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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  ة عشرةالدورة السابع
  ٢٠١٣نوفمرب / تشرين الثاين١ -أكتوبر / تشرين األول٢١

        لومات أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان وفقـاً         جتميع للمع     
 ٥ والفقرة   ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان       ) ب(١٥للفقرة  

  ١٦/٢١من مرفق قرار اجمللس 

  اململكة العربية السعودية    

هذا التقرير جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئات املعاهـدات واإلجـراءات              
تقارير املفوضـية    ، ويف من الدولة املعنية  الواردة   ذلك املالحظات والتعليقات     يف  مبا اخلاصة،

والتقرير . غري ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة          ويف السامية حلقوق اإلنسان،  
ولالطالع على النص الكامـل،     . مقدم يف شكل موجز تقيُّداً باحلد األقصى لعدد الكلمات        

اقتراحات   أو وجهات نظر   أو يتضمن التقرير أية آراء    وال. الوثائق املرجعية ُيرجى العودة إىل    
والبيانات العلنية الصادرة   يف التقارير   يرد منها    خبالف ما من املفوضية السامية حلقوق اإلنسان      

 يف   جملس حقوق اإلنسان   ااعتمدهاليت  املبادئ التوجيهية العامة    تبع هيكل   وهو ي . املفوضيةعن  
 يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات        منهجيعلى حنو   ذُكرت  وقد  . ١٧/١١٩مقرره  

والتطورات اليت حـدثت يف   االستعراض دوريةالتقرير وروعيت يف إعداد  . الواردة يف التقرير  
  .تلك الفترة
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً  

  )١(نطاق االلتزامات الدولية  -ألف  
  )٢(إلنساناملعاهدات الدولية حلقوق ا    

 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

االنضمام  التصديق أو 
 اخلالفة أو

االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال      
  )١٩٩٧( التمييز العنصري

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       
  )٢٠٠٠(ضد املرأة 

قية مناهضة التعـذيب وغـريه مـن        اتفا
 ضروب املعاملـة أو العقوبـة القاسـية       

  )١٩٩٧(أو الالإنسانية أو املهينة 
  )١٩٩٦(اتفاقية حقوق الطفل 

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة      
)٢٠٠٨( 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      
 األطفال يف النـزاعات املـسلحة    

)٢٠١١(  
الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلق ببيع األطفال     
وبغاء األطفال واستغالل األطفال    

  )٢٠١٠ (يف املواد اإلباحية

ــدويل اخلــاص  العهــد ال
بــاحلقوق االقتــصادية  

  واالجتماعية والثقافية
ــدويل اخلــاص  العهــد ال

  باحلقوق املدنية والسياسية
 الربوتوكول االختياري الثاين  
امللحق بالعهد الدويل اخلاص    
باحلقوق املدنية والـسياسية    
واهلادف إىل إلغاء عقوبـة     

  اإلعدام
ــاري  ــول االختي الربوتوك

  التفاقية مناهضة التعذيب
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق

  املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

 القسري

ــات ا لتحفظـــ
ــات و أو /واإلعالن

 التفامهات

االتفاقية الدولية للقضاء علـى مجيـع       
حتفظات عامة   (أشكال التمييز العنصري  

  )١٩٩٧ ،٢٢وعلى املادة 
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز       

  وعلـى املـادة   حتفظات عامة   (ضد املرأة   
  )٢٠٠٠، ١-٢٩وأخرى على املادة  ٢-٩

وغـريه مـن    اتفاقية مناهضة التعـذيب     
ضروب املعاملة أو العقوبـة القاسـية أو        

ـ (الالإنسانية أو املهينة     ات علـى   حتفظ
  )١٩٩٧، ١-٣٠ و٢٠املادتني 

 ، عـام  حتفـظ  (اتفاقية حقوق الطفـل   
١٩٩٦( 

الربوتوكول االختياري التفاقيـة    
حقوق الطفل املتعلـق بإشـراك      
 األطفال يف النـزاعات املـسلحة    

إعالنات عامة وأخرى بـشأن     (
 املتعلقـة بتجنيـد     ٢-٣ة  املاد

األشخاص البالغ عمرهم سـبعة     
  )٢٠١١عشر سنة، 

- 
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 مل ُتقبل/مل ُيصدق عليها اإلجراءات املتخذة بعد االستعراض  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  

إجراءات الشكاوى  
والتحقيق واإلجـراء   

 )٣(العاجل

الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق    
 ٦، املـادة    األشخاص ذوي اإلعاقـة   

)٢٠٠٨( 

االتفاقية الدولية للقضاء على      
ــز  ــكال التميي ــع أش مجي

  ١٤ العنصري، املادة
ــاري الربوت ــول االختي وك

لعهد الدويل اخلاص   امللحق با 
بــاحلقوق االقتــصادية  

  واالجتماعية والثقافية
ــدويل ا خلــاص العهــد ال

  باحلقوق املدنية والسياسية
ــاري  ــول االختي الربوتوك
األول امللحق بالعهد الدويل    
اخلاص بـاحلقوق املدنيـة     

  والسياسية
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية القضاء على مجيـع     

  التمييز ضد املرأةكال أش
اتفاقية مناهضة التعـذيب،    

  ٢٢ و٢١ و٢٠املواد 
ــاري  ــول االختي الربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

  بإجراء تقدمي البالغات
االتفاقية الدوليـة حلمايـة     
ــال  ــع العم ــوق مجي حق

  املهاجرين وأفراد أسرهم
االتفاقية الدولية حلماية مجيع    
األشخاص مـن االختفـاء     

  القسري
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  صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة    

 
احلالة خالل دورة االسـتعراض     

  السابقة
اإلجراءات املتخـذة بعـد     

 مل ُيصدق عليها  االستعراض

االنضمام  التصديق أو 
 اخلالفة أو

اتفاقية منع جرميـة اإلبـادة      
  اجلماعية واملعاقبة عليها

  )٤(بروتوكول بالريمو
 ١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة    

ــسط/آب  ١٩٤٩س أغــ
والربوتوكــوالن اإلضــافيان 

  )٥(األول والثاين
االتفاقيات األساسية ملنظمـة    

 اتعدا االتفاقي (العمل الدولية   
  )٦()١٣٨ و٩٨ و٨٧ رقم

اتفاقية اليونـسكو ملكافحـة     
 )٧(التمييز يف جمال التعليم

  
 

االتفاقيات املتعلقـة بـالالجئني وعـدميي       
  )٨(اجلنسية

لحق باتفاقيات الربوتوكول اإلضايف الثالث امل
  )٩(١٩٤٩ جنيف املعقودة يف عام

نظام روما األساسي للمحكمـة اجلنائيـة       
  الدولية

نظمة العمل الدوليـة    االتفاقيات األساسية مل  
ــم ــم )١٠(١٣٨ و٩٨ و٨٧ رق  ١٦٩ ورق

 )١١(١٨٩و

 العهد الـدويل  التصديق على   أوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة ب          -١
قوق املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة          اخلاص باحل 
 وأوصت أيـضاً  . االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم        والثقافية و 

بسحب التحفظ العام على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة والتصديق على              
وأوصت . )١٢(، وبتعديل التشريعات الوطنية بناء على ذلك      امللحق هبا االختياري  الربوتوكول  

 مـن   ٩ من املـادة     ٢مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني بسحب التحفظ على الفقرة          
 . )١٣(اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

 ١٩٥١ إىل اتفاقية عام     وأوصت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني باالنضمام        -٢
 املتعلقـة بوضـع     ١٩٥٤ وإىل اتفاقية عام     ١٩٦٧املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا لعام      

 بشأن خفض حاالت انعدام اجلنسية، وباختاذ       ١٩٦١األشخاص عدميي اجلنسية واتفاقية عام      
         د منـها  اخلطوات الالزمة لسن تشريع وطين ُيسترشد به يف منع حاالت انعدام اجلنسية واحل            

