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 األمانة العامة

 المالحظات والتوصيات الختامية
 لعربية السعوديةاعمى التقرير األول لممممكة 

 
 تمهيد:

( لتتب 48ناقشتت جننتتق ق تإلن انناتتاب اجالتقتق اجأل لقتتل امإلم اجل تلك لتتب اجللالتق اجالتقتتق اجاتاإللقق تل أل تت  اجلتالة   .1
قإلنقتتإل/قرقلاب  2 –لاقإل/آقتتال  28لإللألهتتا اجااشتتلةت اجألتتل انا تتلت رتت م اج ألتتلة فتتل اجالتتتل جق تتإلن انناتتاب اجلقثتتان 
 تل ل نالاق اجلإلم اجالتقق فل اج اهلةت إلاعألللت اجل قظات إلاجألإلصقات اجألاجقق. 2016

 أللقب اجاننق تألااك اجأل لقل امإلم لب اجللالق اجالتقق اجااإللقق إلتاجقإلال اجأل اعال اجتناء اجتي  أللقتر ت تلل عتاجل لتب .2
لئتق   –تنتلل تتب لقلتل اجاقتتاب  لإلجق اجطلف تلئااق لاتاجل اجتللألإللاجلهنقق إلاجنلققت إلاجي  انلأله اجاننق لع إلفل اج

 هقئق ق إلن اننااب.
 – 30فل اج أللة لب اجاننق جها اجااإللقق ر م رقالة اجللالق اجالتقق قلإللق  اننق تاج لصق اجألل أألاقألها جهاأللقب اج .3

ق إلن  ألارقر إلقلاقق مجطلف فل لنال للنت اجاننق لب االط ع عا  نهإلل اجلإلجق ات إلاجأل2016 آيال/لال  31
 ت إلااهلت فل ألااقط اج إلء عا  نإلانب ألألصم تشإلاغاها فل ألتطتقن أقلاك اجلقثان.اننااب

اغم لتب اجشتإل  اا اجلإلجتق اجطتلف إلاجألتل ألاتاجد عتلل  صتللألهأإلاجاتإلائ  إلاجألااقلتات اجألتل ( نظلقاماج إلانقب  أللقب اجاننق ت .4
( جاتاك 37لعاقتق اجلاتإلققب اجصتالل تاجللاتإلك اجلالتل  ك/ (نظتاكقانإلب  اجلئقاقق اجلألصاق تق إلن انناابت إلتراصق 

اجاالاقب ت إلالئقق 2009( جااك 40انألنال تامشراص اجصالل تاجللاإلك  ك/نلائك للافقق قانإلب  نظاك( ت إل 2000
اجقلاقتتق لتتب ( نظتتاكقتتانإلب  ت إل 2013اجتتإلرلاء فتتل عتتاك  إلاجألتتل اعأللتتلها لناتت ك اجرللتتق اجلنرجقتتق إللتتب فتتل قللهتتفتتل 

قلاقتق اجط تم اجصتالل  (نظتاكقتانإلب  ت إل 2013( جاتاك 52انقياء إلالئقأله اجألن قيقق اجصالل تاجللاإلك اجلالل لقك  ك/
 .2014( جااك 14تاجللاإلك اجلالل  ك/

ر إلقلاقق ق إلن انناتابت إلتراصتق أللقب اجاننق تامطل إلاجلؤااات اجقلإللقق اجألل ااألقلثألها اجلإلجق اجطلف جألارق .5
هقئق ق إلن انناابت إلاجاننق اجإلطنقق اجلائلق جللافقق انألنال تامشراصت إلهقئق ألإلجقل اجإلظائف إلللافقق اجتطاجتقت 

 اجهقئق اجإلطنقق جللافقق اج االت إلاجاننق اجإلطنقق جاط إلجق.إل 
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فتل لنات  اجشتإللىت التلأة  30قب إلألاقت ت% لب ل اعل لنا  اجشإللى لقتل ألنت 20ناتق تألرصقص  أللقب اجاننق .6
تتتتانلاء اجلإلجتتتق اجطتتتلف إل  ت2013( اجصتتتالل فتتتل اجاتتتاك 44إللنقهتتا اجا تتتإلقق اجلالاتتتق تلإلنتتتب املتتتل اجلالتتتل لقتتتك  أ/

 ( اللأة ر م ألاك االنألراتات.21فإلر  ت إل 2015لناج  اجتالقق ر م اجااك النألراتات اج
 إلاجتلإلم اجشتاإلب جلعك اجااإللقق اجالتقق اجللالق قللألها اجأل  اجلالقق اننلائقق إلاجلااعلات تاجلااهلات اجاننقألشقل  .7

 لتان  لتكلتل عاجلقتا اجلاتتع اجلللتر ألقألتم اجللالتق ناتم لتا إلهتإل تإلانناتانل اننلتائل اجلنتام فتل اجلإلجقتق إلاجلنظلات
 ن لتتتا لتتتكلتل اجاتتتاجك لاتتتألإلى عاتتت  اجاتتتاتع إلاجلللتتتر اجاتتتاجكت لاتتتألإلى عاتتت  اننلاجقتتتق اجلاتتتلقق اننلائقتتتق جالاتتتاعلات
 انناتتتانقق إلامعلتتتام جإلغاثتتتق اتتتالاب اجلاتتتك إللللتتتر جاألنلقتتتقت اجاتتتاإلل  اجصتتتنلإلن رتتت م لتتتب انناتتتانقق جالاتتتاعلات

 .إلاجلإلجقق انقاقلقق اجألنلقق إللؤااات صنالقن لب إلغقلها
 لاجأل تتالقأل تتلقك إل تاجأل اعتتم انقنتتاتل جالإلجتتق اجطتتلف لتتع هقئتتات لااهتتلات ق تتإلن انناتتاب تتتاملك اجلألقتتلة  اجاننتتقألشتتقل  .8

إلجننتق  تإلجننتق اج  تاء عات  اجأللققتر اجانصتل  تجننق لناه ق اجألايقب إجقهات إللؤرلا ت أل القلها اجل للق إج  لم لب
 ق إلن اجط مت إلاجاننق اجلانقق تق إلن امشراص يإل  انعاقق.

