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 املقدمة  -أوالً  

تنتهز اململكة العربية السعودية هذه الفرصة لتعيد تأكيدها على التزامهـا مبواصـلة               -١
ان، والعمل اجلاد على تعزيزها على املستويني الـوطين         جهودها من أجل محاية حقوق اإلنس     

 .والدويل، واملشاركة الفاعلة والبناءة يف جملس حقوق اإلنسان

حتققه   ملا تؤكد اململكة على تعاوهنا ودعمها آللية االستعراض الدوري الشامل نظراً           -٢
دها على مبـادئ    من نتائج ملموسة تسهم يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان يف العامل، العتما           

يـضمن هلـا      ممـا  أساسية تؤكد على املوضوعية، والشفافية، وأهنا عملية تشاورية تعاونية؛        
االستمرارية اليت تزيد فرص الوصول إىل األهداف والتطلعات املرجوة منها؛ يف ظل احتـرام              
 ثقافات البلدان واستثمارها يف محاية وتعزيز حقوق اإلنسان، وعامليتـها وترابطهـا، وفـق             

 .م٢٠١٢ سبتمرب ٢٠ املؤرخ يف ٢١/٣يؤكد عليه قرار جملس حقوق اإلنسان رقم  ما

توصية يف الدورة السابعة عـشرة للفريـق العامـل، مت           ) ٢٢٥(لقد قُدمت للمملكة      -٣
دراستها بعناية على مستوى جملس هيئة حقوق اإلنسان يف اململكة الذي يـضم عـدداً مـن                 

الت حقوق اإلنسان املختلفة، مث نوقشت من ِقَبـلِ جلنـة           املختصني يف الشريعة والقانون وجما    
 مكونة من ممثلني رفيعي املستوى ألكثر من ست عشرة جهة حكومية، باإلضافة إىل التـشاور              
يف شأهنا مع عدد من مؤسسات اجملتمع املدين ومن بينها اجلمعية الوطنية حلقوق اإلنسان، ومن               

مييني املهتمني حبقوق اإلنسان إلبداء املرئيـات       مث عرضت على جمموعة من املتخصصني واألكاد      
بالتأييـد    أو توصية من التوصيات اليت حظيت بالتأييـد      ) ٨٨(وتشري اململكة إىل أن     . يف شأهنا 

 .التقرير اجلزئي منفذةٌ على أرض الواقع، وسريد ذكرها حبسب التصنيف املوضوعي املتبع يف

 لتوصيات املقدمة إليهاآراء اململكة واستنتاجاهتا يف شأن ا  -ثانياً  

النظام األساسي للحكم يف اململكة مستمٌد من الشريعة اإلسالمية، حيـث نـصت               -٤
يستمد احلكم يف اململكة العربية السعودية سلطته مـن كتـاب اهللا            "منه على أن    ) ٧(املادة  

نـصت    كمـا  ،"ومها احلاكمان على هذا النظام ومجيع أنظمة الدولة       . تعاىل، وسنة رسوله  
، وقبـل   "حتمي الدولة حقوق اإلنسان، وفق الشريعة اإلسـالمية       " منه على أن  ) ٢٦( ادةامل

  :استعراض رأيها بشأن التوصيات، توضح اململكة اآليت
جزئياً، إمنا يتم يف إطار مبـادئ         أو أن تأييدها للتوصيات سواء كان تأييداً مطلقاً       •

 م أي انتـهاٍك هلـا،     وأحكام الشريعة اإلسالمية اليت حتمي حقوق اإلنسان، وجتر       
 ؛تقضي به األنظمة املعمول هبا وما
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أن مفهومها للتأييد اجلزئي هو موافقتها على جزء من التوصية دون اآلخر وسريد            •
موافقتها على الغاية من التوصية،   أوإيضاح ذلك يف األجزاء الالحقة من التقرير، 

 ؛ب لتنفيذهاواالختالف يف طريقة تنفيذها مع مراعاة املدى الزمين املطلو

أن عدم تأييدها لبعض التوصيات قد يكون سببه تعارض تلك التوصـيات مـع               •
أهنـا    أو تعكس الوضع القـائم،     ال ألهنا  أو أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية،   

لكوهنا تتضمن ادعـاءات غـري        أو خيرجها عن مبادئ االستعراض،     ما تضمنت
 صحيحة؛