  .)١٤(أو يف محاية األشخاص عدميي اجلنسية

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء  
الحظت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أن النظام القانوين والقضائي              -٣

 وأشارت باخلصوص إىل عدم .السعودي يستند إىل الشريعة وتفسرياهتا وأن معظَمه غري مدّون   
قـانون عقوبـات   أو أي قانون ينظم احلاالت املتصلة باملسائل الشخصية واألسـرية       وجود  
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             إىل عدم وجود أية أحكام أو قواعد جتّرم العنـف املرتكـب ضـد املـرأة،                إضافةمدوَّن،  
  .)١٥(أو تشريعات جتّرم بالتحديد االغتصاب أو أي شكل من أشكال العنف اجلنسي

املعنية مبسألة العنف ضد املرأة باعتماد قانون عقوبات حيدد         وأوصت املقررة اخلاصة      -٤
 مبا يف ذلك االغتصاب واستعمال التعذيب واملعاملـة أو العقوبـة     -بوضوح اجلرائم اجلنائية    

 وينص على معاقبة مرتكبيها؛ وباعتماد مـشروع قـانون          -القاسية أو الالإنسانية أو املهينة      
وجيهية واضحة بشأن آليات التنفيذ وإنشاء هيئة للرصد        بشأن العنف املرتيل مع وضع مبادئ ت      
  . )١٦(والتنسيق ومعاقبة مرتكيب هذا العنف

، الحظت املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنـسان أن           ٢٠١٣ويف عام     -٥
 أن اإلجراءات القضائية املتخذة متسقة      إىل أمور منها  ردود احلكومة على البالغات اليت تشري       

لكنها أشارت إىل أن قانون مكافحة اجلرمية  . لتشريعات احمللية ومتوافقة مع املعايري الدولية     مع ا 
اإللكترونية الذي طُّبق عند مقاضاة العديد من املدافعني عن حقوق اإلنسان واحلُكم علـيهم              
يتضمن عدة أحكام ال تتوافق يف رأيها مع القانون الدويل حلقوق اإلنسان واملعايري الدوليـة               

 .)١٧(حلقوق اإلنسان

أن النظام األساسي  ) اليونسكو(وأشارت منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة          -٦
.  ال يتضمن مبادئ صرحية بشأن حرية التعبري      ١٩٩٢للحكم يف اململكة العربية السعودية لعام       
 تنص  كاماًيتضمن أح ) ٢٠١١ُعّدل يف عام     (٢٠٠٠وال يزال قانون املطبوعات والنشر لعام       

على إغالق الشركات اإلعالمية واحلكم عليها بغرامات مالية باهظة لنشرها أية مواد تسيء             
ومل يسّن أي قـانون     . إىل مسعة املفيت العام وأعضاء هيئة كبار العلماء واملسؤولني احلكوميني         

 وشّجعت اليونسكو على مراجعة القوانني املطّبقة علـى وسـائل         . )١٨(بشأن حرية اإلعالم  
 من أجل مواءمتـه مـع       ٢٠٠٠اإلعالم واملطبوعات، مبا فيها قانون املطبوعات والنشر لعام         

   .)١٩(املعايري الدولية

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان وتدابري السياسة العامة  -جيم  

  )٢٠(مركز املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    

  )٢١(املركز خالل دورة االستعراض احلالية  ز خالل دورة االستعراض السابقةاملرك  املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان

  ال ينطبق  ال ينطبق  --

أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل عدم وجود أية مؤسـسة                -٧
والحظت أن . تشرف على الشؤون املتصلة باملرأة واملساواة بني اجلنسني وتتناول هذه القضايا

 يوافق على إنشاء جلنة وطنية عليا دائمة        ٢٠٠٣ الصادر يف عام     ٦٣رار جملس الوزراء رقم     ق



A/HRC/WG.6/17/SAU/2 

GE.13-16144 6 

خـالل زيارهتـا للبلـد يف        متخصصة يف شؤون املرأة إال أن هذه اللجنة مل تكن موجودة          
  .)٢٢(٢٠٠٨فرباير /شباط

 وأفاد برنامج األمم املتحدة اإلمنائي بأنه من الضروري بذل جهود يف سبيل زيـادة               -٨
 تطوير القدرات العامة واملؤسسية والفردية للمؤسسات الوطنية السعودية حلقوق اإلنـسان،           

 وينبغي أن تـستند     .مبا فيها هيئة حقوق اإلنسان السعودية واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان         
هذه اجلهود إىل مذكرة التفاهم اجلديدة املوقّعة بني هيئة حقوق اإلنسان السعودية ومفوضية             

  .)٢٣(م املتحدة السامية حلقوق اإلنساناألم

  التعاون مع آليات حقوق اإلنسان   -ثانياً  

  )٢٤(التعاون مع هيئات املعاهدات  -ألف  

  حالة اإلبالغ  -١  

  عاهدة املهيئة
مالحظات ختاميـة واردة    

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  غحالة اإلبال  آخر املالحظات اخلتامية االستعراض السابق

جلنة القـضاء علـى     
  التمييز العنصري

التقريرين الرابع  تأخر تقدمي     -  -  ٢٠٠٣مارس /آذار
  ٢٠٠٦  منذ عامواخلامس

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقريـرين       -  -  ٢٠٠٨يناير /كانون الثاين
الثالث والرابـع يف تـشرين      

   ٢٠١٣أكتوبر /األول
تأخر تقدمي التقارير الثاين إىل       -  -  ٢٠٠٢مايو /أيار  ة التعذيبجلنة مناهض

 ٢٠٠٢الرابع منذ األعـوام     
  على التوايل٢٠١٠ و٢٠٠٦و

جلنة القضاء على التمييز    
  العنصري

التقريرين الرابـع   تأخر تقدمي     -  -  ٢٠٠٣مارس /آذار
  ٢٠٠٦عام  منذ واخلامس

اللجنة املعنية بالقـضاء    
  على التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقريـرين       -  -  ٢٠٠٨يناير /انون الثاينك
الثالث والرابـع يف تـشرين      

  ٢٠١٣أكتوبر /األول
رير الثاين إىل   اتأخر تقدمي التق    -  -  ٢٠٠٢مايو /أيار  جلنة مناهضة التعذيب

 ٢٠٠٢الرابع منذ األعـوام     
   على التوايل٢٠١٠ و٢٠٠٦و
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  عاهدة املهيئة
مالحظات ختاميـة واردة    

  يف االستعراض السابق
آخر تقرير قُدم منذ    
  غحالة اإلبال  آخر املالحظات اخلتامية االستعراض السابق

تأخر تقدمي التقريرين الثالـث       -  -  ٢٠٠٦يناير /كانون الثاين  جلنة حقوق الطفل
؛ وحيل  ٢٠١١والرابع منذ عام    

موعد تقـدمي التقريـر األويل    
ــاري   ــول االختي للربوتوك
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    
بإشراك األطفال يف الرتاعات    

؛ ٢٠١٣يوليه  /املسلحة يف متوز  
وتأخر تقدمي التقريـر األويل     
التفاقية حقوق الطفل املتعلق    

وبغاء األطفـال   ببيع األطفال   
واستغالل األطفال يف املـواد     

  ٢٠١٢اإلباحية منذ عام 
اللجنة املعنيـة حبقـوق     
 األشخاص ذوي اإلعاقة 

تأخر تقدمي التقرير األويل منذ       -  -  -
  ٢٠١٠ عام

  الردود على طلبات املتابعة احملدَّدة املقدمة من هيئات املعاهدات  -٢  

  مالحظات ختامية    
  مقدمة يف  املوضوع  قدمي املالحظات اخلتاميةموعد ت  هيئة املعاهدة

