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  حقوق اإلنسان جملس
  الدورة األربعون

  2019آذار/مارس  22 -شباط/فرباير  25
  من جدول األعمال 6البند 

  االستعراض الدوري الشامل

الستعراض الدوري الشامل       *تقرير الفريق العامل املعين 
  اململكة العربية السعودية    
  إضافة    

ــيات، وااللتزامات      ــ ــ ـــتنتاجات و/أو التوصـ ـــ ـــأن االسـ ـــ الطوعية والردود آراء بشـ
  املقدمة من الدولة موضع االستعراض

   

  
  

ألمم املتحدة.  *    مل حترر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الرتمجة 
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  املقدمة  -أوالً   
ا ودعمها آللية االســتعراض الدوري الشــامل، نظراً إلســهامها   -1 تعيد اململكة التأكيد على تعاو

ــاســـــية كاملســـــاواة،  ا تقوم على ركائز أســـ ـــني أحوال حقوق اإلنســـــان يف العديد من البلدان، كو يف حتســ
والتعاون، واحلوار، يف ظل ثقافة عمل توازن بني احرتام ثقافات البلدان، وبني عاملية حقوق والشمولية، 

ــتعراض الدوري  ـــ ـــ ــ ــ ـــــان وترابطها. لذا، مل تدخر اململكة جهداً يف إبداء التعاون يف إطار آلية االســ ـــ ـــ ــ اإلنسـ
ا الثالث.  الشامل خالل جوال

دمــــت للمملكــــة (  -2 ــُ ــة وال258قــ ـــيــــة يف الــــدورة (احلــــاديــ ـــ ــ ـــ ــ ــامــــل املعين ) توصـــ ثالثني) للفريق العــ
م، مت دراسـتها من ِقَبِل جلنة حكومية مكونة من ممثلني 2018السـتعراض الدوري الشـامل يف نوفمرب 

ـــان يف  اللجهات احلكومية ذوات العالقة. كم ــ ــتوى جملس هيئة حقوق اإلنســــ ــ ـــ ـــتها على مســ ـــ متت دراســـ
ــريعة والقانون ــ ــ ــ ــــني يف الشـ ـــ ـــم عدداً من املختصــ ـــ ــان املختلفة.  اململكة الذي يضـــ ـــ ــ وجماالت حقوق اإلنســ

تمع املدين، فقد مت التشــاور مع عدد من هذه املؤســســات  شــراك مؤســســات ا واســتمراًر للنهج املتبع 
  يف شأن موقف اململكة من التوصيات.

ا يف شأن التوصيات املقدمة إليها  -نياً      آراء اململكة واستنتاجا
  متهيد    

ـــيات املقدمة إليها يف إطار آلية االســــتعراض الدوري تنظر اململكة العربية   -3 ـــعودية إىل التوصـ السـ
جيابية، وقد اتبعت هذا النهج خالل احلوارات التفاعلية اليت متت يف إطار هذه اآللية، وعند  ـــامل  الشــ
دراسة التوصيات اليت قدمتها الدول األعضاء واملراقبة يف جملس حقوق اإلنسان لتحديد املوقف منها، 

ـــتعراض ويت ـــح ذلك جبالء عند النظر يف أعداد التوصــــيات اليت حظيت بتأييدها خالل جوالت االسـ ضـ
ــــيات يف 2018م، و2013م، و2009الثالث ( ـــ ــ ـــتها عن أخذ بعض التوصــ ـــ ــ ــ ــــتعاضـ ـــ ــ م). كما أن اســ

ـــــب  ـــ ـــ ـــواهد هذا النهج، إْذ ترى اململكة أنه ليس من املناســـ ــ ــ ــ ـــ ـــاهداً من شــ ــ ـــ ـــ العلم، بتأييدها جزئياً يعد شـــ
ــيةً  ــ ـــ ـــتبعاد توصـ ــ ييدها  اســـ ـــيات املؤيدة؛ الحتواء جزٍء منها على ما حيول دون  ــ ــ لكامل من حّيز التوصـ

بشكٍل كامل، بينما اجلزء املتبقي منها، والذي رمبا ميثل هدف التوصية أو جوهرها يف بعض التوصيات 
  قابٌل للتأييد.