 يف شأن التوصيات اليت قُدمت هلا مـصنفة إىل          وفيما يلي آراء اململكة واستنتاجاهتا      -٥
 . مواضيعهاحبسباألقسام اآلتية 

االنضمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنـسان وااللتـزام هبـا وسـحب               -فأل  
 التحفظات

تقوم اململكة بصفة دورية ومستمرة بدراسة املعاهدات والصكوك الدولية حلقـوق             -٦
مـن  ) ١٩(هو موضح يف الفقـرة        كما ان االنضمام إليها  إمك  أو اإلنسان؛ للنظر يف مناسبة   

هذا السياق توضح اململكة أهنا قد انضمت إىل اتفاقية منظمة العمل رقم              ويف .التقرير الوطين 
بالنسبة إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال          أما .املتعلقة بسن االستخدام  ) ١٣٨(

ل االختياري التفاقية مناهضة التعذيب، والربوتوكـول      املهاجرين وأفراد أسرهم، والربوتوكو   
االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفـاقييت منظمـة العمـل     

يكفل حتقيق اهلدف الذي تسعى إليـه    ما؛ فلدى اململكة يف شريعتها وأنظمتها   )٩٨(،  )٨٧(
حفظ على االتفاقيات الدولية هو حق كفله       وتؤكد اململكة على أن مبدأ الت     . هذه االتفاقيات 

 انضمت إليهـا    أو القانون الدويل، وترى أن حتفظاهتا اليت أبدهتا على املعاهدات اليت وقعتها          
 :تقدم  ماتتعارض مع أهداف ومقاصد تلك املعاهدات، وبناًء على ال

  :فإن التوصيات اليت حتظى بالتأييد يف هذا القسم هي
)١٣٨/١٨(، )١٣٨/١٧ (،)١٣٨/١٢(، )١٣٨/١١(، )١٣٨/٣(، )١٣٨/١.( 

  :أما التوصيات اليت حتظى بالتأييد اجلزئي هي
)١٣٨/٣٢(، )١٣٨/٢٣(، )١٣٨/٢٠(، )١٣٨/١٩(، )١٣٨/١٠(، )١٣٨/٩(، )١٣٨/٧.(  

  :حتظى بالتأييد هي  الوالتوصيات اليت
)١٣٨/١٤(،  )١٣٨/١٣(،  )١٣٨/٨(،  )١٣٨/٦(،  )١٣٨/٥(،  )١٣٨/٤(،  )١٣٨/٢( ،
)١٣٨/٢٥(،  )١٣٨/٢٤(،  )١٣٨/٢٢(،  )١٣٨/٢١(،  )١٣٨/١٦(،  )١٣٨/١٥( ،
)١٣٨/١٤٠(، )١٣٨/٢٦.(  
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  إصالح النظامني القضائي والقانوين  -باء  
القضاء والنظام القانوين يف اململكة مرجعيتهما الشريعة اإلسالمية، وقد نص علـى              -٧

القضائية لتكون أكثـر    أُنيط باحملكمة العليا تقرير املبادئ        كما ذلك النظام األساسي للحكم،   
من التقرير الوطين، باإلضافة    ) ٣٣(مت إيضاحه يف الفقرة       ما انسجاماً مع املعايري الدولية وفق    

إىل أن األنظمة يف اململكة تضمنت جترمي القتل واملعاقبة عليه، وذلك حفظاً حلـق الفـرد يف                 
  عليها الشريعة اإلسالمية   اليت نصت ) احلدود الشرعية (أن العقوبات املقررة شرعاً       كما .احلياة
 .إلغاءها  أومتلك أيُّ سلطٍة تعديلَها ال

إن أحكام الشريعة اإلسالمية تتميز بسعتها وصالحيتها لكل زمان ومكان وجتاوهبا              -٨
يؤكد ذلك صدور العديد من األنظمة املشتقة منها اليت تضمن            ومما واملتغريات، مع الظروف 

، )كما يف نظام مكافحة جرائم االجتار باألشـخاص   (ة  بعضها أوصافاً جرمية وعقوبات حمدد    
مت من تعديالت على نظامي املرافعات الشرعية واإلجراءات اجلزائية؛ ليكونا أكثر             ما وكذلك