  -  -  -  جلنة القضاء على التمييز العنصري
  -  -  -  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

  -  -  -  جلنة مناهضة التعذيب

الحظت اليونسكو أن تصديق اململكة العربية السعودية على اتفاقيـة اليونـسكو بـشأن                -٩
.  بشأن تنفيـذها ، لكنها مل تقدم بعُد تقريرا١٩٧٣ًيف عام ) ١٩٦٠(جمال التعليم  مكافحة التمييز يف    

  . )٢٥( عن اخلطوات املتخذة لتنفيذ هذه االتفاقيةوأوصت اململكةَ العربية السعودية بأن تقدم تقريراً

  )٢٦(التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -باء  

  ةاحلالة الراهن  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
  ال  ال  ُوجهت دعوة دائمة
 / شـباط  ١٣-٤(العنف ضد املـرأة       الزيارات املضطلع هبا

  )٢٠٠٨فرباير 
  

  ال توجد  ال توجد  الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ
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  ةاحلالة الراهن  احلالة خالل دورة االستعراض السابقة  
بـإجراءات   اإلعدام خارج القضاء أو     الزيارات اليت طُِلَب إجراؤها

قُّدم الطلـب يف    (،  تعسفاً موجزة أو 
  )٢٠٠٨يف عام  وكُّرر ٢٠٠٥عام 

  )٢٠٠٥(االجتار باألشخاص 
  )٢٠٠٧ و٢٠٠٦(التعذيب 

قُّدم الطلب يف   (حرية الدين أو املعتقد     
  )٢٠٠٨ وكُّرر يف عام ٢٠٠٦

  )٢٠٠٨(االحتجاز التعسفي 

  )٢٠١٠  عامكُرر الطلب يف( التعذيب 
  )٢٠٠٩كُّرر الطلب يف عام (حرية الدين 

  )٢٠١٢ (املدافعون عن حقوق اإلنسان

 على رسائل االدعـاء والنـداءات       الردود
  العاجلة

 ٢٠ ردَّت احلكومة علـى    بالغاً، و  ٤٥  حوايل خالل الفترة املشمولة باالستعراض، أُرسل    
  .منها

أشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف عدد من آرائه إىل أن اململكة العربية   -١٠
            ويف. )٢٧(ا يتعلـق باالحتجـاز التعـسفي      السعودية مل ترّد على االدعاءات املقدمة إليه فيم       

 . )٢٨(، أعرب الفريق العامل عن امتنانه إلطالق سراح البعض ممن مشلتهم آراؤه٢٠١٢عام 

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة بتوجيه دعـوة إىل املقـّرر                -١١
مـن  ص املعين بأشكال الرق املعاصـرة     اخلاص املعين حبقوق اإلنسان للمهاجرين واملقرر اخلا      

  .)٢٩(أجل إجراء تقييم شامل لوضع العمال املرتليني املهاجرين

  التعاون مع مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان  -جيم  
، ُوقّعت مذكرة تفاهم بني مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان           ٢٠١٢يف عام     -١٢

 حقوق اإلنسان السعودية، هبـدف تطـوير مـشاريع          واململكة العربية السعودية، ممثلة هبيئة    
وأنشطة بناء القدرات قصد حتسني القدرات الوطنية الالزمـة لتعزيـز حقـوق اإلنـسان               

  . واحترامها
 مـسامهة ماليـة إىل   ٢٠١١ و٢٠١٠وقّدمت اململكة العربية السعودية يف عـامي          -١٣

 دوالرات الواليـات    دوالر مـن   ١٥٠ ٠٠٠مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان بلغت       
، ارتفعت املسامهة املالية إىل مليون ٢٠١٢ويف عام . املتحدة األمريكية يف السنة دون ختصيص  

   .دوالر يف السنة وستبقى على هذا املستوى طيلة مخس سنوات
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مع مراعـاة أحكـام      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان       -ثالثاً  
  الساريةالقانون اإلنساين الدويل 

  املساواة وعدم التمييز  -ألف  
أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة أن اململكة العربية جمتمع قائم               -١٤

ويطّبق هذا الفصل يف املؤسسات العامة ومؤسـسات األعمـال          . على الفصل بني اجلنسني   
  .)٣٠(اخلاصة واملطاعم واملقاهي واملنازل

، أو الواليـة    احملـرم خلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أن         وأشارت املقررة ا    -١٥
القانونية لذكر على املرأة، هو نظام ميارس بدرجات خمتلفة ويشمل اجلوانب الرئيسية حليـاة              

 من االستقالل الذايت للمرأة وحريتها يف احلركة        وأشارت إىل أن نظام الوالية حيّد كثرياً      . املرأة
لقانونية فيما يتصل بالزواج والطالق وحضانة األطفال واملـرياث ومتلّـك           وممارسة أهليتها ا  

السيطرة عليها وكذا من اختاذها للقرارات املتعلقة بـشؤون األسـرة والتعلـيم             /املمتلكات
وأشارت املقررة  . ، يسفر نظام الوالية عن وضع قانوين هش بالنسبة للمرأة         وعموماً. والعمل

 إصدار بطاقات هوية للنساء حتمل صورهن، لكن الكثري         ٢٠٠١ اخلاصة إىل أنه تقّرر يف عام     
منهن ال يزلن بدون بطاقات هوية إما ألهنن مل حيصلن على موافقة وليهن أو إلحجام املـرأة                 

   .)٣١(عن الظهور حاسرة الوجه يف الصورة الفوتوغرافية
بية السعودية بأن   وأوصت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة اململكة العر           -١٦

 للتمييـز   تضمني القانون مبدأ املساواة بني املرأة والرجل، وتضمينه تعريفاً        ) أ: (تقوم مبا يلي  
اختاذ تدابري إلهناء ممارسة الوالية على املرأة وإلغاء األحكـام          ) ب(القائم على نوع اجلنس؛ و    

 على بطاقة هوية والتوعية تيسري إجراءات حصول املرأة) ج(القانونية اليت تتطلب إذن الويل؛ و
  .)٣٢(يف هذا الصدد

وأشارت اليونسكو إىل أن النساء مازلن غري قادرات على الوصول إىل بعض املهن،               -١٧
  .)٣٣(وُيفصل بني اجلنسني يف معظم أماكن العمل. وخباصة املهن القانونية والقضائية

التفاقيات والتوصيات التابعة وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية بتطبيق ا        -١٨
عن قلقها ألن األحكام اليت حتد من       ) جلنة خرباء منظمة العمل الدولية    (ملنظمة العمل الدولية    

وصول النساء إىل بعض القطاعات أو الوظائف تستند إىل افتراضات منطية مرتبطـة بنـوع               
ال وأصحاب العمـال    وحثت احلكومةَ على اختاذ التدابري الالزمة لضمان إبالغ العم        . اجلنس

وطلبت إىل احلكومة   . ومنظماهتم بأن القانون بات يسمح باختالط النساء والرجال يف العمل         
 من نظام العمل هبدف ضمان عدم اختاذ أية تدابري محائية إال حلماية األمومة ١٤٩تعديل املادة 

نظام العمل السعودي وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أن  . )٣٤(فقط
 ينص صراحة على الفصل بني اجلنسني       ، مل يعد يشمل حكماً    ٢٠٠٥اجلديد، املعّدل يف عام     
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علين للفصل بني اجلنسني أسفر عن      /يف مكان العمل، إال أن عدم صدور إلغاء أو حظر رمسي          
دولية كما أشارت جلنة خرباء منظمة العمل ال      . )٣٥(عدم التيقن من إنفاذه على الوجه السليم      

تعمل املـرأة يف    "تنص على أن    ) ٢٠٠٥( من نظام العمل     ١٤٩واملقررة اخلاصة إىل أن املادة      
وأشارتا إىل القيود اليت حتد مـن       .  ألحكام الشريعة  وفقاً" كل اجملاالت اليت تتفق مع طبيعتها     

