشيكية عن تقديرها جلهود اململكة العربية السعودية يف بعض             -٦٦
أعربت عن أسفها لعدم السماح للمنظمات غري احلكوميـة         جماالت حقوق اإلنسان، ولكنها     

  .بالعمل حبرية يف البلد
ولكنها أشارت بقلق بـالغ     . وأشادت الدامنرك بالتقدم احملرز يف تعزيز حقوق النساء         -٦٧

  .إىل التمييز الشديد ضد النساء، مبا يف ذلك نظام الوصاية والعنف املرتيل
اإلنسان وتعزيزها عن طريق التعاون الـدويل       ورحبت جيبويت جبهود محاية حقوق        -٦٨

  .وأثنت على اململكة العربية السعودية بشأن مساعدهتا االقتصادية للبلدان النامية
وأشارت إكوادور إىل التصديق على الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل         -٦٩

احية وبإشراك األطفال يف الرتاعات     املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلب        
  . املسلحة وإىل التقدم احملرز يف مشاركة النساء يف احلياة العامة

وأشادت الكويت بانضمام اململكة العربية السعودية إىل الربوتوكولني االختيـاريني            -٧٠
حية وبإشراك  التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلبا           

 وأشادت بتعاوهنا   ١٣٨األطفال يف الرتاعات املسلحة وإىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           
  . مع مفوضية حقوق اإلنسان لتنمية قدراهتا يف جمال حقوق اإلنسان

واعترفت إثيوبيا باجلهود اليت تبذهلا احلكومة لتوفري اخلدمات األساسـية لـشعبها              -٧١
  . ومحاية حقوق اإلنسان

ورحبت . وأشارت فنلندا إىل جهود اململكة العربية السعودية بشأن حقوق اإلنسان           -٧٢
بالقانون اجلديد املتعلق بإساءة املعاملة يف املرتل وسألت عن التدابري اإلضافية املتخذة للنهوض             

  .بوضع املرأة وحقوقها
 وبالتقدم الذي   ورحبت فرنسا بسياسات اململكة العربية السعودية لتحديث جمتمعها         -٧٣

  . أحرزته بشأن دور النساء يف اجملتمع
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وسألت أملانيا اململكة العربية السعودية عن الطريقة اليت تضمن هبا للفتيات املـساواة        -٧٤
يف الوصول إىل التعليم االبتدائي وبقاءهن يف التعليم وعن التدابري اإلضافية الـيت سـتتخذها               

  .حلماية العمال املهاجرين
وأشـادت  . فت اليونان خبطوات اململكة العربية السعودية بشأن حقوق النساء        واعتر  -٧٥

بانضمامها إىل الربوتوكولني االختياريني التفاقية حقوق الطفل املـتعلقني ببيـع األطفـال             
واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة، وطلبت مزيداً 

  . أن تنفيذ ذلكما الربوتوكولني على الصعيد الوطينمن املعلومات بش
وأعربت هنغاريا عن تقديرها لتوقيع مذكرة التفاهم للتعاون التقين مـع مفوضـية               -٧٦

وسألت عما إذا   . حقوق اإلنسان وكذلك للجهود املتعلقة باإلصالحات القضائية والتشريعية       
  .كانت سُتوّسع صالحيات جلنتها املعنية حبقوق اإلنسان

اململكة العربية السعودية لتبسيطها حالة العمـل وهنوضـها حبمايـة           بوأشادت اهلند     -٧٧
  .األطفال واعتمادها قانون محاية األطفال وتوقيعها مذكريت تفاهم مع مفوضية حقوق اإلنسان

وأعربت إندونيسيا عن تقديرها للخطوات املتخذة حلماية العمال املهاجرين والعمال            -٧٨
  . اية وتعزيز حقوق املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة والسياسية واالجتماعيةاملرتليني وحلم

ورحب العراق بانضمام اململكة العربية السعودية إىل الربوتوكـولني االختيـاريني             -٧٩
التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك             

وأشـاد بـاجلهود    . ١٣٨لرتاعات املسلحة واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم        األطفال يف ا  
  . املبذولة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

 اململكة العربية السعودية قانوناً يضمن احلق يف        وأعربت أيرلندا عن قلقها لعدم سنّ       -٨٠
ومية املستقلة، وعدم تكوين منظمات اجملتمع املدين، وعدم إمكانية تسجيل املنظمات غري احلك        

  . حظر وصاية الذكور
وأشارت إيطاليا إىل التشجيع على تعزيز احلوار الثنائي بـشأن حقـوق اإلنـسان                -٨١

  . ورحبت بالتقدم احملرز فيما يتعلق بالتمكني السياسي للمرأة
ورحبت اليابان بتعيني النساء يف جملس الشورى وبالتقدم احملرز يف متكـني النـساء                -٨٢

  . ة فرصهن التعليميةوبزياد
وأشاد األردن جبهود اململكة العربية السعودية لتعزيز حقوق اإلنـسان ومحايتـها،              -٨٣
ورحب بالتدابري املتخذة فيما خيص العمال      . سيما محاية األطفال من مجيع أشكال العنف       ال

  . املهاجرين واجلهود املبذولة يف اجملال القانوين
ورحبـت  . رز يف اجملال القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان      وأشارت مصر إىل التقدم احمل      -٨٤

  . بالعمل املضطلع به لتعزيز دور النساء، ال سيما ضمان مشاركتهن يف جملس الشورى
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وأشارت قريغيزستان مع التقدير إىل تعاون اململكة العربية السعودية مـع مفوضـية               -٨٥
  . هاجرين ومكافحة االجتار بالبشرورحبت باعتماد تشريعات بشأن العمال امل. حقوق اإلنسان

وأشارت مجهورية الو الدميقراطية الشعبية إىل التدابري املتخذة ملنع انتهاكات حقوق             -٨٦
  . اإلنسان بتعزيز مزيد من الوعي االجتماعي وحتسني رفاه املواطنني

هـا  وأشادت التفيا جبهود اململكة العربية السعودية ملكافحة العنف املـرتيل واعتماد        -٨٧
وأشارت إىل انضمامها إىل الربوتوكـولني االختيـاريني        . مؤخراً لتشريعات يف هذا الصدد    

التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك             
  .األطفال يف الرتاعات املسلحة

 وهنجها اإلجيايب يف التعـاطي مـع   وأثىن لبنان على اململكة العربية السعودية لتعاوهنا   -٨٨
  .اجلولة األوىل لالستعراض الدوري الشامل

وهنأت ليبيا اململكة العربية السعودية على انضمامها إىل الربوتوكولني االختيـاريني             -٨٩
التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك             

 وعلى جهودهـا    ١٣٨الرتاعات املسلحة وإىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم         األطفال يف   
  . املستمرة لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

ورحبت ليتوانيا بانضمام اململكة العربية السعودية إىل الربوتوكـولني االختيـاريني             -٩٠
يف املواد اإلباحية وبإشراك    التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء و         

وأعربت عن قلقها إزاء عدم تنفيذ اململكة العربية الـسعودية          . األطفال يف الرتاعات املسلحة   
  ". سن وتنفيذ قانون يتعلق بتكوين اجلمعيات"توصية سابقة دعتها إىل 

ورحبت ماليزيا بتقدم اململكة العربية السعودية يف تعزيز حقوق النساء واألطفـال              -٩١
وأشادت باململكة العربية السعودية حلمايتها حقوق    . التزامها حبماية الرتاهة ومكافحة الفساد    و

  . احلجاج الزائرين
وأشادت ملديف باململكة العربية السعودية لتشجيعها النساء على املشاركة مشاركة            -٩٢

  .كاملة يف اجملتمع وإلنشائها آليات للنهوض باملرأة ومحايتها من العنف
 -رحبت موريتانيا بالتقدم احملرز حنو املساواة والعدالـة والرخـاء االجتمـاعي             و  -٩٣

وأشارت إىل  . االقتصادي وباجلهود املبذولة لتمكني النساء من املشاركة على مجيع املستويات         
  .مبادرات بشأن احلوار بني األديان

بـات الزيـارة   وأعربت املكسيك عن أملها يف أن تقبل اململكة العربية السعودية طل            -٩٤
وأشارت إىل اعتماد القانون املتعلـق بـالعنف املـرتيل          . املوجهة إليها من املقررين اخلاصني    

  .وأعربت عن أملها يف تقوية اجلهود الرامية إىل تعزيز مشاركة النساء على قدم املساواة
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وأشار املغرب إىل تعزيز اإلطار املؤسسي الوطين والتمس معلومات عـن اجلهـود               -٩٥
  .ذولة للحد من عدد الوفيات النفاسية والتدابري املتخذة لدعم حقوق النساءاملب
ورحبت نيبال بالتقدم احملرز يف التعليم والـصحة والعمالـة والـسكن والرعايـة                -٩٦

االجتماعية واألولوية اليت أُعطيت ملكافحة التمييز وتعزيز حرية التعبري واإلصالحات القضائية           
  .  واألطفالوالتشريعية وحقوق النساء

  :ورداً على التعليقات واألسئلة، أشارت اململكة العربية السعودية إىل ما يلي  -٩٧
ال ُتطبق عقوبة اإلعدام إال على أخطر اجلرائم وُتراعى فيها إجراءات صارمة              )أ(  

 قاضياً يراجعون األحكام على     ١٣حلماية حقوق اإلنسان عندما ُتطبق عقوبة اإلعدام لدرجة أن          
وتالحـظ اململكـة العربيـة      . ت التخصص الثالثة، بطريقة متسقة مع املعايري الدولية       مستويا

وتطلب إىل . السعودية أن القانون الدويل ال حيظر عقوبة اإلعدام إذا طُبقت وفقاً للمعايري الدولية          
  ؛الدول أن تنظر يف مجيع جوانب هذه املسألة نظراً للتباين الكبري يف وجهات النظر املتعلقة هبا

تدعم آليات مكافحة العنف بنشاط مؤسسات اجملتمع املدين من قبيل اجملتمع      )ب(  
وحيل قانون احلماية من الضرر الذي      . الوطين حلقوق اإلنسان والربنامج الوطين ألمن األسرة      

صدر حديثاً اإلجراءات املطبقة ملعاجلة قضايا العنف األسري ويضمن متتع األطفال الـضحايا             
  ؛الجتماعية والتعليمية واملاليةجبميع حقوقهم ا