اجطتتلف  ت إلألتتلعإل اجلإلجتتقإلآجقاألتته أللتتك اجلألقتتلةاجألتتاتع جلناتت  ق تتإلن انناتتاب لتتع اجلإلجتتق اجطتتلف  تأل اعتتمألشتتقل اجاننتتق  .9
جاشتتتلإلع فتتتل ألن قتتتي اجألإلصتتتقات اجألتتتل قتاألهتتتا رتتت م االاتتتألالاض اجتتتلإلل  اجشتتتالم جلناتتت  ق تتتإلن انناتتتاب فتتتل لإللألتتته 

 .اجرالاق إلاجاشلإلب
 اجطلف عا  اجنظاك امااال جالقللق اجالتقق جق إلن اننااب.قل اجاننق تلصالقق اجلإلجق ألش .10
اتتتال  إلقتتتتإلم ا رتتتل لتتتب رتتت م لللتتتر اجلاتتتك ألتتتثلب اجاننتتتق نهتتتإلل اجلإلجتتتق اجطتتتلف فتتتل ألارقتتتر قتتتقك اجقتتتإلال إلاجأل .11

 .فل فققنا عتلاجارقر جاقإلال اجإلطنلت إللللر اجلاك عتلاهلل تب عتلاجارقر جاقإلال تقب أألتاع املقاب إلاجث افات
أللقتتتب اجاننتتتق تتتتاجنهد انصتتت قل إلاجاقااتتتق اجا اتقتتتق اجلألتاتتتق فتتتل اجلإلجتتتق اجطتتتلف فتتتل لنتتتام ق تتتإلن اجاتتتنناءت  .12

 إلاالنأللاعقق اجألل أل للها جالإلقإلفقب إلاجل لج عنهك إليإلقهك.إلتراصق اجرللات انناانقق 
ألثلب اجاننق اجأل لك اجلقلر فل اجلإلجق اجطلف جل اجق اجقن فل اجألااقكت إلتراصق نهإلل لقإل املقتقت إلرقتالة عتلل  .13

 اجط ب فل للاقم اجألااقك اجلرألا قت إلتاجناب اجلأل للق اجلق  ق فل لالالت إجقان اج ألقات تاجألااقك.
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اجألكلقنتات  (نظتاكقتانإلب  اننق تنهإلل اجلعاقق إلاجقلاقق االنأللاعقق اجلتيإلجق لتب اجلإلجتق اجطتلفت إلتراصتق ألشقل اج .14
صتلال عتب اجالتماالنأللاعققت إلاجلعك اجل لك مصقاب لااشات اجتطاجق إلاجأل اعتل إلاجانتر  اجقلاقتق  (نظتاكقتانإلب  ت إلا 

نشاء لللر جألا ل ت غات اجانف.  لب انقياء إلا 
ل اجلإلجتتق جل اجتتق اجقتتن فتتل اجصتتققت إلتراصتتق لاتتألإل  إن تتان اجلإلجتتق عاتت  اج طتتاع اجصتتقلت أللقتتب اجاننتتق تنهتتإل  .15

لاتلالت اجإلفتاة جألط تام لإلب إلر تض إلرطق اجلإلجق فل رقتالة عتلل للالتر اجلعاقتق اجصتققق امإلجقتق تنلقتع اجلنتاطنت 
اجألتتل ألتتألك ألقتتت  اللاتاجرالاتتقت إلرقتتالة ناتتتق اجألاطقتتق تاجألطاقلتتات جأللتتلاض اجلاتتألهلفق تاجألقصتتقبت إللفتتع ناتتتق اجتتإل 

ت إلر تتض لاتتلم إلفقتتات املهتتاتت إلاجتتتلالد اجللث تتق اجألتتل ااتتألهلفت ألتتللقب اج تتات ت عاتت  قب صتتقققبقتتإشتتلاف لهن
 اجألإلجقل ا لب فل لرألاف لناطن اجللالق.

جاننق تانشاء اجلإلجق اجطلف جاننق اجلائلق نعلال أل القل اجللالق اجراصق تاأل اققتات ق تإلن انناتاب اجألتل أللقب ا .16
عإل اجاننتق ت إلألل2015قناقل/لانإلب اجثانل  18( إلاجصالل فل 13084تقت طلفا  فقهات تلإلنب املل اجاالل  أص

 لألاتاتتق ألن قتتي اجألإلصتتقات اجألتتل ألصتتلل عتتبج اجاننتتق جألصتتت  آجقتتقهتتي   ألطتتإلقل علتتمللانقتتق إاجلإلجتتق اجطتتلف إجتت  تقتتث 
 قاقلقق. آجقات ق إلن اننااب اجلإلجقق إلان

 
 المالحظات والتوصيات:

لل اجاننتتتق اجنهتتتإلل اجلتيإلجتتتق فتتتل إعتتتلال اجأل لقتتتل إللتتتا أل تتتلنه لتتتب اقناتقتتتات إلللاعتتتاة جارطتتتإلط االاأللشتتتالقق إلاجلتتتتالئ أل تتت
 نها أل قظ لا قا :أألل إل األها نعلال اجأل القلت إال اجألإلنقهقق اج