جيابية أي  -4 ـــامل  ــ ــــتعراض الدوري الشــ ــــيات االســـ ـــاً، تلقيها ومما يثبت تعامل اململكة مع توصـــ ـــ ضـ
ييد عدٍد منها،  ـــامل كلياً، والنظر فيها، و ــ ــ ـــ ـــ ــ ـــتعراض الدوري الشـ ــ ــ ـــ ـــ ــياٍت خترج عن نطاق االســـ ـــ ــ ــ ــ ـــ لتوصــ
ا خالل احلوار التفاعلي  ر ــــألة إ ــــوعات وحاالت ال جتد مســ ــأن موضــ ــــيات اليت ُقدمت يف شــــ كالتوصــ

اسنداً قانونيًا أو إجرائياً يف آلية االستعراض الدوري الشامل، فضًال عن تقدمي   .توصياٍت يف شأ

ــأن مقتل   -5 ــ ــيات اليت ُقدمت يف شـ ا تعاملت مع التوصـــ ــــياق ذاته، تؤكد اململكة على أ ويف السـ
ـــقجي  ــاعة  -رمحه هللا  -املواطن مجال خاشــ ــــامة وبشـــ انطالقًا من هذا التعاون اإلجيايب، ولقناعتها جبسـ

ا حياهلا، وأن القضـــاء ال ــالمة اإلجراءات اليت اختذ ــاص هذا اخلطأ، وسـ ســـعودي هو صـــاحب االختصـ
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ــــتند إىل مبادئ  ــ ـــية تســــ ــ ـــ ـــأن هذه القضــ ـــ ــــية، وأن اإلجراءات املتخذة يف شــــ ـــ ـــيل يف نظر هذه القضـــ ــ ــ األصـــ
ـــيات اليت حظيت  ـــحتها. وبناًء على ذلك، فإن التوصـــ ــالمتها وصـــ ـــ ـــٍس قانونية تكفل سـ ـــتورية، وأســـ ــ دسـ

ـــوع هي : ( )، 122/170)، (122/169)، (122/167)، (122/166لتأييد يف هذا املوضـــ
)122/175) ،(122/176) ،(122/178) ،(122/179) ،(122/181 ،(
ــيتني 122/189)، (122/187)، (122/186)، (122/183( ـــ ــ ــ ــ ـــ لتـــأييـــد التوصــ )، ومل حتَظ 

 ).122/173)، (122/168اآلتيتني: (

وتعيد اململكة التأكيد على أن خادم احلرمني الشــريفني امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود   -6
ــــبة كل من تورط يف هذا األمر, ومراجعة  –ه هللا أيد – ـــفاف وحماســـ ــامل وشــــ ـــ جراء حتقيق شــ قد وجه 

اإلجراءات وهيكلة بعض القطاعات ملنع حدوث مثل هذا اخلطأ يف املســـــتقبل، وأن التحقيقات جارية 
ـــيات اليت حظيت بتأييدها مع ما تقوم به اململكة يف هذا  ـــ ــ ــ ــ يف اململكة ولذلك ال تتعارض تلك التوصــــ
ـــات حماكمة املتهمني يف  ــــارة إىل أنه قد بدأت فعلياً جلســـ ــبة. وجتدر اإلشــ األمر، وتعتربها اململكة مناســــ

  م.2019هذه القضية يف يناير 
ــــع لدورية   -7 ــ ــ ــ ــ ـــيات وقتية الرتباطها حبدٍث عابر، وال ختضــــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــري اململكة إىل أن هذه التوصــ ـــ ــ ــ ــ ــ تشـــ

ـــم، ــ ـــ ـــ ـــ ـــتعراض، لذا فقد أبدت موقفها منها يف متهيد هذا القســ ـــ ــ ــ ــ ــ مل مراعاة ذلك من قبل أمانة  االســ و
  جملس حقوق اإلنسان عند تسجيلها ملواقف اململكة من التوصيات.

ا يف شأن التوصيات اليت ُقدمت هلا مصنفة    -لثاً     حبسبآراء اململكة واستنتاجا
ا   موضوعا

ـــحب   -ألف   ــ ـــ ا وســـ ـــان وااللتزام  ــ ـــ ـــمام إىل املعاهدات الدولية حلقوق اإلنســـ ــ ـــ االنضـــ
   التحفظات

ــكوك الدولية حلقوق اإلنســــان؛   -8 ـــة املعاهدات والصــ ـــتمرة بدراسـ ـــفة دورية ومسـ تقوم اململكة بصـ
) من 4إمكان االنضــمام إليها ، حيث تقوم هيئة حقوق اإلنســان مبوجب الفقرة (  للنظر يف مناســبة أو

