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مقدمة
 -1عق ددد الفري ددق العام د املع ددي ابالس ددتعرا ال دددور الش ددام املنشد د مبوج د قد درار جملد د
حقددو اإلنسددان  1/5دورت د احلاديددة والثالثددن يف الف د ة املمتدددة مددن  5إىل  16تش درين الثددا /
ندوفمرب  .2018واستُعرضد احلالدة يف اململكدة العربيددة السدعودية يف اجللسددة األوىل املعقددودة يف 5
تشرين الثا /نوفمرب  .2018وتدرسس وفدد اململكدة العربيدة السدعودية رئدي هيئدة حقدو اإلنسدان
بندر العيبان .واعتمد الفريق العام التقرير املتعلدق ابململكدة العربيدة السدعودية يف جلسدت العاشدرة
املعقودة يف  9تشرين الثا /نوفمرب .2018
 -2وكددان جمل د حقددو اإلنسددان قددد اختددار يف  10كددانون الثا /يندداير  2018جمموعددة
املقررين التالية (اجملموعدة الثالثيدة لتيسدر اسدتعرا احلالدة يف اململكدة العربيدة السدعودية بلجيكدا
وتون والصن.
 -٣وعمالا أبحكدام الفقدرة  15مدن مرفدق قدرار جملد حقدو اإلنسدان  1/5والفقدرة  5مدن مرفدق
قرار اجملل  21/16صدرت الواثئق التالية ألغرا استعرا احلالة يف اململكة العربية السعودية
(س

تقرير وطي/عر مكتوب مقدم وفقا للفقرة (15س ( A/HRC/WG.6/31/SAU/1؛

(ب جتميد د للمعلوم ددات سعدتد د مفوض ددية األم ددم املتح دددة الس ددامية حلق ددو اإلنس ددان وفقد د ا
للفقرة (15ب ( A/HRC/WG.6/31/SAU/2؛
(ج مددوج سعدت د مفوضددية األمددم املتحدددة السددامية حلقددو اإلنسددان وفق د ا للفقددرة (15ج
(. A/HRC/WG.6/31/SAU/3
 -٤وسُحيل د إىل اململكددة العربيددة السددعودية عددن طريددق اجملموعددة الثالثيددة قائمددة سسددئلة سعدددها
مسبقا ك من إسبانيا وسملانيدا وسوروغدوا والربازيد والربتغدال ابسدم جمموعدة األصددقا املعنيدة
ابلتنفي د واإلبددال واملتابعددة وبلجيكددا وسددلوفينيا والسددويد وسويسدرا وكندددا واململكددة املتحدددة
لربيطانيا العظمى وسيرلندا الشمالية والنمسا والوالايت املتحدة األمريكية .وميكن االطدال علدى
ه ه األسئلة يف املوق الشبكي لالستعرا الدور الشام .

أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
ألف -عرض الدولة موضوع االستعراض
 -5اس ددتعر رئ ددي الوف ددد الس ددعود سب ددرز نق دداط التقري ددر ال ددوطي الثال د املق دددم إىل الفري ددق
العام د د املع ددي ابالس ددتعرا ال دددور الش ددام ُمرّكِّ د د ا عل ددى اإلط ددار الق ددانو واملؤسس ددي حلقد ددو
اإلنس ددان .وسش ددار املتح ددد إىل س د ّدن سو تع دددي ع دددد م ددن التشد دريعات مثد د نظ ددام اإلجد درا ات
اجل ائية ونظام املرافعات الشدرعية ونظدام املرافعدات سمدام ديدوان املظدا ..وتعد زت اسدتقاللية النيابدة
العامة وسُسبغ الصفة القضائية على عملها.
 -6وسنش د مرك د التدددري العدددي لرف د كفددا ة وأتهي د القضدداة وسع دوا م .ونظّددم املرك د من د
إنش ددائ العدي ددد م ددن الد دربام التدريبي ددة مب ددا يف ذلد د سنش ددطة لتوعي ددة القض دداة ومع دداونيهم أبحك ددام
اتفاقيات حقو اإلنسان اليت سصبح اململكة العربية السعودية طرفا فيها.
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 -٧وب د ل اململكددة العربيددة السددعودية جهددودا للتصددد أل سنشددطة إجراميددة مددن ش د ا سن
تعددو التمتد حبقددو اإلنسددان مبددا يف ذلد التطددر واإلرهدداب والفسدداد .ومددن بددن تلد اجلهددود
إنشددا املركد العدداملي ملكافحددة الفكددر املتطددر (اعتدددال الد سسددندت إليد مهمددة رصددد وحتليد
األنشطة املتطرفة من سج التصد للتطر والوقاية من ابلتعاون مد الددول واملنظمدات املعنيدة.
وسنش سيضا املرك الوطي لقياس سدا األجه ة العامة (سدا من سج وض مؤشرات لقيداس سدا
اجلهات احلكومية.
 -8وفيمددا يتعلددق حبقددو امل درسة صدددرت سحك ددام قضددائية بش د ن املسددائ املتعلقددة ابألح دوال
الشخصية يف حن  .تعد املدرسة مبوجد األمدر رقدم  ٣٣٣22املدؤر  18نيسدان/سبري 201٧
ُمل مة ابحلصول على موافقدة شدخ آخدر للوصدول إىل اخلددمات احلكوميدة سو إل دا اإلجدرا ات
وعيِّّن  ٣0سيدة يف جمل الشورى وهو مدا ميثد  20يف املائدة مدن جممدو سعضدا
اخلاصة هباُ .
وعيِّّن د  6سدديِّّدات يف
اجملل د
ومنح د امل درسة حددق التصددوي وال شد لعضددوية اجملددال البلديددةُ .
ُ
جمل د هيئددة حقددو اإلنسددان وسضددح امل درسة تتقلددد مناص د مهمددة مددن بينهددا منص د انئبددة وزيددر
ومديرة جامعة إضافة إىل وجود نسا يشغلن منص رئيسة جمل اإلدارة يف عدد من الشركات.
 -9وش ّك إنشا جمل شؤون األسرة خطوة هامة حنو وضد إطدار مؤسسدي حلمايدة وتع يد
حقو املرسة واألسرة ال سيما سن اجملل سسند للَ ْجنة مسؤوليةَ قضااي املرسة وألخرى موضو محاية
األسرة .ويرمي إصدار نظام احلماية من اإلي ا املؤر  21سيلول/سدبتمرب والئحتد التنفي يدة إىل
مكافحة العنف ضد املرسة بكافة سشكال  .وسنش مرك لتلقي الشكاوى يف عام  2016الستقبال
بالغددات العنددف األسددر  .ومبوجد األمددر السددامي رقددم  906املددؤر  26سيلول/سددبتمرب 201٧
س ُِّذن للوكداالت املعنيددة أبن تطبدق سحكددام نظدام املددرور علدى قدددم املسداواة علددى الد كور واإلان مددن
سجد تع يد حددق املدرسة يف حريددة التنقد  .ويف هد ا الصدددد صدددرت رخد قيددادة لعدددد مددن النسددا
وسصب إبمكان املرسة قيادة سيارة بصفة قانونية اعتبارا من  2٤ح يران/يوني .2018
 -10وسدت اململكد ددة العربيد ددة الس د ددعودية دورا يف تقد دددم الد دددعم واملس د دداعدة إىل شد ددع ال د دديمن
وحكومت د الشددرعية يف ن اعهددا م د امليليشدديات احلوثيددة مبددا ميتث د امتثدداالا كددامالا ألحكددام وقواعددد
الق ددانون ال دددوي اإلنس ددا والق ددانون ال دددوي حلق ددو اإلنس ددان .وس ددع اململك ددة العربي ددة الس ددعودية
جاهدة إىل محاية املدنين ال سيما النسا واألطفال واملمتلكات املدنية من آاثر الن ا .
 -11وفيما يتعلق ابحلاد امل سداو الد سدى إىل مقتد املدواطن السدعود مجدال خاشدقجي
سوض د د رئ ددي الوفد ددد سن اململك ددة العربي ددة السد ددعودية أتسس د د عل ددى د د مس ددتمد م ددن الش د دريعة
اإلسددالمية ترتك د سحكام د علددى قدديم ومبدداد العدالددة .وقددال إن قيددادة اململكددة العربيددة السددعودية
عددربت عددن سملهددا للحدداد يف حددن ابشددرت النيابددة العامددة ابلفعد إجدرا ات التحقيددق يف القضددية
وفقد ا لألنظمدة املعمدول هبددا يف اململكدة العربيدة السدعودية هبددد الوصدول إىل كافدة احلقدائق .وقددال
إن س متهم يف القضية سو يقدم للعدالة وفق ا للقوانن واللوائ املعمدول هبدا يف اململكدة العربيدة
السعودية اليت تكف حماكمة عادلة ومستقلة.

ابء -جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض
 -12سثنا احلوار التفاعلي سدىل  96وفددا ببيداانت .وتدرد التوصديات الديت قُددم سثندا احلدوار
يف الفر الثا من ه ا التقرير.
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 -1٣ورحب سوزبكستان ابعتماد مبدادرة "رؤيدة اململكدة  "20٣0الديت تتضدمن عددة سهددا
ترتبط بعدد من حقو اإلنسان وتعاجلها.
 -1٤ورحب د مجهوريددة فن د ويال البوليفاريددة ابلتقدددم ال د سحرزت د اململكددة العربيددة السددعودية يف
حتسن التعليم وتع ي متكن املرسة ومكافحة العنف ضد املرسة.
 -15وسعربد الدديمن عددن تقددديرها لسددن قدوانن ووض د سياسددات يف جمدداالت الرعايددة الصددحية
ومحاية الطف والعتماد اس اتيجيات ترمي إىل محاية األمن الغ ائي والبيئة.
 -16ورحبد اجل ائدر ابجلهدود الدديت تبد اا اململكدة العربيدة السددعودية ملوا مدة القدوانن احلاليدة مد
الت اماهتا املتعلقة حبقو اإلنسان ال سيما فيما يتعلق حبق املرسة يف التعليم وحقها يف التنمية.
 -1٧وسعرب د األرجنتددن عددن قلقهددا إزا تطبيددق عقوبددة اإلعدددام يف اململكددة العربيددة السددعودية
ال سيما عندما تطبق على القاصرين.
 -18وسعربد بلجيكددا عددن قلقهددا إزا القيددود املفروضددة علددى حريددة التعبددر وتكددوين اجلمعيددات
وإزا سعمال ال هي واالنتقام .ودع إىل إجرا حتقيق يف مقت مجال خاشقجي.
 -19وسشارت النمسا إىل التحسينات املعتمدة فيما يتعلق حبقو املدرسة لكنهدا ال تد ال تشدعر
ابلقلق إزا االستخدام املستمر واملتكرر لعقوبة اإلعدام.
 -20وهن د ت سذربيجددان اململكددة العربيددة السددعودية علددى الت امهددا بعمليددة االسددتعرا
ابلتدابر املتخ ة ملن ومكافحة االجتار ابلبشر.