ألتتلإلقد لتتب ااتتألالاض اجنهتتإلل اجلتيإلجتتق جنشتتل إل إلاجقتتإلال اجأل تتاعال  لقتتل إلاجتتللإلل اجألللقاقتتقالقظتتت اجاننتتق راتتإل اجأل  .17
اجلقثتتتانت إلعتتتلك أل تتتلقك أ  نلتتتايج أإل ألطتق تتتات ق تتتائقق صتتتللت تاالاتتتألنال مقلتتتاك اجلقثتتتان اجالتتتتل جق تتتإلن انناتتتاب أإل 

 تانشالة اجقه.
 ألإلانته اجطتلف اجلإلجتق أب اجأل تاعالت إلاجقتإلال اجلاتت ق اجألاتاؤالت قائلتق عات  انناتتات رت م لتب اجاننق القظت .18

 .اننااب تق إلن أللألعاج تلؤشلات اجراصق إلاجتقانات اتاالقصاء تاض تألإلفقل قألاان فقلا ألقلق ا
 القظت اجاننق أب اجأل لقل جك قأل لب لااإللات لب لصالل غقل قلإللقق. .19
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لتتتب ق تتتإلن إلقلقتتتات أاااتتتقق جالتتتإلاطنقب اجنظتتتاك اماااتتتل جاقلتتتك فتتتل اجلإلجتتتق اجطتتتلف للتتتا إللل فتتتل   اجتتتلغك عاتتت .20
جهتي  اجق تإلن إلاجقلقتاتت إلجق اجطلف جك قأل لب أل صق  شتال  كب اجنظاك اج انإلنل فل اجلتاجاننق أل قظ  إال أبإلغقلهكت 

 إلتراصق اج لانات اج انإلنقق إلاج  ائقق جقلاقق ق إلن اننااب.
نفاذ  توصي - أ المجنة الدولة الطرف بإعتماد مقاربة تعتمد عمى استخدام المؤشرات الكمية والنوعية لقياس وا 

م التقدم المحرز في تنفيذ أحكام الميثاق، وتشجع والمجنة من تقيي ةحقوق اإلنسان، من أجل تمكين الدول
 بدأتها إلعداد قواعد المعمومات المتضمنة بيانات إحصائية.  لة الطرف عمى استكمال الجهود التيالمجنة الدو 

ضمن تفصيال لمحقوق تلير في تحديث النظام القانوني في الدولة الطرف دولة الطرف بالنظتوصي المجنة ال - ب
  .ةساسيوالحريات األ

توصي المجنة الدولة الطرف بتعزيز اآلليات الوطنية لحماية حقوق اإلنسان والنظر في إنشاء مؤسسة  - ت
 .1993وطنية مستقمة عمى أساس مبادئ باريس 

 
 المساواة وعدم التمييز:الحق في 

عات  ألإلاتقع  هتااجلإلجتق اجطتلف جألارقتر اجلاتاإلاة تتقب اجنناتقب تلتا قالت  عرل األرتيألها ألثلب اجاننق اجأللاتقل اجألتل .21
قاعلة اجلشاللق اجإلطنقق جاللأة عا  نلقع اجلاألإلقاتت إال أب اجاننق القظت أللنل ناتق لشاللق اجنااء فل اإلن اجالم 

 إلاجإلظائف اجاالق إلاجااقا.
( 3علتتاال مقلتتاك اجلتتالة  اجأللققتتر انقنتتاتل جصتتاج  اجلتتلأة إ جألارقتتر اجلالقتتق ألتتلاتقلل اقتتق اجالقظتتت اجاننتتق عتتلك  .22

 ب اجلقثان.( ل3اج  لة  
 ق إلقها اماااتقق عات  قتلك اجلاتاإلاةنظاك اج إلالق قؤثل عا  للالاق اجللأة جتاض للالاات القظت اجاننق أب  .23

  .لع اجلنم
 في الفعمية المساوة لتأمين التشريعي المستوى عمى الالزمة التدابير باتخاذ الطرف الدولة المجنة يتوص - أ

 التمييز أشكال جميع من الحماية يكفل وبما الميثاق، في هاعمي المنصوص والحريات الحقوق بكافة التمتع
 .الجنس بسبب التمييز سيما وال
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 بجميع التمتع في والرجال النساء بين الفعمية والمساواة الفرص تكافؤ بتأمين الطرف الدولة المجنة توصي - ب
 .الميثاق في الواردة الحقوق

 
 االستثنائية: الطوارئحاالت 

 أإل ألاطقاهتتتا قنتتإلر ال اجألتتت  إلاجقلقتتات جاق تتتإلن اجلتتنظك اج تتتانإلنل انطتتال عتتتب اجلااإللتتات صن تتت اجاننتتق القظتتت .24
 .اجلقثان لب( 4  اجلالة مقلاك إعلاال االاألثنائقق اجطإلالئ قاجق فل أل ققلها
 التنظيم يتضمن وأن االستثنائية، الطوارئ حاالت يحدد تشريعي تنظيم بوضع الطرف الدولة المجنة توصي

وفقا ألحكام المادة  عميها المترتبة بااللتزامات الدولة فيها تتقيد ال التي التدابير االسثنائية وارئلمط التشريعي
 .الميثاق( من 4)
 

 :الحق في الحياة
 قااقتب للأللتإلهتا تانعتلاك قاج ألتمقعلك إلنإلل إطال قانإلنل لققن ققلل تشلم إلا   اجنلائك اجألل  القظت اجاننق .25

 ( لب اجلقثان.6قللأله اجلالة  ي  ات تاجاق اجرطإللة اجقال اجنناقإلف ا جلا تألارقل ا
فتل طاتب اجا تإل أإل ااتألتلام ع إلتتق عاقته تا إلتتق انعتلاك  قن لم لقلإلكآجقق ألل م  حاجاننق علك إل إل  القظت .26