وقد جاء ضمن أحكام نظام اإلجـراءات اجلزائيـة         . انسجاماً مع املعايري الدولية ذات الصلة     
 مراعاةً ذلك؛ غري - استثناًء - احملكمة تقرر مل  مااجلديد نصوص تؤكد على علنية احملاكمات    

 مع يتسق  ما وهو احلقيقة، لظهور ضرورياً ذلك كان  أو العامة اآلداب على حمافظةً  أو لألمن
 :تقدم  ماعلى  وبناًء.العادلة احملاكمة لضوابط الدولية املعايري

  :فإن التوصيات اليت حتظى بالتأييد يف هذا القسم هي
)١٣٨/٣٣(،  )١٣٨/٣١(،  )١٣٨/٣٠(،  )١٣٨/٢٩(،  )١٣٨/٢٨(،  )١٣٨/٢٧( ،
)١٣٨/١٤٢(،  )١٣٨/١٤١(،  )١٣٨/١٣٩(،  )١٣٨/٦٩(،  )١٣٨/٦٣(،  )١٣٨/٦٠( ،
)١٣٨/١٥٣(،  )١٣٨/١٥٠(،  )١٣٨/١٤٩(،  )١٣٨/١٤٧(،  )١٣٨/١٤٦(،  )١٣٨/١٤٥( ،
)١٣٨/١٥٦(، )١٣٨/١٥٥.(  

  :هي اجلزئي بالتأييد حتظى أما التوصيات اليت
)١٣٨/٤٣(،  )١٣٨/٤٢(،  )١٣٨/٤١(،  )١٣٨/٣٩(،  )١٣٨/٣٧(،  )١٣٨/٣٤( ،
)١٣٨/١٤٨(، )١٣٨/١٤٤(، )١٣٨/٤٥.(  

  :بالتأييد هي حتظى  الاليت والتوصيات
)١٣٨/٥٠(، )١٣٨/٣٨(.  

  احلقوق املدنية والسياسية  -جيم   
دون اإلخالل  تكفل أنظمة اململكة حرية التعبري وحرية اختيار الدين واملعتقد وذلك             -٩

يوجد يف اململكة أقليات باملفهوم       وال ، يف العامل  ة مليار ونصف مليار مسلم    قبلفهي  هبويتها،  
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مـن  ) ٢٧،  ٢٥،  ٢٤،  ٢٣،  ٢٢،  ٢١(الديين، وحتيل اململكة يف هذا اجملال إىل الفقـرات          
 .تقريرها الوطين

، مع  اًقيد الدراسة حاليّ  " تمع املدين مؤسسات اجمل "تنوه اململكة إىل أن مشروع نظام         -١٠
. فيها هذا النظـام     مبا تعد نفسها ملزمة بتحديد وقت إلصدار األنظمة        ال ى أهنا تأكيدها عل 
 :تقدم  ماوبناًء على

  :فإن التوصيات اليت حتظى بالتأييد يف هذا القسم هي
)١٣٨/١١٧(، )١٣٨/٥٩(، )١٣٨/٥٣(، )١٣٨/٥١(، )١٣٨/٤٩(، )١٣٨/٤٨(، 

)١٣٨/١٧٢(، )١٣٨/١٧٠(، )١٣٨/١٦٨(، )١٣٨/١٦٥(، )١٣٨/١٦٢(، )١٣٨/١٥٤( ،
)١٣٨/١٧٣.(  

  :هي اجلزئي بالتأييد حتظى أما التوصيات اليت
)١٣٨/١٦٤(،  )١٣٨/١٣٧(،  )١٣٨/٥٤(،  )١٣٨/٥٢(،  )١٣٨/٤٧( ،)١٣٨/٤٦( ،
)١٣٨/١٧٥.(  

  :حتظى بالتأييد هي  الوالتوصيات اليت
)١٣٨/١٩٣(، )١٣٨/١٧٤(، )١٣٨/١٧١(، )١٣٨/١٦٩.(  

  حقوق املرأة والطفل  -دال  
سـيما    وال  كان شكله  اًوجترم التمييز أيّ   املساواةريعات اململكة وأنظمتها    تشتكفل    -١١

 حدوثه بعيداً عن طائلة املـسؤولية  إىل أنه من املمكن ونظراً  . وتعاقب عليه  ،التمييز ضد املرأة  
يف إطار املمارسات الفردية اخلاطئة، فإنه يتم بذل جهود مضاعفة للقضاء عليه من خالل سن               