ورحب د

 -21وسشددادت البح درين ابخلط دوات الدديت اخت د هتا اململكددة العربيددة السددعودية حلمايددة حقددو اإلنسددان
ال سيما تفاعلها م معاهدات حقو اإلنسان اليت هي طر فيها من خالل تقدميها للتقارير الدورية.
 -22وسش ددادت ب ددنغالدي ابجله ددود اجلاري ددة لض ددمان حق ددو اإلنس ددان األساس ددية للم د دواطنن
الس ددعودين وامل دواطنن األجان د املقيم ددن يف الس ددعودية .وسعرب د ع ددن تق ددديرها لل دددعم اإلنس ددا
العاملي ال تقدم اململكة العربية السعودية.
 -2٣وسشارت بيالروس إىل إنشدا جلندة دائمدة إلعدداد التقدارير وملتابعدة التوصديات املقدمدة مدن
اآلليات الدولية حلقو اإلنسان .وسشادت ابجلهود املب ولة ملكافحة االجتار ابألشخاص.
 -2٤واسددتنكرت سسد اليا مقتد مجددال خاشددقجي وسعربد عددن قلقهددا إزا الوضد اإلنسددا يف
اليمن والتقارير اليت تفيد ابحتجاز املدافعن عن حقو اإلنسان ومنتقد احلكومة.
 25ورحب د دولددة بوليفيددا املتعددددة القوميددات بعم د اللجن دة احلكوميددة الرفيعددة املسددتوى الدديت
تتددوىل دراسددة العهددد الدددوي اخلدداص ابحلقددو املدنيددة والسياسددية والعهددد الدددوي اخلدداص ابحلقددو
االقتصادية واالجتماعية والثقافية هبد االنضمام إليهما.
 -26واع ف د د بوتس د دواان ابجله د ددود املب ول د ددة حلماي د ددة حق د ددو اإلنس د ددان لكنه د ددا الحظ د د سن
التحدايت ال ت ال قائمة مبا يف ذل العنف ضد النسا واألطفال والسخرة وال واج املبكر.
 -2٧وسشددادت الربازي د ابلتقدددم احملددرز يف تع ي د حقددو امل درسة وشددجع اململكددة العربيددة السددعودية
على هتيئة بيئة منفتحة فيما يتص ابجملتم املد  .ودع إىل إجرا حتقيق يف وفاة مجال خاشقجي.
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 -28ورحب د ب ددرو دار الس ددالم ابعتم دداد اس د اتيجيات وطني ددة بش د ن املي دداه واألم ددن الغ د ائي
والبيئة وسشادت ابلتحسينات اليت سدخل على نظام التعليم.
 -29وسش ددادت بوركين ددا فاس ددو ابإلط ددار املؤسس ددي والق ددانو املنشد د حلماي ددة حق ددو اإلنس ددان.
وشددجع اململكددة العربيددة السددعودية علددى تع ي د اجلهددود الراميددة إىل جع د هيئددة حقددو اإلنسددان
متماشددية م د املبدداد املتعلقددة مبركد املؤسسددات الوطنيددة لتع يد حقددو اإلنسددان ومحايتهددا (مبدداد
وعلى تع ي استقالل القضا .
ابري
 -٣0ورحب بوروند ابلتدابر املتخ ة لضمان التمت الكام حبقو املرسة واحلق يف التعليم
ولتحسن اخلدمات الصحية.
 -٣1وسعرب كندا عن قلقها إزا قت مجال خاشقجي خارج نطا القضا  .وشجع اململكة
العربية السعودية على مواصلة جهودها لضمان مشاركة املرسة يف احلياة العامة والسياسية واألسرية.
 -٣2ورحب شيلي ابجلهود اليت تب اا اململكة العربية السعودية لكنها ال ت ال تشدعر ابلقلدق
إزا مجلة سمور منها القيود املفروضة على حرية التعبر وتطبيق عقوبة اإلعدام على القاصرين.
 -٣٣وسعرب د الصددن عددن تقددديرها لصددياغة رؤيددة اململكددة  20٣0واجلهددود املب ولددة يف جمددال
التنمية االقتصادية واالجتماعية واإلصالحات القضائية.
 -٣٤وهن د ت ج د ر القم ددر اململك ددة العربي ددة الس ددعودية عل ددى جهوده ددا الرامي ددة إىل زايدة موا م ددة
تشريعاهتا م الت اماهتا الدولية يف جمال حقو اإلنسان.
 -٣5وشددكرت كوسددتاريكا اململكددة العربيددة السددعودية علددى املعلومددات املقدمددة بش د ن حتدددي
نظام اإلجرا ات اجل ائية ورحب ابلتدابر املتخ ة لتع ي حقو املرسة.
 -٣6وسعربد كددوت ديفدوار عددن تقددديرها إلصددال التشدريعات واملؤسسددات الوطنيددة .ورحبد
ابجلهود املب ولة يف جماالت التنمية والبيئة وابعتماد رؤية اململكة .20٣0
 -٣٧ورحب كرواتيا ابعتماد رؤية اململكة  20٣0لكنها سعرب عدن سسدفها إزا كدون نظدام
واليدة الد كور ال يد ال قائمدا وعدن قلقهددا إزا اسددتمرار املمارسددة املتمثلدة يف فددر عقوبددة اإلعدددام.
وسدان قت مجال خاشقجي.
 -٣8وسقرت كواب ابلتعدديالت الديت سدخلد علدى القدوانن واللدوائ وابجلهدود املب ولدة لتحسدن
اخلدمات الصحية م مراعاة مبدس املساواة.
 -٣9واع ف قربص ابإلصالحات املتوخاة يف رؤية اململكة  .20٣0والحظ سن حظر قيادة
السيارة على النسا قد سُلغي وسثن على اخلطة الرامية إىل زايدة مشاركة املرسة يف سو العم .
 -٤0وسشددادت تشدديكيا ابململكددة العربي ددة السددعودية لقبواددا تلق ددي زايرة مددن مقددررين خاص ددن يف
عام  201٧لكنها سشارت إىل وجود عشرات من طلبات ال ايرة اليت ال ت ال معلقة.
 -٤1وسعرب د ال دددامنرك ع ددن قلقه ددا الب ددال إزا الظ ددرو ال دديت يواجهه ددا نش ددطا اجملتم د امل ددد
والصحفيون ال سيما يف ضو قت مجال خاشقجي.
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 -٤2وسشددار الوفددد السددعود إىل سن الددن التنظيمددي ايئددة حقددو اإلنسددان قددد ُعدددل مددؤخرا
لضد ددمان توافق د د م د د مبد دداد ابري د د  .وشد ددر جوان د د ه د د ا االمتثد ددال وسبد ددرز اختصد دداص اللجند ددة
واستقالاا مشددا على س ا ترتبط مباشرة ابملل .
 -٤٣وحدث تطورات يف ك من القضا العام واإلدار  .وقدم الوفد وصف ا للتسلس اارمي
للمحاكم القانونية يف اململكدة العربيدة السدعودية وفئاهتدا وسدلطاهتا واسدتقالاا فضدالا عدن األسداس
الشددرعي للتجددرم والعقدداب .وسددلط الضددو سيض دا علددى سددلطة واسددتقالل النيابددة العامددة والق دوانن
واللوائ احمل ّدثة اليت حتكمها.
 -٤٤وانق الوفد ضماانت احملاكمة العادلة والعدالة اجلنائية وحقو املتهم سثنا مراحد مجد
األدلة والتحقيق واحملاكمة.
 -٤5وختض د د مجي د د السد ددجون ومراك د د االحتجد دداز دون اسد ددتثنا للرقابد ددة والتفتد ددي الل د د ين
تضطل هبما عدة هيئات قضائية وإشرافية وفقا ألحكام القوانن واللوائ ذات الصلة.
 -٤6وذُك ددر سن نظ ددام مكافح ددة ج د درائم اإلره دداب ومتوي د د اإلره دداب مط ددابق للمع دداير الدولي ددة
ملكافحدة اإلرهداب ومعدداير حقددو اإلنسددان الدوليددة .وقدددم الوفددد شددروحا بشد ن التدددابر اإلجرائيددة
الدديت يددن عليهددا النظددام فيمددا يتعلددق ابالعتقددال واالحتجدداز واالسددتعانة مبحددام؛ واحملكمددة املختصددة
ابلقضدااي املشدمولة بنظدام مكافحدة اإلرهداب؛ واجلدرائم املشدمولة هبد ا النظدام والعقدوابت املنصددوص
عليهددا في د ؛ وكيفيددة إعمددال ه د ه العقددوابت يف ضددو نظددام اإلج درا ات اجل ائيددة مددن سج د تع ي د
العدال ددة اجلنائي ددة .وتت ددوىل هيئ ددة حق ددو اإلنس ددان واايئ ددات األخ ددرى ذات الص ددلة اس ددتعرا مجيد د
القوانن يف اململكة العربية السعودية مبا يف ذل نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتوي اإلرهاب.
 -٤٧وسوجد د الوف ددد سحك ددام النظ ددام األساس ددي للحك ددم ال دديت تس ددهم يف تع يد د ومحاي ددة حق ددو
اإلنس ددان .وسف دداد خبض ددو مجيد د القد دوانن املعم ددول هب ددا لالس ددتعرا عل ددى سس دداس مس ددتمر وفقد د ا
للصكوك الدولية اليت سصبح اململكة العربية السعودية طرف ا فيها.
 -٤8ورحب جيبويت ابلتطورات اليت طرست على اإلطار املؤسسي يف اململكة العربيدة السدعودية
مبا يف ذل تل املتعلقة بنظام مكافحة اإلرهاب ومتوي اإلرهاب ومبكافحة الفكر املتطر .
 -٤9وسثند مصددر علددى اململكددة العربيددة السددعودية لتعاو ددا مد آليددات حقددو اإلنسددان التابعددة
لألمددم املتحدددة ووضددعها اس د اتيجيات وطنيددة حلقددو اإلنسددان وإنشددائها مرك د ا خاص د ا ملكافحددة
التطر واإلرهاب.
 -50والحظد إريد اي ابرتيددا اعتمدداد رؤيددة اململكددة  20٣0الدديت هتددد إىل اسددتخدام املدوارد
لبنددا جمتم د انب د ابحليدداة واقتصدداد قددو وسمددة طموحددة .ورحب د ابخلط دوات املتخ د ة لتحقيددق
املساواة بن اجلنسن.
 -51واع ف د إسددتونيا إبح دراز بع د
املرسة من جولة االستعرا السابقة.

التقدددم يف جمددال حقددو اإلنسددان مبددا يف ذل د حقددو

 -52وسدان د د فنلن دددا األعم ددال االنتقامي ددة املوجه ددة ض ددد الص ددحفين وامل دددافعن ع ددن حق ددو
اإلنسان لكنها رحب ابلتدابر املتخ ة لتع ي حقو املرسة ومحايتها.
 -5٣وقدم فرنسا توصيات.
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 -5٤ورحب د غددابون ابإلصددالحات الدديت اعتمدددت لتع ي د حقددو امل درسة ومتكينهددا واخلط دوات
املتخ ة للتصد للعنف األسر .
 -55واع ف د جورجي ددا ابخلط دوات املتخد د ة لتع ي د متك ددن املد درسة ومبب ددادرات مكافح ددة االجت ددار
ابألشخاص لكنها سعرب عن قلقها إزا قضية مجال خاشقجي واستخدام عقوبة اإلعدام.
 -56وسعربد سملانيددا عددن تقددديرها للتقدددم احملددرز يف تع يد حقددو املدرسة وإصددال نظددام الواليددة.
وسعرب عن قلقها العميق بش ن مصر مجال خاشقجي ودع إىل تقدم رد كام ومفص .
 -5٧ورحب غاان ابعتماد تشريعات بش ن حقو اإلنسان مبا يف ذل نظام محايدة الطفد
ونظام الرعاية الصحية النفسية ونظام احلماية من اإلي ا واملرسوم امللكي رقم  ٤6لتعددي عددة
مواد من نظام العم .
 -58وشددجع اليددوانن اململكددة العربيددة السددعودية علددى اختدداذ تدددابر ملموسددة لتع ي د حقددو
املرسة .والحظ سن اململكة العربيدة السدعودية قبلد زايرة املقدرر اخلداص املعدي حبالدة املددافعن عدن
حقو اإلنسان واخت ت تدابر ملن االجتار ابألشخاص.
 -59وسشارت هاييت إىل الطموحات املعرب عنها يف رؤيدة اململكدة  20٣0وشدجع اململكدة
العربية السعودية على مواصلة جهودها لتحقيق املساواة الكاملة بن اجلنسن.
 -60وسقددرت هندددوراس ابلت ددابر التشدريعية واملؤسسددية الدديت اخت د ت لتنفي د التوصدديات الصددادرة
ع ددن جول ددة االس ددتعرا الس ددابقة ال س دديما قد درار النظ ددر يف االنض ددمام إىل العه ددد ال دددوي اخل دداص
ابحلقددو املدنيددة والسياسددية والعهددد الدددوي اخلدداص ابحلقددو االقتصددادية واالجتماعيددة والثقافيددة.
ورحب د ابعتمدداد اخلطددة الوطني دة ملكافحددة ج درائم االجتددار ابألشددخاص وشددجع اململكددة العربيددة
السعودية على مواصلة تع ي احلق يف التنمية.
 -61ورحبد د هنغ دداراي ابلت دددابر املتخد د ة لتحس ددن ظ ددرو املد درسة وش ددجع اململك ددة العربي ددة
السعودية على ضمان التحقيق يف مجي انتهاكات حقو اإلنسان بطريقة شفافة وحمايدة.
 -62وقدم آيسلندا توصيات.
 -6٣وسشددارت اانددد إىل إنشددا العديددد مددن األطددر املؤسسددية حلقددو اإلنسددان واعتمدداد تدددابر
لتحقيق التنمية املستدامة مبا يف ذل االس اتيجيات الوطنية بش ن املياه واألمن الغ ائي والبيئدة.
ورحب ابإلصالحات اليت مت يف جمال حقو املرسة.
 -6٤وسعرب د إندونيس دديا ع ددن تق ددديرها لتنفي د نظ ددام امل ددرور اجلدي ددد وسث ددره عل ددى حق ددو امل درسة.
ورحب ابعتماد نظام احلماية من اإلي ا والئحت التنفي ية.
 -65وسعرب د مجهوريددة إي دران اإلسددالمية عددن قلقهددا العميددق إزا االنتهاكددات اجلسدديمة حلقددو
اإلنسان اليت ترتكبها اململكة العربية السعودية داخ البلد وخارج .
 -66ورح د الع درا ابعتمدداد رؤيددة اململكددة  20٣0واخلطددة الوطنيددة ملكافحددة ج درائم االجتددار
ابألشخاص واخلطوات املتخ ة ملعاجلة حاالت العنف األسر .
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 -6٧وسعربد سيرلندددا عددن قلقهددا إزا القيددود املفروضددة علددى خمتلددف احلدرايت وحددب املدددافعن
عددن حقددو اإلنسددان وتطبيددق عقوبددة اإلعدددام .وسعرب د عددن قلقهددا إزا مقت د مجددال خاشددقجي
ودع إىل املسا لة الكاملة.
 -68وسشارت إيطاليا إىل التقدم احملرز مند جولدة االسدتعرا
ال سيما اعتماد نظام محاية الطف .

الثانيدة يف تع يد حقدو الطفد

 -69وسعرب الياابن عن تقديرها للدعم املقدم لألشخاص ذو اإلعاقة .وسعربد عدن قلقهدا
إزا قت الصحفي ودع إىل إجرا حتقيق ذ مصداقية وشفا .
 -٧0ورحب د د األردن ابجلهد ددود الد دديت تب د د اا اململكد ددة العربيد ددة السد ددعودية ال سد دديما اعتمادهد ددا
لالس اتيجية الوطنية حلقو اإلنسان اليت جرت بلورهتا بشراكة م اجملتم املد .
 -٧1ورحب الكوي ابجلهدود املب ولدة لتع يد محايدة حقدو اإلنسدان ال سديما حقدو املدرسة
مددن خددالل اعتمدداد رؤيددة اململكددة  20٣0وإنشددا مرك د التدددري العدددي .وسعرب د عددن تقددديرها
إلعدداد مشدرو مدوندة األحكدام القضدائية وحثد اململكدة العربيدة السدعودية علدى دمد املدوندة يف
قانو ا اجلنائي.
 -٧2والحظد التفيددا سن جلنددة حكوميددة رفيعددة املسددتوى تنظددر حاليدا يف التصددديق علددى العهددد
الدوي اخلاص ابحلقو املدنية والسياسية.
 -٧٣وسشاد لبنان ابجلهود اليت تبد اا اململكدة العربيدة السدعودية للوفدا ابلت اماهتدا الدوليدة يف جمدال
حقو اإلنسان واالنضمام إىل م يد من الصدكوك .وسشدار إىل اعتمداد رؤيدة اململكدة  20٣0وتع يد
القدرات الوطنية.
 -٧٤وسثن ليبيا على اململكة العربية السعودية جلهودهدا الراميدة إىل تنفيد التوصديات الصدادرة
عن جولة االستعرا السابقة ال سيما اعتمادها عددا من األنظمة املتعلقة بقضدااي مثد حقدو
املرسة والطف والصحة واإلعاقة واألمن والقضا والعمالة.
 -٧5وسعرب ليختنشتاين عن الطاب املهول الختفا ومقت مجال خاشقجي.
 -٧6ورحب مالي اي ابإلطار التشريعي واملؤسسي ال
واعتماد نظام احلماية من اإلي ا .