 ( لب اجلقثان.6انعلاك تا إلتق أرفت إعلاال جالالة  
إلقاالت ااألرلاك اج إلة اجللقألق لب نانب ققلل قإلاعل  فل اجلإلجق اجطلف لالقظت اجاننق علك إلنإلل إطال قانإلن .27

 لإلظ ل إن اي اج انإلب.
 بعقوبة الحكم جواز عدمتضمن  بحيث الوطنية لمتشريعات شاممة بمراجعة الطرف الدولة المجنة توصي - أ

 استبدالها أو العفو طمب في اإلعدام بعقوبة عميه محكوم كل وحق الخطورة، بالغة الجنايات في إال اإلعدام
 .أخف بعقوبة

توصي المجنة الدولة الطرف بوضع إطار قانوني يحدد قواعد وحاالت استخدام القوة المميتة من جانب  - ب
 موظفي إنفاذ القانون، وتدريبهم عميها.
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 الحماية من التعذيب
ت إلال ق لب إلفتن قإلاعتل اجألايقب جنلقلق األالق    قأل لب ال اجطلف اجلإلجق فل اج انإلنل اجنظاك أب اجاننق القظت .28

 .( لب اجلقثان8راصق قن اجألاإلقض إللل االعألتال ج قاقا اجألايقبت الألثاال  مقلاك اجلالة  قانإلنقق 
 للاقتق تاض ألالب االقألنار.فل اجقاجقق اجلؤاااألقق ق علك فاعاقق اجأللاتقل القظت اجانن .29
قاللتتق لااإللتتات عتتب قتتاالت ألتتك فقهتتا ل ا تتلللتتع إلفتتل اجلإلجتتق جتتك ق قظتتت اجاننتتق أب اجأل لقتتل إلاجقتتإلال اجأل تتاعالال .30

 لإلظ ل إن اي اج انإلب عا  نلائك اجألايقب.
 المعاممةة أو التعةذيب لجريمةة محدد تعريف لوضع تشريعاتها تحديث في بالنظر الطرف الدولة المجنة توصي - أ

 الممارسةات هةذ  وتجةريم وعةدم سةقوطها بالتقةادم اإلنسةانية، غيةر أو بالكرامة الحاطة أو المهينة أو القاسية
 رد بحةق وتمتعةه لمتعةذيب يتعةرض مةن بإنصةاف خاصةة قواعةد القةانوني النظةام تضمينو  فيها، المساهمة أو

 .والتعويض االعتبار
 االحتجاز.كافة أماكن  بتعزيز التدابير المؤسساتية لمراقبةتوصي المجنة الدولة الطرف  - ب

 
 مكافحة الرق واالتجار باألشخاص:

 اجلاتألااقب تامط تام االألنتال ظتاهلة عات  جا  اء لفاجط اجلإلجق فل اجلألرية اجأللاتقل ل اقق علك اجاننق القظت .31
 .اجألاإلم جالض إلاجلاألرللقب

، التسول لغرض األطفال واستخدام استقدام ظاهرة من لمحد الجهود بتكثيف الطرف الدولة المجنة توصي - أ
 في هذا الشأن. األصمية البمدان معوالنظر في التعاون 

 القانون بإنفاذ المكمفين الموظفين وتثقيف لتدريب مخصصةال البرامج بتكثيف الطرف الدولة المجنة توصي - ب
 .باألشخاص االتجار وصور جرائم حول

 
 القضاء وحق المجوء إليه:

 .اجلافل اناأل  م جه أل لب ال ا  اءامعا  ج لنا اجإلأللإلقب  ألشلقم طلق ق أب اجاننق القظت .32



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 اجالاقق اجناققق لب ألألتع هقئقاج أبإل  تج  ائققا اجااطق ألألتع ال اجااك إلانلعاء اجألق قن هقئق أب اجاننق القظت .33
 .اجلاراقق إلرالة
القظت اجاننق أب قلالات اجلقالك ألاألنل مقلاك اجشلقاق انا لقق فل اج  اقا اجنرائققت إلأب هي  اج لالات  .34

لك لناال لك إلنإلل للإلنق قانإلنقق تاجا إلتات اجنرائققت إلهإل املل اجي  قألفل ظم ع لل االنألهال اج  ائلتألاألألالل ت
 إلاااا جإللعاء اجااك إلاج  اة فل ألالقف إلألنلقك امفاام إلإل ع ع إلتات جها.

ا انعانق اجالجقق جالفاع عب القظت اجاننق أب اجنظاك اج انإلنل فل اجلإلجق اجطلف ال قل م جاقل اج اللقب لاجق   .35
( ف لة 13لةت إعلاال جل لإلب اجلالة  ق إلقهك فل اج  اقا اجللنقق إلاجشلعقق إلاجألنالقق إلاجننائقق فل اجنلائك غقل اجلتق

 ( لب اجلقثان.1 
جلااققل  اجنإلانب أل ل فل تاض ملل تاجلالإلف إلاجنهل عب اجلنلل ألهقئق االقظت اجاننق أب تاض للالاات  .36

فتتل تاتتض اجقتتاالت عاتت  انألهتتاك اجقتتن فتتل اجقلقتتق  جلقق تتقت إلأب علتتم أع تتاءها قتتل قنطتتإل اج اعتتلة اج انإلنقتتق اجلنتتللة إلا
 ( لب اجلقثان.25جشرصلت إلقللاب امشراص اجلنأللقب جألقاقات لب للالاق ألااجقك لقانألهك إلف ا جالالة  إلاملاب ا