ـــان، فيما 5املادة ( ـــ ــ ـــ ــ ـــة حبقوق اإلنســ ــ ــ ـــ ــ ـــكوك الدولية اخلاصـــ ــ ـــ ــ ــ بداء الرأي يف الصـــ يتعلق ) من تنظيمها؛ 
ـــمام اململكة إليها، أو األحكام الواردة فيها، ويف ـــياق توضـــــح اململكة أن العمل جاٍر يف   نضــ هذا الســ

ـــان (العهد  ــ ــــني حبقوق اإلنســـ ــ ــــة العهدين الدوليني اخلاصــ ــ ــتوى على دراســ ـــ إطار جلنة حكومية رفيعة املســـ
حلقوق اال ــــية، والعهد الدويل اخلاص  ـــ ـــياســ ـــ حلقوق املدنية والســـ ــــادية واالجتماعية الدويل اخلاص  ـــ قتصــ

ــــمام إليهما, وتؤكد اململكة على أن مبدأ التحفظ على االتفاقيات الدولية  ـــ ــ ــ والثقافية)؛ للنظر يف االنضـــ
ـــديق عليها من عدمه هو حق كفله القانون  ـــ ــ ــــمام إليها أو التصــ ــ ــبة االنضــــ ـــ ــ ــ ـــة مدى مناسـ ـــ وكذلك دراســــ

ــب ا على املعاهدات اليت أصـــ ا اليت أبد تتعارض مع أهداف  حت طرفاً فيها الالدويل، وترى أن حتفظا
ـــوء املتغريات  ـــة الدورية واملســــتمرة يف ضـ ا ختضــــع للدراسـ ـــد تلك املعاهدات، مع التأكيد على أ ومقاصـ

  .تقدم  العصرية مبا فيها اإلصالحات التنموية، وبناًء على ما
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لتأييد هي      :فإن التوصيات اليت حتظى 

)122/1) ،(122/2) ،(122/3) ،(122/4) ،(122/5) ،(122/6) ،(122/10 ،(
)122/15)،(122/16)،(122/17) ,(122/24) ،(122/26) ،(122/27.(  

لتأييد اجلزئي هي      :أما التوصيات اليت حتظى 

)122/14) ،(122/22) ،(122/32.(  
لتأييد هي  والتوصيات اليت ال      :حتظى 

)122/7) ،(122/8) ،(122/9) ،(122/11) ،(122/13) ،(122/18) ،(122/19 ،(
)122/20) ،(122/21) ،(122/23) ,(122/25) ،(122/28) ،(122/29 ،(
)122/30) ،(122/31) ،(122/33) ،(122/34.(  

   اإلطار القانوين واملؤسسي حلقوق اإلنسان واخلطط واالسرتاتيجيات الوطنية  -ء   
ـــدر مبوجب   -9 ـــومفيما يتعلق بنظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله، فقد صــ  الكرمي امللكي املرســ

ـــابق 2017نوفمرب  1املوافق ( ه2/1439 /12 ريخو ) 21رقم (م/ ــ ـــ ـــ ــ ــ م)، ليحــل حمــل النظــام الســ
ـــوم امللكي الكرمي رقم (م/ ـــ ـــ ـــ ــ ملرســ ـــادر  ــ ــ ــ ـــ ــ ريخ 16الصـــ ــمرب  27ه املوافق (24/2/1435) و ـــ ـــ ــ ــ ــ ديســ

ــــبة للحبس االنفرادي  م)،2013 لنسـ فهو غري حيث مت تعديل هذا النظام مبا يعزز العدالة اجلنائية. و
ـــدد إىل قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا  ـــ ـــ حمظوٍر وفقاً للمعايري الدولية، وحتيل اململكة يف هذا الصــ

اليت تضمنت قواعد تنظم احلبس االنفرادي، وجتدر اإلشارة  " قواعد نيلسون مانديال"ملعاملة السجناء 
ـــب مع إىل أنه ال يتم اللجوء إىل هذا النوع من احلبس إال يف احلا ـــ ـــ ـــتثنائية وملدٍة حمددة تتناسـ ـــ ـــ الت االسـ

لتعريفات الواردة يف  خطورة اجلرائم اإلرهابية، ال جيوز متديدها إال بناًء على قرار قضائي. وفيما يتعلق 
ـــــحة وحمددة  ــ ـــ ـــ النظام (اجلرمية اإلرهابية، وجرمية متويل اإلرهاب، واإلرهايب، والكيان اإلرهايب) فهي واضـــ