وضد وإنشدا جملد شدؤون األسدرة

 -٧٧وسشددادت ابكسددتان بسددن قدوانن وسياسددات حلقددو اإلنسددان وابجلهددود املب ولددة لتمكددن
املرسة وتع ي املساواة بن اجلنسن مما زاد عدد النسا يف مواق اختاذ القرار.
 -٧8ورحب موريتانيا ابجلهود املب ولة لتع ي اإلطار التشريعي مبدا يف ذلد اعتمداد عددد مدن
اإلجدرا ات حلمايددة حقددو اإلنسددان .وسعربد عددن تقددديرها للتقدددم احملددرز يف تع يد حقددو النسددا
واألطفال واألشخاص ذو اإلعاقة.
 -٧9واع فد املكسددي ابعتمدداد سنظمددة ملعاجلددة القضددااي املتعلقددة ابألطفددال والبطالددة والصددحة
العقلية والعنف.
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 -80وحد د اجلب د د األس ددود اململك ددة العربي ددة الس ددعودية عل ددى القض ددا عل ددى العن ددف والتميي د د
املمارسد ْدن ضددد امل درسة وإطددال س درا املدددافعات عددن حقددو اإلنسددان ومحددايتهن .وح د اململكددة
العربية السعودية سيض ا على التعاون م اخلربا يف التحقيق يف وفاة مجال خاشقجي.
 -81وسشاد املغرب ابجلهود املب ولة ملكافحدة الفسداد واإلرهداب وانتشدار فدروس نقد
البشرية/اإليدز وتع ي حقو املرسة والطف وحتسن التعليم وتع ي املساواة بن اجلنسن.

املناعدة

 -82وسش ددارت ميامن ددار إىل ح دددو بعد د التحس ددينات الطفيف ددة لكنه ددا ظلد د قلق ددة بشد د ن
حقو النسا والفتيات والعمال املهاجرين وحرية املمارسة الدينية.
 -8٣ورحب نيبال بتنفي رؤيدة اململكدة  .20٣0وسعربد عدن تقدديرها للمبدادرات الراميدة إىل
تع ي ومحاية رفاه النسا واألطفال واملسنن واألشخاص ذو اإلعاقة.
 -8٤وسعرب د د هولن د دددا ع د ددن ش د ددعورها ابلقل د ددق إزا اعتق د ددال امل د دددافعن ع د ددن حق د ددو اإلنس د ددان
واضطهادهم .وشجع اململكة العربية السعودية على تع ي محاية حقو املرسة داخ اجملتم .
 -85وسعرب نيوزيلندا عن شعورها ابلقلدق إزا القيدود املفروضدة علدى حريدة التعبدر .وشدجع
اململكددة العربيددة السددعودية علددى التصددديق علددى العهددد الدددوي اخلدداص ابحلقددو املدنيددة والسياسددية
وعلى املشاركة بصورة منفتحة يف التحقيق ال كي يف وفاة مجال خاشقجي.
 -86وسشددادت نيجددراي بتنفي د اخلطددة الوطنيددة ملكافحددة ج درائم االجتددار ابألشددخاص والتدددابر
املعتمدة لتع ي حقو العاملن يف اخلدمة املن لية.
 -8٧وسعربد النددروي عددن س ددا ال تد ال تشددعر ابلقلددق إزا تدددهور وضد املدددافعن عددن حقددو
اإلنسان والصحفين وإزا احلق يف حرية التعبر والتجم .
 -88وسثن عمان على اململكة العربية السعودية لتعاو ا اإلجيايب م منظومة حقو اإلنسان
واعتمادها قوانن هتد إىل حتسن الظرو االقتصادية واالجتماعية.
 -89وسثند ملددديف علددى اجلهددود املب ولددة حلمايددة حقددو الطفد واخلط دوات األخددرة املتخ د ة
لتع ي متكن املرسة.
 -90وسش ددارت ب ددرو إىل التق دددم احمل ددرز يف محاي ددة حق ددو النس ددا واألطف ددال واألش ددخاص ذو
اإلعاقة واملهاجرين .وسعرب عن قلقها إزا مقت مجال خاشقجي.
 -91وسش ددارت الفلب ددن إىل اجله ددود املب ول ددة حلماي ددة حق ددو العم ددال امله دداجرين وتع يد د ثقاف ددة
حقو اإلنسان ابلشراكة م املفوضية السامية حلقو اإلنسان.
 -92وسشارت بولندا إىل التقدم احملرز يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذل حقو املرسة والتشدري
املتعلق ابلعم واإلطار املؤسسي االجتماعي واالقتصاد حلقو اإلنسان.
 -9٣ورحب د الربتغددال ابجلهددود املب ولددة حلمايددة حقددو األطفددال والنسددا ال سدديما التصددديق
على اتفاقية منظمة العم لعام  19٧٣املتعلقة ابحلد األدىن لسن االستخدام (رقم . 1٣8
 -9٤وسداند د قط ددر الت دددابر القسد درية االنفرادي ددة املفروض ددة عليه ددا م ددن جاند د اململك ددة العربي ددة
السعودية وسعرب عن قلقها إزا حاالت االحتجاز التعسفي واإلخفا القسر اليت يتعدر ادا
مواطنون قطريون.
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 -95والحظ د مجهوري ددة ك ددوراي تنفي د رؤي ددة اململك ددة  20٣0واجله ددود املب ول ددة للقض ددا عل ددى
التحرش اجلنسي ومحاية حقو األشخاص ذو اإلعاقة.
 -96وسشددارت رومانيددا إىل اجلهددود املب ول ددة لتحسددن وض د امل درسة ومحاي ددة حقددو العمددال م ددن
خالل تعدي قانون العم يف عام .2015
 -9٧وسشدار االحتدداد الروسدي إىل اجلهددود املب ولدة لضددمان مشداركة املدرسة يف اجملدالن االجتمدداعي
والسياسي .وسعرب عن قلق إزا حالة السجنا واألشخاص احملتج ين.
 -98ورحب السنغال ابعتماد رؤية اململكة  20٣0واالس اتيجية الوطنية حلقو اإلنسان.
 -99وسثن صربيا علدى اعتمداد رؤيدة اململكدة  20٣0وإنشدا هيئدة حقدو اإلنسدان واجلمعيدة
الوطنية حلقو اإلنسان.
 -100وسشدارت سدنغافورة إىل اجلهددود املب ولدة حلمايدة حقددو األشدخاص ذو اإلعاقدة وضددمان
التعليم اجليد وحتقيق رؤية اململكة .20٣0
 -101ورحب د سددلوفينيا ابخلط دوات املتخ د ة لتع ي د املس دداواة بددن اجلنسددن لكنه ددا قال د إ ددا
ال ت ال تشدعر ابلقلدق مدن اسدتمرار نظدام واليدة الد كور .وسعربد عدن قلقهدا مدن ازدايد اللجدو إىل
عقوبة اإلعدام وصدمتها إزا مقت مجال خاشقجي.
 -102وشكرت إسبانيا اململكة العربية السعودية ملشاركتها يف االستعرا

الدور الشام .

 -10٣وسشارت دولة فلسطن إىل اجلهود املب ولة حلماية حقو اإلنسدان مدن خدالل االنضدمام
إىل صكوك حقو اإلنسان وحتقيق التنمية ومكافحة االجتار ابألشخاص .ورحب ابعتمداد رؤيدة
اململكة .20٣0
 -10٤وسش دداد الس ددودان ابعتم دداد رؤي ددة اململك ددة  20٣0وسش ددار إىل اجله ددود املب ول ددة لض ددمان
االزدهار االقتصاد ومحاية املرسة والطف وتقوية اجملتم املد .
 -105وقال السويد إ ا ال ت ال تشعر ابلقلق إزا العديدد مدن قضدااي حقدو اإلنسدان مبدا يف
ذل قضية مجال خاشقجي .والحظ سن بع التقدم قد سحرز يف حتسن وض املرسة.
 -106وسشادت سويسدرا ابجلهدود املب ولدة لتع يد حقدو املدرسة لكنهدا الحظد سن التمييد ضدد
املرسة ما زال قائم ا .وسعرب عن قلقها من تعر األشخاص لالضطهاد بسدب ممارسدتهم حلقهدم
يف حرية التعبر.
 -10٧وسشارت اتيلندد إىل اجلهدود املب ولدة لتع يد املسداواة بدن اجلنسدن ومحايدة حقدو األطفدال
وذو اإلعاقة وكبار السن والعمال املهاجرين.
 -108ورحب د تددون مبددا اعتمددد مددن ق دوانن ومراسدديم وإنشددا اايئددة الوطنيددة حلقددو اإلنسددان
وابجلهود املب ولة حلماية األطفال ومن التحرش ومكافحة االجتار ابلبشر.
 -109وسثن سوكرانيدا علدى اجلهدود املب ولدة ملكافحدة االجتدار ابألشدخاص وضدمان التعلديم اجليدد
وحريد ددة الد دددين وضد ددمان حقد ددو العمد ددال املهد دداجرين .ورحب د د ابلت د د ام اململكد ددة العربيد ددة السد ددعودية
ابلتحقيق يف قضية مجال خاشقجي.
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 -110وسشددارت اإلمددارات العربيددة املتحدددة إىل العديددد مددن التحسددينات املؤسسددية مبددا يف ذل د
إنش ددا مكتد د لتلق ددي ش ددكاوى حق ددو اإلنس ددان ومركد د ت دددري ووح دددات للتص ددد للفس دداد
وللجرائم اإللك ونية.
 -111وسعرب اململكة املتحدة عن قلقها إزا تدهور حالة حقو اإلنسان .وقالد إن التقددم
احملرز يف جمال حقو املرسة قد عكدره تضدييق اجملدال السياسدي ومقتد مجدال خاشدقجي الد كدان
مدعاة لقلق خاص.
 -112وسداند د د ال د ددوالايت املتح د دددة القتد د د املتعم د ددد جلم د ددال خاش د ددقجي وسك د دددت عل د ددى سمهي د ددة
حماسبة املسؤولن.
 -11٣وسشددارت سوروغدوا إىل التقدددم احملددرز يف محايددة حقددو املدرسة .وسعربد عددن قلقهددا إزا مددا
ورد من تقارير بش ن ازدايد اللجو إىل عقوبة اإلعدام.
 -11٤ورحب د سفغانسددتان ابلتق دددم ال د سحرزت د اململكددة العربيددة الس ددعودية يف تطددوير إطاره ددا
القانو وسياساهتا من سج محاية حقو اإلنسان وتع ي ها على حنو سفض  .وسعرب عن سسدفها
لعدم تنفي اململكة العربية السعودية للتوصيات املقدمة خالل جولة االستعرا السابقة.
 -115وسوض الوفد سن قانون األحدا يتضدمن التددابر القانونيدة الالزمدة للتعامد مد اجملدرمن
األحدا  .وتن املادة  15من القدانون علدى سند يف حالدة ارتكداب احلدد جرميدة يعاقد عليهدا
ابإلعدام خيف احلكم إىل السجن ملدة سقصاها  10سنوات يف املرك املناس .
 -116وسوضد الوفددد سن قدوانن اململكددة العربيددة السددعودية تضددمن حريددة الدرس والتعبددر للجمي د
دون متيي د  .ومبددا سن حقددو اإلنسددان متكاملددة وم ابطددة فددالقوانن الوطنيددة تضددمن محايددة احلقددو
األخرى سيض ا .وقال الوفد إن مبدس التقييدات القانونية حلرية التعبر اعتمد مبا يتماشى م املعاير
الدوليددة ذات الصددلة لضددمان سال يكددون لتطبيددق ه د ا احلددق سثددر سددل  .وسشددار الوفددد إىل الق دوانن
الوطنية اليت حتمي حرية التعبر والرس  .ويؤد مرك املل عبد الع ي للحوار الوطي دورا هاما يف
تع ي حرية الدرس والتعبدر .ويدن التشدري الدوطي علدى سند جيد علدى مجيد هيئدات الدولدة تدوفر
اإلنصا دون متيي أل شخ انتهك حقوق اليت تكفلها قوانن اململكة العربية السعودية.
 -11٧وتكف د سحكددام قددانون العم د حف د كرامددة العمددال وحقددو وواجبددات كددال طددريف عقددد
العم  .ولي هناك نظام كفالة للعمال املهاجرين.
 -118وسبد ددرز الوفد ددد الد دددور الرائد ددد ال د د تؤدي د د اململكد ددة العربيد ددة السد ددعودية يف تقد دددم اإلغاثد ددة
واملس دداعدات اإلنس ددانية إىل ال دديمن وإىل األش ددخاص املنك ددوبن واحملت دداجن يف مجيد د سحن ددا الع ددا..
ويضطل مرك املل سدلمان لإلغاثدة واألعمدال اإلنسدانية هبد ا الددور علدى الصدعيد الددوي وقددم
املرك قدرا كبرا من املساعدات اإلنسانية إىل اليمن.
 -119وسوض الوفد سن االنضمام إىل العهد الددوي اخلداص ابحلقدو املدنيدة والسياسدية والعهدد
الددوي اخلدداص ابحلقددو االقتصددادية واالجتماعيدة والثقافيددة ال يد ال قيددد النظدر مؤكدددا عدددم وجددود
فرا تشريعي ميكن سن يعو سو يؤخر تنفي حقو اإلنسان.
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 -120وفيم ددا يتعل ددق حبري ددة املمارس ددة الديني ددة والتس ددام ال ددديي ق ددال الوف ددد إن ق دديم التس ددام
والتعاي واالعتدال واالستقامة شيم تسود يف اجملتم السعود  .وسورد سن مرك املل عبد الع يد
للحوار الوطي نظم العديد من األنشطة لتع ي ه ه القيم.
 -121ويف اخلتام رح الوفد إبشادة املندوبن ابلتقدم ال سحرزتد اململكدة العربيدة السدعودية
يف جمال حقو اإلنسان ال سيما فيما يتعلق بتنفي التوصيات املقدمدة خدالل جولدة االسدتعرا
الثانيددة .وسعددرب الوف ددد عددن امتنان د للمالحظ ددات والتوصدديات املوضددوعية ال دديت قُدددم وسكددد س ددا
سددتؤخ بعددن االعتبددار .وشدددد الوفددد علددى سن اململكددة ماضددية قدددما حنددو حتقيددق سعلددى مسددتوايت
احلماية حلقو اإلنسان.