أقصتت  ج تتلالات اجقتتت   اائقتتق فتتل اجلإلجتتق اجطتتلف ال ق تتع قتتل  اننتتلاءات اجنر  (نظتتاكقتتانإلب  القظتتت اجاننتتق أب  .37
 .االقألقاطل  اجألإلققف( اجألل ألصللها اجلقالك اجلرألصق

 .إلاالقألنار إلاجأل ألقش تاج تض إلاااق ااطات  قلن ب  نظاك( نلائك انلهاب إلأللإلقاهت نإل القظت اجاننق أب قا .38
لضةةمان اإلسةةتقالل األمثةةل لممجمةةس األعمةةى  المجنةةة بةةالنظر فةةي مراجعةةة قةةوانين السةةمطة القضةةائية توصةةي - أ

 .ئيةات التحقيق واإلتهام تابعة لمسمطة القضا، وأن تكون سمطلمقضاء، وأن يكون رئيسه من بين القضاة
عمى أن تتضةمن  ،"الدولة الطرف بسرعة تنفيذ خططها الرامية لوضع "مدونة األحكام القضائية توصي المجنة - ب

مقواعد والعقوبات الجزائية في جرائم الحدود أو القصاص أو العقوبات التعزيرية أو أية قواعةد المدونة تقنينا ل
تقةرر أنةه ال جريمةة وال عقوبةة إال  ( والتةي15كام الميثاق في المادة )قانونية وردت في األنظمة، التزاما بأح

 بنص تشريعي سابق.
عةادة النظةر فةي قةانون )نظةام( اإلجةراءات الجزائيةة، لضةمان أن تكةون قةرارات المجنة الدولة الطةرف بإ توصي - ت

رات قضةائية قابمةة وأوامر الحبس االحتياطي لممتهمين والمشتبه بهم، وقرارات تمديد مةدد الحةبس بموجةب قةرا
 لمطعن والمراجعة القضائية.
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المجنةة الدولةة الطةرف بتةوفير اإلعانةة العدليةة بشةكل كةاف لغيةر القةادرين مالًيةا، لمةدفاع عةن حقةوقهم  توصي - ث
 ( من الميثاق.1( الفقرة )13تطبيقا ألحكام المادة )

اء هيئةة األمةر بةالمعروف أعضةالمجنة الدولة الطةرف بمراجعةة التنظةيم القةانوني الةوطني بحيةث يمتةزم  توصي - ج
ف أو القةةبض، عةةن المنكةةر بالضةةوابط القانونيةةة فةةي نظةةام اإلجةةراءات الجزائيةةة، فيمةةا يتعمةةق باالسةةتيقا والنهةةي

شخص أو حرمانه من حريته إال لألسباب واألحوال التي يةنص عميهةا القةانون سةمفا  ومراعاة عدم توقيف أي
 يثاق.( من الم2( و)1( الفقرتين )14طبقا لممادة )

موقةوف أو معتقةل بتهمةة جزائيةة دون تةأخير أمةام أحةد القضةاة،  المجنةة الدولةة الطةرف بةأن يقةدم أي توصي - ح
ويجةةب أن يحةةةاكم خةةةالل مهمةةةة معقولةةة أو يفةةةرج عنةةةه، ويمكةةةن أن يكةةون اإلفةةةراج بضةةةمانات تكفةةةل حضةةةور  

 ة.المحاكمة، وفي كل األحوال ال يجوز أن يكون الحبس االحتياطي هو القاعدة العام
العربي لحقةوق  حكام الميثاقأ يتواءم معرائم اإلرهاب وتمويمه، بحيث قانون )نظام( جالمجنة بمراجعة  توصي - خ

 .اإلنسان 
 
  المدنية والسياسية:الحقوق 

 تاف  2015نلقتت رت م اجاتاك النألراتتات اجلنتاج  اجتالقتق اجألتل أ لب ر م اجنألائد اجلاتلقق اجاننق القظت .39
 .هااللق فقاجلشإقتام اجنارتقب عا  

ُقللتتب جالتتإلاطنقب لتتب ر جهتتا أب قأللألاتتإلا لافقتتق قانإلنقتتق  اأطتتل  أب اجلإلجتتق اجطتتلف ال قألتتإلافل فقهتتا  القظتتت اجاننتتق .40
 ( لب اجلقثان.24تقلقق اجللالاق اجاقااقق ج لاب اجق إلن اجلنصإلص عاقها فل اجلالة  

لتتب اجتتنص عاتت  قلقتتق االنأللتتاع  إلاجاتتإلائ  فتتل اجلإلجتتق اجطتتلف قتتل راتتتاج تتإلانقب  امنظلتتق( القظتتت اجاننتتق أب  .41
 ( لب اجلقثان.6( اج  لة  24إلاجألنلع تصإللة االقق إعلاال  مقلاك اجلالة  

( لتب اجنظتاك اماااتل جاقلتك فتل اجلإلجتق اجطتلف عات  قتن اجانتإلء اجاقااتلت 42أل لل اجاننق اجنص فل اجلتالة   .42
صتتتلق  اجتتتنص عاتتت  قظتتتل ألاتتتاقك اج نئتتتقب  إلجتتتإلائ  اجلإلجتتتق ال ألل تتتم تشتتتلمقتتتإلانقب  أنظلتتتق( إال أب اجاننتتتق القظتتتت أب 

 ( لب اجلقثان.28اجاقااققب إعلاال  مقلاك اجلالة  
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متناء اجللأة اجااإللقق اجلألرإلنق لب أننتل  ال قال اجنناقق اجالتقق اجااإللقق  (نظاكقانإلب  القظت اجاننق أب  .43
 لب الألااب نناقق امكت عا  قلك اجلااإلاة لع اجااإلل  اجلألرإلج لب أننتقق.