  .)٣٦(وصول النساء إىل الوظائف
  ٢٠١٠لعـام    تقرير الـسنوي  وعلى غرار ما أبرزته منظمة العمل الدولية، أشار ال          -١٩

إىل أن امللك وبعض املسؤولني السعوديني رفيعي املستوى كـانوا          الصادر عن املنسق الدائم     
. يدعمون حق النساء يف العمل ويف احلصول على فرص املـشاركة يف األعمـال التجاريـة          

م  يقتضي من مجيع الوكاالت احلكوميـة الـيت تقـد          واعتمد جملس الوزراء السعودي قراراً    
  . )٣٧( للنساء أن تنشئ يف غضون سنة أقساماًأةخدمات متعلقة باملر

وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومةَ على ضمان أن حيـصل املعنيـون                -٢٠
مبسائل تسوية الرتاعات وتنفيذ القرارات، مبا يف ذلك مفتشو العمل واملفوضـون املعنيـون              

           قوق اإلنسان، على مـا يكفـي مـن التـدريب           مبنازعات العمل والقضاة وأعضاء هيئة ح     
  . )٣٨(فيما يتعلق مبسأليت املساواة وعدم التمييز

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -باء  
، حث اخلرباء املستقلون املعنيون حباالت اإلعدام خـارج القـضاء           ٢٠١٣يف عام     -٢١

 تنفيذ عقوبة اإلعـدام يف حـق سـبعة    والتعذيب واالحتجاز التعسفي السلطات على وقف     
وأعرب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج القضاء أو بإجراءات          . مواطنني سعوديني 
اجلـرائم  " عن قلقه ألن هؤالء األفراد أدينوا جبرائم ال تندرج ضمن فئـة              موجزة أو تعسفاً  

عين بالتعذيب عن قلقه إزاء وأعرب املقرر اخلاص امل. بعد أن خضعوا حملاكمات معقّدة" البشعة
ادعاءات إخضاع األفراد للتعذيب وغريه من ضروب املعاملـة القاسـية أثنـاء االحتجـاز            

وأعرب رئيس الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي عن . وإكراههم على توقيع االعترافات
من انتهاك حلـق    قلقه إزاء احلكم بعقوبة اإلعدام واإلعداد لتنفيذها مع ما قد ينجم عن ذلك              

ولقد استشاط املكلفون بواليات    . )٣٩(احلرية ويف أمنهم الشخصي    األفراد السبعة مجيعهم يف   
، رغم الدعوات   ٢٠١٣مارس  / آذار ١٣ لتنفيذ العقوبة يف     يف إطار اإلجراءات اخلاصة غضباً    

 هبـذه   داً شدي كما نّددت املفوضية السامية حلقوق اإلنسان تنديداً      . )٤٠(املتكررة لعدم تنفيذها  
 عن قلقها إزاء طبيعة اجلرائم       للضمانات الدولية، وأعربت جمدداً    اإلعدامات واعتربهتا انتهاكاً  

. املّدعى ارتكاهبا واالعترافات املنتزعة حتت التعذيب والثغرات الـيت اعتـرت احملاكمـات            
جلـسات   أهنم كانوا ميثُلون أمام احملكمـة يف         ادعاء املتهمني إىل  وأشارت املفوضة السامية    

وذكّرت املفوضة الـسامية أن اململكـة       . مقتضبة ومل يكن يسمح هلم بالدفاع عن أنفسهم       
حتمي "العربية السعودية قبلت خالل االستعراض الدوري الشامل األول بتوصية تنص على أن          



A/HRC/WG.6/17/SAU/2 

11 GE.13-16144 

حقوق من يواجهون عقوبة اإلعدام، وذلك بعدة وسائل من بينها تعزيز تطبيق الـضمانات              
         وأشارت املفوضة السامية إىل أن عقوبة اإلعدام تطّبق على جـرائم          ". الصددالدولية يف هذا    

، مبا فيها جرائم املخدرات والـردة واإلحلـاد والـشعوذة           "بشعة"ال تعتربها املعايري الدولية     
  . )٤١(٢٠١٣عام   يف شخصا٢٧ًوُيعتقد أن عقوبة اإلعدام ُنفّذت حىت اآلن يف . والسحر

، أعرب املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القـضاء           ٢٠١٢ويف عام     -٢٢
. عن قلقه إزاء عدد البالغات اليت تفيد بأن السلطات توشك على تنفيذ عمليـات إعـدام               

وحثت املفوضة السامية   . )٤٢(وأعرب عن قلقه إزاء عدد عمليات اإلعدام املبلغ عنها وتزايدها         
ول العامل املناهضة لعقوبة اإلعدام وُتقرر كخطوة       السلطات السعودية على أن تلحق بركب د      

  . )٤٣(أوىل إيقاف تنفيذ عمليات اإلعدام
وخالل الفترة املشمولة باالستعراض، اعتمد الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي            -٢٣

احُتجزوا بـدون أمـر     /آراء عديدة تتضمن ادعاءات من بينها أن األشخاص املعنيني اعُتقلوا         
               ف ومل خيطروا بالتهم املوجهة إليهم أو يعرضوا علـى قـاض أو يتـصلوا مبحـام،                بالتوقي

واّدعي يف عدد من احلاالت تعرضهم      . )٤٤(أو اعتقلوا يف مكان سري لفترات زمنية متفاوتة       /و
والحظ الفريق العامل   . )٤٥(نسانيةإ الأو التعذيب ولالحتجاز يف ظروف      /للمعاملة القاسية و  

 باالحتجاز التعسفي بقلق ظهور منط ثابت من حاالت االعتقال واالحتجاز التعسفيني            املعين
  . )٤٦(يف اململكة العربية السعودية

وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أنه يصعب تقييم مـدى                -٢٤
. )٤٧(غيـاب البيانـات   العنف املرتيل يف اململكة العربية السعودية بسبب تقييد اإلبالغ عنه و          

وأوصت اململكة العربية السعودية بإضفاء طابع منهجي على مجع البيانـات واإلحـصاءات             
املتعلقة بالعنف املرتكب ضد املرأة، مع تبويب هذه البيانات واإلحصاءات حسب نوع العنف   

  .)٤٨(وعالقة الضحية باملعتدي
لمعـايري الـدنيا   لمة مل متتثـل  والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن احلكو     -٢٥

وحثت اللجنة احلكومةَ على اختاذ     . املتورطني فيه مل تالحق   للقضاء على االجتار بالبشر، ألهنا      
 بإصداروالحظت اللجنة باهتمام قيام جملس الوزراء       . )٤٩(تدابري فورية وفعالة إلنفاذ القانون    

وحثـت  . )٥٠(ار بالبـشر  حلظر االجت ) ٢٠٠٩ (ه ٢٠/٧/١٤٣٠ املؤرخ يف    ٢٤٤األمر رقم   
  . )٥١(ورادعةاحلكومةَ على تعزيز آليات الرصد ذات الصلة وفرض عقوبات فعالة 

وأشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلاالت املبلّغ عنها واملتعلقة باالجتـار        -٢٦
ـ               ة باألطفال من بلد آخر من أجل استخدامهم يف سباقات اهلُُجن، وبالنساء دون سن الثامن

وحثّت احلكومة على أن    . )٥٢(عشرة من بلد آخر من أجل االستغالل اجلنسي ألغراض جتارية         
تكفل اعتماد تشريع يف املستقبل القريب حيظر بالتحديد استخدام أطفال دون سـن الثامنـة    
عشرة أو شرائهم أو إهدائهم ألغراض البغاء وإنتاج مواد إباحيـة أو القيـام مبمارسـات                

  . )٥٣(إباحية
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وأعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية عن أملها يف أن تتخذ احلكومة اخلطوات               -٢٧
بـصورة   هذا القانون وإنفاذالالزمة العتماد قانون حيظر السخرة أو العمل اجلربي وجيّرمهما         