اثني ا -االستنتاجات و/أو التوصيات
 -122ستنظر اململكة العربية السعودية يف التوصيات التاليةة الةي سةتقد ردودا عليهةا يف
الوقت املناسب ولكن يف موعد ال يتجاوز الدورة األربعني جمللس حقوق اإلنسان.
 1-122مواصلة االنضما إىل معاهدات دولية إضافية متعلقة حبقوق اإلنسان
(دولة فلسطني)؛
 2-122إضفاء االستمرارية علة عمةل اللجنةة احلكوميةة الرفيعةة املسةتو مةن
أجةل تقيةي إمكانيةة االنضةما إىل العهةد الةدوي اخلةا ابحلقةوق املدنيةة والسياسةةية
والعهةةد الةةدوي اخلةةا ابحلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة هبةةد ضةةمان
االلتزا ابالحرتا الكامل حلقوق اإلنسان (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 ٣-122التص ةةديق علة ة العه ةةد ال ةةدوي اخل ةةا ابحلق ةةوق املدني ةةة والسياس ةةية
(املكسيك) (فرنسا) (املغرب) (التفيا) (إسةتونيا) (الربتغةا))؛ واالنضةما إىل العهةد
الةةدوي اخلةةا ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية (كوسةةتاريكا) (أوكرانيةةا) (رومانيةةا)؛ وأن
تص ة اململكةةة العربيةةة السةةعودية طرف ةا يف العهةةد الةةدوي اخلةةا ابحلقةةوق املدنيةةة
والسياسية (نيوزيلندا)؛
 ٤-122النظر يف إمكانية االنضةما إىل العهةد الةدوي اخلةا ابحلقةوق املدنيةة
والسياسةةية (كةةوت ديفةةوار) (أفغانسةةتان)؛ ومواصةةلة النظةةر يف االنضةةما إىل العهةةد
الدوي اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية (تونس)؛
 5-122التصديق عل العهد الدوي اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعيةة
والثقافيةةة (املكسةةيك) (فرنسةةا) (املغةةرب) (الربتغةةا))؛ واالنضةةما إىل العهةةد الةةدوي
اخلةةا ابحلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة والثقافيةةة (كوسةةتاريكا) (أوكرانيةةا)؛ وأن
تص اململكة العربية السعودية طرفا يف العهد الةدوي اخلةا ابحلقةوق االقتصةادية
واالجتماعية والثقافية (نيوزيلندا)؛
 6-122النظ ةةر يف االنض ةةما إىل العه ةةد ال ةةدوي اخل ةةا ابحلق ةةوق االقتص ةةادية
واالجتماعية والثقافية (أفغانستان)؛ ومواصةلة النظةر يف االنضةما إىل العهةد الةدوي
اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (تونس)؛
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 ٧-122التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية مجيع األشةاا
القسري (املكسيك)؛

مةن االختفةاء

 8-122التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العما) املهاجرين
وأفراد أسره (املكسيك)؛
 9-122وضةةع إطةةار زم ةةين واض ة للتصةةديق دون حتفة ة عل ة العهةةد ال ةةدوي
اخلةةا ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية والعهةةد الةةدوي اخلةةا ابحلقةةوق االقتصةةادية
واالجتماعية والثقافية والربوتوكو) االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغةه مةن
ضة ة ةةروب املعاملة ة ةةة أو العقوبة ة ةةة القاسة ة ةةية أو الالإنسة ة ةةانية أو املهينة ة ةةة والربوتوكة ة ةةو)
االختياري التفاقية القضاء عل مجيع أشكا) التمييز ضةد املةرأة واسةتعراض مجيةع
التحفظات عل اتفاقية حقوق الطفل واالتفاقية الدولية للقضاء عل مجيع أشةكا)
التمييز العنصري (تشيكيا)؛
 10-122النظةةر يف االنضةةما إىل االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق مجيةةع العمةةا)
املهاجرين وأفراد أسره (أفغانستان)؛
 11-122تسة ة ةريع عملي ة ةةة التص ة ةةديق علة ة ة العه ة ةةد ال ة ةةدوي اخل ة ةةا ابحلق ة ةةوق
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدوي اخلا ابحلقوق املدنيةة والسياسةية
(بوروندي)؛
 12-122التص ةةديق علة ة العه ةةد ال ةةدوي اخل ةةا ابحلق ةةوق املدني ةةة والسياس ةةية
والعهةةد الةةدوي اخلةةا ابحلقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةة والثقافيةةة وكفالةةة تنفيةةذ ا
(مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 1٣-122التصةةديق عل ة الربوتوكةةو) االختيةةاري الثةةاي امللحةةق ابلعهةةد الةةدوي
اخلا ابحلقوق املدنية والسياسية واهلاد إىل إلغاء عقوبة اإلعدا (إستونيا)؛
 1٤-122التص ةةديق علة ة العه ةةد ال ةةدوي اخل ةةا ابحلق ةةوق املدني ةةة والسياس ةةية
والسماح ابلتط يق الكامل للمادتني  20و 21من اتفاقية مناهضةة التعةذيب وغةه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (النمسا)؛
 15-122مواصة ةةلة اجلهة ةةود الرامية ةةة إىل االنضة ةةما إىل الصة ةةكو الدولية ةةة ذات
الصلة ابحلقوق املدنية والسياسية والثقافية (العراق)؛
 16-122االنضةةما إىل املعاهةةدات الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةان مثةةل العهةةد الةةدوي
اخلا ابحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (ميامنار)؛
 1٧-122مواصة ةةلة تنفية ةةذ التوصة ةةيات الة ةةي قُ لة ةةت يف االستعراضة ةةني الة ةةدوريني
الشاملني لعامي  2009و 2013وعل وجة اخلصةو التصةديق علة العهةدين
الدوليني اخلاصني حبقوق اإلنسان (إس انيا)؛
 18-122التصةةديق عل ة الربوتوكةةو) االختيةةاري الثةةاي امللحةةق ابلعهةةد الةةدوي
اخلةةا ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية واختةةاذ تةةدابه فوريةةة يف انتظةةار ذلةةك إللغةةاء
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عقوبةةة اإلعةةدا هنائي ةا ال سةةيما حظةةر إعةةدا القاص ةرين أو ال ةةالغني الةةذين ارتك ةةوا
جرائ عندما كانوا قاصرين (أوروغواي)؛
 19-122التص ةةديق علة ة الربوتوك ةةو) االختي ةةاري التفاقي ةةة القض ةةاء علة ة مجي ةةع
أشكا) التمييز ضد املرأة (كرواتيا)؛
 20-122التصديق عل الربوتوكو) االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (شيلي)؛
 21-122التصديق عل الربوتوكو) االختياري التفاقية مناهضة التعذيب وغه
من ضروب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (الدامنر )؛
 22-122تعريةةف وجت ةةرم التع ةةذيب مب ةةا يتماش ة م ةةع اتفاقي ةةة مناهض ةةة التع ةةذيب
وغه من ضةروب املعاملةة أو العقوبةة القاسةية أو الالإنسةانية أو املهينةة والتصةديق
عل الربوتوكو) االختياري لالتفاقية (هنغاراي)؛
 2٣-122التصديق عل صكو حقوق اإلنسةان الةي مل تصة اململكةة العربيةة
السةةعودية بعةةد طرف ة ا فيهةةا ال سةةيما االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق مجيةةع العمةةا)
املهةاجرين وأفةراد أسةةره واالتفاقيةة الدوليةةة حلمايةة مجيةع األشةةاا مةن االختفةةاء
القسةةري؛ والربوتوكةةو) االختي ةةاري التفاقيةةة مناهضةةة التع ةةذيب وغةةه مةةن ض ةةروب
املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة (هندوراس)؛
 2٤-122النظر يف التصديق عل االتفاقية الدولية حلمايةة حقةوق مجيةع العمةا)
املهاجرين وأفراد أسره (غاان)؛
 25-122االضةةطالع بةةدور قيةةادي يف جملةةس التعةةاون لةةدو) اخللةةي العربيةةة مةةن
خال) التصديق عل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العما) املهةاجرين وأفةراد
أس ةةره واتفاقي ةةة العم ةةا) املنة ةزليني ( 2011رقة ة  )189ملنظمة ةة العم ةةل الدولي ةةة
(هايي)؛
 26-122النظةةر يف االنضةةما إىل االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق مجيةةع العمةةا)
املهاجرين وأفراد أسره (إندونيسيا)؛
 2٧-122النظر يف تسةريع العمليةات الراميةة إىل االنضةما إىل اتفاقيةات حقةوق
اإلنسةةان األساسةةية والتصةةديق عليهةةا مبةةا يف ذلةةك االتفاقيةةة الدوليةةة حلمايةةة حقةةوق
مجيع العما) املهاجرين وأفراد أسره (الفل ني)؛
 28-122التصديق يف أقرب وقت ممكةن علة االتفاقيةة الدوليةة حلمايةة مجيةع
األشاا من االختفاء القسري (الياابن)؛
 29-122التصديق عل االتفاقية اخلاصة بوضع الالجئةني والربوتوكةو) اخلةا
بوضةةع الالجئةةني واالتفاقيةةة املتعلقةةة بوضةةع األشةةاا عةةد ي اجلنسةةية واالتفاقيةةة
املتعلقة خبفض حاالت انعدا اجلنسية (هندوراس)؛
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 ٣0-122النظةةر عل ة النحةةو املوص ة ب ة سةةابقا يف التصةةديق عل ة نظةةا رومةةا
األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية (التفيا)؛
 ٣1-122التصديق عل نظا روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية وكةذلك
تعديالت كم اال لنظا روما األساسي (لياتنشتاين)؛
 ٣2-122سةةحب التحفظةةات عل ة اتفاقيةةة القضةةاء عل ة مجيةةع أشةةكا) التمييةةز
ضةةد املةرأة واختةةاذ إج ةراءات لتعةةديل املواقةةف التمييزيةةة جتةةا املةرأة مثةةل نظةةا واليةةة
الذكور (تشيكيا)؛
 ٣٣-122إلغةةاء حتفظةةات اململكةةة العربيةةة السةةعودية عل ة اتفاقيةةة القضةةاء عل ة
مجيع أشكا) التمييز ضد املرأة وإزالة األحكا الداخلية ِّ
املنظمة لألهلية القانونية
والطالق وأنظمة الوالية واملهاث الةي تنطةوي يف الوقةت الةراهن علة متييةز ضةد
املرأة وتعزيز الصحة واحلقوق اجلنسية واإلجنابية للنساء والفتيات (إستونيا)؛
 ٣٤-122سحب التحف عل اتفاقية القضةاء علة مجيةع أشةكا) التمييةز ضةد
املرأة الذي يعطي األس قية للشريعة (لياتنشتاين)؛
 ٣5-122النظةةر يف إدخةةا) املزيةةد مةةن التعةةديالت عل ة األطةةر القانونيةةة امتثةةاالا
للمعايه الدولية حلقوق اإلنسان (أفغانستان)؛
 ٣6-122تنفي ةةذ التوص ةةيات املقدم ةةة م ةةن هيئ ةةات معاه ةةدات حق ةةوق اإلنس ةةان
(ال حرين)؛
 ٣٧-122مواصةةلة العمةةل مةةع اللجنةةة املعنيةةة ابلقضةةاء عل ة التمييةةز ضةةد امل ةرأة
وتنفيةةذ مجيةةع توصةةيا ا بشة ن القضةةااي املت قيةةة وخاصةةة سةةحب الةةتحف العةةا علة
اتفاقية القضاء عل مجيع أشكا) التمييز ضد املرأة (فنلندا)؛
 ٣8-122تكثيةةف التعةةاون مةةع املكلفةةني بةةوالايت يف إطةةار اإلج ةراءات اخلاصةةة
(جورجيا)؛
 ٣9-122التعةةاون الكامةةل مةةع آليةةات حقةةوق اإلنسةةان مبةةا يف ذلةةك مةةن خةةال)
إصدار دعوة دائمة إىل املكلفني بوالايت يف إطار اإلجراءات اخلاصة جمللس حقةوق
اإلنسان (أملانيا)؛
 ٤0-122حتديةةد موعةةد ل ةزايرة املقةةرر اخلةةا
اإلنسان (اليوانن)؛