التةي انتهجتهةا فةي انتخابةات المجةالس البمديةة األخيةرة، واتخةاذ  الطرف بتعزيةز التجربةة وصي المجنة الدولةت - أ
نشةاء لليةة مسةتقمة عبر وسةائل متنوعةة المزيد من التدابير لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية لممواطنين ، وا 

  ى االنتخابات بجميع مراحمها.لإلشراف عم
تةنظم بعةض الحقةوق المنصةوص وتطور القائم منها لقانونية  اف بأن تستحدث ُأطرً توصي المجنة الدولة الطر  - ب

 .( من الميثاق24عميها في المادة )
أو لوائحها عمى حظةر تسةميم الالجئةين  (نظمهاقوانينها )بأن تضمن النص في توصي المجنة الدولة الطرف   - ت

 السياسيين.
بحيةث يةتم السةماح  الجنسةية العربيةة السةعودية (نظةام)قانون  تعديلالنظر في توصي المجنة الدولة الطرف ب - ث

المطبقةة عمةى الرجةل ألبناء المرأة السعودية المتزوجة من أجنبي باكتساب الجنسية السعودية بذات الشةروط 
 من الميثاق.( 2( الفقرة )29و) ( 3)ألحكام المادتين وفًقا السعودي، 

 
 حرية الرأي والتعبير:

قألتتإل  عاتت  أل فتتل اجلإلجتتق اجطتتلف نتتلائك اجلااإللاألقتتقللافقتتق  (كنظتتاقتتانإلب   تاتتض نصتتإلص القظتتت اجاننتتق أب .44
 عات  نتلائك قللتب أب ألتلرم فتل إطتال اجألاتقتلإلإل ع ع إلتتات لشتللة  قصاب ألقلقل أللاب اجنلقلق فقهات ألنلقك مفاام

 ( لب اجلقثان.32 اجلالة  إعلاال  جنصا لاء عب  اجاالل
إلاجنشتتتل فتتتل اجلإلجتتتق اجطتتتلف قاتتترك اجلطتإلعتتتق تاجن تتتل اجلإل تتتإلعل  اجلطتإلعتتتات (نظتتتاكقتتتانإلب  القظتتتت اجاننتتتق أب  .45

إطتتال قتتانإلنل  نظتتالل( قتتنظك اجقتتن فتتل اجقصتتإلم عاتت  ع إلشتتإلاهل صتتققققت تقنلتتا ال قألتتإلافل جألفتتلال إلاجلاتتألنل إجتت  إلقتتائ
 اجلااإللات إلاجإلثائن اجلالقق.

حةة الجةرائم المعموماتيةة، مةن نظةام مكاف( 1( فقةرة )6المةادة )توصي المجنة الدولة الطرف بالنظر في تعةديل  - أ
ع مةن ممارسةة حريةة بمةا ال يمنة وال تتسةم بالعموميةة، منضبطة لألفعال المجرمةةو  محددة بأن تضع تعريفات

 ، وضمان عدم الحبس في قضايا الرأي.الرأي والتعبير
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إصةةدار قةةانون )نظةةام( يتةةيل حريةةة الوصةةول إلةةى المعمومةةات مةةن مصةةادرها طةةرف بتوصةةي المجنةةة الدولةةة ال - ب
( فقرة 32تمتع األفراد بالحق في حرية الرأي والتعبير المنصوص عميه في المادة )مية وتداولها، لتعزيز الرس

 ( من الميثاق.1)
 

 حماية األسرة وبخاصة النساء واألطفال:
 القظت اجاننق ن ص لإلل اجلعاقق إلانقإلاء اجلرصصق ج قاقا اجانف إلانقياء فل اجلإلجق اجطلف. .46
ل قانإلنل  نظالل( فتل اجلإلجتق اجطتلف قتنظك لاتائم امقتإلام اجشرصتققت إلعتلك ألقلقتل القظت اجاننق غقاب إطا .47

 قل ألنل جاب اجرإلاج.
جهودهةةا لتةةوفير الحمايةةة والرعايةةة الالزمةةة لضةةحايا العنةةف واإليةةذاء  المجنةةة الدولةةة الطةةرف بمضةةاعفةتوصةةي  - أ

 ، وبخاصة حمالت التوعية المجتمعية وزيادة دور الرعاية واإليواء.األسري
ألحةوال الشخصةية، يسةاهم فةي تعزيةز حقةوق الطةرف بةالنظر فةي وضةع قةانون خةاص ل صي المجنة الدولةةتو  - ب

ويضةع حةد  وبما يضمن رضائهن الكامل دون اكرا  عند إنعقةاد الةزواج وخةالل قيامةه ولةدي انحاللةه، النساء،
 أدني لسن الزواج لإلناث والذكور.

 
 :والنقابات الحق في العمل وحرية تكوين الجمعيات

نلائقق إلا قق إب فل قللهك ألقألاج إج  إل ع آجقات إللاجاالاقب فل اجرللق اجلنرجقق  القظت اجاننق أب الئقق .48
 أل لب أل اقاهات إلأب نهإلل اجألإلعقق تكقلاك ألاك اج ئقق جك أللب لافقق.