 ٢٠٠٤يوليه  / متوز ٤ الصادر يف    ١/٧٣٨ أن األمر رقم     والحظت أيضاً . )٥٤(مةوصارمالئمة  
واستغالل األطفال إال أنه ال حيظر بصورة صرحية الـّسخرة أو العمـل             حيظر عمل األطفال    

 ٢٤٤والحظت أن األمر الوزاري رقم      . اجلربي بالنسبة إىل األطفال دون سن الثامنة عشرة       
وطلبت اللجنة إىل احلكومة أن تتخذ      . )٥٥(ال حيظر العمل اجلربي غري املتصل باالجتار بالبشر       

 مرتكيب جرائم السخرة والعمل اجلربي غري املتصلة باالجتار         اخلطوات الالزمة لضمان مقاضاة   
   .)٥٦( مبا يكفيورادعةبالبشر يف حق األطفال ومعاقبتهم عقوبات فعالة 

               والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن العمال الزراعيني والعمال املرتلـيني             -٢٨
وطلبت إىل احلكومة أن تتخذ تدابري . نظام العملال يستفيدون من احلماية املنصوص عليها يف 

 قد يـضر     أو عمالً   خطراً فعالة لضمان أال يزاول األطفال العاملون يف هذه القطاعات عمالً         
  .)٥٧(بصحتهم أو سالمتهم أو أخالقهم

بشواغل فيما يتعلق    معلومات   عدم تقدمي والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية         -٢٩
اقبة على استخدام األطفال دون سن الثامنة عشرة أو شرائهم أو إهـدائهم             املع بشأناللجنة  

وطلبت إىل احلكومـة اختـاذ التـدابري        . ألغراض التسول غري املتصل جبرمية االجتار بالبشر      
الضرورية لضمان أن تقاضي األشخاص الذين يستخدمون األطفال دون سن الثامنة عشرة أو           

. )٥٨( مبـا يكفـي  ورادعةول وأن تعاقبهم عقوبات فعالة يشتروهنم أو يهدوهنم ألغراض التس    
طفل يبيعـون الـسلع      ٨٣ ٠٠٠وأشارت إىل أن التقديرات الرمسية تفيد بوجود أكثر من          

وطلبت إىل احلكومة   . )٥٩(الصغرية ويتسّولون يف شوارع أكرب مدن اململكة العربية السعودية        
 اإلعادة إىل الوطن وملّ الشمل األسري       أن تتخذ، بالتعاون مع بلد منشأ الطفل، تدابري تشمل        

  . )٦٠(ومساعدة ضحايا االجتار السابقني من األطفال

  إقامة العدل، مبا يف ذلك عدم اإلفالت من العقاب، وسيادة القانون  -جيم  
عدم تدوين القـوانني    أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أن             -٣٠

 احملاكم وهيئة كبار العلماء اليت يعينها        اختصاص شريعة وتطبيقها من  تفسري ال جعل  إىل  يفضي  
الـشريعة اإلسـالمية   دراية تامة بعلى  ُيفترض أن يكون القضاة  ووفقاً لنظام القضاء،    . امللك

ويوجد توافق عام يف اآلراء على أن القضاة يتمتعون بسلطة تقديرية هامة            . والفقه اإلسالمي 
أن القضاة يطبقون مبادئ توجيهيـة مـستمدة مـن          بيد التقارير   وتف. يف الفصل يف القضايا   

 كثرياً ما تتعارض مع االلتزامات الواردة يف الشريعة أو يف الـصكوك             اليتاألعراف والتقاليد   
وأوصت اململكة العربية الـسعودية     . )٦١(الدولية اليت صدَّقت عليها اململكة العربية السعودية      

 املعهد العايل للقضاة، بالتعاون مع وزارة العـدل، لتنـاول           لقضاة يف لبإقامة برنامج تدرييب    
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االلتزامات الدولية اليت تعهدت اململكة باحترامها، مبا يف ذلك االلتزامات املتعلقـة حبقـوق              
  .)٦٢(املرأة
وأشار الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي يف عدد من آرائه إىل أنه مل يـسمح                 -٣١

  .)٦٣(طعن يف مشروعية احتجازهملألشخاص احملتجزين بال
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل تلقيها معلومات تفيد بأن               -٣٢

النساء كّن ال يستطعن تقدمي شكاوى بسبب اعتقاد العاملني يف الشرطة أو يف الرعاية الصحية 
 احلصول علـى إذن مـن       أنه يتعني عليهن   - أو حىت، يف بعض احلاالت، النساء أنفسهن         -

  . )٦٤(وليهن أو حىت لغري ذلك من األسباب
التعجيل بإنشاء حماكم   ) أ: (وأوصت املقررة اخلاصة اململكة العربية السعودية مبا يلي         -٣٣

لشؤون األسرة أو األحوال الشخصية، يكون موظفوها مـن احلقوقيـات واملستـشارات             
إنـشاء  ) ب(، و )٦٥(سائية متخصـصة  واألخصائيات االجتماعيات وتكون مزودة بلجان ن     
اعتماد مبادئ توجيهية فيما يتعلـق      ) ج(وحدات نسائية يف الشرطة ومكتب املدعي العام؛ و       

بالشرطة والقضاء بشأن كيفية التحقيق واملقاضاة وإصـدار األحكـام خبـصوص قـضايا              
  . )٦٦(االغتصاب والعنف اجلنسي

  احلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة األسرية  -دال  
الحظت اليونسكو أن تقييد الزواج من غري املواطنني وغري املسلمني ينطبـق علـى                -٣٤

ويستطيع الرجل التطليق من دون مربر بينما يتعني علـى  . النساء أكثر مما ينطبق على الرجال     
وأشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضـد املـرأة أن زواج   . )٦٧(املرأة تقدمي مربرات 

  على قانون حيدد رمسياً    ٢٠٠٨ري حمظور والحظت أن جملس الشورى وافق يف عام          األطفال غ 
 وإن كان ال ُيعلم ما إذا كان هذا القانون سينطبق كذلك على السن               عاماً ١٨    بسن البلوغ   

 وعالوة على ذلك، الحظت املقررة اخلاصة أن ويل األمر يتمتع أيـضاً           . )٦٨(القانونية للزواج 
 إىل أن   وأشارت املقـررة اخلاصـة أيـضاً      . )٦٩(ا اعتربه غري مناسب   بسلطة فسخ الزواج إذ   

املمارسات القضائية املتعلقة بالقضاء وحضانة األطفال تؤثر يف قدرة املرأة على التخلص من              
ويف حالة الطالق، ميكن للمرأة الـسعودية أن حتـتفظ          . )٧٠(الزواج القائم على سوء املعاملة    

. )٧١(ة من عمرهم بالنسبة إىل البنات والتاسعة بالنسبة إىل األوالد         بأطفاهلا إىل أن يبلغوا السابع    
  وفقـاً   عاماً ١٨توحيد سن الرشد يف اململكة عند سن        ) أ: (وأوصت املقررة اخلاصة مبا يلي    

اعتمـاد قـانون   ) ب(التفاقية حقوق الطفل، وضمان انطباقه على السن القانونية للزواج؛ و       
  .)٧٢(ق، مبا يف ذلك حظر إلغاء الزواج ضد إرادة الزوجنيبشأن األسرة ينظم الزواج والطال

بقلـق أن األمهـات     لشؤون الالجـئني    والحظت مفوضية األمم املتحدة السامية        -٣٥
           يف  السعوديات ال يستطعن، كما بّينته اللجنة املعنية بالقضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               
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 الوالدة إذا كّن متزوجـات مـن أجانـب،          ، نقل اجلنسية إىل أبنائهن عند     )٧٣(٢٠٠٨عام  
وأوصت بتعديل قانون اجلنسية لتمكني األمهات السعوديات من نقل جنسيتهن إىل أبنائهن،            