املعةةين حبالةةة املةةدافعني عةةن حقةةوق

 ٤1-122النظر علة النحةو املوصة بة سةابق ا يف تعزيةز التعةاون مةع املكلفةني
بةوالايت يف إطةار اإلجةراءات اخلاصةة جمللةةس حقةوق اإلنسةان مةةن خةال) االسةةتجابة
لطل ات الزايرة املعلقة والنظر يف مةن دعةوة دائمةة إىل مجيةع املكلفةني بةوالايت يف
إطار اإلجراءات اخلاصة (التفيا)؛
 ٤2-122تعزيز التعاون الدوي واإلقليمي يف جما) حقوق اإلنسان (السودان)؛
 ٤٣-122اإلهناء الفوري للتدابه القسرية االنفرادية املفروضة عل قطر (قطر)؛
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 ٤٤-122مواصلة العمل عل تعديل وتطةوير القةوانني الداخليةة مبةا يتماشة مةع
املعايه الدولية حلقوق اإلنسان (ل نان)؛
 ٤5-122إنشةةاء مؤسسةةات نوعيةةة تكفةةل قيةةاس التطةةور احملةةرز يف جمةةا) حقةةوق
اإلنسان (السودان)؛
 ٤6-122تكثي ةةف اجلهة ةةود الرامي ةةة إىل يئة ةةة نظ ةةا تعليمة ةةي مس ةةتوعب حلقة ةةوق
اإلنسان وإىل تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان (أوزبكستان)؛
 ٤٧-122مواص ةةلة تنفي ةةذ اخلطة ة والسياس ةةات الوطني ةةة ال ةةي ةةد إىل تعزي ةةز
ومحاية حقوق اإلنسان يف ال لد (بروي دار السال )؛
 ٤8-122اعتماد اسرتاتيجية وطنية للمساواة بني النساء والرجا) ومتكني املرأة
وكذلك خطة عمل مواك ة (كوت ديفوار)؛
 ٤9-122كفالةةة مراعةةاة األصةةو) القانونيةةة وكفالةةة عةةد إسةةاءة اسةةتادا نظةةا
إنفاذ القانون ملضايقة األفراد (تشيكيا)؛
 50-122توسيع نطاق اآلليات املةُةةنش ة لتلقي ورصد شكاو العنف األسري
ومحاية الضحااي ومده بسة ل الوصةو) إىل العدالةة وإعةادة االعت ةار وكةذلك مجيةع
أشكا) املساعدة مبا يف ذلك املساعدة القانونية (جي ويت)؛
 51-122ضة ةةمان توافة ةةق االس ة ةرتاتيجية الوطنية ةةة حلقة ةةوق اإلنسة ةةان مة ةةع املعة ةةايه
الدوليةةة ال سةةيما معاهةةدات حقةةوق اإلنسةةان األساسةةية الةةي تعةةد اململكةةة العربيةةة
السعودية طرفا فيها (مصر)؛
 52-122تكثي ةةف الة ةربام التدري ي ةةة املتعلق ةةة مبعاه ةةدات حق ةةوق اإلنس ةةان ال ةةي
انضمت إليها اململكة العربية السعودية (الكويت)؛
 5٣-122مواصةةلة التعةةاون مةةع املفوضةةية السةةامية حلقةةوق اإلنسةةان بشة ن تعمةةي
التثقيف حبقوق اإلنسان والتدريب عليها (الفل ني)؛
 5٤-122مواصلة التدابه الرامية إىل تعزيز قدرة اآلليات الوطنية حلماية حقةوق
اإلنسان (أوزبكستان)؛
 55-122وضة ةةع خطة ةةة وطني ة ةةة حلقة ةةوق اإلنسة ةةان ب ة ةةدع مة ةةن اجملتمة ةةع ال ة ةةدوي
(كوستاريكا)؛
 56-122زايدة استقال) هيئة حقوق اإلنسان ومدها مبزيد من املوارد مةن أجةل
جعلها تتماش مع م ادئ ابريس (مجهورية كوراي)؛
 5٧-122اإلس ةراع يف اجلهةةود املتعلقةةة مبقةةرتح صةةياغة اس ةرتاتيجية وطنيةةة حلقةةوق
اإلنسان من أجل محاية هذ احلقوق وتعزيزها (ابكستان)؛
 58-122توسةةيع ال ةربام واملنةةاه التعليميةةة املتعلقةةة مب ةةادئ حقةةوق اإلنسةةان
(العراق)؛
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 59-122مواصةةلة تعزيةةز اجلهةةود الراميةةة إىل تعزيةةز التثقيةةف حبقةةوق اإلنسةةان يف
ال لد (ملديف)؛
 60-122وضةةع مؤش ةرات إحصةةائية للةةتمكن مةةن قيةةاس التقةةد احملةةرز يف جمةةا)
تعزيةةز حقةةوق اإلنسةةان ومحايتهةةا وحتديةةد التحةةدايت ومواضةةع القصةةور القائمةةة يف
النظامني التشةريعي والقضةائي لكفالةة امتثةا) اسةرتاتيجيات حقةوق اإلنسةان الوطنيةة
للمعايه الدولية (مصر)؛
 61-122تنفيذ مةذكرة التفةاه بشة ن التعةاون التقةين املربمةة مةؤخرا بةني اململكةة
العربيةةة السةةعودية واملنظمةةة الدوليةةة للهجةةرة لتعزيةةز التعةةاون يف جمةةا) مكافحةةة ومنةةع
االجتار ابل شر (بنغالديش)؛
 62-122النظةةر يف وضةةع تش ةريعات ملكافحةةة خطةةاب الكراهيةةة وكافةةة أشةةكا)
التمييز (ل نان)؛
 6٣-122مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز املساواة بني اجلنسني (املغرب)؛
 6٤-122العمةةل م ةةن أجةةل القض ةةاء علة ة مجيةةع أش ةةكا) التمييةةز ب ةةني اجلنس ةةني
(لياتنشتاين)؛
 65-122ض ةةمان مس ةةاواة املة ةرأة ابلرج ةةل أم ةةا الق ةةانون ومتتعه ةةا جبمي ةةع حق ةةوق
اإلنسةةان مبةةا يف ذلةةك احلةةق يف حريةةة التنقةةل والتعلةةي والعمةةل والةةزوا واحلمايةةة
من العنف يف املنز) واألسرة (آيسلندا)؛
 66-122ضةةمان مسةةاواة امل ةرأة ابلرجةةل أمةةا القةةانون يف التمتةةع جبميةةع حقةةوق
اإلنسان مبا يف ذلك حقوق حرية التنقل والتعلي والعمةل والةزوا واالنتصةا
من االنتهاكات (بلجيكا)؛
 6٧-122النظر يف إدرا تةدابه تكفةل تعزيةز كفةاءة ومسةاءلة الةدوائر العامةة يف
اسرتاتيجيتها اإلمنائية الوطنية (أذربيجان)؛
 68-122ضمان وصو) املساعدات اإلنسانية إىل اليمنيني احملتاجني (أسرتاليا)؛
 69-122العمل مع األطةرا األخةر املعنيةة لتسةهيل اإلهنةاء الةدائ والسةلمي
للصراع يف اليمن (كندا)؛
 ٧0-122مواصلة اجلهود اإلنسانية املقدَّرة الي يضطلع هبا مركز امللةك سةلمان
لإلغاثة واألعما) اإلنسانية (اليمن)؛
 ٧1-122ضمان النظر الكامل والكلي يف القانون اإلنساي الدوي (فرنسا)؛
 ٧2-122تعزيةةز االمتثةةا) للقةةانون الةةدوي اإلنسةةاي يف اإلجةراءات الةةي تتاةةذها
اململكة خار أراضيها (بهو)؛
 ٧٣-122اختة ةةاذ مجية ةةع التة ةةدابه اإلضة ةةافية املمكنة ةةة حلماية ةةة املة ةةدنيني يف الة ةةيمن
وضمان الوصو) اإلنساي والتجاري دون عوائق إىل اليمن (أملانيا)؛
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 ٧٤-122اختاذ مجيع التدابه الالزمة للتوصل إىل حل سياسةي سةلمي للنةزاع يف
اليمن ابلتعاون مع مجيع األطرا املعنية وبدع من األم املتحدة (هايي)؛
 ٧5-122العمل فورا عل وقف النزاع يف اليمن وتنفيذ التوصيات الصادرة عن
فريق اخلرباء الدوليني واإلقليميني ال ارزين املعين ابليمن (آيسلندا)؛
 ٧6-122احرتا حق الشعب اليمين يف تقرير املصه وبذ) كل اجلهود للوصو)
إىل حل سلمي للنزاع (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ٧٧-122وقةةف ارتكةةاب جةرائ احلةةرب وإهنةةاء االنتهةةا اخلطةةه للقةةانون الةةدوي
اإلنساي والقانون الدوي حلقوق اإلنسان مبا يف ذلك مجيع اهلجمات ضد املةدنيني
واألهدا املدنية؛ وكذلك إاتحة س ل االنتصا والتعويض الفعالة جلميع الضحااي
وأسره يف اليمن (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ٧8-122وضةةع حةةد فةةوري حلصةةار الةةيمن واح ةرتا القةةانون الةةدوي اإلنسةةاي
والسةةماح مبةةرور اإلغاثةةة اإلنسةةانية املوجهةةة إىل املةةدنيني احملتةةاجني وخاصةةة األطفةةا)
األبرايء وتيسه سرعة وصوهلا دون عوائق (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 ٧9-122التعةةاون الكامةةل مةةع آليةةات حقةةوق اإلنسةةان التابعةةة لألم ة املتحةةدة
للتحقيق يف االدعاءات املتعلقة ابنتهاكات القانون الدوي اإلنساي والقانون الةدوي
حلقوق اإلنسان يف اليمن (مجهورية إيران اإلسالمية)؛
 80-122محايةةة املةةدنيني ال سةةيما األطفةةا) يف مجيةةع العمليةةات العسةةكرية يف
ال ة ةةيمن واخت ة ةةاذ ت ة ةةدابه احرتازية ة ةةة واحليلول ة ةةة دون االس ة ةةتادا العش ة ةةوائي للقة ة ةةوة
(لياتنشتاين)؛
 81-122إنشاء اآلليات القانونية الي من ش هنا أن تتي التحقيق بصورة كاملةة
وحمايةدة ومسةتقلة يف انتهاكةات حقةوق اإلنسةةان الةي ترتك هةا قةوات التحةالف أثنةةاء
تنفيذ عمليات يف اليمن عل أن يواكب ذلةك تنفيةذ آليةة ميدانيةة آنيةة للمسةاعدة
يف جتنب وقوع ضحااي مدنيني (بولندا)؛
 82-122مواصة ةةلة تنفية ةةذ رؤية ةةة اململكة ةةة  2030لتعزية ةةز التنمية ةةة االقتصة ةةادية
واالجتماعيةةة املسةةتدامة مةةن أجةةل إرسةةاء أسةةاس متةةني يكفةةل للنةةاس التمتةةع جبميةةع
حقوق اإلنسان (الصني)؛
 8٣-122مواصلة العمل عل حتسني مستوايت معيشة السكان مةع تنفيةذ رؤيةة
اململكة ( 2030كواب)؛
 8٤-122متابعةةة اجلهةةود الراميةةة إىل تعزيةةز احلةةق يف التنميةةة مبةةا يف ذلةةك التنفيةةذ
الفعةةا) لرؤي ةةة اململك ةةة  2030واعتمةةاد هنة ة حق ةةوق اإلنسةةان عن ةةد تط ي ةةق ه ةةذ
الرؤية (األردن)؛
 85-122املضي قدم ا يف تنفيذ رؤية اململكة ( 2030عمان)؛
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 86-122اسةةتكما) جةةدو) األعمةةا) الطمةةوح للتنميةةة املسةةتدامة واإلصةةالحات
االجتماعية (بولندا)؛
 8٧-122إلغةةاء أحكةةا قةةانون مكافحةةة اإلرهةةاب لعةةا  2017الةةي تةةن
عز) السجناء (كندا).

عل ة

 88-122إص ة ةةالح ق ة ةةوانني مكافح ة ةةة اإلره ة ةةاب وجة ة ةرائ اإلنرتن ة ةةت وقة ة ةةوانني
اجلمعيات فضالا عن قانون الصحافة والنشر لضمان احلق يف حرية الرأي والتع ه
وحريةةة تكةةوين اجلمعيةةات السةةلمية لتتماش ة بصةةورة كاملةةة مةةع االلتزامةةات الناشةةئة
مبوجب القانون الدوي حلقوق اإلنسان (فنلندا)؛
 89-122وضع حد فوري لتمويل مجاعات إرهابيةة مثةل منظمةة جماهةدي خلةق
واألحةواز وجةةيش العةةد) يف منطقتنةةا ووقةةف نشةةر الفكةةر التكفةةهي (مجهوريةةة إيةةران
اإلسالمية)؛
 90-122الت كةةد مةةن أن تش ةريعات مكافحةةة اإلرهةةاب يف ال لةةد متتثةةل للمعةةايه
الدوليةةة حلقةةوق اإلنسةةان مبةةا يف ذلةةك مةةن خةةال) إعةةادة النظةةر يف التعريةةف الواسةةع
لإلرهاب والتوقف عن جعل منط ق ا عل أوج التع ه غه العنيفة (النروي )؛
 91-122تع ةةديل التعري ةةف الق ةةانوي لإلره ةةاب لض ةةمان أال ي ةةؤدي إىل مالحق ةةة
امل ةةدافعني ع ةةن حق ةةوق املة ةرأة ونش ةةطاء حق ةةوق اإلنس ةةان غ ةةه الض ةةالعني يف عن ةةف
واملعارضةةني السياسةةيني وغةةهه مةةن األشةةاا جملةةرد ممارسةةته حلقةةوقه اإلنسةةانية
(النمسا)؛
 92-122الت ك ةةد م ةةن أن معامل ةةة األش ةةاا املش ةةت يف ض ةةلوعه يف أعم ةةا)
إرهابية متتثل امتثاالا صارما للقانون الدوي حلقوق اإلنسان وإلغاء السةلطة التقديريةة
للنائب العا الي ختول منع السماح للمحتجزين ابالتصا) مبحا (النمسا)؛
 9٣-122تض ةةييق تعري ةةف "اإلره ةةا " و"اإلره ةةاب" و"النظ ةةا الع ةةا " يف س ةةياق
قةةوانني مكافحةةة اإلرهةةاب وجةرائ اإلنرتنةةت مبةةا ال ي ةُ ِّ
جر التع ةةه وتكةةوين اجلمعيةةات
والتجمع السلمي (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 9٤-122إلغاء عقوبة اإلعدا والعمل يف انتظار ذلك عل تط يق وقف مرحلي
لفرض وتنفيذ عقوبة اإلعدا عل أن يواكب ذلك أيض ا اعتماد حك ملز قانوني ا
يراعي سن القاصر(أسرتاليا)؛
 95-122اعتماد وقةف رمسةي لعقوبةة اإلعةدا ومراجعةة األحكةا الةي تةدعو إىل
فرضها اإلج اري أو تط يقها عل جرائ ال تنطوي عل قتل متعمد (الربازيل)؛
 96-122اعتماد وقف لتط يق عقوبة اإلعدا ال سيما فيما يتصل ابألشاا
الذين كانوا قاصرين يف وقت ارتكاب اجلر ة (شيلي)؛
 9٧-122بةةدء اسةةتعراض التش ةريعات اجلنائيةةة مةةن أجةةل احلةةد مةةن اجل ةرائ الةةي
كن تط يق عقوبة اإلعدا عليها (شيلي)؛
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 98-122اختاذ قرار عاجل بوقف تط يق عقوبة اإلعدا (كوستاريكا)؛
 99-122ختفيض عدد اجلرائ الي يعاقب عليها ابإلعدا ابتةداء مةن التهريةب
غه العنيف للمادرات وإلغاء عقوبة اإلعدا فيما يتصل ابلقاصرين (قرب )؛
 100-122حظ ةةر عقوب ةةة اإلع ةةدا يف حال ةةة اجلة ةرائ املرتك ةةة م ةةن أش ةةاا دون
سةةن  18سةةنة واجلةرائ غةةه اخلطةةهة مثةةل الةةزان أو اجلةرائ ذات الصةةلة ابالحتجةةا
(تشيكيا)؛
 101-122إعالن وقف لتنفيذ عقوبة اإلعدا هبد إلغائها وحظةر احلكة علة
القاصرين بعقوبة اإلعدا حظرا صةرح ا وفقة ا التفاقيةة حقةوق الطفةل الةي صةدقت
عليها اململكة العربية السعودية (فرنسا)؛
 102-122النظةةر يف إرسةةاء وقةةف لعقوبةةة اإلعةةدا (جورجيةةا)؛ والنظةةر يف اعتمةةاد
وقف لعقوبة اإلعدا (إيطاليا)؛
 10٣-122اإلعةةالن عةةن وقةةف السةةتادا عقوبةةة اإلعةةدا هبةةد إلغائهةةا يف هنايةةة
املطةةا (أيرلنةةدا)؛ وإرسةةاء وقةةف كامةةل السةةتادا عقوبةةة اإلعةةدا هبةةد إلغائهةةا
(املكسيك)؛ وفرض حظر عل استادا عقوبةة اإلعةدا هبةد إلغائهةا (السةويد)؛
وإرسة ةةاء وقة ةةف اختية ةةاري لعملية ةةات اإلعة ةةدا كاطة ةةوة حنة ةةو إلغة ةةاء عقوبة ةةة اإلعة ةةدا
(النروي )؛ وإرساء وقف لعقوبة اإلعدا (آيسلندا)؛
 10٤-122اإلعالن فورا عن وقف تنفيذ عقوبة اإلعدا (سلوفينيا)؛