ت األفراد اليت كفلتهــا هلم أنظمــة اململكــة، لقــدر الــذي حيول دون  ــلبــًا على حقوق وحر ــ ــ ـــ ـــ ــ ثريهــا ســ
ا مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنســـان، وترى اململكة أن اإلشـــكال الذي تضـــمنته عدد من  والتزاما
ــوص عليها يف املعاهدات  ــرورية املنصـــ ــياق، يكمن يف عدم مراعاة القيود الضـــ ـــيات الواردة يف الســـ التوصــ

ت. وتؤكد اململكة أن مجيع أنظمتها الدولي لتمتع ببعض احلقوق واحلر ـــان فيما يتعلق  ــ ة حلقوق اإلنســـ
ــــان اليت  ــ ــتمرة من قبل اجلهات ذوات العالقة، ومنها هيئة حقوق اإلنســ ـــ ـــع للمراجعة الدورية واملســـ ــ ختضـــ

ـــــب الفقرة ( ـــ ــ ــروعات ا5) من املادة (2خوهلا تنظيمها حبسـ ــ ـــ ـــ ألنظمة ) من تنظيمها، إبداء الرأي يف مشـ
  .املتعلقة حبقوق اإلنسان، ومراجعة األنظمة القائمة واقرتاح تعديلها. وبناًء على ما تقدم

لتأييد هي       :فإن التوصيات اليت حتظى 
)122/35) ,(122/44) ،(122/45) ،(122/47) ،(122/48) ،(122/49 ،(
)122/50) ،(122/51) ،(122/54) ،(122/55) ،(122/56) ،(122/57 ،(
)122/60) ،(122/62) ،(122/67) ،(122/82) ،(122/83) ،(122/84 ،(
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)122/85) ،(122/86) ،(122/90) ،(122/91) ،(122/93) ,(122/120 ،(
)122/193) ،(122/194) ،(122/195.(  

  :هي اجلزئي لتأييد حتظى أما التوصيات اليت    
)122/88) ،(122/177) ،(122/190.(  

  :لتأييد هي ظىحت  مل اليت أما التوصيتني    
)122/87) ،(122/165.(  

   احملاكمات العادلة والعدالة اجلنائية  -جيم   
ــري حمظور مبوجب أنظمة   -10 ـــ ـــ ـــ ــرية، واحلبس الســـ ـــ ــ ــ ــ ـــــجون ودور توقيف ســـ ـــ ـــ ال يوجد يف اململكة ســـ

جواز تقييد تصــرفات بعدم ) 36( مادتهيف قضــى النظام األســاســي للحكم اململكة، مع التنويه إىل أن 
إلضــــافة إىل ما تقوم به كل من النيابة العامة توقيفه، أو حبســــه، إال مبوجب أحكام النظامأحد، أو   .

ـــان من مهام يف مراقبة الســــــجون ودور التوقيف.  ــــان واجلمعية الوطنية حلقوق اإلنســـ وهيئة حقوق اإلنســ
لتأييد عدا تو   وبناًء على ما صيتني حظيتا تقدم، فإن مجيع التوصيات الواردة يف هذا املوضوع حظيت 

  .لتأييد اجلزئي، وذلك على النحو اآليت
لتأييد هي:       فإن التوصيات اليت حتظى 

)122/116) ،(122/117) ،(122/121) ،(122/180) ،(122/185 ،(
)122/188) ،(122/191) ،(122/225.(  

  هي: اجلزئي لتأييد حظيتا أما التوصيتني اليت    
)122/92() ,122/226.(  

   ثقافة حقوق اإلنسان والرتبية عليها ورفع القدرات الوطنيةنشر   -دال   
لتأييد على النحو اآليت:  -11  مجيع التوصيات الواردة يف هذا املوضوع حظيت 

)122/46) ،(122/52) ،(122/58) ،(122/59) ،(122/171) ،(122/198 ،(
)122/199.(   

   املرأة والطفل  -هاء   
ــاواة القــائمــة على التكــامــل بني الرجــل واملرأة، واليت تراعي خــذ أنظمــة اململكــة مببــدأ   -12 ـــ ــ ــ ــ ـــ املســـ