 اليت جترم وتعاقب مجيـع أشـكال        اسات واألنظمة، واختاذ التدابري اإلجرائية    املزيد من السي  
وقد أبرز التقرير الوطين اإلجنازات املتحققة يف جمال حقوق املرأة وخباصـة          . التمييز ضد املرأة  

 بنظام الوصـاية  وتفهم اململكة أن املقصود     . فيما يتعلق مبشاركتها يف احلياة العامة والسياسية      
تـها  أنظمتؤكد أن    الذكوري على املرأة، و    التسلط  الوارد يف بعض التوصيات هو     الوالية أو

تفريقٍ بينها    أو ي استبعاد للمرأة  أتتضمن    وال يعززه،  أو ما   حتمي املرأة من هذا التسلط     كافة
 وفقاً لتعريف التمييز ضد املرأة      ثاره توهني االعتراف للمرأة حبقوقها    آوبني الرجل يكون من     

ومفهوم القوامـة يف الـشريعة      . ية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة       مبوجب اتفاق 
 وعنـدما ،   مفهوٌم يضمن حقوق املرأة ويساعد على متاسك األسرة وبنائها السليم          اإلسالمية

جبعله ذريعة للتسلط على املرأة وانتهاك حقها، فإن هناك الكثري من           استخدامه  ء البعض   يُيس
 .مقدمتها القضاء  ويفوسائل االنتصاف اليت تستطيع املرأة اللجوء إليها أي وقت،
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 الزواج القسري حمرٌم يف الشريعة اإلسالمية، ويعد عقد الـزواج بـاطالً إذا خـال                -١٢
فيمـا يتعلـق      أما لزوجني حبسب أنظمة اململكة،   يثبت املوافقة احلرة والكاملة ألي من ا       مما

، وإن حتديد سن معينة للزواج هو اسـتباق لنتـائج           اًالقُصَّر فإهنا مسألة تدرس حاليّ    بزواج  
 :تقدم  ماوبناًء على. يف حاالت نادرة  إالحيدث  ملالدراسة، مع التنويه إىل أن زواج القصر

  : هيفإن التوصيات اليت حتظى بالتأييد يف هذا القسم
)١٣٨/٧٤(،   )١٣٨/٥٨(،   )١٣٨/٥٧(،   )١٣٨/٥٦( ،)١٣٨/٥٥(،   )١٣٨/٤٤( ،
)١٣٨/٩٨(،   )١٣٨/٩٦(،   )١٣٨/٩٥(،   )١٣٨/٩٣( ،)١٣٨/٩٢(،   )١٣٨/٧٥( ،
)١٣٨/١٠٥( ،)١٣٨/١٠٣( ،)١٣٨/١٠٢( ،)١٣٨/١٠١(،  )١٣٨/١٠٠(،  )١٣٨/٩٩(، 
)١٣٨/١١٥(،  )١٣٨/١١٤(،  )١٣٨/١١٣ (،)١٣٨/١٠٨( ،)١٣٨/١٠٧( ،)١٣٨/١٠٦( ،
)١٣٨/١٧٧(،  )١٣٨/١٧٦(،  )١٣٨/١٦٣(،  )١٣٨/١٥٢(،  )١٣٨/١٣٨(،  )١٣٨/١٣٤( ،
)١٣٨/١٩١(،  )١٣٨/١٨٤(،  )١٣٨/١٨١(،  )١٣٨/١٨٠(،  )١٣٨/١٧٩(،  )١٣٨/١٧٨( ،
)١٣٨/١٩٢.( 

  :أما التوصيات اليت حتظى بالتأييد اجلزئي هي
)١٣٨/١١١(، )١٣٨/١١٠(، )١٣٨/١٠٩(، )١٣٨/٣٥(.  

  :هيحتظى بالتأييد   الوالتوصيات
)١٣٨/١٠٤(، )١٣٨/٣٦(.  