 105-122اعتمةةاد وقةةف ألحكةةا اإلعةةدا الصةةادرة يف حةةق األشةةاا احملكةةو
عليه هبذ العقوبة كاطوة سابقة إللغائها عل النحو املوص ب سابقا (إس انيا)؛
 106-122إرسةةاء وقةةف لتنفيةةذ عقوبةةة اإلعةةدا هبةةد إلغائهةةا ابلكامةةل وختفيةةف
مجيع أحكا اإلعدا الصادرة (لياتنشتاين)؛
 10٧-122التالي عن تط يق عقوبة اإلعدا أو عل األقل حصةرها علة أخطةر
اجلرائ (أملانيا)؛
 108-122اختةةاذ التةةدابه الالزمةةة إلزالةةة عقوبةةة اإلعةةدا مةةن التش ةريعات الوطنيةةة
للمملكة العربية السعودية وإرساء وقف رمسي جلميع اإلعدامات (األرجنتني)؛
 109-122إلغاء عقوبة اإلعدا وتعديل القوانني الي تفرض عقوبة إعةدا إلزاميةة
(اجل ل األسود)؛
 110-122كفالةةة عةةد فةةرض عقوبةةة اإلعةةدا ؛ وكفالةةة االمتثةةا) الصةةار التفاقيةةة
حقوق الطفل الي حتظر عقوبة اإلعةدا يف حالةة اجلةرائ املرتك ةة مةن أشةاا تقةل
أعماره عن  18سنة وإعادة النظر يف حاالت السةجناء احملكةو علةيه ابإلعةدا
حالي ا هبد ختفيف األحكا الصادرة يف حقه (النمسا)؛
 111-122فرض حظةر مطلةق علة أحكةا اإلعةدا الصةادرة يف حةق األشةاا
الذين مل تكن أعماره تتجاوز  18سنة وقت ارتكاب اجلر ة (نيوزيلندا)؛
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 112-122تعةةديل قةةانون األحةةداث مةةن أجةةل حظةةر احلكة بعقوبةةة اإلعةةدا علة
مجيع األشاا الذين مل تكن أعماره تتجاوز  18سنة يف وقت ارتكاب اجلر ةة
متاشي ا مع املادة  37من اتفاقية حقوق الطفل (بلجيكا)؛
 11٣-122حظر تط يق عقوبة اإلعدا عل القاصرين (األرجنتني)؛

 11٤-122إلغاء عقوبة اإلعدا واعتماد وقف فوري عل أرض الواقع ال سةيما
فيما يتصل ابألشاا الذين تقل أعماره عن  18سنة (الربتغا))؛
 115-122إلغاء عقوبة اإلعدا والعقاب ال دي (سويسرا)؛
 116-122اختةةاذ مزيةةد مةةن اخلطةةوات ملنةةع التعةةذيب واملعاملةةة القاسةةية واملهينةةة يف
السجون ومراكز االحتجاز (بيالروس)؛
 11٧-122تنفيةةذ إصةةالحات قانونيةةة لضةةمان سةةالمة اإلج ةراءات القانونيةةة ومنةةع
االحتجاز السري وغه احملدود (أسرتاليا)؛
 118-122إلغ ةةاء مجي ةةع أش ةةكا) العق ةةاب ال ةةدي جلمي ةةع األش ةةاا
األطفا) واحملتجزون يف مجيع الظرو (إستونيا)؛
 119-122إلغ ةةاء الق ةةوانني ال ةةي جتي ةةز ال ةةرج وب ةةرت األطة ةرا
(اجل ل األسود)؛

مب ةةن ف ةةيه

وجل ةةد األطف ةةا)

 120-122مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل منةةع وقةةوع اجل ةرائ ذات الصةةلة ابلتحةةر
(ماليزاي)؛
 121-122مواصلة املمارسة الفضل املتمثلة يف إنشاء موقع إلكرتوي حمل اس
"انفةةذة تواصةةل" يتةةي للعمةةو االطةةالع عل ة معلومةةات عةةن األشةةاا احملتج ةزين
ألس ة اب تتعلةةق ابإلج ةراءات األمنيةةة؛ والةةرتوي هلةةذ امل ةةادرة خةةال) ت ةةاد) أفضةةل
املمارسات احلكومية يف جما) حقوق اإلنسان (األردن)؛
 122-122النظة ةةر يف إمكانية ةةة تقة ةةدم الة ةةدع مة ةةن خة ةةال) التربعة ةةات املقدمة ةةة إىل
صندوق األم املتحدة االستئماي للتربعةات لضةحااي االجتةار ابألشةاا ال سةيما
النساء واألطفا) (بيالروس)؛
 12٣-122مضاعفة اجلهود امل ذولة للقضاء عل االجتار ابل شر (بوروندي)؛
 12٤-122مواصةةلة اجلهةةود امل ذولةةة ملكافحةةة االجتةةار ابل شةةر ال سةةيما اسةةتغال)
األطفا) والنساء من خال) التنفيذ الكامل للاطة الوطنية ملكافحةة جةرائ االجتةار
ابألشاا (( )2020-2017جي ويت)؛
 125-122تعجيل اجلهود الرامية إىل تنفيذ اخلطة الوطنية ملكافحةة جةرائ االجتةار
ابألشاا (( )2020-2017جورجيا)؛
 126-122ع ةةد الت ةةواي يف ب ةةذ) م ةةا يل ةةز م ةةن جه ةةود ملكافح ةةة االجت ةةار ابل ش ةةر
(نيجهاي)؛
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 12٧-122مواصلة أنشطة مكافحة االجتار ابل شر (أذربيجان)؛
 128-122مواصة ةةلة تنفية ةةذ االس ة ةرتاتيجيات واخلط ة ة الوطنية ةةة الرامية ةةة إىل كفالة ةةة
مس ةةاءلة الض ةةالعني يف االجت ةةار ابألش ةةاا ومس ةةاعدة الض ةةحااي وتنمي ةةة الق ةةدرات
الوطنية وتعزيزها (دولة فلسطني)؛
 129-122جت ةةرم مجي ةةع أش ةةكا) العن ةةف ض ةةد املة ةرأة وتنفي ةةذ بة ةرام فعال ةةة حلماي ةةة
ضحااي هذ اجلرائ (إس انيا)؛
 1٣0-122يف ح ةةني تُق ةةدَّر للمملك ةةة العربي ةةة الس ةةعودية جهوده ةةا امل ذول ةةة خلدم ةةة
احلرمني الشريفني وماليني احلجا القةادمني إليهمةا مةن مجيةع أحنةاء العةامل تُةدع إىل
مواصلة جهودها من أجل كفالة محاية احلجا والسهر عل راحته (ابكستان)؛
 1٣1-122اإلفرا عةن أي شةا مسةجون جملةرد ممارسةت حلقوقة املتعلقةة حبريةة
التع ةةه وتك ةةوين اجلمعي ةةات والتجم ةةع الس ةةلمي مب ةةا يش ةةمل امل ةةدافعني ع ةةن حق ةةوق
اإلنسان والصحفيني (بلجيكا)؛
 1٣2-122كفال ةةة أال يظ ةةل أي ش ةةا مس ةةجوانا بسة ة ب التجم ةةع الس ةةلمي أو
تكوين مجعيةة أو التع ةه عةن الةرأي والسةماح للمفةر عةنه ابلسةفر حبريةة داخليةا
ودوليا (الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 1٣٣-122تق ةةدم املس ةةاعدة القانوني ةةة إىل ض ةةحااي انتهاك ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان
ال سةةيما أكثةةر الفئةةات مةةنه ضةةعفا مثةةل النسةةاء واألطفةةا) والعةةاملني يف اخلدمةةة
املنزلية واألشاا ذوي اإلعاقة (ابكستان)؛
 1٣٤-122االسةةتمرار يف السةةماح للمقيمةةني مةةن غةةه املسةةلمني حبريةةة التع ةةه عةةن
ممارسا الدينية مع احرتا اخلصوصية الدينية والثقافيةة للمملكةة العربيةة السةعودية
(جزر القمر)؛
 1٣5-122تعزيز املمارسات اإلجيابية املتمثلة يف أتهيل املتة ثرين ابلفكةر املتطةر
(عمان)؛
 1٣6-122ض ةةمان حص ةةو) مجي ةةع امل ةةواطنني القطة ةريني علة ة حق ةةوقه يف ممارس ةةة
الشةةعائر الدينيةةة يف احل ة والعمةةرة دون أي متييةةز بس ة ب جنسةةيته ووقةةف مجيةةع
العق ات الي تضعها السلطات السعودية أمامه (قطر)؛
 1٣٧-122تعةةديل أو اعتمةةاد تش ةريعات تكفةةل حريةةة الصةةحافة وال ةرأي والتع ةةه
(الدامنر )؛
 1٣8-122اخت ةةاذ خط ةةوات لض ةةمان ممارس ةةة احل ةةق يف حري ةةة التع ةةه والة ةرأي دون
خو من االنتقا مع إيالء االعت ار الواجب للنساء والفتيات (الربازيل)؛
 1٣9-122محاي ةةة حري ةةة التع ةةه علة ة حن ةةو يش ةةمل مجي ةةع امل ةةدافعني ع ةةن حق ةةوق
اإلنسةةان وتعزيةةز بيئةةة تفضةةي إىل النقةةا املنفةةت وتكفةةل التسةةام مةةع األصةةوات
املعارضة وحتمي األفراد من العقاب (كندا)؛
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 1٤0-122اخت ة ةةاذ خط ة ةةوات جمدي ة ةةة تكف ة ةةل للم ة ةةدافعني ع ة ةةن حق ة ةةوق اإلنس ة ةةان
والصةحفيني وممثلةي املنظمةات غةه احلكوميةة القةدرة علة أن ارسةوا حبريةة وبصةةورة
كاملةةة حقه ة يف حريةةة التع ةةه وال ةرأي وتكةةوين اجلمعيةةات مبةةا يف ذلةةك عةةرب ش ة كة
اإلنرتنت من دون ديد أو مضايقة (إستونيا)؛
 1٤1-122اإلفرا فورا عن مجيع املدافعني عن حقوق اإلنسان ال سيما النساء
(أملانيا)؛
 1٤2-122القض ةةاء علة ة مجي ةةع العق ةةات القانوني ةةة والعملي ةةة ال ةةي تع ةةرتض متت ةةع
املدافعني عن حقوق اإلنسان حبرية التع ه والضةمه وابلتةاي إعةادة النظةر يف الةته
املوجهةةة إىل السةةجناء الةةذين أدينةةوا بس ة ب الت ةزامه بتعزيةةز حقةةوق امل ةرأة ومحايتهةةا
(هولندا)؛
 1٤٣-122ض ةةمان بيئ ةةة آمن ةةة ومواتي ةةة جلمي ةةع امل ةةدافعني ع ةةن حق ةةوق اإلنس ةةان
ال سيما للنساء املدافعات عن حقوق اإلنسان والصحفيني (النروي )؛
 1٤٤-122االسة ةتمرار يف دعة ة مؤسس ةةات اجملتم ةةع امل ةةدي وتعزي ةةز اس ةةتقالليتها
مبا يكفل إسهامها يف تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان (السودان)؛
 1٤5-122اختةاذ إجةراءات عاجلةةة لتحسةني محايةةة املةدافعني عةةن حقةوق اإلنسةةان
(السويد)؛
 1٤6-122بذ) جهود إضافية لتعزيز حرية الرأي والتع ه (جزر القمر)؛
 1٤٧-122ضة ةةمان ممارسة ةةة حرية ةةة التع ة ةةه وتكة ةةوين اجلمعية ةةات وإطة ةةالق س ة ةراح
املدافعني احملتجزين عن حقوق اإلنسان (كوستاريكا)؛
 1٤8-122مراجعةةة مجيةةع التشةريعات الةةي تقيةةد احلةةق يف حريةةة تكةةوين اجلمعيةةات
والتجمةةع السةةلمي وكةةذلك حريةةة التع ةةه وكفالةةة توافةةق هةةذ القةةوانني مةةع املعةةايه
الدولية (تشيكيا)؛
 1٤9-122تعةةديل التشةريعات املط قةةة علة حريةةة التع ةةه والةرأي وحريةةة تكةةوين
اجلمعيات والتجمع السلمي وخاصة نظا مكافحةة جةرائ املعلوماتيةة مبةا يتماشة
مع املعايه الدولية يف هذا الصدد وضمان حرية الدين والضمه واملعتقد (فرنسا)؛
 150-122ضمان سالمة الصحفيني واملةدافعني عةن حقةوق اإلنسةان ووضةع حةد
فوري ملا يتعرضون ل من َسجن تعسفي واعتقاالت (فرنسا)؛

 151-122جعل التشريعات الوطنية متماشية مع املعايه الدولية حلقوق اإلنسةان
فيما يتعلق حبرية التع ه وحريةة الصةحافة ومحايةة الصةحفيني واملةدافعني عةن حقةوق
اإلنسان من الرتهيب والتهديد واالعتقا) التعسفي (أملانيا)؛
 152-122تعزيز التدابه الرامية إىل محاية وتعزيز حرية الرأي والتع ه (ني ا))؛
 15٣-122مواصةةلة تعزيةةز حريةةة الةرأي والتع ةةه مبةةا يشةةمل حقةةوق املةةدافعني عةةن
حقوق اإلنسان واملنظمات غه احلكومية (غاان)؛
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 15٤-122جعةةل قةةانون اململكةةة العربيةةة السةةعودية متماشةةيا مةةع املعةةايه الدوليةةة
املنصةةو عليهةةا يف العهةةد الةةدوي اخلةةا ابحلقةةوق املدنيةةة والسياسةةية فيمةةا يتصةةل
مبمارسة احلق يف حرية التع ه والتجمع السلمي وتكوين اجلمعيات (أيرلندا)؛
 155-122ض ةةمان حري ةةة الة ةرأي والتع ةةه ومحاي ةةة نش ةةا امل ةةدافعني ع ةةن حق ةةوق
اإلنسان والصحفيني وهو ما يت ت أيض ا عن طريق يئة بيئةة كةن للجميةع العمةل
فيها حبرية وفقا للمعايه الدولية (إيطاليا)؛
 156-122اخت ة ةةاذ مزي ة ةةد م ة ةةن اإلجة ة ةراءات لتعزي ة ةةز حري ة ةةة التع ة ةةه مب ة ةةا يف ذل ة ةةك
للصحفيني (الياابن)؛