ـــمن  ـــ اية املطاف، وال تتضــ ــني، وحتقق العدل يف  ــ ا كل من اجلنســــ ـــمات اليت يتمتع  ـــ ـــائص والســ ـــ اخلصــ
ـــتبعاد أو تقييد للمرأة ينتج عنه توهني أو إحباط االعرتاف هلا حبقوق  ــ ـــ ـــ ـــ أنظمة اململكة أي تفرقة أو اســ
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ت ا ـــاء اإلنســــان واحلر ـــد املرأة مبوجب اتفاقية القضـ ـــية يف مجيع امليادين وفقاً لتعريف التمييز ضـ ألســــاسـ
ــالمية هي املرجعية  ــ ـــ ــريعة اإلســــ ــ ــ ـــ ــــد املرأة. وتؤكد اململكة أن أحكام الشــ ـــ ــ ـــكال التمييز ضــ ــ ــ على مجيع أشــــ

  األساسية ملسائل األحوال الشخصية.
لغــاء نظــام الواليــة،  -13 ــــيــات اليت تطــالــب  ـــ ـــ ــ ويبــدو أن مــا ورد يف تلــك  وردت العــديــد من التوصــــ

ث وميثل انتهاكاً حلقوقهن،  ـــه بعض الذكور على بعض اإل ــلط الذي ميارســ ـــد به التســـ ـــيات يقصــ التوصــ
ـــياق أن و  ــ ــــلط كافةتها  أنظمتؤكد اململكة يف هذا السـ وأن ملّدعي يعززه،   أو ما حتمي املرأة من هذا التســ

وبناًء على ما تقدم؛ فإن مجيع التوصيات  الضرر اللجوء إىل وسائل االنتصاف، ويف مقدمتها القضاء.
لتأييد اجلزئي، على النحو  ــية واحدة حظيت  ـــ ــ ــ ــ ـــ لتأييد، عدا توصــ ـــوع حظيت  ــ ـــ ــ ــ ــ الواردة يف هذا املوضــ

  .اآليت
لتأييد ضمن هذا املوضوع هي:      التوصيات اليت حظيت 

)122/63) ،(122/64) ،(122/65) ،(122/66) ،(122/129) ،(122/133 ،(
)122/184) ،(122/197) ،(122/200) ،(122/201) ،(122/202 ،(
)122/203) ،(122/204) ،(122/205) ،(122/206) ،(122/207 ،(
)122/208) ،(122/209) ،(122/210) ،(122/211) ،(122/212 ،(
)122/213) ،(122/214) ،(122/215) ،(122/216) ،(122/217 ،(
)122/218) ،(122/219) ،(122/221) ،(122/222) ،(122/223 ،(
)122/224) ،(122/227) ،(122/228) ،(122/231) ،(122/232 ،(
)122/233) ،(122/234) ،(122/235) ،(122/236) ،(122/237 ،(
)122/238) ،(122/239) ،(122/240) ،(122/243) ،(122/244 ،(
)122/245) ،(122/246.(  

 هي: اجلزئي لتأييد حظيت أما التوصية اليت    

)122/258.(  

   حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة  -واو   
لتأييد، وهي كاآليت:  -14   مجيع التوصيات الواردة ضمن هذا املوضوع حظيت 

)122/229) ،(122/230) ،(122/241) ،(122/242.(  

   االلتزام بقواعد القانون الدويل اإلنساين واملساعدات اإلنسانية  -زاي   
، والقانون الدويل حلقوق اإلنســان ،القانون الدويل اإلنســاين اململكة ماضــيٌة يف التزامها بقواعد  -15

ـــرعية يف اليمن قامت  ــ ـــارة إىل أن قوات حتالف دعم الشــ ــارين قانونيني وجتدر اإلشــــ ـــ ــتشــ ــ ـــتعانة مبســـ الســــ
يعملون مع خال التخطيط واالســتهداف لدراســة األهداف حبيث ال يتم اســتهداف أي موقع إال بعد 
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 –، كما أن لديها قائمة حكام القانون الدويل اإلنســاينأم اســتهدافه مع التأكد من مشــروعيته وانســجا
ـــتمرار ـــ ســ ـــــفيا -يتم حتديثها  ـــتشـــ ـــ ــتهدافها يف اليمن مبا فيها املدراس واملســ ـــ ــمل املواقع احملظور اســـ ـــ  تتشـــ