  . )٧٤(بصرف النظر عن مركز والد االبن أو جنسيته

  حرية التنقل  -هاء  
على أشارت اليونسكو إىل غياب حرية التنقل وإىل القيود اليت يفرضها نظام الوالية               -٣٦

  .)٧٥(النساء وتأثريه على فرص احلصول على عمل

حرية الدين أو املعتقد وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمـع الـسلمي              -واو  
  واحلق يف املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

طلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة اختاذ تدابري ملموسة واسـتباقية               -٣٧
تصدي إىل التمييز القائم على الدين ومعاجلة هذه املسألة يف إطار سياسة وطنيـة بـشأن                لل

  .)٧٦(املساواة
وأعربت املقررة اخلاصة املعنية باملدافعني عن حقوق اإلنسان عن انشغاهلا خبـصوص       -٣٨

ا السالمة اجلسدية والنفسية للمدافعني عن حقوق اإلنسان يف اململكة العربية السعودية، بعدم           
صدرت تقارير تفيد بأهنم يتعرضون لالعتقال التعسفي واالحتجاز السري، وكذا خبـصوص            

 إزاء انزعاجهـا وأعربت املقررة اخلاصة عـن  . العقوبات الشديدة واملطّولة اليت يتعرضون هلا    
            من االدعاءات اليت تفيد بأن املدافعني عن حقوق اإلنسان ُعـذّبوا إّبـان احتجـازهم                عدد
والحظ الفريق العامل املعين باالحتجاز التعسفي بقلق وجـود         . )٧٧(قضائهم عقوبة احلبس  أو  

املكفولة  منط ثابت من اعتقال واحتجاز األشخاص الذين ميارسون حقوق اإلنسان األساسية          
  . )٧٨(، وخباصة حقهم يف حرية الرأي والتعبري وتكوين اجلمعياتهلم
 احمللية واإلقليمية والدولية تفيد باستمرار هتديد       وأشارت اليونسكو إىل أن املنظمات      -٣٩

وأوصت اليونسكو بإنشاء آلية    . الصحفيني باحلبس بسبب عملهم وخبضوعهم لرقابة شديدة      
وحثت احلكومة على اعتماد قانون بشأن حرية اإلعالم يتوافق مع          . )٧٩(إعالمية ذاتية التنظيم  

نون يعترب التجديف جرميـة يعاقـب عليهـا         وأشارت اليونسكو إىل أن القا    . املعايري الدولية 
 من القانون املـدين  باإلعدام وحثت السلطات على نزع صفة اجلرمية عن التشهري جلعله جزءاً    

  . )٨٠( مع املعايري الدوليةمتّشياً
وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أنه لوحظ عقـب االسـتعراض الـدوري             -٤٠

  وخضوعاًفئات ضعيفة تبحث عن تنمية تكون أكثر مشوالًالشامل األول ظهور تطلعات لدى 
  . )٨١(ومشل ذلك تزايد األصوات املنادية باحترام حقوق املرأة. للمساءلة
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وأوصت املقّررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة اململكة العربيـة الـسعودية               -٤١
ـ           ساواة مـع غريهـا يف مجيـع        بإنشاء مرافق وآليات متكّن املرأة من املشاركة على قدم امل

  .)٨٢(املؤسسات العامة واخلاصة، مبا يف ذلك احملاماة والقضاء
ملنسق املقيم إىل املرسـوم امللكـي       ا  الصادر عن  ٢٠١٠ لعام   وأشار التقرير السنوي    -٤٢

الذي ينص على حق النساء يف التصويت والترشح لالنتخابات البلديـة ويف االنـضمام إىل               
، أشار مصدر يف شـعبة      ٢٠١٣ويف عام   . )٨٣(ن امللك مجيع أعضائه   ّييعجملس الشورى الذي    

اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملان تبلغ صفر يف                
   .)٨٤(املائة
وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تقدم معلومات عما تتخذه               -٤٣

ة مشاركة النساء يف كثري من القطاعات واملهن ويف الوظائف رفيعة املستوى            من تدابري لزياد  
  . )٨٥(ومواقع صنع القرار

  احلق يف العمل ويف التمتع بشروط عمل عادلة ومؤاتية  -زاي  
حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة على اختاذ التدابري الالزمة إلعـالن               -٤٤

 تعزيز املساواة يف الفرص واملعاملة يف العمالة واملهن من أجل           وتنفيذ سياسة وطنية هتدف إىل    
القضاء على أي متييز قائم على أساس العرق أو اللون أو نوع اجلنس أو الـدين أو الـرأي                   

وحثت اللجنةُ احلكومة علـى كفالـة   . )٨٦(السياسي أو االنتماء الوطين أو املنشأ االجتماعي      
  . )٨٨(ا فيها السبل غري املشمولة بنظام العمل، مب)٨٧(توفري سبل االنتصاف الفعالة

 يف نظـام    وطلبت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل احلكومة أن تدرج حكمـاً             -٤٥
العمل يعّرف التحرش اجلنسي وحيظره وأن تتصدى ملـسألة التحـرش اجلنـسي بالعمـال               

  .)٨٩(املرتليني
ن تتخذ التدابري الالزمة لضمان أن وحثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة أ     -٤٦

حيصل املعنيون بتسوية الرتاعات وإنفاذ القرارات، مبن فيهم مفتشو العمل واملفوضون لتسوية            
          منازعات العمل والقضاة وأعضاء هيئة حقوق اإلنسان، على مـا يكفـي مـن التـدريب                

  .)٩٠(فيما يتعلق مبسائل املساواة وعدم التمييز
، أشار مصدر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن نـسبة             ٢٠١٣ويف عام     -٤٧

 يف املائة يف    ١٤,٦ إىل   ٢٠٠٨يف املائة يف عام     ١٥,٣النساء من عمالة السكان تراجعت من       
  .)٩١(٢٠٠٩عام 
وأشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أنه لوحظ منذ االستعراض الدوري الشامل              -٤٨

زال   للمساءلة أمـر مـا      وخضوعاً يكون أكثر مشوالً   ار للعمال األجانب  األول أن إنشاء إط   
سيما من ذوي املهارات املتدنية، يواجهون       وظل العمال األجانب، ال   . يواجه حتديات جسام  
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حتديات متمثلة يف العنصرية واإلقصاء االجتماعي وعدم املساءلة عن الـشطط يف اسـتخدام            
  . )٩٢(السلطة
 أن امللك أصدر طائفة      الصادر عن املنسق املقيم    ٢٠١١لعام  سنوي  وأشار التقرير ال    -٤٩

ومشلت هذه املراسيم دفع إعانات البطالة      . من املراسيم للمساعدة على حتسني رفاه السعوديني      
للباحثني عن عمل، وزيادة احلد األدىن لألجر يف القطاع العام، وإنشاء هيئة وطنية ملكافحـة               

  . )٩٣(الفساد

  التمتع مبستوى معيشي الئق ويف الضمان االجتماعياحلق يف   -حاء  
، أشار مصدر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن نـسبة             ٢٠١٣يف عام     -٥٠

   .)٩٤(٢٠١٢ يف املائة يف عام ٥السكان الذين يعانون من سوء التغذية بلغت 
 أن جمموع   ، أشار مصدر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل         ٢٠١٣ويف عام     -٥١

   .)٩٥(٢٠٠٥ يف املائة يف عام ١٨سكان املدن الذي يعيشون يف األحياء الفقرية بلغ 
إىل املصادقة على اخلطة     الصادر عن املنسق املقيم      ٢٠١١لعام  وأشار التقرير السنوي      -٥٢

 مليـار دوالر مـن      ٣٨٥، اليت ختّصص مبلـغ      )٢٠١٤-٢٠١٠(اإلمنائية التاسعة   اخلمسية  
يات املتحدة لبناء مشاريع خمتلفة تتعلق بالرفاه والبنية األساسية، وعلى التقرير           دوالرات الوال 