 15٧-122إرساء وكفالةة االحةرتا الكامةل حلريةة الصةحافة وابلتةاي االمتنةاع عةن
ةاء لةذكر املرحةو
اضطهاد الصحفيني ومجيع الذين يعربون عن النقد السلمي إحي ا
مجا) خاشقجي (هولندا)؛
 158-122مواصلة اخلطوات الرامية إىل القضاء عل القيود املفروضة عل حرية
التع ه (رومانيا)؛
 159-122اختاذ تدابه لضمان املمارسة السلمية حلرية التع ةه واحلةق يف التجمةع
السلمي ومحاية املدافعني عن حقوق اإلنسان حىت يتمكنوا من ممارسةة عملهة دون
أي ترهيب (إس انيا)؛
 160-122اختاذ إجراءات عاجلة من أجل حرية وسائل اإلعةال يف ال لةد مبةا يف
ذلك من خال) مراجعة نظا مكافحة جرائ املعلوماتية لعا ( 2007السويد)؛
 161-122ضةةمان متتةةع كةةل شةةا ابحلةةق يف حريةةة التع ةةه والتجمةةع السةةلمي
وتكوين اجلمعيات وضمان سالمة الصةحفيني ومراجعةة األحكةا الصةادرة يف حةق
املدانني بس ب التع ه حبرية عن رأيهة مبةا يف ذلةك املةدافعون عةن حقةوق اإلنسةان
(سويسرا)؛
 162-122اعتماد مجيع التةدابه الالزمةة لضةمان ممارسةة حريةة التع ةه والصةحافة
يف ال لةةد بةةدون قيةةود فض ةالا عةةن محايةةة الصةةحفيني مةةن أي عمةةل ترهيةةب أو انتقةةا
(أوروغواي)؛
 16٣-122وض ةةع ح ةةد ف ةةوري حلظ ةةر االحتجاج ةةات وجتر ه ةةا واإلفة ةرا دون قي ةةد
أو ش ةةر ع ةةن أي ش ةةا ُس ةةجن جمل ةةرد ممارس ةةت حقة ة يف حري ةةة تك ةةوين اجلمعي ةةات
والتجمع السلمي مبا يف ذلك املدافعات عن حقوق اإلنسان (آيسلندا)؛
 16٤-122اخت ةةاذ مزي ةةد م ةةن الت ةةدابه لض ةةمان حري ةةة التجم ةةع والتع ةةه واالعتق ةةاد
بصورة كاملة (الربتغا))؛
 165-122تعةديل نظةةا اجلمعيةةات واملؤسسةةات لضةةمان توافقة التةةا مةةع القةةانون
الدوي واملعايه الدولية (بلجيكا)؛

24

GE.18-22687

A/HRC/40/4

 166-122التع ةةاون الكامة ةل م ةةع التحقيق ةةات املتعلق ةةة مبقت ةةل مج ةةا) خاش ةةقجي
وتفعيةل تشةريع حاسةب املسةةؤولني احلكةوميني الةةذين ينتهكةون القةةانون واختةاذ مزيةةد
من التدابه لضمان حرية الرأي والتع ه (أسرتاليا)؛
 16٧-122إجراء حتقيق شامل وموثوق وشةفا وفةوري يف وفةاة مجةا) خاشةقجي
(كندا)؛
 168-122التعةةاون مةع جملةةس حقةةوق اإلنسةةان إلنشةةاء آليةةة خمتلطةةة إلجةراء حتقيةةق
نزي ومستقل يف وفاة الصحفي مجا) خاشقجي مبشاركة خرباء دوليني (كوستاريكا)؛
 169-122توضي ظرو مقتل السيد خاشقجي وضمان املساءلة التامةة جلميةع
املسؤولني عن ارتكاب هذ اجلر ة الشنيعة (كرواتيا)؛
 1٧0-122ضمان إجةراء حتقيةق كامةل ونزية يف احلةوادث والعنةف اللةذين يتعةرض
هلمةةا املةةدافعون عةةن حقةةوق اإلنسةةان ال سةةيما الصةةحفيون مبةةا يف ذلةةك وفةةاة مجةةا)
خاشقجي وتقدم اجلناة إىل العدالة (إستونيا)؛
 1٧1-122تكثيف برام التةدريب وتوعيةة القضةاة مب ةادئ وقةي حقةوق اإلنسةان
(اجلزائر)؛
 1٧2-122اخت ة ةةاذ ت ة ةةدابه لض ة ةةمان احل ة ةةق يف حري ة ةةة التع ة ةةه وكفال ة ةةة أن ي ة ةةتمكن
الصة ةةحفيون والكتة ةةاب مة ةةن العمة ةةل حبرية ةةة ودون خة ةةو مة ةةن العقة ةةاب والتاوية ةةف
واملضةةايقة وإجة ةراء حتقيق ةةات كامل ةةة وموثوقةةة وش ةةفافة وسة ةريعة يف مجي ةةع انتهاك ةةات
حقوق الصحفيني (اليوانن)؛
 1٧٣-122دع ةةوة فري ةةق م ةةن اخلة ةرباء ال ةةدوليني للمش ةةاركة يف التحقي ةةق يف مقت ةةل
الصحفي مجا) خاشقجي بنةاء علة طلةب مفوضةة األمة املتحةدة السةامية حلقةوق
اإلنسان وتقدم الدع الكامل هلذا الفريةق مبةا يشةمل الوصةو) الكامةل إىل األدلةة
والشهود (آيسلندا)؛
 1٧٤-122اختةةاذ التةةدابه الالزمةةة لضةةمان حريةةة التع ةةه للمةةدافعني عةةن حقةةوق
اإلنسان والصحفيني ال سيما عن طريق التحقيق يف مةا يتعرضةون لة مةن ديةدات
وأعما) انتقامية (األرجنتني)؛
 1٧5-122زايدة شة ةةفافية وانفتة ةةاح اإلج ة ةراءات والتحقيقة ةةات القانونية ةةة وكفالة ةةة
املالحقة القضةائية للجنةاة مبةا يشةمل قضةية مجةا) خاشةقجي الةي نتوقةع أن جيةر
فيها حتقيق عاد) واثبت وفعا) من أجل أتكيد املسؤوليات بوضوح (إيطاليا)؛
 1٧6-122الكشةةف عةةن مجيةةع املعلومةةات املتاحةةة عةةن اختفةةاء ومقتةةل الصةةحفي
السةةعودي مجةةا) خاشةةقجي والتعةةاون مةةع حتقيةةق موثةةوق وحمايةةد وقيادت ة مةةن أجةةل
تقدم املسؤولني إىل العدالة (لياتنشتاين)؛
 1٧٧-122التحقيةةق يف مجيةةع حةةاالت التعةةذيب واإلعةةدا خةةار نطةةاق القضةةاء
أو إبجراءات موجزة أو تعسف ا مبا يشمل األفعا) الةي ترتكةب خةار إقلةي ال لةد
وحماس ة مجيع اجلناة وفقا للقانون الدوي حلقوق اإلنسان (نيوزيلندا)؛
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 1٧8-122ضةةمان إجةراء حتقيةةق موثةةوق وشةةفا ونزية ومسةةتقل وفعةةا) يف مقتةةل
مجا) خاشقجي (النمسا)؛
 1٧9-122إج ةراء حتقيةةق شةةامل ونزي ة يف مقتةةل مجةةا) خاشةةقجي وكفالةةة حماس ة ة
املسؤولني عن مقتل (بهو)؛
 180-122كفالةةة االسةةتقاللية الضةةرورية للسةةلطة القضةةائية وهةةو شةةر ال غةةى
عن لضمان سيادة القانون (بهو)؛
 181-122تنفيةةذ آليةةات قضةةائية حقيقيةةة ومسةةتقلة وقانونيةةة تتةةي إج ةراء حتقيةةق
كام ةةل يف قض ةةية مقت ةةل الس ةةيد خاش ةةقجي وإنش ةةاء آلي ةةات عام ةةة قوي ةةة إلخض ةةاع
املسةةؤولني ع ةةن عملي ةةات القت ةةل خ ةةار نط ةةاق القض ةةاء للمس ةةاءلة وحلماي ةةة احل ةةق يف
التع ه (بولندا)؛
 182-122وضع حد لالحتجاز التعسةفي وضةمان سةالمة احملتجةزين والكشةف
عن أماكن احتجازه وإخطاره ابلته املوجهة إلةيه وضةمان حقهة يف التقاضةي
واحملاكمة العادلة واإلفرا الفوري عن مجيع احملتجزين دون مسوغ قانوي (قطر)؛
 18٣-122بذ) كل جهد يهد إىل إجةراء حتقيةق كامةل ونزية وشةفا يف قضةية
مجا) خاشقجي (رومانيا)؛
 18٤-122تق ةةدم املس ةةاعدة القانوني ةةة إىل ض ةةحااي انتهاك ةةات حق ةةوق اإلنس ةةان
ال سةةيما أكثةةر الفئةةات ضةةعفا مثةةل النسةةاء واألطفةةا) والعةةاملني يف اخلدمةةة املنزليةةة
واألشاا ذوي االحتياجات اخلاصة (السنغا))؛
 185-122إنشاء آلية لتقدم الشةكاو كةن التعويةل عليهةا فيمةا يتعلةق بقضةااي
األشاا احملتجزين وتضمني التشريعات الوطنية أحكامة ا واضةحة لتعةويض ضةحااي
التعذيب داخل وحدات االحتجاز (صربيا)؛
 186-122إجراء حتقيق كامل وموثوق وشفا ومستقل يف مقتل الصحفي مجةا)
خاشقجي (سلوفينيا)؛
 18٧-122كفالة ةةة أن يكة ةةون التحقية ةةق يف اغتية ةةا) الصة ةةحفي السة ةةعودي مجة ةةا)
خاشةةقجي الةةذي جتري ة اململكةةة العربيةةة السةةعودية ابلتعةةاون مةةع السةةلطات الرتكيةةة
شةةامالا وشةةفافا وأن يُسةةتكمل س ةريعا ليتسةةى تقةةدم املسةةؤولني عةةن هةةذا احلةةادث
اخلطه جدا إىل العدالة (إس انيا)؛

 188-122مواصلة تعزيز م دأ علنية احملاكمات واحلق يف االستعانة مبحا وغه
ذل ةةك م ةةن الض ةةماانت املنص ةةو عليه ةةا يف ق ةةانون اإلجة ةراءات اجلنائي ةةة (اإلم ةةارات
العربية املتحدة)؛
 189-122كفالةةة أن ُجتةةر حتقيقةةات شةةاملة وشةةفافة يف مقتةةل مجةةا) خاشةةقجي؛
وأن ُحاسةةب املسةةؤولون عةةن ذلةةك؛ واختةةاذ تةةدابه ملنةةع أي احتمةةا) للتك ةرار وفق ة ا
ملا تعهد ب وزير اخلارجية (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
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 190-122تقييد استادا احملكمة اجلزائية املتاصصة لقصةر علة القضةااي الةي
تنةةدر ضةةمن تعةةاريف اإلرهةةاب املق ولةةة دولي ة ا والسةةماح للصةةحفيني والدبلوماسةةيني
املعتمدين برصد احملاكمات (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 191-122السماح للدبلوماسيني حبضور احملاكمات وجلسات احملاك كما حدث
يف عا ( 2013الوالايت املتحدة األمريكية)؛
 192-122تقاسة ة التجرب ةةة الفري ةةدة والرائ ةةدة يف إدارة احلج ةةا والزائة ةرين وتق ةةدم
الرعاية الصحية هل وغهها من اخلدمات (بنغالديش)؛
 19٣-122مواصةةلة اململكةةة العربيةةة السةةعودية تعزيةةز براجمهةةا االجتماعيةةة املمتةةازة
الرامية إىل زايدة رفاهية شع ها (مجهورية فنزويال ال وليفارية)؛
 19٤-122متابعةةة اس ةرتاتيجية األمةةن الغةةذائي وخطةةة تنفيةةذها مةةن أجةةل ضةةمان
الوصو) إىل الغذاء اآلمن (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 195-122اعتمةاد تشةريع شةةامل حظةةر العمةةل القسةةري ويفةةرض عقةةوابت صةةارمة
يف مثل هذ احلاالت (بوتسواان)؛
 196-122النظ ةةر يف اعتم ةةاد ت ةةدابه أخ ةةر لتعزي ةةز ومحاي ةةة حق ةةوق الع ةةاملني يف
اخلدمة املنزلية (نيجهاي)؛
 19٧-122مواصلة اجلهود املتاذة لتعزيز اخلدمات الصحية لأل والطفل مبا يف
ذلةك املمارسةات اجليةدة املتعلقةة بصةحة األ والطفةل الةي تقةو علة رصةد صةحة
األ وطفلها من احلمل إىل الوالدة (عمان)؛
 198-122مواصلة االلتزا الراسخ بتعزيز نظا التعلي للجميع (بروي دار السال )؛
 199-122مواص ةةلة اجله ةةود امل ذول ةةة يف إط ةةار تعزي ةةز ج ةةودة التعل ةةي ومكافح ةةة
االنقطاع امل كر عن التعلي (تونس)؛
 200-122مواصلة اختاذ تدابه لتعزيز حقوق املرأة ومتكينها (اهلند)؛
 201-122اعتمةةاد تةةدابه أخةةر لضةةمان املسةةاواة بةةني اجلنسةةني وتوسةةيع نطةةاق
احلقوق والفر املتاحة للمرأة (بيالروس)؛
 202-122تنفية ةةذ املزية ةةد مة ةةن اإلصة ةةالحات لتحسة ةةني متكة ةةني امل ة ةرأة االجتمة ةةاعي
واالقتصادي مبا يف ذلك إلغاء نظا والية الرجل يف القانون واملمارسة (أسرتاليا)؛
 20٣-122تعزيز اجلهود الرامية إىل حتقيق املزيد من املساواة بني اجلنسةني مبةا يف
ذلك إزالة احلواجز املفروضة مبوجب نظا الوالية (كندا)؛
 20٤-122املض ةةي قُ ةةدما يف اإلص ةةالحات القانوني ةةة الرامي ةةة إىل حتقي ةةق املس ةةاواة
اجلنسةةانية بةةني الرج ةةل وامل ةرأة إبلغةةاء نظ ةةا الواليةةة والقوامةةة املف ةةروض عل ة املة ةرأة
ليتسى هلا التصر بصورة مستقلة يف مجيع اجملاالت (شيلي)؛
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 205-122إلغاء نظا الوالية عل املرأة ومواصلة التقةد حنةو تعزيةز ممارسةة املةرأة
كامل حقوقها ومتتعها هبا عل النحو املوص ب من ق ل (كوستاريكا)؛
 206-122تعزيةةز اململكةةة العربيةةة السةةعودية جهودهةةا إللغةةاء نظةةا واليةةة الةةذكور
(مجهوريةةة كةةوراي)؛ وإلغةةاء نظةةا الواليةةة عل ة امل ةرأة (الةةدامنر )؛ وإلغةةاء نظةةا واليةةة
الذكور (آيسلندا)؛ وإلغاء والية الذكور (السويد)؛
 20٧-122مواصةةلة اإلصةةالحات الراميةةة إىل تقلةةي الفجةةوة بةةني حقةةوق امل ةرأة
والرجل مبا يف ذلك فيما يتعلق ابجلنسية؛ وإلغاء نظا والية الذكور (فرنسا)؛
 208-122مواصةةلة إصةةالح نظةةا واليةةة الةةذكور للحةةد مةةن اجملةةاالت الةةي يُعامةةل
فيها الرجا) والنساء معاملة قانونية خمتلفة (أملانيا)؛
 209-122املضةةي يف اإلصةةالحات القانونيةةة الالزمةةة الراميةةة إىل إلغةةاء نظةةا واليةةة
الذكور (اليوانن)؛
 210-122إلغ ةةاء نظ ةةا والي ةةة ال ةةذكور (امل ة ةُ )حر ) يف أق ةةرب وق ةةت ممك ةةن وذل ةةك
رغ ة ة التة ةةدابه املتاة ةةذة للحة ةةد مة ةةن نطاق ة ة يف سة ةةياق متابعة ةةة التوصة ةةيات الة ةةواردة
يف الفق ة ة ة ة ة ةرات  100-138و 101-138و 102-138و103-138
و 106-138و 107-138و 108-138و 111-138مة ة ة ة ةةن تقرية ة ة ة ةةر
الفريق العامل املن ثق عن اجلولة الثانية (( )A/HRC/25/7هايي)؛
 211-122إلغةةاء نظةةا الوالي ةةة وإاتحةةة املسةةاواة القانوني ةةة للم ةرأة يف التشة ةريعات
السعودية (سلوفينيا)؛
 212-122اإللغاء الكامل لنظا الوالية علة النسةاء وكةذلك مجيةع القةوانني الةي
تنطوي عل متييز ضد النساء والفتيات عل النحو املوص ب سابق ا (سويسرا)؛