اختذت اململكة تدابري ملكافحة اإلرهاب على الصعيد احمللـي واإلقليمـي             )ج(  
ورغم أن اململكة كانـت     . والدويل بإجراء عمليات أمنية والتصدي لإليديولوجيات املتطرفة      

 أو إقامـة    ضحية لإلرهاب فإن اإلجراءات اليت اختذهتا حلماية أمنها مل تؤثر يف حقوق شعبها            
العدل إذ إن مجيع التدابري املتخذة كانت متسقة مع قواعد الشريعة اإلسالمية وكذلك مـع               

ومن مث فإهنا حققت توازناً بني املقتـضيات        . التشريعات الوطنية للمملكة والتزاماهتا الدولية    
وطبقت اململكة بـرامج املـشورة وإعـادة التأهيـل ملكافحـة            . األمنية وحقوق اإلنسان  

ديولوجيات املتطرفة من خالل مركز حممد بن نايف للمشورة والرعاية، وأوليت عنايـة             اإلي
  ؛خاصة لتلبية االحتياجات املالية واملادية ألسر احملتجزين

 مغترب من بورما يف اململكة العربيـة        ٢٥٠ ٠٠٠ُيعاجل حالياً وضع حوايل       )د(  
مات االجتماعيـة والـصحية     السعودية مبنحهم رخص إقامة متكنهم من االستفادة من اخلد        

  .والتعليمية وفرص العمل
وأعربت هولندا عن قلقها إزاء استمرار انعدام العديد من حقـوق النـساء رغـم                 -٩٨
  .  امرأة يف اجمللس االستشاري٣٠ تعيني
ورحبت نيوزيلندا باجلهود املبذولة لتحسني مركز النساء، مبا يف ذلـك يف العمليـة            -٩٩

عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ القانون الذي جيرم إسـاءة املعاملـة يف            واستفسرت  . االنتخابية
  .وأعربت عن قلقها إزاء محاية العمال املهاجرين. املرتل
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ورحبت نيكاراغوا بالتقدم احملرز فيما يتعلق باالجتار بالبشر وحقوق األطفال واملساواة             -١٠٠
  . شاركة يف عمليات صنع القراربني اجلنسني والتغيريات يف التشريعات للسماح للنساء بامل

وأشادت نيجرييا بإشراك اجملتمع املدين يف املشاورات الوطنية قبل إعـداد تقريرهـا               -١٠١
  .الوطين الثاين وبالتقدم احملرز لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها

ورحبت النرويج بالتدابري املتخذة لضمان وصول النساء إىل العمل والتقدم احملرز يف              -١٠٢
وأعربت النرويج عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت اإلعدام وإزاء حالة           . هلن إىل التعليم  وصو

  .املدافعني عن حقوق اإلنسان
مان إىل التقدم احملرز يف جمال السكن والوصول إىل اخلدمات الـصحية،            وأشارت عُ   -١٠٣

شاركة النساء يف   وأشادت مب . واخلدمات االجتماعية للمعوزين يف املدارس، والتعليم، والغذاء      
  .جملس الشورى

ورحبت باكستان بإنشاء مؤسسات جديدة وباجلهود املبذولة حلماية حقوق النساء            -١٠٤
  .واألطفال وتعزيزها

ورحبت باراغواي بإنشاء مؤسسات وطنية حلقوق اإلنسان، والتصديق على صكوك            -١٠٥
  .النساءدولية وإقليمية، وعلى تشريعات وطنية حلماية األطفال والنهوض ب

وأشادت الفلبني باجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر وحتسني محايـة حقـوق              -١٠٦
  . العمال املهاجرين

وذكرت سويسرا بقبول اململكة العربية السعودية توصيات تتعلـق حبريـة التعـبري               -١٠٧
  .وأعربت عن قلقها إزاء ممارسة العقوبة البدنية. وبالتمييز ضد النساء

ت قطر بقوانني مكافحة االجتار ومحاية احلقوق وحتسني الظـروف املعيـشية            ورحب  -١٠٨
وأشارت قطر إىل زيادة مشاركة النساء يف احلياة العامـة وإىل اجلهـود             . للعمال املهاجرين 

  .املبذولة حلماية حقوقهن
وأشادت مجهورية كوريا جبهود اململكة العربية السعودية حلماية حقوق النساء، مبا             -١٠٩

ذلك مشاركتهن يف احلياة السياسية واملساواة يف االعتراف بأطفال النـساء املتزوجـات             يف  
  .مبواطنني غري سعوديني

ورحبت مجهورية مولدوفا باإلصالحات الرامية إىل زيـادة مـشاركة النـساء يف               -١١٠
  .السياسة وشجعت إشراك النساء يف صنع القرار، مبا يف ذلك على الصعيد احلكومي اإلقليمي

وأشارت رومانيا إىل التقدم احملرز يف إعمال حقوق النـساء واألطفـال والعمـال                -١١١
  .املهاجرين وإىل التشريعات املعتمدة ملكافحة العنف يف املرتل
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ورحب االحتاد الروسي بالتقدم احملرز يف مكافحة االجتار بالبشر وسأل عن التـدابري            -١١٢
وسأل أيضاً عما إذا كانت احلكومـة       . الجتار بالبشر املتخذة لتنفيذ القانون اجلديد املتعلق با     

  .تعتزم توسيع التعريف اجلديد للطفل إىل مجيع القوانني
ورحبت السنغال بالتدابري املتخذة حلماية حقوق العمال املهاجرين والنساء وضمان            -١١٣

  .العدل لألقليات والنهوض بصحة األم
ة على التقدم الذي أحرزته مـن خـالل         وهنأت سرياليون اململكة العربية السعودي      -١١٤

  .التشريعات اجلديدة واإلصالحات املؤسسية والسياسات وعلى انضمامها إىل معاهدات دولية
وأشارت سنغافورة إىل التدابري املتخذة لتمكني النساء من تويل املناصب الـسياسية              -١١٥
  . وأشادت باجلهود املبذولة ملكافحة الفساد. والعامة
سلوفاكيا بانضمام اململكة العربية السعودية إىل الربوتوكولني االختيـاريني         ورحبت    -١١٦

التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية وبإشراك             
 بشأن احلد األدىن    ١٣٨األطفال يف الرتاعات املسلحة وإىل اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم           

وأعربت عن قلقها إزاء ارتفاع عدد حاالت اإلعدام والتقارير اليت تفيـد            . ستخداملسن اال 
  .رصَّبتطبيق عقوبة اإلعدام على القُ

وأشادت سلوفينيا بالتغريات اإلجيابية اليت أجرهتا اململكة العربية السعودية فيما يتعلق             -١١٧
بانضمامها إىل الربوتوكـولني    باالجتار بالبشر والتمييز ضد النساء، وباإلصالحات القضائية و       

االختياريني التفاقية حقوق الطفل املتعلقني ببيع األطفال واستغالهلم يف البغـاء ويف املـواد              
  . اإلباحية وبإشراك األطفال يف الرتاعات املسلحة

ورحب الصومال باألولوية الفائقة اليت توليها اململكة العربية السعودية حلقوق اإلنـسان،        -١١٨
  .مة بني الشريعة اإلسالمية والقانون الدويل حلقوق اإلنسان، والنهوض حبقوق النساءواملواء
وأشار جنوب السودان إىل إصالحات النظام القانوين والقضائي، خاصة من أجـل              -١١٩

  . زيادة مشاركة النساء، ورحب باجلهود اإلجيابية لتنظيم حالة العمال املرتليني
ألن اململكة العربية السعودية مل تكن قادرة على االمتثال         وأعربت إسبانيا عن أسفها       -١٢٠

ورحبـت  . اللتزاماهتا املتعلقة حبقوق األشخاص احملكوم عليهم باإلعدام، خاصة األطفـال         
  . بالتدابري املعتمدة ملكافحة العنف املرتيل

 وأشارت سري النكا إىل أن اململكة العربية السعودية بصدد النظر يف االنضمام إىل              -١٢١
العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية            

ورحبت باجلهود املبذولة لتعزيز مشاركة النساء يف احليـاة العامـة           . واالجتماعية والثقافية 
  .وحقوق العمال املرتليني
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ان وتعزيزها، وأشادت   وأشارت دولة فلسطني إىل اجلهود املبذولة حلماية حقوق اإلنس          -١٢٢
  . باالنضمام إىل عدة صكوك، ورحبت بتوقيع مذكرة التفاهم مع مفوضية حقوق اإلنسان

وأشار السودان إىل أن اململكة العربية السعودية جتلب العمال املهـاجرين وأشـاد               -١٢٣
  .باعتمادها تشريعات ملكافحة االجتار بالبشر

و أنه ارتفاع يف عدد حاالت اإلعدام وسألت        وأعربت السويد عن قلقها إزاء ما يبد        -١٢٤
  .عما إذا كان من املمكن إلغاء العقوبة البدنية

وأشارت بولندا إىل التقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت، مبا يف ذلك حماوالت حتـسني                -١٢٥
وأعربت عن قلقها إزاء ممارسة وصاية الذكور القانونية على النساء وإزاء الفصل . حالة النساء

  .  اجلنسني يف مكان العملبني
  .وقدمت اجلمهورية العربية السورية توصيات  -١٢٦
وأشادت طاجيكستان بعمل اململكة العربية السعودية يف حتسني نظامها القـضائي             -١٢٧

  .وتنفيذ تدابري حقوق اإلنسان وتعزيز تعليم النساء
والتقدم احملرز يف جمـال     وأشادت تايلند باعتماد التشريعات املتعلقة باالجتار بالبشر          -١٢٨

  . حقوق اإلنسان والعنف املرتيل واحلوار بني األديان والثقافات
ورحبت توغو مبذكرة التفاهم بني اململكة العربية الـسعودية ومفوضـية حقـوق               -١٢٩

اإلنسان وبالتشريعات املتعلقة باالجتار بالبشر وبالعمال املرتليني، وبالتدابري الـيت تـستهدف            
  .فالالنساء واألط

وأشادت تونس باجلهود املبذولة يف التصديق على عدد من االتفاقيـات الدوليـة،               -١٣٠
وشجعت اململكة العربية السعودية على مواصلة جهودها       . وباإلصالحات القانونية والقضائية  

  . يف مكافحة التمييز ضد النساء واملهاجرين يف جمال الصحة والتعليم والعمالة
يادة متكني النساء والتمست معلومات عن التدابري املتخذة لتعزيـز      وأشادت تركيا بز    -١٣١