 يف املائة مقارنة مبا كان عليه       ٦٧وزاد املبلغ بنسبة    . الوطين املتعلق باألهداف اإلمنائية لأللفية    
يف اخلطة السابقة وُخّصص جزء كبري منه لتحقيق التنمية املستدامة وتنمية املـوارد البـشرية               

  . )٩٦(وتنمية املوارد الطبيعية ومحاية البيئة

  احلق يف الصحة  -طاء  
، أشار مصدر يف شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن معدل            ٢٠١٣ويف عام     -٥٣

              يف املائـة يف    ٩,٩مولـود تراجـع مـن        ١ ٠٠٠وفيات األطفال دون سن اخلامسة لكل       
  .)٩٧(٢٠١١ يف املائة يف عام ٩ إىل ٢٠١٠عام 
 إىل  ٢٠١٦-٢٠١٢وأشار إطار األمم املتحدة االستراتيجي القطري املشترك للفترة           -٥٤

يف حتسني النتائج الصحية؛ ومل يشمل ذلـك          ومعقّدة كبريةأن قطاع الصحة يواجه حتديات      
 تنفيذ سياسات وآليات ترمي إىل إجراء حتويـل         مواصلة توسيع اخلدمات فحسب وإمنا أيضاً     

 الصحة، مع تركيز خاص على توعية الشباب، مبا يف ذلك يف جمال الـصحة               هيكلي يف نظام  
  . )٩٨(الوقاية وتوفري خدمات جيدة يف جمال الرعاية الصحية اجليدة وختطيطاإلجنابية، وإىل 
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  احلق يف التعليم  -ياء  
 إىل الزيـادة الكـبرية يف       لَأللفية املتعلق باألهداف اإلمنائية     ٢٠١٠أشار تقرير عام      -٥٥
ة نـسبياً لتعلـيم      املتـأخر  البدايـة دالت التحاق البنات جبميع املستويات التعليمية رغم        مع

  .)٩٩(البنات
وأفادت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا أن األمية تنتـشر يف صـفوف               -٥٦

 تصل نسبة األمية بـني    الشابات أكثر منه يف صفوف الشبان يف اململكة العربية السعودية، إذ            
  لكنها أشارت إىل أن نسبة الشباب الـسعوديني األمـيني          . )١٠٠( يف املائة  ٧٢,٠٨  إىل اءالنس
حتـسناً  وأشارت اليونسكو إىل أن معدالت تعلّم املرأة شـهدت          . )١٠١( يف املائة فقط   ٥تبلغ  

غـري  .  وذلك نتيجة ما طرأ من تطورات إجيابية عّدة    يف غضون فترة زمنية قصرية نسبياً     كبرياً  
 أوجه قلق مفادها أن اهلدف اإلمجايل لتعليم البنـات املتمثـل يف إعـدادهن ألداء            أنه أثريت 

. )١٠٢( املاضـية  كأمهات وزوجات مل يتغري على مدى األربعـني عامـاً         " دورهن الطبيعي "
وأوصت اليونسكو بضمان إتاحة وصول النساء على قدم املساواة مـع الرجـال إىل كـل                

  . )١٠٣(يلاجملاالت الدراسية يف التعليم العا
وأوصت اليونسكو اململكةَ العربية السعودية بأن تتخذ تدابري تشريعية إضافية حلظر             -٥٧

وأوصتها بأن تعتمد تدابري خاصة حلماية األقليات وتعزيز املساواة اجلنسانية          . التمييز يف التعليم  
  . )١٠٤(وأن تسن قوانني ذات صلة يف التعليم

عبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة إىل أن صايف        ، أشار مصدر يف ش    ٢٠١٣ويف عام     -٥٨
 يف  ٨٩,٤ إىل   ٢٠٠٨ يف املائة يف عام      ٨٦,١معدل التحاق البنات بالتعليم االبتدائي زاد من        

  .)١٠٥(٢٠٠٩املائة يف عام 

  احلقوق الثقافية  -كاف  
ة أشارت اليونسكو إىل أن منظمات اجملتمع املدين العاملة يف جماالت خمتلفة يف اململك              -٥٩

العربية السعودية حتصى باملئات لكن السواد األعظم من املنظمات غري احلكومية الـسعودية             
اجملتمع املدين يعاين من التخلّف     وال يزال   . املنظمات املستقلة وهناك القليل من    تابع للحكومة   

 عمليات املنظمات غـري     شفافيةجلملة من األسباب أبرزها وجود إطار قانوين تقييدي وعدم          
واستجابة هلذه الطلبات، اقترحت   . كومية وغياب اخلربة إلنشاء مؤسسات فعالة ومستدامة      احل

 مـشروع قـانون بـشأن اجلمعيـات       ٢٠٠٦وزارة الشؤون االجتماعية السعودية يف عام       
                  / كـانون األول ٣١وراجع جملـس الـشورى هـذا القـانون ونـشره يف            . واملؤسسات

  .)١٠٦(٢٠٠٧ ديسمرب
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  األقليات  -الم  
أشارت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية إىل أن الدولة شرعت يف تـشجيع قـيم                 -٦٠

التسامح الديين وتعزيزها، وحتاول التصدي للكراهية والعنف ضد غري املسلمني، واستفسرت           
التـصدي  عملية  عن التدابري املتخذة على حنو حمدد لتشجيع التسامح الديين وتعزيزه، ونتائج            

الصادر  ٢٠١١وأشار التقرير السنوي لعام     . )١٠٧(القائم على الدين يف العمالة واملهن     للتمييز  
إىل أن املشهد السياسي العام مستقّر عدا املظاهرات الصغرية اليت شـهدهتا            عن املنسق املقيم    

باألساس املناطق ذات األغلبية الشيعية الواقعة يف شرقي اململكة واليت تصدت هلا الـسلطات              
  .)١٠٨(ت االحتجاجات العامة وحظرهتا ومسحت لقوات األمن بقمعهابأن منع

  املهاجرون والالجئون وملتمسو اللجوء  -ميم  
حثت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية احلكومة على اختـاذ التـدابري الراميـة إىل                 -٦١

 القانونية  التصدي ملسائل التمييز ضد العمال املهاجرين واستغالهلم، مبا يف ذلك توفري احلماية           
للعمال املهاجرين من التمييز القائم على مجيع األسس املنصوص عليها يف االتفاقية، وتـوفري              

وحثت احلكومة على جعل التصدي للتمييز ضـد العمـال          . آليات متيسرة لتسوية الرتاعات   
ـ   . )١٠٩( من مكونات السياسة الوطنية املتعلقة باملساواة       مهماً املهاجرين مكوناً  ق وفيمـا يتعل

بالعمال املهاجرين، أشارت املقررة اخلاصة املعنية مبسألة العنف ضد املرأة إىل أن احلد األدىن              
 ما تدفع هلم بشكل متأخر      من األجور ال يكفله أي قانون وأن رواتب العمال املهاجرين غالباً          

تداء والحظت وجود تقارير تفيد بأن العامالت املرتليات يتعرضن لالع        . )١١٠(أو ال تدفع هلم   
 يف البيوت دون السماح هلن بإجراء مكاملـات         اجلسدي واللفظي واجلنسي وُيحبسن أحياناً    

وأعربت جلنة خـرباء    . )١١١(هاتفية أو تلقيها، أو مينعن من مغادرة البيت كلّما رغنب يف ذلك           
تتخذ احلكومة خطوات ترمي إىل سّن لوائح جديـدة         أن  منظمة العمل الدولية عن أملها يف       

             ملعاجلة الصعوبات الـيت تـواجههن       من نظام العمل اليت ُوضعت خصيصاً      ٧مبوجب املادة   
  . )١١٢(سيما بسبب نظام الكفالة ال