  نشر ثقافة حقوق اإلنسان والتربية عليها  -هاء  
 :وهي بالتأييد، القسم هذا يف الواردة التوصيات كامل حتظى  -١٣

)١٣٨/٦٧(،  )١٣٨/٦٦(،  )١٣٨/٦٥(،  )١٣٨/٦٤(،  )١٣٨/٦٢(،  )١٣٨/٦١( ،
)١٣٨/٩٧(، )١٣٨/٧١(، )١٣٨/٦٨.(  

  البدنيةوالعقوبات ) اإلعدام(عقوبة القتل   -واو  
يف اجلرائم األشد خطورة، وُتوفر األنظمة يف اململكـة           إال تصدر  ال إن عقوبة القتل    -١٤

ونظام املرافعـات الـشرعية    القضاء تها نظاممقدم  ويفكفل احملاكمة العادلة الضمانات اليت ت  
 )٣٤(هو موضح يف الفقرات       ما وفقاملنسجمة مع املعايري الدولية،     ونظام اإلجراءات اجلزائية    

من التقرير الوطين ويتجه النظر القضائي يف الغالب إىل إسقاط عقوبة القتـل             ) ٣٨(و) ٣٥(و
 ".ادرؤوا احلدود بالشبهات : "- صلى اهللا عليه وسلم -انطالقاً من قول الرسول 

 عالمات دقيقة وحمددة منها      على إثبات املسؤولية اجلنائية  القضاء يف اململكة يعتد يف        -١٥
 ومـن مث  أقدم عليه من جنايـة،        ملا فر أحدها يف مرتكب اجلناية، ثبت إدراكه      االعمر، إذا تو  
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حتمله ملسؤولية جنايته واستحقاقه للعقوبة، وهذا من أوجه عناية الشريعة اإلسالمية باحلق يف             
عقوبـة القتـل    و .احلياة الذي ترتكز عليه مجيع احلقوق األخرى، وإضافتها للمعايري الدولية         

وجتدر اإلشارة إىل أن تعريـف الطفـل        ،   إطالقاً األطفالتنفذ على     وال تسقط عن القُّصر،  
 .من اتفاقية حقوق الطفل) ١(مبوجب أنظمة اململكة متفٌق مع املادة 

موقف اململكة الذي أبدته إزاء التوصيات املنادية بإلغاء عقوبة اإلعدام يف           إضافة إىل     -١٦
من ) ٣٧ ،٣٦،  ٣٥،  ٣٤(يف الفقرات   أوضحته    ما م، وعطفاً على  ٢٠٠٩االستعراض األول   

تـدخل يف    ال على أن العقوبات البدنية املقررة مبوجب أنظمتـها      تؤكد  فإهنا ،التقرير الوطين 
من اتفاقية مناهضة التعذيب وغـريه مـن        ) ١(مفهوم التعذيب واملعاملة املهينة وفقاً للمادة       

 :تقدم  مالىوبناًء ع. املهينة  أوالالإنسانية  أوضروب املعاملة القاسية

  :بالتأييد يف هذا القسم هي فإن التوصيات اليت حتظى
)١٣٨/١٢٣.( 

  :حتظى بالتأييد اجلزئي هي أما التوصيات اليت
)١٣٨/١٣٠( ،)١٣٨/١٢٦(، )١٣٨/١٢٥(، )١٣٨/١٢٤.(  

  :حتظى بالتأييد هي  الوالتوصيات اليت
)١٣٨/١٢٢( ،)١٣٨/١٢١(،  )١٣٨/١٢٠(،  )١٣٨/١١٩(،  )١٣٨/١١٨(،  )١٣٨/٤٠(، 
)١٣٨/١٢٩( ،)١٣٨/١٢٨(، )١٣٨/١٢٧(.  

  مكافحة التمييز والعنف األسري  -زاي  
  من شـخصٍ آخـر      على املرأة طلب اإلذن    تشترط  ال يف اململكة أنظمة العمل    إن  -١٧

 وجتدر اإلشارة إىل أن املوظفني الذين يعيقون وصـول شـكاوى العنـف              . للعمل ملزاولتها
 أبرزها نظام احلمايـة مـن       ،ب العديد من األنظمة   األسري، تتم مساءلتهم ومعاقبتهم مبوج    

 :تقدم  ماوبناًء على. اإليذاء

  :وهي بالتأييد، القسم هذا يف الواردة التوصيات كامل حتظى
)١٣٨/١٤٣(،  )١٣٨/١٣٦(،  )١٣٨/١٣٥) (١٣٨/١١٢(،  )١٣٨/٩٤(،  )١٣٨/٧٠( ،
)١٣٨/٢١٥(، )١٣٨/١٩٠(، )١٣٨/١٨٩(، )١٣٨/١٨٣(، )١٣٨/١٥٧(.  