ـــارك قوات التحالف هذه املواقع مع املنظمات الدولية ـــ ــ ـــ ــ ــ ، كما أنه وغريها من األعيان املدنية، كما تتشـ
ـــع جيري بع ـــ ــ ــ ــ ــ ـــاملة لتلك العملية، وأن أية ملحوظات حياهلا ختضــ ـــ ـــ ــ ــ لتتحقق من د كل عملية مراجعة شـــ
ا ا.ال إجراءا   ستكمال ما يلزم يف شأ

ــانية   -16 ــاعدات اإلنســ كما أن قوات حتالف دعم الشــــرعية يف اليمن أنشــــأت صــــندوق لدعم املســ
ــررين من العمليات ـــ ـــاعدات املالية للمتضـــ ـــ ــكرية اجلارية يف اليمن،  الطوعية والذي يعىن بدفع املســ ـــ ــ العسـ

ــكرية إلدراجها  ـــ ـــتفادة من العمليات العســــ ـــ ــــتخالص الدروس املســـ ـــ ســ ولدى قوات التحالف جلنة تعىن 
  واالستفادة منها يف قواعد االشتباك.

ــكيل   -17 ــ ـــ ــ ــرتك المت تشـ ـــ ـــ ــــرعية يف اليمن، لفريق املشــ ـــ ــ تقييم احلوادث من قبل قوات حتالف دعم الشـ
ــــاين عملية حيأي  من للتحققوذلك  تمل وجود أخطاء يف تنفيذها أو خمالفات يف القانون الدويل اإلنسـ

لتحقق من عدد من احلوادث يف  ــــان، وقد قام الفريق  ـــ ـــ ـــ وقواعده العرفية والقانون الدويل حلقوق اإلنســـ
العمليات العســكرية يف اليمن، وقد خلص إىل وجود بعض األخطاء غري املقصــودة يف تلك العمليات، 

ــى مبحاســـبة  ــرر الناجم عن تلك األخطاء، مع اســـتخالص وأوصـ املتســـببني يف تلك األخطاء وجرب الضـ
ــــيات الواردة  ـــ ـــتباك. وبناًء عليه فقد حظيت مجيع التوصـــ ــ ـــ ـــتفادة، وإدراجها يف قواعد االشــ ـــ الدروس املســــ

لتأييد على النحو اآليت لتأييد، عدا توصية واحدة مل حتَظ    .ضمن هذا املوضوع 
 لتأييد هي:التوصيات اليت حظيت     

)122/68) ،(122/69) ،(122/70) ،(122/71) ،(122/72) ،(122/73 ،(
)122/74) ،(122/80) ،(122/81.(  

  :لتأييد هي حتظى  مل اليت والتوصية    
)122/75.(  

ت البدنية  -حاء       عقوبة اإلعدام والعقو
كيدها على موقفها الذي عّربت عنه يف الفقرة (  -18 من تقريرها الوطين يف ) 36تعيد اململكة 

ـــمن يف مادته  ت البدنية، مع اإلشـــــارة إىل أن نظام األحداث تضــ ـــأن عقوبة القتل (اإلعدام) والعقو شــ
يداعه يف الدار مدة 15( لقتل فيكتفى  ) أنه إذا كانت اجلرمية اليت ارتكبها احلدث مما يعاقب عليها 

ـــياق ــ ـــ ــــنوات. ومما جيدر ذكره يف هذا السـ ــ ــر ســـ ـــ ـــ ، أن القانون الدويل مل حيظر عقوبة القتل ال تتجاوز عشـ
(اإلعدام) على اإلطالق، وإمنا قرر ضوابط لتطبيق هذه العقوبة، وأن إلغاء عقوبة القتل (اإلعدام) ميثل 
ـــروب  ــ ــ ـــ ــ ــة التعذيب وغريه من ضــــ ـــ ـــ ــ ـــ ً وليس إلزاميًا يف كل األحوال. كما أن اتفاقية مناهضـــ تدبرياً اختيار

ـــية أ ــ ـــ ـــ ــــانية أو املهينة، أخرجت من مفهوم التعذيب األمل أو العذاب املعاملة أو العقوبة القاســ ـــ ـــ و الالإنســـ
ت قانونية أو مالزماً هلا أو الذي يكون نتيجة عرضية هلا.   الناشئ عن عقو
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ـــان   -19 ا مبوجب اتفاقيات حقوق اإلنســـ ـــوء التزاما ــــع أنظمة اململكة للمراجعة الدورية يف ضـــ ختضــ
ه املراجعة صـــدور نظام األحداث املشـــار إليه آنفاً، وبناًء على اليت أصـــبحت طرفاً فيها، ومن نتائج هذ