 أيـة   وأعربت مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني عن قلقها ألنه ال توجد حالياً             -٦٢
وأوصت املفوضـية   . ح لشخص حمتاج إىل احلماية الدولية أن يلتمس اللجوء        إجراءات تسم 

 مـع املعـايري الدوليـة، وتـوفري     باعتماد قانون وطين للجوء وإجراء اللتماس اللجوء متشياً   
وسلطت املفوضية الضوء علـى     . الضمانات ضد الترحيل وتشجيع احللول املستدامة لالجئني      

وأوصت املفوضية  .  وتيسري إعادة توطينهم يف بلدان أخرى      احلاجة إىل تعزيز إدماج الالجئني    
بكفالة عدم احتجاز ملتمسي اللجوء إال كحل أخري والقيام بذلك عند االقتضاء ألقصر فترة              

  .)١١٣(الحتجازاممكنة وتطبيق إجراءات بديلة عن 
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 إىل  ٢٠١٦-٢٠١٢وأشار إطار األمم املتحدة االستراتيجي القطري املشترك للفترة           -٦٣
عدد من مسائل احلقوق والتمكني املتعلقة بالالجئني،       معاجلة  السلطات  أنه ال يزال يتعني على      

مبا يف ذلك مسائل قضاء األحداث، وخمتلف أشكال االعتداء والعنف والتهميش، من قبيـل              
  . )١١٤(االجتار
وأشارت املفوضية بقلق إىل عدم قدرة املواطنني غري السعوديني وسكان األريـاف              -٦٤
وأوصت بتعزيز الوصول إىل أعلى مستوى مـن        . لى الوصول إىل الرعاية الصحية املناسبة     ع

الصحة ميكن بلوغه من خالل حتديد االحتياجات احملددة مللتمسي اللجوء ُبعيـد وصـوهلم              
  . )١١٥(والسماح لالجئني وملتمسي اللجوء بالوصول الكامل إىل الرعاية الصحية الوقائية

  ة واملسائل البيئيةاحلق يف التنمي  -نون  
أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي إىل أن األصوات تعالـت يف اململكـة العربيـة                 -٦٥

السعودية يف السنوات اليت تلت االستعراض الدوري الشامل األول منادية باملزيد من املساءلة             
العامـة  ابية  اإلجيجتاهات  الوعلى الرغم من ا   . واإلنصاف واإلدماج يف مسار التنمية ونتائجها     

، فإن عملية االنتقال إىل منوذج إمنائي أكثر         االجتماعية واالقتصادية للتنمية   موع املؤشرات جمل
 أشار برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، ذكر إطار األمم         ومثلما. مراعاة للحقوق تشوهبا ثغرات   

ـ     ٢٠١٦-٢٠١٢املتحدة االستراتيجي القطري املشترك للفترة       وم علـى    أن بإمكان هنج يق
حقوق اإلنسان أن حيّول وجهة سياسات التنمية ونتائجها يف اململكة العربية السعودية مـن              

. )١١٦(حقل العمل اخلريي إىل آخر يكون أكثر قابلية للقياس والتنفيذ ويقوم علـى املـساءلة              
ية إىل تزايد مطالبة املواطنني حبوكمة تتسم باملزيد من الشفافية والتـشارك          وأشار هذا اإلطار    

   .)١١٧( تنمية أكثر مشوالًوتكون خاضعة للمساءلة شأهنا يف ذلك شأن الشواغل املتعلقة بتحقيق
والحظ برنامج األمم املتحدة اإلمنائي أن املياه واألراضي الصاحلة للزراعة متثل املوارد            -٦٦

. )١١٨(يةالطبيعية الرئيسية األخرى اليت تتسم بأمهية حامسة ملستقبل اململكة العربيـة الـسعود            
وأشار الربنامج إىل ضرورة معاجلة مسائل استخدام األراضي وتوازن فرص النمو بني األقاليم             
واجلماعات احلضرية والريفية من خالل صـياغة اسـتراتيجية مـساحية وطنيـة جديـدة               

   .)١١٩(الريفيةلتنمية لواستراتيجية وطنية جديدة 
Notes 

 1 Unless indicated otherwise, the status of ratifications of instruments listed in the table may be found 
at the official website of the United Nations Treaty Collection database, Office of Legal Affairs of the 
United Nations Secretariat, http://treaties.un.org/. Please also refer to the United Nations compilation 
on Saudi Arabia from the previous cycle (A/HRC/WG.6/4/SAU/2). 

 2 The following abbreviations have been used for this document: 
ICERD International Convention on the Elimination of All Forms of Racial 

Discrimination 
ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights 
OP-ICESCR Optional Protocol to ICESCR 
ICCPR International Covenant on Civil and Political Rights 
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ICCPR-OP 1 Optional Protocol to ICCPR 
ICCPR-OP 2 Second Optional Protocol to ICCPR, aiming at the abolition of the 

death penalty 
CEDAW Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

Women 
OP-CEDAW Optional Protocol to CEDAW 
CAT Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading 

Treatment or Punishment 
OP-CAT Optional Protocol to CAT 
CRC Convention on the Rights of the Child 
OP-CRC-AC Optional Protocol to CRC on the involvement of children in armed 

conflict 
OP-CRC-SC Optional Protocol to CRC on the sale of children, child prostitution 

and child pornography 
OP-CRC-IC Optional Protocol to CRC on a communications procedure 
ICRMW International Convention on the Protection of the Rights of All 

Migrant Workers and Members of Their Families 
CRPD Convention on the Rights of Persons with Disabilities 
OP-CRPD Optional Protocol to CRPD 
CPED International Convention for the Protection of All Persons from 

Enforced Disappearance 
 3 Individual complaints: ICCPR-OP 1, art. 1; OP-CEDAW, art. 1; OP-CRPD, art. 1; OP-ICESCR, art. 

1; OP-CRC-IC, art. 5; ICERD, art. 14; CAT, art. 22; ICRMW, art. 77; and CPED, art. 31. Inquiry 
procedure: OP-CEDAW, art. 8; CAT, art. 20; CPED, art. 33; OP-CRPD, art. 6; OP-ICESCR, art. 11; 
and OP-CRC-IC, art. 13. Inter-State complaints: ICCPR, art. 41; ICRMW, art. 76; CPED, art. 32; 
CAT, art. 21; OP-ICESCR, art. 10; and OP-CRC-IC, art. 12. Urgent action: CPED, art. 30. 

 4 Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, 
supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime. 

 5 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/ 
topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 6 International Labour Organization Convention No. 29 concerning Forced or Compulsory Labour; 
Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour; Convention No. 100 concerning 
Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value; Convention No. 111 
concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation; Convention No. 182 
concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child 
Labour. 

 7 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) Convention against 
Discrimination in Education (1960). 

 8 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, 1954 Convention Relating 
to the Status of Stateless Persons and 1961 Convention on the Reduction of Statelessness. 

 9 Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces 
in the Field (First Convention); Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of 
Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea (Second Convention); Geneva 
Convention relative to the Treatment of Prisoners of War (Third Convention); Geneva Convention 
relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Fourth Convention); Protocol 
Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 
August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts 
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(Protocol II); Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the 
Adoption of an Additional Distinctive Emblem (Protocol III). For the official status of ratifications, 
see Federal Department of Foreign Affairs of Switzerland, at www.eda.admin.ch/eda/fr/home/ 
topics/intla/intrea/chdep/warvic.html. 

 10 International Labour Organization Convention No. 87 concerning Freedom of Association and 
Protection of the Right to Organise; Convention No. 98 concerning the Application of the Principles 
of the Right to Organise and to Bargain Collectively and Convention No. 138 concerning Minimum 
Age for Admission to Employment. 

 11 International Labour Organization Convention No. 169, concerning Indigenous and Tribal Peoples in 
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