  اون الدويل يف جمال حقوق اإلنسانالتع  -حاء  
 تبدي اململكة استمرار تعاوهنا اإلجيايب مع اآلليات الدولية حلقوق اإلنسان، ومنـها             -١٨

 بالزيارة، والردود   لمقررين اخلاصني اإلجراءات اخلاصة التابعة للمجلس، من خالل السماح ل       
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 وقـٍت   حتديـد  تأكيدها أن  معالبناءة على طلباهتم واستيضاحاهتم املوضوعية واالسترشادية،       
قـوق اإلنـسان يف   حب للجهات املعنيـة   متروك    أمرٌ  من ستتم دعوته منهم    حتديد  أو لدعوهتم
تبدي اهتمامها بتنفيذ التوصيات اليت قبلت هبا، مع تأكيـدها علـى أن تـتم                 كما .اململكة

  وبنـاًء علـى    .احلوارات املتعلقة حبقوق اإلنسان يف إطار آليات األمم املتحدة يف هذا اجملال           
 :تقدم ما

  :بالتأييد يف هذا القسم هي فإن التوصيات اليت حتظى
)١٣٨/٨٢(،  )١٣٨/٨١(،  )١٣٨/٧٩(،  )١٣٨/٧٨(،  )١٣٨/٧٧(،  )١٣٨/٧٦( ،
)١٣٨/٢٢٢(، )١٣٨/٢٢١(، )١٣٨/٩١(،  )١٣٨/٩٠(،  )١٣٨/٨٧(،  )١٣٨/٨٣( ،
)١٣٨/٢٢٤(. 

  :أما التوصيات اليت حتظى بالتأييد اجلزئي هي
)١٣٨/٢٢٣(، )١٣٨/٨٨(، )١٣٨/٨٥(، )١٣٨/٨٤(.  

  :حتظى بالتأييد هي  الوالتوصيات اليت
)١٣٨/٢٢٥(، )١٣٨/٨٩(، )١٣٨/٨٦.( 

  مكافحة االجتار باألشخاص  -طاء  
يف إطار تنفيذ نظام مكافحة جرائم االجتار باألشخاص والتزامات اململكة الدوليـة،              -١٩

يع صور املتاجرة باألشخاص، تواصـل      وانطالقاً من مبادئ الشريعة اإلسالمية اليت حتظر مج       
اجلهات املختصة يف اململكة كاللجنة الوطنية ملكافحة جرائم االجتار باألشـخاص، وهيئـة             

جتار باألشخاص  املختصة األخرى، رصد أي جرائم لال     حقوق اإلنسان، واجلهات احلكومية     
الجتار باألشـخاص،   اضحايا  ومعاقبة مرتكبيها، مع توفري اجلهات املختصة للرعاية الالزمة ل        

إضافة إىل تقدمي خمتلف اخلدمات االجتماعية والنفـسية والقانونيـة          هلم،  تقدمي املساعدات   و
 :تقدم  ماوبناًء على .هلم والتعليمية والتدريبية

  :وهي بالتأييد، القسم هذا يف الواردة التوصيات كامل حتظى
)١٣٨/١٥٩(،  )١٣٨/١٣٣(،  )١٣٨/١٣٢(،  )١٣٨/١٣١(،  )١٣٨/٨٠(،  )١٣٨/٧٢( ،
)١٣٨/١٦٠.(  

  حقوق العمال  -ياء  
مقيمني، مع التنويه إىل      أم حتمي أنظمة اململكة حقوق العاملني سواء أكانوا مواطنني         -٢٠

أنه ليس يف اململكة عمال مهاجرين، حيث إن مجيع العمال األجانب يف اململكة إمنا وفـدوا                
مع اإلشارة إىل أن مـصطلح      . توفوهاإليها وفق عقود حمددة املدة يعودون إىل بلداهنم إذا اس         



A/HRC/25/3/Add.1 

9 GE.14-13280 

الكفيل هو تعبري خاطئ وغري معمول به يف أنظمة اململكة وأن املعتمد هو مصطلح صـاحب          
العمل، وأن نظام العمل واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له تتضمن تبياناً دقيقـاً جلميـع               