فااجقتتتق أعلتتتام اجأل ألتتتقش  لتتتب لتتتلى أب ألألق تتتنجتتتك ألتتتألللب اجاننتتتق لتتتب رتتت م اجأل لقتتتل إلاجقتتتإلال لتتتع اجلإلجتتتق اجطتتتلف  .49
 لألثام لؤااات امعلام جلااققل إلنظك إلجإلائ  اجالم.ج لاب إإلاجألنلقق االنأللاعقق اجألقل  اجألل أل إلك تها إلرالة اجالم إل 

اجرللتتق اجللنقتتق تقانتتق إجتت  ألقتتلقث ج تتلاب إلنتتإلل ألالقتتف لن تتتط  (نظتتاكقتتانإلب  القظتتت اجاننتتق أب نصتتإلص  .50
 .إل لاب أللافؤ اج لص افجلؤااات اجرللق اجللنقق إلآجقات لقللة جاألاققب إلاجألكلقب إلاالنألص
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تاجلإلجتتتق اجطتتتلف جرقتتتالة ألإلظقتتتف إلاجألنلقتتتق االنأللاعقتتتق طا ألهتتتا إلرالة اجالتتتم لب اجاننتتتق اجتتتتلالد اجالقتتتلة اجألتتتل أألتتتث .51
اجلإلاطنقب إلقلاقق اجقتن فتل اجالتم إلألارقتر ت إال أب اجاننتق القظتت الأل تاع ناتتق اجتطاجتق تتقب اجلتإلاطنقب إلألتلنل لشتاللق 

 اجنااء فل اإلن اجالم.
ا ااألرلاك ج ظ اجل قمت إال لالق   اجإلرلاء فل اجلإلجق اجطلفت إلاجي  أجا جاننق تاج لال اجصالل لب لنا  أللقب ا .52

 .للالاات اجألل الألتطت تهيا اجنظاكأب اجاننق القظت ااألللال تاض اج
  فل اجقل املن  جألنإلل تاجلإلجق اجطلفت فقللت اجتنظك إلاجاتإلائ  اجقتل املنت الرأل فاالقظت اجاننق نإلع لب  .53

 جألنتتإلل تاجناتتتق منتتإلل اجالتتام اجاتتاإللققبت إلجتتك ألتتألللب اجاننتتق لتتب اجإلصتتإلم إجتت  أ  إطتتال نظتتالل قإل تت  اجقتتل املنتت 
 .جاالام امنانب

 اجن اتتتات إلأاجنلاقتتات أللتتإلقب  عاتت  قلقتتق انإلنل فتتل اجلإلجتتق اجطتتلف ق تتلض ققتتإلل  القظتتت اجاننتتق أب اجنظتتاك اج تتا .54
 .لب اجلقثان (1( ف لة  35إعلاال جل لإلب اجلالة   تاجلهنقق

مقلاك اجلالة  اجقن فل ان لاب إعلاال    فل اجلإلجق اجطلف ال ألنظك إلاجاإلائ (اجنظكاج إلانقب  القظت اجاننق أب  .55
 ( لب اجلقثان.3( ف لة  35 

اجلتتلنل تشتتلم عتتاك فتتل اجلإلجتتق اجطتتلف إلعاتت  إلنتته اجرصتتإلص  تتاف لإلل لنظلتتات اجلنأللتتع اجاننتتق القظتتت  .56
 لقم اجنظل. ف لقل اجلإلجق اجطل لااهلألها فل إعلال إللناقشق أل

، لطرف بالنظر في تعديل مسمي الئحة العاممين في الخدمة المنزلية ومةن فةي حكمهةمتوصي المجنة الدولة ا - أ
مناسةةةب وال يشةةةكل حةةةط أو مسةةةاس بكرامةةةة أو أي مصةةةطمل أخةةةر  "العمةةةال المنةةةزليين"واسةةةتخدام مصةةةطمل 

 األشخاص الذين يقومون بمزاولة تمك األعمال.
ة المنزليةة خدمةالعةاممين فةي التفعيةل الئحةة ئية عممية تضمن جنة الدولة الطرف بوضع لليات اجراتوصي الم - ب

 .، ومضاعفة جهودها في التوعية بأحكامهاالحماية الالزمة لهمحكمهم، بما يضمن ومن في 
توصةةي المجنةةة الدولةةة الطةةرف بمضةةاعفة جهودهةةا فةةي أعمةةال التفتةةيش والتحةةري لضةةمان امتثةةال مؤسسةةات  - ت

 ولوائل العمل. ة(نظمأقوانين )مال لمعايير و األع
 مدنية وتحديثه بما يضمن تكافؤ الفرص.الخدمة ال (نظامقانون )توصي المجنة الدولة الطرف بتعديل  - ث



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

نسةبة البطالةة، واتخةاذ كافةة التةدابير وتةوفير  لخفةض الراميةة بمواصةمة جهودهةا توصي المجنة الدولة الطةرف - ج
 ةلتغييةةر الصةةور مةةن فةةرص العمةةل، وبخاصةةة تبنةةي بةةرامج تثقيفيةةة وتعميميةةة  المةةوارد الالزمةةة لتمكةةين النسةةاء
 النمطية لمنساء في المجتمع.

لتةي ارتبطةت بتطبيةق نظةام مواجهةة كافةة الممارسةات االتةدابير الالزمةة ل المجنة الدولة الطةرف باتخةاذتوصي  - ح
 .شكالت المرتبطة بالعمالة الوافدةالكفيل والم

تطبيةق قاعةدة األجةر المتسةاوي عةن نظر فةي تطبيةق الحةد األدنةى لألجةور، و بةالتوصي المجنة الدولة الطةرف  - خ
 .بين النساء والرجال العمل المتساوي

لكل شخص دفاعًا العمل النقابي  ممارسة تحث المجنة الدولة الطرف عمى إصدار قانون )نظام( يضمن حرية - د
 .الميثاق ( من35الحق في اإلضراب، إعمااًل لممادة )للية  وينظم، عن مصالحه

البيئةةة المناسةبة لعمةةل مؤسسةةات المجتمةةع تةةوفير جهودهةةا الراميةةة إلةى توصةي المجنةةة الدولةةة الطةرف بتعزيةةز  - ذ
وبخاصة تشةجيعها عمةى االنخةراط فةي مجةال الةدفاع عةن حقةوق اإلنسةان لمقيام بدورها في المجتمع، المدني 

 ونشر ثقافتها وال سيما لمفئات األكثر عرضة لالنتهاك.
 