  . واعتربت آليات تسجيل العمال املهاجرين ورصدهم إجيابية. حرية التعبري
وأشادت تركمانستان بالتدابري املعتمدة فيما يتعلق حبقوق اإلنسان، مبا فيها القوانني             -١٣٢

  .واملؤسسات اجلديدة
 العمال املهاجرين، أبرزت اململكة العربية الـسعودية تـصديقها   وفيما يتعلق حبقوق   -١٣٣

وذكرت أن العديد من القضايا اليت أُثـريت        . على اتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة      
فيما خيص املمارسات اليت تؤثر يف حالة النساء يف اململكة ُتعزى إىل تـصورات خاطئـة أو                 

ة تتناىف مع أحكام الشريعة اإلسالمية والقـوانني        معلومات غري صحيحة أو ممارسات مغلوط     
ولتصحيح هذه األمناط من السلوك، تكثف الدولة حالياً مساعيها لتعزيز التثقيف يف            . الوطنية

جمال حقوق اإلنسان كأداة فعالة إلذكاء الوعي االجتماعي حبقوق النساء واستئصال هـذه             
  .املمارسات املغلوطة من جذورها
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لكة العربية السعودية إىل أن وزارة الصحة تنفذ حالياً استراتيجية عشرية وأشارت املم  -١٣٤
وتنفذ اململكة خطة وطنيـة لنـشر       .  من أجل توفري الرعاية الصحية     ٢٠٢٠-٢٠١٠للفترة  

وُتدرس مفاهيم حقوق اإلنسان مـن      . ثقافة حلقوق اإلنسان تتماشى مع التزاماهتا التعاهدية      
  .يف مجيع مستويات التعليمقبيل املساواة والتسامح والعدل 

وفيما يتعلق باحلق يف حرية التعبري، ذكرت اململكة العربية السعودية أن اإلسالم هو               -١٣٥
والشريعة اإلسالمية متنع خطاب الكراهيـة أو       . السلطة الدينية واالجتماعية العليا يف اململكة     

لكة ملا يتعارض مع اإلسالم     ، وال ميكن القول إن رفض املم      "الشتم الديين "القدح يف الدين أو     
يشكل، من وجهة النظر القانونية، انتهاكاً حلرية الرأي والتعبري مبوجب اإلعالن العاملي حلقوق 

 من اإلعالن تنص على حدود مفروضة علـى احلقـوق           ٢٩ من املادة    ٢فالفقرة  . اإلنسان
م هذا احلكـم مـع   وينسج. واحلريات الفردية وختضعها لألخالق والنظام العام والرفاه العام  

مجيع وسـائل  ... تلتزم " من النظام األساسي للحكم يف اململكة اليت تنص على أن       ٣٩املادة  
التعبري بالكلمة الطيبة، وبأنظمة الدولة، وتسهم يف تثقيف األمة ودعم وحـدهتا، وُيحظـر              

 إىل كرامـة  يؤدي إىل الفتنة، أو االنقسام، أو ميس بأمن الدولة وعالقاهتا العامة، أو يسيء             ما
وحق التعبري حق نسيب وميكن أن خيضع للقيود اليت يقتـضيها القـانون؛             ". اإلنسان وحقوقه 

والدولة، حبكم وعيها مبصاحل شعبها، مؤهلة أكثر من غريها لتحديد احلاجة إىل فـرض أي               
  .قيود على حرية التعبري

اخلاطئـة الـواردة يف   ورفضت اململكة العربية السعودية رفضاً كلياً مجيع االهتامات          -١٣٦
البيان الذي أدىل به أحد الوفود ألهنا اعتربهتا حماولة إلخفاء احلقيقة بشأن انتهاكات حقـوق               

وشدد رئيس الوفد علـى أن اململكـة أبقـت    . اإلنسان اليت ارُتكبت ضد الشعب السوري 
لحج؛ وستبقي أبواهبا مفتوحة أمام مجيع احلجاج من مجيع البلدان، دون تسييس أي طلبات ل             

ورفض هبذه الكلمات اهتامات من قبيل حرمان احلجاج السوريني من أداء فريضة احلج ألهنم              
قد أدوا فعالً هذه الفريضة وإما أهنم ما زالوا يف البلد أو أهنم أهنوا مناسكهم ويوجـدون يف                  

  .وشدد رئيس الوفد أيضاً على أن اململكة تفي بالتزاماهتا الدولية. طريق العودة إىل بلدهم
واختتمت اململكة العربية السعودية بالتشديد على األمهيـة الـيت توليهـا لعمليـة                -١٣٧

االستعراض الدوري الشامل وعلى تعهدات اململكة بالتقيد بالتزاماهتا الدولية املتعلقة حبقـوق            
  .اإلنسان بدراسة مجيع التعليقات والتوصيات وبالرد عليها يف الوقت املناسب
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  **أو التوصيات/ات واالستنتاج  -ياًثان  
ستدرس اململكة العربية السعودية التوصيات التالية وستقدم الردود يف الوقـت             -١٣٨

املناسب، ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة اخلامسة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان يف             
  .٢٠١٤مارس /آذار

ة دعوة اململكة العربية السعودية إىل االنضمام إىل الصكوك الدولي          -١-١٣٨
  ؛)بنن(األخرى حلقوق اإلنسان 

التصديق على الصكوك الرئيسية حلقوق اإلنسان اليت ليست بعد           -٢-١٣٨
  ؛)توغو(طرفاً فيها 

مواصلة النظر يف اختاذ التدابري الالزمة إلجياد املنـاخ املناسـب             -٣-١٣٨
لالنضمام إىل الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان اليت ليست بعـد دولـة طرفـاً              

  ؛)اكوب( فيها
ــة   -٤-١٣٨ ــاحلقوق املدني ــدويل اخلــاص ب ــضمام إىل العهــد ال االن

  ؛)السويد( والسياسية
تسريع االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية           -٥-١٣٨

  ؛ )١()تونس(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
توكـول االختيـاري ملناهـضة      النظر يف التصديق علـى الربو       -٦-١٣٨

  ؛ )٢()تونس( التعذيب
إحراز تقدم إضايف من خالل االنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص             -٧-١٣٨

باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             
واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري التفاقيـة مناهـضة التعـذيب          

ختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة           والربوتوكول اال 
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

__________ 

 .مل ُتحرر االستنتاجات والتوصيات  **  
تسريع انضمامها إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         "التوصية بالصيغة اليت ُتليت يف جلسة التحاور         )١(

فاقية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري الت          
 ".مناهضة التعذيب ونظام روما األساسي

تسريع انضمامها إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة         "التوصية بالصيغة اليت ُتليت يف جلسة التحاور         )٢(
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكول االختياري التفاقية           

 ".  ونظام روما األساسيمناهضة التعذيب
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التصديق على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية           -٨-١٣٨
والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والربوتوكـول         

وكول االختياري التفاقية القـضاء     االختياري التفاقية مناهضة التعذيب والربوت    
على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وتوقيع الربوتوكول االختيـاري الثالـث            

  ؛)ألبانيا(التفاقية حقوق الطفل املتعلقة بإجراء تقدمي البالغات 
مواصلة البحث عن إمكانيات توسيع التزاماهتا الدولية، وعلـى           -٩-١٣٨

هد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية      اخلصوص النظر يف التصديق على الع     
  ؛)التفيا(ونظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية 

بذل قصارى جهدها لتصبح طرفاً يف املعاهدات الدولية األساسية           -١٠-١٣٨
حلقوق اإلنسان، مثل العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

خلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية والربوتوكـول         والثقافية والعهد الدويل ا   
  ؛)مجهورية كوريا(االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

اقيات دولية أخرى،   مواصلة جهودها الرامية إىل االنضمام إىل اتف        -١١-١٣٨
ال سيما العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلـاص            

  ؛)العراق(باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
مواصلة النظر يف التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق       -١٢-١٣٨

دية واالجتماعية والثقافية   اإلنسان، خاصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصا      
  ؛ )رومانيا(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

النظر يف التصديق دون حتفظات على العهـد الـدويل اخلـاص              -١٣-١٣٨
باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية             

عدد من اتفاقيات حقوق    واالجتماعية والثقافية ومراجعة ورفع التحفظات على       
  ؛)سلوفينيا(اإلنسان املعارضة ألهداف وأغراض املعاهدات 

تعجيل التصديق على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق املدنيـة             -١٤-١٣٨
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كما         

  ؛)٣()ملديف(الدوري الشامل قبلتهما احلكومة يف اجلولة األوىل من االستعراض 
تسريع النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             -١٥-١٣٨
والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           املدنية

  ؛)تايلند(والثقافية 
__________ 

مواصلة التصديق على الصكوك الدولية الرئيسية حلقوق       "التوصية بالصيغة اليت ُتليت يف جلسة التحاور هي          )٣(
اإلنسان، خاصة العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الـدويل اخلـاص              

 ".  باحلقوق املدنية والسياسية
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التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة والـسياسية             -١٦-١٣٨
  ؛)ليتوانيا) (فرنسا( اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل

النظر يف التصديق املبكر على العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق             -١٧-١٣٨
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

  ؛ )٤()اليابان(والثقافية 
عهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق        النظر يف التصديق على ال      - ١٨- ١٣٨
والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           املدنية

  ؛ )٥()إسبانيا(والثقافية 
النظر يف التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة             -١٩-١٣٨

والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          
ذلك على االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهـاجرين وأفـراد            وك

  ؛ )٦()باراغواي(أسرهم 
النظر يف التصديق على مزيد من االتفاقيات األساسـية حلقـوق             -٢٠-١٣٨

اإلنسان، مبا يف ذلك االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال املهـاجرين             
  ؛)الفلبني(وأفراد أسرهم 

النظر يف التصديق على نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائيـة            -٢١-١٣٨
الدولية أو االنضمام إليه، وتنفيذه كامالً على الصعيد الوطين، واالنـضمام إىل            

  ؛ )٧()سلوفاكيا(اتفاق االمتيازات واحلصانات 
االنضمام إىل نظام روما األساسي وكذلك إىل االتفـاق املتعلـق          -٢٢-١٣٨

  ؛)أوروغواي(اجلنائية الدولية وحصاناهتا بامتيازات احملكمة 
التصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلرية النقابيـة            -٢٣-١٣٨

؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حق التنظيم        )٨٧رقم  (ومحاية حق التنظيم    
؛ واتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن احلد األدىن        )٩٨رقم  (واملفاوضة اجلماعية   

  ؛)أروغواي) (١٣٨رقم (الستخدام السن 
__________ 

التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         "غة اليت ُتليت يف جلسة التحاور هي        التوصية بالصي  )٤(
 ".والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية

التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         "التوصية بالصيغة اليت ُتليت يف جلسة التحاور هي          )٥(
 ".ة والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافيةوالسياسي

التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة         "التوصية بالصيغة اليت ُتليت يف جلسة التحاور هي          )٦(
ـ             ة والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكذلك على االتفاقية الدولي

 ".حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم
التصديق على نظام روما األساسـي للمحكمـة اجلنائيـة          "التوصية بالصيغة اليت ُتليت يف جلسة التحاور هي          ) ٧(

 ".الدولية أو االنضمام إليه، وتنفيذه كامالً على الصعيد الوطين، واالنضمام إىل اتفاق االمتيازات واحلصانات
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إحراز مزيد من التقدم من خالل سحب حتفظاهتا علـى اتفاقيـة             -٢٤-١٣٨
القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقـوق الطفـل واتفاقيـة              

  ؛)اجلمهورية التشيكية(القضاء على التمييز العنصري 
لى مجيع أشكال التمييـز     سحب التحفظات على اتفاقية القضاء ع       -٢٥-١٣٨

؛ وسحب التحفظات العامة على اتفاقية القضاء علـى مجيـع           )فرنسا(ضد املرأة   
؛ ورفع التحفظ العام على اتفاقية القضاء علـى         )إسبانيا(أشكال التمييز ضد املرأة     

؛ )النمـسا (مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وتعديل التشريعات الوطنية وفقاً لذلك           
لتوصيات اليت قدمتها اللجنة املعنية باتفاقية القضاء علـى مجيـع           ومواصلة تنفيذ ا  

 بشأن القضايا املتبقية، ال سيما سـحب        ٢٠٠٨أشكال التمييز ضد املرأة يف سنة       
  ؛)فنلندا(التحفظات العامة على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ري التفاقية القـضاء    النظر يف التصديق على الربوتوكول االختيا       -٢٦-١٣٨
  ؛ )٨()إسبانيا(على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

مواصلة العمل ملواءمة إطارها القانوين مع الصكوك الدولية الـيت     -٢٧-١٣٨
  ؛)نيكاراغوا(هي طرف فيها 

مواصلة استعراضها اجلاري لقوانينها الوطنية لضمان متاشيها مع          -٢٨-١٣٨
  ؛)تركمانستان(دويل حلقوق اإلنسان التزاماهتا يف جمال القانون ال

مواصلة اإلصالحات بغية ضمان تعزيز حقوق اإلنسان للـشعب           -٢٩-١٣٨
  ؛)بنن(السعودي ومتتعه هبا 

سن وتعزيز القوانني اليت تنص على احلق يف التعليم، واختاذ تدابري             -٣٠-١٣٨
  ؛)ملديف(فعالة حلماية حقوق الطفل 

لية لتعزيز ومحاية حقـوق النـساء       مواصلة تعزيز التشريعات احمل     -٣١-١٣٨
  ؛)بوتان(واألطفال والعمال املرتليني والعمال املهاجرين 

مواصلة جهودها الرامية إىل مواءمة تشريعاهتا الوطنية مع القـانون            -٣٢-١٣٨
الدويل حلقوق اإلنسان، ويف هذا الصدد، رفع التحفظ العام على اتفاقية القـضاء             

ملرأة وإعادة النظر يف السياسات اليت حتد من حقوق         على مجيع أشكال التمييز ضد ا     
  ؛)الربازيل(النساء يف التصرف كأعضاء مستقلني ومتساوين يف اجملتمع السعودي 

جترمي قتل اإلناث وفقاً للمعايري الدولية واالمتثال عموماً للتوصية           -٣٣-١٣٨
  ؛)ادورإكو( الصادرة عن جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة ١٩العامة رقم 

__________ 

 ".التصديق على بروتوكوهلا االختياري"بالصيغة اليت ُتليت يف جلسة التحاور هي التوصية  )٨(
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إلغاء وتعديل أو اعتماد تشريعات وتدابري وممارسـات لـضمان            -٣٤-١٣٨
القضاء الفعلي على مجيع أشكال التمييز القـانوين ضـد النـساء وللـسماح              
مبشاركتهن الكاملة يف اجملتمع، مبا يف ذلك صنع القرار والعمليـات الـسياسية،       

  ؛)كندا(على قدم املساواة مع الرجال 
تنفيذ قانون حيظر مجيع حاالت زواج األطفال والزواج        اعتماد و   -٣٥-١٣٨

املبكر والزواج القسري، بوسائل منها اعتماد سن قانوين أدىن للبلـوغ بقـصد             
الزواج، وتدابري أخرى حلماية وإنفاذ حقوق النساء املتعلقة بالزواج واالختيـار           

  ؛)كندا(والرضا احلر والكامل 
للزواج للرجال والنساء علـى      عاماً كسن أدىن     ١٨اعتماد سن     -٣٦-١٣٨

  ؛)أملانيا(السواء 
تدوين قانوهنا اجلنائي جلعله متماشياً مع القوانني واملعايري الدولية،           -٣٧-١٣٨

اململكة املتحدة لربيطانيا (وضمان تطبيقه تطبيقاً فعاالً بواسطة قضاء مستقل ونزيه  
  ؛)العظمى وأيرلندا الشمالية

ماشى مع املعـايري الدوليـة حلقـوق        اعتماد قانون عقوبات يت     -٣٨-١٣٨
  ؛)سلوفينيا( اإلنسان
إصدار قانون جنائي وتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية لالمتثـال           -٣٩-١٣٨

  ؛)النمسا(للقانون الدويل حلقوق اإلنسان 
إصدار قانون عقوبات حيدد بوضوح اجلرائم اجلنائيـة وإنـشاء            -٤٠-١٣٨

 ١٨ارتكبوا جرائم وهم دون سن      مذكرة بشأن حاالت إعدام األشخاص الذين       
  ؛)الربازيل(عاماً 
النظر، يف سياق مواصلة إصالحاهتا القضائية والتشريعية، يف وضع           -٤١-١٣٨

  ؛)هنغاريا(واعتماد قانون جنائي يضمن حماكمة اجلرائم بطريقة متساوية وموضوعية 
ر اعتماد قانون جنائي حيدد بوضوح عدد اجلرائم اجلنائية اليت تؤث           -٤٢-١٣٨

يف النساء والفتيات، ويشمل مبادئ توجيهية واضحة بشأن آليـات اإلنفـاذ،            
  ؛)شيلي(وهيئات الرصد والتنسيق، والعقوبات املفروضة على اجلناة 

اختاذ خطوات ملواءمة النظام اجلنائي ونظام اإلجراءات اجلنائية مع           -٤٣-١٣٨
وضوح اجلـرائم ذات    املعايري الدولية، بوسائل منها اعتماد قانون عقوبات حيدد ب        

  ؛)كوستاريكا(الصلة والعقوبات املقابلة هلا 
مواصلة اجلهود املتعلقة حبقوق الطفل، ال سـيما فيمـا خيـص              -٤٤-١٣٨

  ؛)اليونان(مكافحة االجتار باألطفال 
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صياغة وتنفيذ قانون عقوبات وتعديل قانون اإلجراءات اجلنائية          -٤٥-١٣٨
انون الدويل، مبا يف ذلك حظـر العقوبـات         لالمتثال جلميع التزاماهتا مبوجب الق    

  ؛)كندا(البدنية وحاالت إعدام اجملرمني األحداث اجلائزة قضائياً 
تعزيز اإلصالحات التشريعية بني إصالحات أخرى باختاذ التـدابري           -٤٦-١٣٨

الالزمة لضمان السماح، على املدى القصري وكذلك من الناحية القانونية والعمليـة،         
  ؛)هولندا(غري حكومية معنية حبقوق اإلنسان مستقلة متاماً بتسجيل منظمات 

اعتماد قوانني حلماية حرية تكوين اجلمعيـات وحريـة التعـبري             -٤٧-١٣٨
واحلرية الدينية، وإعطاء مجيع األفراد أساساً قانونياً لتـشكيل منظمـات غـري             

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(حكومية دون تدخل أي جهة 
إصدار لوائح اجملتمع املدين لتفعيل العمل املدين يف جماالت         تسريع    -٤٨-١٣٨

محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها وتنمية قدرات العمال يف جمال حقوق اإلنـسان            
  ؛)دولة فلسطني(وضمان عملهم يف جو من احلرية واالستقاللية 

اعتماد قانون للمنظمات غري احلكومية ينبغي أن يأخذ يف االعتبار            -٤٩-١٣٨
اجلهات املعنية يف اجملتمع املدين ويوفر إطاراً ميكن من تنمية اجملتمع املدين يف             آراء  

  ؛)أملانيا(اململكة العربية السعودية 
حتديد إطار زمين لسن وتنفيذ قانون لتكوين اجلمعيـات حيتـرم             -٥٠-١٣٨

  ؛)أيرلندا(املعايري الدولية حلقوق اإلنسان 
  ؛)ليتوانيا(أن تكوين اجلمعيات مضاعفة جهودها إلصدار قانون بش  -٥١-١٣٨
 لضمان حرية الرأي والتعـبري وكـذلك        ٢٠١١مراجعة قانون     -٥٢-١٣٨

  ؛)فرنسا(حرية تكوين اجلمعيات والتجمع السلمي 
مواءمة تشريعاهتا الداخلية مع احلق يف حرية التعـبري وتكـوين             -٥٣-١٣٨

 مجيـع   اجلمعيات والتجمع، وسن وتنفيذ قانون بشأن تكوين اجلمعيات ميكـن         
املنظمات غري احلكومية من العمل بشكل قانوين، دون مـضايقة ودون تـدخل             

  ؛)اجلمهورية التشيكية(حكومي ال مربر له 
اختاذ تدابري لتعزيز بيئة متكينية للمجتمع املدين، بوسـائل منـها             -٥٤-١٣٨

القيام، قبل االستعراض الدوري الشامل املقبل، بسن وتنفيذ قانون بشأن تكوين           
يات للسماح بإنشاء مجعيات ومنظمات جمتمع مدين مـستقلة وتـسجيلها           اجلمع