 21٣-122إلغةةاء واليةةة الرجةةل عل ة امل ةرأة واختةةاذ تةةدابه لةةزايدة املشةةاركة الفعالةةة
للمرأة يف مجيع اجملاالت (إس انيا)؛
 21٤-122مواصة ةةلة اختة ةةاذ اخلطة ةةوات الالزمة ةةة لتحقية ةةق املسة ةةاواة بة ةةني اجلنسة ةةني
ال سيما إلغاء نظا والية الذكور (نيوزيلندا)؛
 215-122اعتماد تدابه للقضاء عل مجيةع أشةكا) التمييةز املت قيةة ضةد املةرأة
مبا يف ذلك إلغاء نظا الوالية (النروي )؛
 216-122إحةراز تقةةد ك ةةه يف جمةةا) حقةةوق املةرأة مبةةا يشةةمل إجةراء اسةةتعراض
كامل لنظا الوالية (النمسا)؛
 21٧-122تكثية ةةف اجلهة ةةود الرامية ةةة إىل منة ةةع ومكافحة ةةة مجية ةةع أشة ةةكا) العنة ةةف
والتمييز ضد املرأة وزايدة تعزيز حقوق املرأة ومحايتهةا ال سةيما إبلغةاء نظةا الواليةة
القانونية ومكافحة زوا األطفا) والزوا امل كر والزوا القسري (إيطاليا)؛
 218-122مراجعة نظا والية الذكور واست عاد التعديالت القانونية املنطوية عل
متييةةز ضةةد النسةةاء والفتيةةات وسةةن قةةوانني جديةةدة وتنفيةةذ القةةوانني القائمةةة حلمايةةة
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النسةةاء والفتيةةات مةةن العنةةف مبةةا يف ذلةةك عنةةدما يكةةون هةةذا العنةةف صةةادرا عةةن
شركائهن أو أفراد األسرة (املكسيك)؛
 219-122تكثيةةف اجلهةةود امل ذولةةة للقضةةاء عل ة التمييةةز ضةةد امل ةرأة يف اجملةةا)
القةةانوي ووضةةع حةةد للممارسةةات والقوالةةب النمطيةةة الةةي تنطةةوي عل ة متييةةز ضةةد
املرأة مثل نظا والية الذكور عل النحو املوص ب من ق ل (أوروغواي)؛
 220-122تعديل التشريعات احمللية من أجل حظر إعدا القاصرين (هنغاراي)؛
 221-122سن تشريعات لتحديد السن األدىن لزوا الفتيان والفتيات وتشةجيع
اس ةرتاتيجية وطني ةةة ت ةةدع املسةةاواة ب ةةني اجلنس ةةني م ةةن خةةال) شة ة كة موس ةةعة تكف ةةل
احلماية االجتماعية للمرأة (العراق)؛
 222-122محايةةة وضةةمان حقةةوق األطفةةا) ال سةةيما مبنةةع جتنيةةده يف النزاعةةات
املسلحة وتعزيز إعادة أتهيله وإعادة إدماجه يف اجملتمع (إيطاليا)؛
 22٣-122مواص ةةلة اجلهة ةةود الرامية ةةة إىل القضة ةةاء عل ة ة التميية ةةز ضة ةةد األطفة ةةا)
ال سةةيما علة أسةةاس نةةوع اجلةةنس والةةدين والصةةفة القانونيةةة لعالقةةة األبةةوين وكفالةةة
حقه يف التعلي (بهو)؛
 22٤-122اعتمة ةةاد اس ة ةرتاتيجية وطنية ةةة لألطفة ةةا) املتال ة ة عة ةةنه وإدمة ةةاجه يف
التعلي والصحة ونظا الرعاية (صربيا)؛
 225-122مواصةةلة اجلهةةود امل ذولةةة لتعزيةةز احلمايةةة القانونيةةة لألطفةةا) اجلةةاحنني
(تونس)؛
 226-122إلغاء األحكةا القانونيةة الةي تةن
(كوستاريكا)؛

علة املسةؤولية اجلنائيةة للقاصةرين

 22٧-122تعزي ةةز الة ةربام ال ةةي تُوس ةةع الف ةةر ل ةةزايدة دخ ةةل املة ةرأة ال س ةةيما يف
املناطق الريفية (دولة بوليفيا املتعددة القوميات)؛
 228-122جتةةرم العنةةف اجلنسةةي ضةةد النسةةاء واألطفةةا) مبةةن فةةيه املهةةاجرون
وضمان معاق ة مجيع اجلناة حسب االقتضاء (بوتسواان)؛
 229-122االس ةةتمرار يف ض ةةمان حق ةةوق األش ةةاا
اآلليات الوطنية ذات الصلة (الصني)؛
 2٣0-122مواص ةةلة تعزي ةةز حق ةةوق األش ةةاا
ليتسى هل املشاركة يف تنمية ال لد (كواب)؛

ذوي اإلعاق ةةة م ةةن خ ةةال)

ذوي اإلعاق ةةة يف مجي ةةع اجمل ةةاالت

 2٣1-122اختاذ خطوات سريعة حنو تنفيذ برانم للمساواة بني اجلنسني وحتسني
معيشةةة األشةةاا ذوي اإلعاقةةة والفئةةات الضةةعيفة الةةي ال خيلةةو منهةةا أي جمتمةةع
(إريرتاي)؛
 2٣2-122مواصلة الدينامية الداعمة حلقوق املرأة عن طريق كفالةة تعزيةز وصةو)
النساء والفتيات ضحااي العنف املنزي إىل العدالة (غابون)؛
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 2٣٣-122املضةةي يف التةةدابه املتاةةذة مةةن أجةةل تعزيةةز املسةةاواة بةةني اجلنسةةني
وتعزيز مكانة املرأة يف اجملتمع ومحايتها من مجيع أشكا) التمييز (اجلزائر)؛
 2٣٤-122اخت ةةاذ املزي ةةد م ةةن اإلجة ةراءات لتعزي ةةز النه ةةوض ابملة ةرأة علة ة الص ةةعيد
االجتماعي (الياابن)؛
 2٣5-122تكثيةف اجلهةود الراميةة إىل محايةة النسةاء واألطفةا) مةن العنةف ومجيةةع
أشكا) االستغال) (لي يا)؛
 2٣6-122كفالة زايدة مشاركة املرأة يف القوة العاملة (لي يا)؛
 2٣٧-122اختاذ املزيةد مةن التةدابه لةزايدة مشةاركة املةرأة يف سةوق العمةل واحليةاة
العامة (ماليزاي)؛
 2٣8-122كفالة أن حتةا ابحلمايةة الضةحااي املزعومةات مةن النسةاء وأن يُسةتمع
إليهن يف النظا القضائي عل أساس املساواة (ميامنار)؛
 2٣9-122تشجيع متكني املرأة ومتتعها حبرية التع ه ومواصلة اجلهود الراميةة إىل
متتيع الفتيات ابحلةق يف التعلةي علة قةد املسةاواة مبةا يف ذلةك يف سةياق األنشةطة
االجتماعية والثقافية (ميامنار)؛
 2٤0-122اختةةاذ املزيةةد مةةن التةةدابه لضةةمان حقةةوق املةرأة مةةن خةةال) تشةريعات
ملكافحة التمييز (الربتغا))؛
 2٤1-122تعزي ةةز التع ةةاون م ةةع القط ةةاع اخل ةةا
لألشاا ذوي اإلعاقة (سنغافورة)؛

لت ةةوفه املزي ةةد م ةةن ف ةةر العم ةةل

 2٤2-122تنفيذ سياسات شةاملة للسةماح لألطفةا) ذوي اإلعاقةة بتلقةي التعلةي
املناسب والدع الذي حتاجون يف املدارس (سنغافورة)؛
 2٤٣-122مواصلة تعزيز متكةني املةرأة ومحايةة حقوقهةا مةن خةال) التنفيةذ الكامةل
لرؤية اململكة  2030عل أساس م دأ املساواة بني املرأة والرجل ومواصةلة تعزيةز
مشاركة املرأة عل قد املساواة يف مجيع جماالت اجملتمع (اتيلند)؛
 2٤٤-122تكثيةف اجلهةةود الراميةةة إىل محايةةة األطفةةا) والنسةةاء مةةن مجيةةع أشةةكا)
العنف واالستغال) (ال حرين)؛
 2٤5-122ضمان حتقيق املزيد من التقد يف النهوض حبقوق املرأة (أوكرانيا)؛
 2٤6-122التوسع يف املمارسة اإلجيابية املتمثلة يف قيةا بعةض مؤسسةات اجملتمةع
املدي بتقدم املشةورة القانونيةة اجملانيةة للنسةاء مةن خةال) مكاتةب نسةائية يف احملةاك
تض مستشارات قانونيات (اإلمارات العربية املتحدة)؛
 2٤٧-122اختةةاذ تةةدابه حلمايةةة األشةةاا
حقه يف ممارسة معتقدا (ميامنار)؛

مةةن األقليةةات الدينيةةة وضةةمان محايةةة

 2٤8-122مواصلة اختاذ تدابه حلماية حقوق العما) املهاجرين (اهلند)؛
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 2٤9-122مواصةةلة اختةةاذ مةةا يلةةز مةةن خط ةوات لكفالةةة وصةةو) العمةةا) املهةةاجرين
وأفراد أسره بصةورة فعالةة إىل العدالةة واالنتصةا وإرسةا) إخطةار قنصةلي مالئة ويف
الوقت املناسب إىل الدو) املرسلة للعمالة عند حدوث أي قضية قانونية (إندونيسيا)؛
 250-122ب ةةذ) املزي ةةد م ةةن اجله ةةود لتعزي ةةز محاي ةةة النس ةةاء والفتي ةةات امله ةةاجرات
(إندونيسيا)؛
 251-122تط يةةق تةةدابه صةةارمة حلمايةةة العمةةا) املهةةاجرين مةةن االنتهاكةةات الةةي
يرتك ه ة ةةا أص ة ةةحاب العم ة ةةل وض ة ةةمان حق ة ةةوقه املدني ة ةةة والقض ة ةةائية واالجتماعي ة ةةة
واالقتصادية األساسية (ميامنار)؛
 252-122مواصلة اختاذ التدابه الالزمة لتعزيز ومحايةة حقةوق العمةا) املهةاجرين
من خال) ضمان وصوهل الفعا) إىل آليات الشكاو وحتسني رعايته (ني ا))؛
 25٣-122مواصةةلة اجلهةةود الراميةةة إىل حتسةةني محايةةة حقةةوق العمةةا) املهةةاجرين
وتعزيزها (الفل ني)؛
 25٤-122إجراء مراجعة شاملة لنظا كفالة العما) املهاجرين (مجهورية كوراي)؛
 255-122اختاذ تدابه لتحسني محاية العما) املهاجرين (السنغا))؛
 256-122اختة ةةاذ تة ةةدابه مناس ة ة ة وملموسة ةةة لصة ةةون حقة ةةوق العمة ةةا) املهة ةةاجرين
ومحايته من التمييز واالستغال) وضةمان حصةوهل علة أجةور عادلةة علة أسةاس
املساواة وحتسني ظرو عمله وظروفه املعيشية (اتيلند)؛
 25٧-122تعزيز احلماية القانونية للعما) املهاجرين من خال) املالحقة القضائية
ألصةةحاب العمةةل الةةذين يصةةادرون جةةوازات سةةفر املسةةتا َدمني وإاتحةةة االنتصةةا
القانوي لضحااي االجتار (اململكة املتحدة لربيطانيا العظم وأيرلندا الشمالية)؛
 258-122السة ةةماح لألطفة ةةا) الة ةةذين يولة ةةدون ألمهة ةةات سة ةةعودايت وآابء غة ةةه
سعوديني ابحلصو) عل اجلنسةية السةعودية وابلتةاي كفالةة املسةاواة يف املعاملةة بةني
الرجا) والنساء يف ظل هذا القانون فضالا عن االمتثا) اللتزامةات اململكةة العربيةة
السعودية مبوجب اتفاقية حقوق الطفل (قرب ).
 -12٣مجيع االستنتاجات و/أو التوصيات الواردة يف هةذا التقريةر تعةرب عةن موقةف الدولةة
(الةةدو)) الةةي قةةدمتها و/أو الدولةةة موضةةوع االسةةتعراض .وين غةةي أال يُفهة أهنةةا حتظة بت ييةةد
الفريق العامل بكامل .
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