  .ما تقدم
لتأييد هي:      فإن التوصية اليت حتظى 

)122/107(.  
لتأييد اجلزئي هي:      أما التوصيات اليت حتظى 

)122/96) ،(122/97) ,(122/99) ،(122/100) ،(122/101 ،(
)122/110)،(122/111) ،(122/112), (122/113 ,()122/114 ,(
)122/118) ,(122/119), (122/220.(  

لتأييد هي:  والتوصيات اليت ال       حتظى 
)122/94) ،(122/95) ،(122/98) ،(122/102) ،(122/103) ،(122/104 ،(
)122/105) ،(122/106) ،(122/108) ،(122/109) ،(122/115.(  

ألشخاص  -طاء       مكافحة االجتار 
لتأييد، وهي كاآليت:حظيت مجيع التوصيات   -20   الواردة ضمن هذا املوضوع 

)122/122) ،(122/123) ،(122/124) ،(122/125) ،(122/126 ،(
)122/127) ،(122/128.(  

ت املدنية  -ء       احلر
تؤكـــد اململكـــة أن حريـــة التعبري وتكوين اجلمعيـــات مكفولـــة مبوجـــب أنظمتهـــا مبـــا فيهـــا نظـــام   -21

ــر، ونظام  ـــ ـــ ـــات األهلية املطبوعات والنشــ ـــ ــ ــســـ ـــ ـــ ـــاحه يف التقرير-اجلمعيات واملؤســ ـــ ـــ وأن  -وفق ما مت إيضـ
ـــجنوا  ـــخاص أوقفوا أو ســـ لتايل فإن الزعم بوجود أشـــ ـــروعة ليســــــت جمّرمة، و ـــلمية املشـــ ـــات الســـ ــ املمارسـ
ـــحيح إطالقاً، بل كان  ـــ ـــان غري صـ ـــ م حلريتهم يف التعبري أو لدفاعهم عن حقوق اإلنسـ ـــا ــ ـــبب ممارســ ـــ بسـ

ــجنهم ا ـــ ـــبب إيقافهم أو ســــ ــ ــ رتكاب أفعال جمّرمة مبوجب أنظمة اململكة ومنها ما ســ امهم أو إدانتهم 
ــان مثل اإلرهاب، والتحريض على العنف والكراهية  ـــ ـــ ــ ــ ــ هو حمظور مبوجب القانون الدويل حلقوق اإلنســ

  وحنو ذلك.
القضـــاء يف اململكة ملتزم مببدأ شـــرعية التجرمي والعقاب، حيث نص النظام األســـاســـي للحكم   -22

ــرعي، أو 38دة (يف املا ـــية، وال جرمية وال عقوبة إال بناًء على نص شــــ ـــخصـــ ) منه على أن " العقوبة شـــ
ــــمنــت املــادة  ــ ـــ ـــ لنص النظــامي". كمــا تضــــ نص نظــامي، وال عقــاب إال على األعمــال الالحقــة للعمــل 

) من النظام ذاته على عدم جواز تقييد تصرفات أحد، أو توقيفه، أو حبسه، إال مبوجب أحكام 36(
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ــت املادة (النظا ــ ــ ـــ ـــ ــ ) من نظام اإلجراءات اجلزائية على أنه " ال جيوز توقيع عقوبة جزائية على 3م، ونصــ
ــــى  ـــ ـــ ـــرعاً أو نظاماً بعد حماكمة جترى وفقاً للمقتضـــ ـــ ــ ــ مر حمظور شـــ ـــخص، إال بعد ثبوت إدانته  ــ ـــ ـــ أي شــ

ام ــــائيًا إال بعد ا ـــ ــــخص قضــ ـــ ي حال من األحوال مالحقة أي شــ لتايل فإنه ال ميكن  ــرعي "و ـــ ـــ ه الشـ
  رتكاب فعل جمرم بنص شرعي أو نظامي.