  ؛)كندا(بشكل قانوين 
النظر يف وضع قانون خاص لألحوال الشخصية يساهم يف تعزيز            -٥٥-١٣٨

  ؛)املغرب(حقوق النساء 
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  ؛)إسبانيا(اعتماد تدابري قانونية لتجرمي العنف ضد النساء   -٥٦-١٣٨
وبوجه خاص إدراج   . حتسني حقوق النساء  مواصلة العمل من أجل       -٥٧-١٣٨

  ؛)سرياليون(مبدأ املساواة بني الرجال والنساء يف القانون وحظر زواج األطفال 
مواصلة النظر يف إدراج مبادئ املساواة بني النساء والرجـال يف             -٥٨-١٣٨

القوانني ذات الصلة وعند وجود هذه املبادئ، تنظيم محلة ملزيد من الفهم والوعي             
  ؛)تايلند(امة اجلمهور واملسؤولني من أجل التنفيذ الفعال هلذه القوانني بني ع
إنشاء مؤسـسة وطنيـة حلقـوق اإلنـسان وفقـاً ملبـادئ               - ٥٩- ١٣٨
  ؛)أوروغواي(  باريس
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز األساس املؤسـسي والقـانوين            -٦٠-١٣٨

  ؛)أوزبكستان(حلماية حقوق اإلنسان 
ة حقوق اإلنسان على أساس عمل إلذكـاء الـوعي          تنمية ثقاف   -٦١-١٣٨

  ؛)أوزبكستان(وبرنامج تثقيفي 
مواصلة اجلهود اإلجيابية لبناء ثقافة قائمة  على مبـادئ حقـوق      -٦٢-١٣٨

  ؛)كوبا(اإلنسان 
تعزيز سيادة القانون واحلكم الرشيد يف انـسجام مـع الثقافـة              -٦٣-١٣٨

نوين وبناء قدرات الوكاالت الوطنيـة      التقليدية للبلد، ال سيما بشأن اإلنفاذ القا      
  ؛)فييت نام(املعنية حبقوق اإلنسان 

مواصلة اعتماد تدابري قانونية وسياسية، إىل جانب تنظيم محـالت            -٦٤-١٣٨
للتوعية والتحسيس على نطاق واسع اهلدف منها مواصلة إحراز تقدم حنو املساواة            

  ؛)باراغواي(اسة والتعليم بني اجلنسني، ال سيما يف جمال األسرة والعمل والسي
مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز التثقيف والتوعية يف جمال حقوق   -٦٥-١٣٨

اإلنسان يف البلد، بوسائل منها إدراج حقوق اإلنسان والقانون الدويل حلقـوق            
  ؛)أرمينيا(اإلنسان يف املناهج املدرسية واجلامعية 

 اإلنـسان بإدراجهـا يف      مواصلة تعزيز التثقيف يف جمال حقوق       -٦٦-١٣٨
  ؛)جيبويت(املناهج املدرسية 

تعزيز التثقيف والتدريب يف جمال حقوق اإلنـسان يف املنـاهج             -٦٧-١٣٨
  ؛)السنغال(املدرسية 

مواصلة اختاذ التدابري وحتديد برامج التوعية الراميـة إىل تعزيـز             -٦٨-١٣٨
 إىل الـتخلص مـن      حقوق النساء يف خمتلف الدوائر، مبا فيها الربامج اليت ترمي         

  ؛)مصر(اخللط بني الشريعة اإلسالمية واملعايري الثقافية السلبية 
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وضع برامج تدريبية للقضاة تركز علـى االلتزامـات الدوليـة             -٦٩-١٣٨
  ؛)سرياليون(للمملكة العربية السعودية يف جمال حقوق اإلنسان 

ليـات  ضمان وصول ضحايا إساءة املعاملة يف املرتل فـوراً إىل آ        -٧٠-١٣٨
احلماية واجلرب، بوسائل منها توفري املأوى للضحايا، وضمان التحقيق يف حاالت           

  ؛)فنلندا(إساءة املعاملة، وتدريب املسؤولني املكلفني بإنفاذ القانون 
مواصلة تعزيز املساواة يف املعاملة بني النساء والرجال بزيادة محالت            -٧١-١٣٨

  ؛)كمبوديا(نسني، ال سيما بشأن حقوق النساء التوعية الوطنية بشأن املساواة بني اجل
زيادة مساعيها فيما يتعلق باألنشطة السلـسة واملنتجـة الـيت             -٧٢-١٣٨

هبا اللجنة الوطنية ملكافحة الفساد واللجنة الدائمـة ملكافحـة االجتـار             تضطلع
  ؛)أذربيجان(باألشخاص 

ـ         -٧٣-١٣٨ ال املرتلـيني   تثقيف العمال املرتليني بشأن اللوائح املتعلقة بالعم
بإتاحتها جبميع اللغات واختاذ مجيع التدابري الالزمة لتنفيذ اللـوائح يف املمارسـة        

  ؛)البحرين(العملية 
سن آليات إجرائية لتطبيق قانون محاية الطفل ومواصـلة تنفيـذ             -٧٤-١٣٨

  ؛)سلوفينيا(برامج للتوعية املتعلقة مبكافحة العنف املرتيل 
وضع واعتماد سياسات وطنية للمساواة بني      البحث عن إمكانية      -٧٥-١٣٨

اجلنسني وفقاً للصكوك الدولية اليت انضمت إليها اململكة العربية الـسعودية يف            
  ؛)كولومبيا(هذا اجملال 

مواصلة تطبيق التوصيات اليت قبلتها يف االسـتعراض الـدوري            -٧٦-١٣٨
  ؛)إسبانيا (٢٠٠٩الشامل لعام 

ة توصيات االستعراض الدوري الشامل     إنشاء آليات تسمح مبتابع     -٧٧-١٣٨
وبالتحقق من تنفيذ املعايري والتدابري املعتمدة لتعزيز املساواة يف احلقـوق ومـن             

  ؛)كولومبيا(تأثريها 
مواصلة التعاون مع األمم املتحدة وآلياهتا يف جماالت التـدريب            -٧٨-١٣٨

  ؛)الكويت(التقين املتعلق حبقوق اإلنسان 
باآلليات ذات الصلة املتعلقة بالتقدم الـذي أحرزتـه         إخطار اجمللس     -٧٩-١٣٨

  ؛)رومانيا(اململكة يف جمال نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتثقيف يف جمال حقوق اإلنسان 
إنشاء برامج وخطط لتعزيز التدريب وزيادة الوعي بني العمال يف           -٨٠-١٣٨

  ؛)قطر(جمال مكافحة االجتار بالبشر 
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 يعود باملنفعة املتبادلة مع آلية األمم املتحدة        مواصلة تعاوهنا الذي    -٨١-١٣٨
  ؛)الصني(حلقوق اإلنسان 

خفض حجم العمل املتـأخر يف تقـدمي التقـارير إىل هيئـات               -٨٢-١٣٨
  ؛)تشاد( املعاهدات

تقدمي مجيع التقارير املتأخرة إىل هيئات املعاهـدات واالسـتجابة           -٨٣-١٣٨
  ؛)سرياليون(ة منذ أمد بعيد لطلبات الزيارة اليت قدمتها اإلجراءات اخلاص

توجيه دعوة دائمة إىل مجيع اإلجـراءات اخلاصـة املواضـيعية             -٨٤-١٣٨
  ؛)البوسنة واهلرسك(

االستجابة لطلبات زيارة البلد املقدمة من اإلجـراءات اخلاصـة           -٨٥-١٣٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(

قرر اخلاص  دعوة املقرر اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين وامل         -٨٦-١٣٨
  ؛)شيلي(املعين بأشكال الرق املعاصرة إىل تقييم حالة العمال املهاجرين املرتليني 

  ؛)ألبانيا(تعزيز التعاون مع اإلجراءات اخلاصة املعنية حبقوق اإلنسان   -٨٧-١٣٨
مواصلة تعزيز تعاوهنا مع اإلجراءات اخلاصة التابعة جمللس حقوق           -٨٨-١٣٨

بات الزيارة املعلقة والنظر يف هناية األمـر يف توجيـه           اإلنسان باالستجابة إىل طل   
  ؛)التفيا(دعوة دائمة إىل مجيع املكلفني بواليات يف إطار اإلجراءات اخلاصة 

توجيه دعوة إلجراء زيارة إىل الفريق العامل املعين بقضية التمييز            -٨٩-١٣٨
  ؛)املكسيك(ضد املرأة يف القانون ويف املمارسة 

تعاون البناء مع مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق        مواصلة ال   -٩٠-١٣٨
اإلنسان لبناء القدرات الوطنية من أجل محاية حقوق اإلنسان وتعزيزها يف إطـار   

  ؛)قطر (٢٠١٢مذكرة التفاهم املوقعة بينهما يف عام 
مواصلة التعاون مع مفوضية حقوق اإلنسان من أجـل حتـسني             -٩١-١٣٨

  ؛)رومانيا(قوق اإلنسان قدرات املؤسسات الوطنية حل
وضع حد جلميع أشكال التمييز ضد املرأة، سواء يف القـانون أو        -٩٢-١٣٨

  ؛)بلجيكا(املمارسة 
مواصلة إبداء مزيد من االهتمام بالتمييز ضـد املـرأة، وأيـضاً           -٩٣-١٣٨

  ؛)جنوب السودان(مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة التمييز ضد املرأة 
ق اإلنسان جلميع األفراد دون أي متييز على أسـاس          محاية حقو   -٩٤-١٣٨

  ؛)فرنسا(نوع اجلنس أو األصل أو الدين أو األعراف 
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  ؛)النرويج(منح هوية قانونية كاملة جلميع النساء املقيمات يف اململكة   -٩٥-١٣٨
مواصلة جهودها بغية ضمان املساواة بني اجلميع أمام القـانون            -٩٦-١٣٨

  ؛)توغو(وية للنساء والرجال وضمان حقوق مواطنة متسا
إطالق محالت توعية إضافية هتدف إىل تعزيز درجة الوعي حبقوق            -٩٧-١٣٨

  ؛)عمان(النساء والتصدى للخلط بني الشريعة واألمناط الثقافية السلبية 
اختاذ مزيد من التدابري حلماية حقوق املرأة وتعزيزها، خاصـة يف             -٩٨-١٣٨

  ؛)تركمانستان(لصحة واألهلية القانونية جمال عمالة اإلناث والتعليم وا
مواصلة التدابري الرامية إىل استئصال القوالب النمطية األبويـة           -٩٩-١٣٨