لك النصوص وفقـاً    حقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وأنه جتري مراجعة مستمرة لت         
وبناًء . للمتغريات اليت حتدث يف سوق العمل وبشكل يضمن حقوق وواجبات كال الطرفني           

 :تقدم  ماعلى

  :فإن التوصيات اليت حتظى بالتأييد يف هذا القسم هي
)١٣٨/١٩٧(،  )١٣٨/١٩٤(،  )١٣٨/١٨٢(،  )١٣٨/١٥٨(،  )١٣٨/١١٦(،  )١٣٨/٧٣( ،
)١٣٨/٢٠٣(،  )١٣٨/٢٠٢(،  )١٣٨/٢٠١(،  )١٣٨/٢٠٠(،  )١٣٨/١٩٩(،  )١٣٨/١٩٨( ،
)١٣٨/٢٠٩(،  )١٣٨/٢٠٨(،  )١٣٨/٢٠٧(،  )١٣٨/٢٠٦(،  )١٣٨/٢٠٥(،  )١٣٨/٢٠٤( ،
)١٣٨/٢١٤(، )١٣٨/٢١٣(، )١٣٨/٢١٢(، )١٣٨/٢١١(، )١٣٨/٢١٠.(  

  :حتظى بالتأييد اجلزئي هي أما التوصيات اليت
)١٣٨/١٩٦(.  

  :حتظى بالتأييد هي  الوالتوصيات اليت
)١٣٨/١٩٥(.  

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية  -كاف  

 :حتظى كامل التوصيات الواردة يف هذا القسم بالتأييد، وهي  -٢١

)١٣٨/١٨٨(، )١٣٨/١٨٧(، )١٣٨/١٨٦(، )١٣٨/١٨٥.(  

  مكافحة اإلرهاب  -الم  
مكافحتها  الدقيقة بني  مميزة، موازنتها جتربة اململكة يف مكافحة اإلرهاب    جعل  مما إن  -٢٢
قوق اإلنسان من جهة أخرى، وهذا مبدأ أصيل من مبـادئ           حل ومحايتهاب من جهة    إلرهال

 فإن األنظمة القائمـة     ،إضافة إىل ذلك  . الشريعة اإلسالمية اليت تستمد اململكة أنظمتها منها      
لضمان انسجامها  دورية من هيئة حقوق اإلنسان؛      ومشاريع األنظمة ختضع ملراجعة ودراسة      

إبـداء الـرأي يف     "من تنظيم اهليئـة علـى       ) ٥/٢(يث نصت املادة    ح. مع املعايري الدولية  
مشروعات األنظمة املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومراجعة األنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقـاً       

،  الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان      ، وكذلك ختضع ملراجعة من املؤسسات     "لإلجراءات النظامية 
املـذكورة يف   " اجلهـاديني "م أن املقصود بكلمة     وإن اململكة تفه  . مؤسسات اجملتمع املدين  و

وتشري اململكة إىل املسامهات واملبادرات اليت قامت هبا يف         . اإلرهابيون) ١٣٨/٢١٨(التوصية  
من تقريرها الوطين، وتنوه بعدم     ) ٩٧(مت إيضاحه يف الفقرة       ملا جمال مكافحة اإلرهاب، وفقاً   
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وبناًء . رهاب وحماربته  جهودها يف مكافحة اإل    ليت تقلل من  قبوهلا لالدعاءات غري الصحيحة ا    
 :تقدم  ماعلى

  :فإن التوصيات اليت حتظى بالتأييد يف هذا القسم هي
)١٣٨/٢٢٠(، )١٣٨/٢١٨(، )١٣٨/٢١٧(، )١٣٨/٢١٦.(  

  :حتظى بالتأييد هي  الوالتوصيات اليت
)١٣٨/٢١٩(.  

  أخرى  -ميم  
فات املوضوعية الـسابقة،    تدخل ضمن التصني    ال وردت أربع توصيات يف جماالت      -٢٣

 :وقد حظيت ثالث منها بالتأييد وهي

)١٣٨/١٦٧(، )١٣٨/١٦٦( ،)١٣٨/١٥١.(  
  :حتظى بالتأييد هي  الوالتوصية اليت  -٢٤

)١٣٨/١٦١(. 

        