ت تكفل اإلعمال التام ملبدأ شرعية التجرمي والعقاب من   -23 كما تضمنت أنظمة اململكة ضما
لكل من علم ) من نظام اإلجراءات اجلزائية أن 40خالل آلية اإلبالغ، ومن ذلك ما تضــــمنته املادة (

يبلغ أن  التوقيفخمصص للسجن أو  غريمكان مشروعة أو يف  غريبوجود مسجون أو موقوف بصفة 
ــجون فيه املوجود املكان إىل ينتقل أن بذلك علمه فور املختص النيابةى عضــــو النيابة العامة، وعل  املســ

ـــجنه  إذا عنه إلفراج مر وأن جيري التحقيق، وأن املوقوف، أو ـــ ــ ـــ ـــفة جرى توقيفه أو كان ســ ـــ ـــ ــ  غري بصــ
ـــروعة، ـــرا حيرر أن وعليه مشــ ـــة اجلهة إىل يرفع بذلك حمضــ ـــي ما لتطبيق املختصــ  حق يف األنظمة به تقضــ
  .وبناء على ما تقدم .يف ذلك املتسببني

لتأييد هي:      فإن التوصيات اليت حتظى 

)122/131) ،(122/132) ,(122/134) ،(122/135) ،(122/137 ،(
)122/138) ،(122/139) ،(122/140) ,(122/142) ،(122/143 ،(
)122/144 ،()122/145) ،(122/146) ،(122/147) ,(122/148 ،(
)122/151) ،(122/152) ،(122/153) ،(122/155) ،(122/156 ،(
)122/158) ،(122/160) ،(122/162) ،(122/164) ,(122/172 , (
)122/174) ،(122/247.(  

لتأييد اجلزئي هي:      أما التوصيات اليت حتظى 

)122/149) ،(122/150) ،(122/154) ،(122/157) ،(122/159 ،(
)122/161.(  

لتأييد هي:  والتوصيتني اليت ال      حتظى 

)122/141) ،(122/163.(  

   العمل والعمال  -كاف   
  حتظى كامل التوصيات الواردة يف هذا املوضوع التأييد، وهي على النحو اآليت:  -24

)122/248) ،(122/249) ،(122/251) ،(122/252) ،(122/253 ،(
)122/254،( )122/255) ،(122/256) ،(122/257) ،(122/196 ،(
)122/250.( 
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   التعاون اإلقليمي والدويل  -الم   
تؤكد اململكة مواصلتها للتعاون مع هيئات وآليات األمم املتحدة املعنية حبقوق اإلنسان مبا  -  -25

لس حقوق اإلنســان، وتؤكد اململكة أن العمل مع املقررين اخلاصــني وغريهم من  فيها اآلليات التابعة 
ـــيات  لتايل فإن التوصــ ـــياق الطابع التعاوين هلذه اآللية، و ـــجم مع ســ ت، ينبغي أن ينســ ـــحاب الوال أصــ

رات املقررين، خترج عن هذا السياق. وبناًء على ما تقد   .مبتحديد مواعيد لز
لتأييد ضمن هذا املوضوع هي:      فإن التوصيات اليت حتظى 

)122/36) ،(122/38 ،()122/42) ،(122/53) ،(122/61.(  
لتأييد اجلزئي هي:      أما التوصيات اليت حتظى 

)122/37) ،(122/39) ،(122/41.(  
لتأييد هي:  والتوصيات اليت ال      حتظى 

)122/40.(  

   أخرى  -ميم   
ــــيتان يف جماالت ال  -26 ـــابقة، وقد حظيتا   وردت توصــ ــ ــوعية السـ ـــ ـــنيفات املوضـ ــــمن التصـــ تدخل ضــ

  وهي:لتأييد 
)122/130،( )122/192.(  

   توصيات مرفوضة شكالً   -نون   
ـــالمية، ودولة قطر، ذات األرقام:   -27 ـــ ـــيات اليت قدمتها مجهورية إيران اإلســــ ـــ ــ ترفض اململكة التوصــ

)122/12) ،(122/76) ،(122/77) ،(122/78) ،(122/79) ،(122/89 ،(
ـــرو 122/182)، (122/136)، (122/43( ــ ـــ ــلوك غري املشــ ــ ــ ـــ ع الذي تنتهجه الدولتان ) نظراً للسـ

ــــية  ململكة إىل قطع العالقة الدبلوماســـ والذي ينتهك قواعد القانون الدويل واألعراف الدولية، مما حدا 
لتايل فإن الرفض متعلٌق مبقدمي تلك  ــــلوك املمنهج ، و ـــ ــ ــ ــ ـــاد هلذا الســـ ــ ــ ــ ـــ ــ مع هاتني الدولتني كتدبري مضــ

ا، مع اإلشــارة إىل أن معظم ت طلة يُراد التوصــيات ال مبوضــوعا لك التوصــيات قد تضــمنت ادعاءات 
  منها اإلساءة للمملكة.

    