واجلنسانية القائمة، فيما يتعلق بأدوار الرجال والنساء ومسؤولياهتم يف األسـرة           
  ؛)األرجنتني(واجملتمع 
  ؛)ركالدامن(اختاذ خطوات عاجلة إللغاء نظام الوصاية   -١٠٠-١٣٨
مواصلة بذل جهود إللغاء ممارسة وصاية الذكور علـى النـساء      -١٠١-١٣٨

  ؛)مجهورية كوريا(
تفكيك نظام وصاية الذكور والسماح للنـساء حبريـة الـسفر             -١٠٢-١٣٨

والعمل والدراسة والتزوج والوصول إىل الرعاية الصحية وغريها من اخلـدمات           
  ؛)أستراليا(العامة 
 اجلاري واعتماد مزيد من اخلطـوات لتحقيـق         مواصلة التقدم   -١٠٣-١٣٨

  ؛)نيوزيلندا(املساواة بني اجلنسني، ال سيما إلغاء نظام وصاية الذكور 
  ؛)سويسرا(وضع حد مبرسوم ملكي لنظام وصاية الذكور على النساء   -١٠٤-١٣٨
اختاذ خطوات إلزالة نظام الوصاية عندما تؤدي إىل حـد مـن              -١٠٥-١٣٨

  ؛)كوستاريكا(ا الكاملني حبقوقها وحريتها ممارسة املرأة ومتتعه
املضي يف إصدار القوانني الالزمة من أجل إلغاء نظـام وصـاية              -١٠٦-١٣٨

الذكور، وينبغي يف الوقت نفسه تصحيح القوالب النمطية اليت تـؤثر يف متتـع              
  ؛)اليونان(النساء حبقوقهن، مبا يف ذلك قانون أحواهلن الشخصية 

  ؛)إيطاليا(اية الذكور بالنسبة للبالغات إلغاء نظام وص  -١٠٧-١٣٨
كخطوة للنهوض حبالة النساء، إلغـاء مبـدأ الوصـاية علـى              -١٠٨-١٣٨
  ؛)السويد( النساء
اختاذ تدابري إلهناء ممارسة الوصاية وإلغاء األحكام القانونية القائمة           -١٠٩-١٣٨

  ؛)السنغال(اليت تقتضي إذناً من الوصي 
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 حد لنظام وصاية الذكور علـى النـساء         مضاعفة اجلهود لوضع    -١١٠-١٣٨
وتصحيح القوالب النمطية السلبية واملمارسـات الثقافيـة الـيت متيـز ضـد              

وتنفيذ التغيريات التشريعية الالزمة، مبا يف ذلك السماح للنساء بقيـادة            النساء
  ؛)أوروغواي(السيارات 

قـدم  السماح للنساء باملشاركة يف اجملتمع مشاركة كاملة وعلى           -١١١-١٣٨
املساواة بإلغاء نظام الوصاية وتعيني النساء يف مراكز السلطة وزيادة حرية التنقل            

  ؛)اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية(
حظر طلب موظفي احلكومة إىل النساء أن يقدمن إذناً للـسماح             -١١٢-١٣٨

كاوى املتعلقـة   هلن بقضاء أعماهلن الرمسية، خاصة يف حاالت من قبيل رفع الش          
  ؛)أيرلندا(بالعنف املرتيل 

مواصلة اجلهود لتعزيز املساواة بني اجلنسني وتعزيز دور النـساء            -١١٣-١٣٨
  ؛)أوكرانيا(يف اجملتمع 

  ؛)سري النكا(مواصلة اجلهود لتعزيز متكني النساء ومحاية حقوقهن   -١١٤-١٣٨
بـروين  (طفال  مواصلة جهودها اجلارية حلماية حقوق النساء واأل        -١١٥-١٣٨

  ؛)دار السالم
اعتماد تدابري مناسبة وملموسة ملعاجلة مسألة التمييز ضد العمال           -١١٦-١٣٨

  ؛)أوغندا(املهاجرين واستغالهلم 
مراعاة اجلزء الوارد يف التقرير الوطين بشأن مكافحـة التمييـز             -١١٧-١٣٨

ذ الفعـال   وتعزيز حرية الرأي والتعبري، وتعزيز اإلجراءات من أجل ضمان التنفي         
  ؛)األرجنتني(لتشريعات مكافحة التمييز والعنف الديين 

  ؛)باراغواي(إلغاء عقوبة اإلعدام   -١١٨-١٣٨
؛ واعتماد وقف   )سلوفينيا(إعالن وقف اختياري لعقوبة اإلعدام        -١١٩-١٣٨

؛ وتطبيق وقف اختياري لعقوبـات اإلعـدام        )السويد(اختياري لعقوبة اإلعدام    
؛ والتقيد باالجتاه العاملي املنـاهض      )إيطاليا(ع االجتاه الدويل    حبكم الواقع، متشياً م   

  ؛)بولندا(لعقوبة اإلعدام بتطبيق وقف اختياري على تنفيذها 
النظر كخطوة أوىل يف تطبيق وقف اختياري لعقوبـة اإلعـدام             -١٢٠-١٣٨

؛ واعتماد وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام كخطوة        )سلوفاكيا(هبدف إلغائها   
  ؛)إسبانيا(إللغائها أوىل 
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. إعالن وقت مؤقت لعقوبة اإلعدام هبدف إلغائها يف هناية املطاف           -١٢١-١٣٨
ويف انتظار ذلك، اختاذ اخلطوات املناسبة للحد من تطبيـق عقوبـة اإلعـدام،              

  ؛)أملانيا(ومراعاة األصول القانونية يف مجيع اإلجراءات القضائية 
عدام واالنضمام إىل الربوتوكول    إعالن وقف اختياري لعقوبة اإل      -١٢٢-١٣٨

  ؛)أستراليا(االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 
بذل مزيد من اجلهود لزيادة شفافية وانفتاح اإلجراءات القانونية           -١٢٣-١٣٨

  ؛)إيطاليا(اليت تنظر يف أحكام اإلعدام 
عدام بغيـة إلغائهـا، ويف      تطبيق وقف اختياري لتطبيق عقوبة اإل       -١٢٤-١٣٨

غضون ذلك، التوقف فوراً عن فرض عقوبة اإلعدام على كل مـن هـم دون               
 عاماً؛ ومواءمة القانون واملمارسات القضائية مع الـضمانات الدوليـة           ١٨ سن

  ؛)ليتوانيا(للمحاكمة العادلة وخفض عدد اجلرائم اليت ُيعاقب عليها باإلعدام 
قوبة اإلعدام وتعليق تطبيق عقوبة اإلعدام      إنشاء عقوبات بديلة لع     -١٢٥-١٣٨

على اجلرائم األقل خطورة وعلى األشخاص الذين كانوا قصر وقت ارتكـاب            
  ؛)فرنسا(اجلرائم، هبدف وقف اختياري لتنفيذ أحكام اإلعدام 

إلغاء عقوبة اإلعدام جلميع األشخاص الـذين ُيعتـربون قـّصراً       -١٢٦-١٣٨
 وضمان عدم فرض عقوبة اإلعـدام علـى         ؛)سويسرا(مبوجب القانوين الدويل    

  ؛)النمسا( عاماً ١٨اجلرائم املرتكبة من أشخاص دون سن 
اإلحجام عن فرض عقوبة اإلعدام والعقوبة البدنية والسجن مـدى            -١٢٧-١٣٨

  ؛)اجلمهورية التشيكية( عاماً ١٨احلياة على اجلرائم اليت يرتكبها أشخاص دون سن 
  ؛)ألبانيا(عدام والعقوبة البدنية على األحداث إلغاء تطبيق عقوبة اإل  -١٢٨-١٣٨
؛ وإلغاء العقوبات البدنية )سويسرا(إلغاء العقوبة البدنية إلغاء تاماً    -١٢٩-١٣٨

  ؛)السويد(مثل اجللد والبتر 
إهناء ممارسة إعدام األطفال ومواءمة القانون واملمارسات القضائية          -١٣٠-١٣٨

  ؛)النرويج(ايري الدولية مع ضمانات احملاكمة العادلة يف املع
مواصلة تدابريها الرامية إىل مكافحة االجتار بالبشر مـن خـالل      -١٣١-١٣٨

  ؛)كمبوديا(االجتار باألشخاص ) جرائم(التنفيذ الفعال لقانون مكافحة 
ضمان محاية ضحايا االجتار بالبشر، ال سيما األطفـال، بتقـدمي             -١٣٢-١٣٨

تماعي، وبالنهوض بالتعاون مع البلـدان      املساعدة وخدمات إعادة اإلدماج االج    
  ؛)مجهورية مولدوفا(األصلية وبلدان العبور 

النظر يف قضايا االجتار باألطفال املستغلني واملستخدمني لغـرض           -١٣٣-١٣٨
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(التسول، بالتعاون مع البلدان األصلية 
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 ضد الفئات األكثـر     مواصلة اجلهود الرامية إىل مكافحة العنف       -١٣٤-١٣٨
  ؛)لبنان(استضعافاً، ال سيما النساء 

اختاذ تدابري إضافية من أجل التنفيذ الكامل والفعـال للقـانون             -١٣٥-١٣٨
ينص على آليات اإلنفاذ واجلرب للنساء واألطفال الذين يواجهون العنـف            الذي

  ؛)ليتوانيا(املرتيل 
العنف ضد املرأة، مبا يف     إنفاذ التشريعات اليت جترم مجيع أشكال         -١٣٦-١٣٨

ذلك قانون احلماية من الضرر، وإنشاء نظام لتجميع البيانات بانتظام بشأن هذه            
  ؛)مجهورية مولدوفا(اجلرائم 
إعادة تأكيد توصياهتا بضمان احلق يف حرية التعـبري والوجـدان           -١٣٧-١٣٨

ألحكـام  جلميع ممثلي اجملتمع املدين، مبا يف ذلك األقليات الدينيـة، ومراجعـة ا            
  ؛)سويسرا(الصادرة ضد السجناء الذين أُدينوا لتعبريهم حبرية عن آرائهم 

  ؛)إيطاليا(مضاعفة جهودها للتصدي ملمارسة الزواج القسري واملبكر   -١٣٨-١٣٨
مواصلة محاية وتعزيز حقوق املسجونني جلعل ظروف وأمـاكن           -١٣٩-١٣٨

  ؛)جيبويت(االحتجاز أكثر إنسانية 
 احلقيقي والكامل مبا تعهدت به عمالً باالتفاقية الدوليـة          االلتزام  -١٤٠-١٣٨

ملناهضة جتنيد املرتزقة واستخدامهم ومتويلهم وتدريبهم ألن هلذه األنشطة آثـاراً           
  ؛)اجلمهورية العربية السورية(مدمرة على حقوق اإلنسان 

مواصلة جهودها إلصالح النظام القضائي وممارساته ومواصـلة          -١٤١-١٣٨
لطرق اليت ُتواءم هبا بعض األحكام القانونية مع املعايري الدولية حلقوق           النظر يف ا  
  ؛)قربص(اإلنسان 
مواصلة أنشطتها يف جمال اإلصالحات القـضائية والتـشريعية           -١٤٢-١٣٨

  ؛)أذربيجان(لتسريع وترية االدعاء وإنفاذ األحكام 
مايـة  اختاذ مزيد من اخلطوات لضمان التنفيذ الكامل لقانون احل          -١٤٣-١٣٨

وسيدعو ذلك إىل وضع تعريف واضح ألنواع إسـاءة         . من نظام إساءة املعاملة   
املعاملة والضرر مبوجب القانون، حىت يتأتى توفري آلية فعالة وضـمان حلمايـة             

  ؛)الدامنرك(الضحايا 
توفري أقصى قدر من الشفافية القضائية، مثالً بالسماح ملـسؤويل            -١٤٤-١٣٨

  ؛)هولندا(احملاكمات العلنية يف احملاكم اجلنائية واألمنية البلدان الثالثة من حضور 
مواصلة تعزيز وصول ضحايا انتهاكات حقـوق اإلنـسان إىل            -١٤٥-١٣٨
  ؛)اليابان( اجلرب
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مواصلة جهود بناء وتنمية القدرات القضائية من خالل تـدريب            -١٤٦-١٣٨
  ؛)نيجرييا(القضاة ومضاعفة اجلهود لتعزيز دور القضاء 

ضمان حصول مجيع األفراد على حماكمة وفق األصول القانونية،           -١٤٧-١٣٨
الواليـات  (وإخطارهم بالتهم املوجهة هلم، وحماكمتهم حماكمة يف وقتها وشفافة          

  ؛)املتحدة األمريكية
 املتـهمني   سة دفع وزارة العدل ألتعاب حمـامي      احلفاظ على ممار    -١٤٨-١٣٨

عالم واألشـخاص املعنـيني     العاجزين عن الدفع، فضالً عن حضور وسائط اإل       
  ؛)نيجرييا(حبقوق اإلنسان خالل جلسات احملاكمة 

مواصلة تعزيز مبدأ احملاكمات العلنية، ورصدها بطريقة ال تتناىف           -١٤٩-١٣٨
] اجلمهور[مع استقالل القضاء واحملاكمات العادلة، مبا يف ذلك السماح حبضور           

  ؛)األردن(جللسات احملكمة 
ة املبادئ القضائية كتدبري تكميلي للمعايري الدولية       مواصلة مراعا   -١٥٠-١٣٨

  ؛)األردن(وتوثيق هذه التدابري 
ضمان مراعاة األصول القانونية، وحظر اللجـوء إىل التعـذيب            -١٥١-١٣٨

وغريه من ضروب املعاملة القاسية مبوجب القانون، وفقـاً التفاقيـة مناهـضة             
  ؛)فرنسا(التعذيب 

ية تعترف بسن حمددة قانوناً للقّصر ومتنـع        تنفيذ إصالحات قانون    -١٥٢-١٣٨
الزواج املبكر والقسري واحتجاز القّصر على أهنم بالغني وتعريض القّصر لعقوبة           

  ؛)أستراليا(اإلعدام 
تنفيذ اإلصالحات القانونية إلصدار قـانون جنـائي، وضـمان            -١٥٣-١٣٨

ترة غـري   حماكمات جنائية شفافة وعادلة، ومنع االحتجاز التعسفي والسري ولف        
  ؛)أستراليا(حمددة والتعذيب أثناء االحتجاز 

ضمان عدم إساءة استعمال النظام القضائي ونظام إنفاذ القانون            -١٥٤-١٣٨
  ؛)اجلمهورية التشيكية(ملضايقة األفراد لتعبريهم عن آرائهم السياسية أو الدينية 

 تسريع عملية إقامة نظام جنائي بديل وضمان أن هـذا النظـام             -١٥٥-١٣٨
يشمل معاملة جنوح األحداث مبا يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل وتعليقـات            

  ؛)اإلمارات العربية املتحدة ( طفلجلنة حقوق ال 
ضمان التنفيذ العملي للقوانني واللوائح اليت خيضع هلا اجلـاحنون            -١٥٦-١٣٨

األحداث، مبا يف ذلك وصول األحـداث فـوراً إىل مستـشارين قـانونيني،              
يف جناح منفصل، وتسجيلهم يف برامج مدرسية وتدريبية مناسـبة          واحتجازهن  

  ؛)قربص(أثناء احتجازهم 
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اختاذ مجيع التدابري الالزمة من أجل تنفيذ فعال للقـانون ضـد              -١٥٧-١٣٨
  ؛)بلجيكا(العنف املرتيل 

توفري حماكمة قضائية عادلة للعامالت املرتليات اللوايت يـرتكنب           -١٥٨-١٣٨
  ؛)باكستان( مبوجب القانون السعودي جرائم ُيعاقب عليها

  ؛)سنغافورة(مواصلة جهودها ملكافحة الفساد   -١٥٩-١٣٨
مضاعفة اجلهود لتعزيز مبـدأ الـشفافية يف سـعيها ملكافحـة              -١٦٠-١٣٨
  ؛)ماليزيا( الفساد
العمل بتفاعل إجيايب فيما يتعلق بطلبات استرجاع األصول املسروقة،           -١٦١-١٣٨

  ؛)تونس(نتهاكات حقوق اإلنسان وقضايا الفساد وتسليم املتورطني يف ا
  ؛)فرنسا(منح حقوق جنسية متساوية للنساء والرجال   -١٦٢-١٣٨
ضمان تسجيل املواليد من الفتيان والفتيات دون متييز مـن أي             -١٦٣-١٣٨
  ؛)املكسيك(نوع 
إزالة مجيع احلواجز اليت متنع املدافعني عن حقوق اإلنـسان مـن         -١٦٤-١٣٨

  ؛)النرويج(ري والتنقل، مبا يف ذلك مجيع أنواع احلظر على السفر حرية التعب
محاية حرية الدين أو املعتقد جلميع األشخاص الذين يعيـشون يف             -١٦٥-١٣٨
  ؛)رومانيا(البلد 
مواصلة جهودها اهلائلة لتحسني مستوى محاية احلجاج واخلدمات       -١٦٦-١٣٨

  ؛)ماليزيا(املقدمة إليهم 
ملكة يف تيسري احلج والعمرة ونثين على اجلهود اليت         نقدر دور امل    -١٦٧-١٣٨

  ؛)السودان(تبذهلا ونوصيها مبواصلة تلك اجلهود 
اختاذ التدابري الالزمة لضمان التمتع الفعلي باحلق يف حرية املعتقد            -١٦٨-١٣٨

الديين ومحاية هذا احلق بغرض تعزيز تساوي مجيع األشخاص واحتـرام مجيـع             
  ؛)كندا(الديانات 

مواصلة تعزيز احلماية القانونية حلرية الـدين واملعتقـد هبـدف             -١٦٩-١٣٨
  ؛)إيطاليا(السماح تدرجيياً باملمارسة العلنية جلميع الديانات 

احترام حرية التعبري وتكوين اجلمعيات، وتقييد املقاضاة اجلنائيـة        -١٧٠-١٣٨
  ؛)يكابلج(إىل احلد الضروري فيما خيص األشخاص الذين ميارسون هذه احلقوق 

ضمان حرية الرأي والتعبري واملعتقد واإلحجام عن منع احلجـاج     -١٧١-١٣٨
السوريني من ممارسة فرائضهم الدينية ألن ذلك يشكل انتهاكاً سـافراً حلريـة             

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(املعتقد والدين كواحد من احلريات األساسية 
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 العاملة يف جمال حقوق     السماح بتسجيل املنظمات غري احلكومية      -١٧٢-١٣٨
  ؛)بلجيكا(اإلنسان، سواء على املستوى القانوين أو العملي 

تعزيز تدريب املنظمات غري احلكومية يف جمال حقوق اإلنـسان            -١٧٣-١٣٨
  ؛)الصني(ومساعدهتا على أداء عملها بطريقة مهنية وموضوعية 

ني اإلحجام عن ممارسة االضطهاد واألخذ بالثأر ضـد الناشـط           -١٧٤-١٣٨
القانونيني وأولئك الذين يطالبون باإلصالحات السياسية، واإلفراج عـن مجيـع          
احملتجزين دون سبب وجيه، وضمان حقوق السجناء واحملتجزين مـن خـالل            

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(حماكمات منصفة وعادلة 
اعتماد تدابري مناسبة لنشر إعالن املدافعني عن حقوق اإلنـسان            -١٧٥-١٣٨
  ؛)النرويج(نطاق واسع وضمان التقيد به متاماً على 
مضاعفة اجلهود لتحقيق مشاركة أكرب للنساء يف العمل بـأجر،            -١٧٦-١٣٨

الذي يتجاوز جمال التدريس أو القطاع التعليمي، ويشمل ذلك املناصب القيادية           
  ؛)إكوادور(يف الدوائر العامة واخلاصة على السواء 

عة على حنو صحيح لضمان تقـدم ذي بـال يف       تنفيذ تدابري املتاب    -١٧٧-١٣٨
  ؛)إندونيسيا(جمال مشاركة النساء يف احلياة العامة والسياسية 

مواصلة توسيع فرص مشاركة النساء يف احلياة السياسية والعامة           -١٧٨-١٣٨
  ؛)النرويج(وكذلك فرصهن يف العمل والتعليم 

ة يف احليـاة    بذل مزيد من اجلهود لتمكني النساء من املـشارك          -١٧٩-١٣٨
السياسية والعامة، والقضاء على احلواجز اليت متنعهن من التمتع حبقوقهن، سواء           

  ؛)مانُع(الثقافية أو االجتماعية 
مواصلة اإلجراءات لضمان مشاركة النساء يف احلياة الـسياسية           -١٨٠-١٣٨

والعامة من أجل القضاء على احلواجز القائمة يف سبيل ضمان حقـوق النـساء              
  ؛)االحتاد الروسي(ها ومحايتها مبا يتماشى مع املعايري الدولية وتعزيز
مواصلة تنفيذ التدابري املناسبة لتعزيز زيادة مشاركة النساء يف خمتلف            -١٨١-١٣٨

  ؛)اليابان(قطاعات اجملتمع وعمالة النساء يف احلكومة والقطاع اخلاص على السواء 
 قوانني العمل اليت صـدقت      اختاذ تدابري إضافية هتدف إىل تنفيذ       -١٨٢-١٣٨

عليها اململكة، ال سيما تلك املتعلقة بإهناء مجيع أنواع التمييز يف العمل وباملساواة             
  ؛)مصر(يف األجر 

  ؛)بولندا(ضمان تساوي النساء يف الوصول إىل العمالة   -١٨٣-١٣٨
اختاذ تدابري إضافية هتدف إىل محاية حقوق النساء وتعزيزهـا يف             -١٨٤-١٣٨

  ؛)املغرب(تعليم والصحة والعمل، وكذلك األهلية القانونية للنساء قطاع ال
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مواصلة اختـاذ تـدابري لتعزيـز احلقـوق االجتماعيـة والثقافيـة               -١٨٥-١٣٨
  ؛)أوزبكستان(

لعليا لـشعبها   مواصلة تعزيز براجمها االجتماعية لتحقيق املصاحل ا        -١٨٦-١٣٨
  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (

صلة تعزيز حق مواطنيها يف الصحة، خاصة خدمات صـحة          موا  -١٨٧-١٣٨
  ؛)بروين دار السالم(األم والطفل 

مواصلة اجلهود إلتاحة وصول عامة اجلمهور وصوالً كـامالً إىل            -١٨٨-١٣٨
  ؛)تركيا(اخلدمات الصحية 

إحراز تقدم يف تنفيذ التدابري التشريعية لضمان حظر التمييـز يف             -١٨٩-١٣٨
  ؛)شيلي(ية األقليات وتعزيز املساواة بني اجلنسني التعليم من أجل محا

مواصلة اختاذ التدابري الالزمة ملكافحة التمييز يف جمـال التعلـيم             -١٩٠-١٣٨
  ؛)دولة فلسطني(

مواصلة تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني النساء، خاصة مـن            -١٩١-١٣٨
  ؛)سنغافورة(خالل الوصول إىل التعليم اجليد 

 حضور الفتيات يف التعليم الثانوي والعايل ومشاركة النساء         زيادة  -١٩٢-١٣٨
  ؛)تركيا(يف الدوائر املهنية 

إصدار تشريعات تضمن حق األقليات الدينية يف بنـاء وصـيانة           -١٩٣-١٣٨
  ؛)النمسا(أماكن العبادة 

إيالء االهتمام الواجب لقضية ممارسة كفالة األجانب، باعتبـار أهنـا             -١٩٤-١٣٨
  ؛)مجهورية كوريا(انتهاكات خطرية حلقوق اإلنسان للعمال األجانب ميكن أن تسبب 

  ؛)نيوزيلندا(توسيع نطاق قانون العمل ليشمل مجيع العمال املهاجرين   -١٩٥-١٣٨
مواصلة اجلهود لضمان حقوق العمال املهاجرين، مبـا يف ذلـك        -١٩٦-١٣٨
  ؛)مولدوفامجهورية (خيص الوصول إىل مجيع اخلدمات االجتماعية والصحية  ما

  ؛)نيجرييا(مواصلة اختاذ التدابري لزيادة محاية حقوق العمال املهاجرين   -١٩٧-١٣٨
  ؛)سرياليون(مضاعفة اجلهود حلماية حقوق العمال املهاجرين   -١٩٨-١٣٨
  ؛)طاجيكستان(مواصلة السياسات الرامية إىل محاية حقوق املهاجرين   -١٩٩-١٣٨
  ؛)السنغال(ل املهاجرين مواصلة اجلهود لصاحل العما  -٢٠٠-١٣٨
  ؛)الصومال(تعزيز اجلهود لضمان حقوق املهاجرين   -٢٠١-١٣٨
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تعزيز التدابري بغية ضمان حقوق العمـال املرتلـيني املهـاجرين             -٢٠٢-١٣٨
  ؛)النكا سري(

إصالح مركز العمال املهاجرين لضمان محاية حقوقهم من مجيـع            -٢٠٣-١٣٨
  ؛)فرنسا(أشكال التمييز 

ف تدابري التوعية اجلارية هبـدف محايـة حقـوق العمـال            تكثي  -٢٠٤-١٣٨
  ؛)إندونيسيا(املهاجرين وتعزيزها 

مواصلة العمل على خمتلف القرارات الوزارية وتنفيـذ آليـات            -٢٠٥-١٣٨
  ؛)إثيوبيا(الرصد املتعلقة حبماية العمال املهاجرين من انتهاكات حقوق اإلنسان 

ليها، مثالً خدمة هاتف جمانيـة،      إنشاء آلية تظلم ميكن الوصول إ       -٢٠٦-١٣٨
ميكن للعمال املهاجرين أن يبلغوا إليها بطريقة سرية حـاالت إسـاءة املعاملـة              

  ؛)نيوزيلندا(واالستغالل، وكذلك أن يلتمسوا منها املساعدة 
اختاذ مجيع التدابري املمكنة حلماية احلقوق القانونية واملالية للعمال           -٢٠٧-١٣٨

  ؛)إثيوبيا(املغتربني يف اململكة 
اختاذ مجيع التدابري املمكنة حلماية حقوق العمال املغتربني، خاصة           -٢٠٨-١٣٨

  ؛)باكستان(وسائل اجلرب القانوين 
اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلماية حقوق العمال املهـاجرين،           -٢٠٩-١٣٨
  ؛)مصر(سيما تلك املتعلقة بسبل االنتصاف  ال

املتعلقة بالعمال املهاجرين واألشخاص    ضمان تنفيذ فعال لالئحة       -٢١٠-١٣٨
الذين لديهم مركز مماثل وتوفري محاية مالئمة للعمال املهاجرين من إساءة املعاملة            

  ؛)قريغزستان(من جانب أصحاب العمل 
محاية مجيع العمال من إساءة املعاملة مبقاضاة مـرتكيب حـاالت             -٢١١-١٣٨

حايا، وإحاطة العمـال األجانـب      اإلساءة يف العمل، واعتماد قوانني حلماية الض      
  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(بشكل أفضل حبقوقهم القانونية وسبل االنتصاف 

اختاذ مجيع التدابري الضرورية حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال              -٢١٢-١٣٨
  ؛)البحرين(املهاجرين، خاصة سبل االنتصاف 

ا يف ذلك العمال    مواصلة اجلهود لتعزيز رفاه العمال املهاجرين، مب        -٢١٣-١٣٨
  ؛)نيبال(املرتليون، وزيادة تعزيز آلية منع استغالهلم احملتمل 

االستفادة من التدابري اإلجيابية حلماية حقوق عمال اخلدمة املرتلية           -٢١٤-١٣٨
  ؛)الفلبني(ومواصلة مضاعفة اجلهود حلماية حقوق العمال املهاجرين وأسرهم 
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يف خطة التنمية الوطنية التاسعة، مـع  مواصلة أولويتها ومبادراهتا    -٢١٥-١٣٨
تركيز أكرب على املساواة وعدم التمييز واحلق يف الصحة والتعليم وظروف عمل            
عادلة ومؤاتية للفئات املستضعفة ومنها النساء واألطفال واملهاجرون والعمـال          

  ؛)فييت نام(األجانب والالجئون واألشخاص الذين يواجهون صعوبات 
لتدابري التشريعية واإلدارية املعتمدة ملكافحة اإلرهاب      ضمان أن ا    -٢١٦-١٣٨

  ؛)املكسيك(عادلة وتنطوي على آليات مراجعة 
  ؛)لبنان(حتديث اجمللس دورياً بشأن جهودها يف مكافحة اإلرهاب   -٢١٧-١٣٨
التعاون مع دول أخرى من أجل التصدي لألسـباب اجلذريـة             -٢١٨-١٣٨

مى اجلهـاد، خاصـة تـوفري حقـوقهم         الرئيسية اليت جتلب الشباب إىل ما يس      
  ؛)الصومال(االجتماعية االقتصادية والثقافية 

االلتزام احلقيقي والكامل باملعاهدات الـيت تكـافح اإلرهـاب            -٢١٩-١٣٨
والقرارات الدولية ذات الصلة ملكافحة اإلرهاب ومتويله ودعمـه مـن مجيـع             

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(اجلوانب 
ربتها اإلجيابية مع دول أخرى يف جمـال إعـادة تأهيـل            تبادل جت   -٢٢٠-١٣٨

  ؛)الصومال(أو املسجونني بتهمة اإلرهاب /املستسلمني واألشخاص املشتبه فيهم و
تقاسم ممارستها اجليدة يف ضمان السكن الكرمي ألكثر الفئـات            -٢٢١-١٣٨

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (استضعافاً 
ملتبعة يف إعداد التقرير الوطين كممارسة جيـدة        تقاسم املنهجية ا    -٢٢٢-١٣٨

  ؛)) البوليفارية-مجهورية (فرتويال (لالستعراض الدوري الشامل 
املشاركة يف حوار هيكلي حلقوق اإلنسان مع االحتـاد األورويب            -٢٢٣-١٣٨

  ؛)هولندا(على املستوى السياسي والتقين 
مة اإلسـالمي لتعزيـز     تفعيل البنود املذكورة يف إعالن مؤمتر الق        -٢٢٤-١٣٨

  ؛)السودان(التضامن اإلسالمي وجعله واقعاً قوامه السالم والتعايش 
االلتزام مببدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخـرى            -٢٢٥-١٣٨

ألن ذلك يتعلق بتحقيق النمو االجتماعي واالقتصادي والثقايف والسياسي جلميع          
  ).اجلمهورية العربية السورية(الدول 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير موقف الدولة        /وتعكس مجيع االستنتاجات و     -١٣٩
وال ينبغي تأويـل هـذه      . أو الدولة موضوع االستعراض بشأهنا    /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .أو التوصيات على أهنا قد حظيت بتأييد الفريق العامل ككل/االستنتاجات و



A/HRC/25/3 

37 GE.13-19160 

  رفقامل

  تشكيلة الوفد    

[English only] 
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