 لتعميم:الحق في ا

اجلإلجتتق اجطتتلف فتتل لنتتام اجقتتن فتتل اجألااتتقك إلتاجأل تتلك اجتتي  اقلرألتته فتتل أل اقتتم  ألتتثلب اجاننتتق اجألتتلاتقل اجألتتل األرتتيألها .57
اجتقئتتق ناتب املقتتق إلرقتتالة لاتتلم اجألقتتان اج ألقتات تتتاجألااقكت إال أب اجاننتتق القظتتت إلنتتإلل أل تاإلت تتتقب تاتتض اجلنتتاطن فتتل 

 .اجألااقلقق
ير التةدابير وتةوفير المةوارد الماليةة الالزمةة لزيةادة عةدد المةدارس وتحسةين وتطةو  المجنة الدولة الطرف باتخةاذتوصي 

 القائم بالفعل، وبخاصة في المناطق التي تعاني من تكدس الطالب وسوء حالة األبنية التعميمية.
 

 النشر والمتابعة:
مإلم إلاجل قظتتتات ألإلصتتتل اجاننتتتق اجلإلجتتتق اجطتتتلف أب ألنشتتتل اجلقثتتتان اجالتتتتل جق تتتإلن انناتتتابت إلنتتتص اجأل لقتتتل ا .58

إلاجألإلصتقات اجرألالقتق عات  هتتيا اجأل لقتل عات  نطتان إلااتتع فتل أإلاتاط اجاتاطق اج  تتائقق إلاجألشتلقاقق إلانلالقتق إلاجلنظلتتات 
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غقل اجقلإللقق اجاالاق فل اجلإلجق إلليجك جاالق اجنلهإللت إلألتل  اجاننق ااألالالها جلااعلة اجلإلجق عا  اجإلفاء تاجألرالاألهتا 
 نل.عتل أ  شلم جاألااإلب اج 

 األ إلك اجاننق تلألاتاق ألن قي اجل قظات إلاجألإلصقات اجرألالقق لع اجلإلجق اجطلف لإللق ا جاإلقإلف عا  لا ألك اننار . .59
ألإلصتتل اجاننتتق اجلإلجتتق اجطتتلف أب أل تتلك فتتل أل لقلهتتا اجتتلإلل  امإلمت لااإللتتات لقتتللة إللقلثتتق عتتب ألن قتتي نلقتتع  .60

 ثان.ألإلصقات اجاننق إلعب إعلام اجق إلن إلاجقلقات اجإلاللة فل اجلق
ألإلصل اجاننق اجلإلجق اجطلف أب ألا ل عتب إعتلالها أل لقلهتا اجتلإلل  اجل تتم لشتاإللات إلااتاق اجنطتان لتع اجهقئتات  .61

 اجلرألصق إلاجلنظلات غقل اجقلإللقق إللرألاف اجنهات اجاالاق فل اجلإلجق.
 

*** 
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 العاشرة( الدورة 1ممحق رقم )
 أعضاء لجنة حقوق اإلنسان العربية

  /لئق  اجاننق(  ال اجقاللهال  تب عاجللألإلل  

 نائب اجلئق ( اجللألإلل/ عتلاجلنقل رع نل  

 اجأل لقلل لل ع إل اجاننق إل   لقلل فرقع/ اجلاألشال) 

 ع إل اجاننق(( ألنق اجلهقل / اماألاية 

  /ع إل اجاننق( لقلل راجل اج اقلاجلاألشال  

  / ع إل اجاننق( ناتل اجلل اماألاي( 

  إلجك قألللب لب اجق إلل ل   لب:

 ع إل اجاننق( عراجلقب امصتقل/ اماألاي  
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 العاشرة( الدورة 2ممحق رقم )
 :المممكة العربية السعوديةاسماء وفد 

  لئق  هقئق ق إلن اننااب( إللئق  إلفل اجللالق اجالتقق اجااإللقق. جللألإلل/ تنلل تب لقلل اجاقتاب ا

 إلرالة اجلاراقق -اابللقل إلالة ق إلن انن اجللألإلل/ رقال تب قإلاف اجقإلاف

 إلرالة اجالم إلاجألنلقق االنأللاعقق -لاألشال قانإلنل اجلاألشال/عتلاهلل أتإل قللاء

 إلرالة اجالم إلاجألنلقق االنأللاعقق -لااعل للقل عاك اجقلاقق االنأللاعقق  اماألاي/ هشاك تب عتلاهلل اجللقلقغ

 إلرالة اجرالنقق -انلالة اجاالق جالنظلات غقل اجقلإللقق اماألاي/ اهإل اجانر 

 إلرالة اجألااقك –للقل عاك اجألرطقط إلاجاقااات  اجللألإلل/ عال تب عتل  امجلال

 هقئق اجرتلاء تلنا  اجإلرالء -لاألشال قانإلنل اجلاألشال/ ن اء تب راجل اجاألقتل

 ااكهقئق اجألق قن إلانلعاء اج -ع إل هقئق اجألق قن اجااك إلانلعاء اجااك اماألاي/رهقل تب لقلل اجرإللاب

 هقئق اجألق قن إلانلعاء اجااك -ع إل هقئق اجألق قن إلانلعاء اجااك اماألاي/ فهل تب لقلل اجاصقلل

 إلرالة اجشؤإلب انا لقق إلاجلعإلة إلانلشال -للقل إلالة ق إلن اننااب اجللألإلل/ رقل تب عال اجللاب

إلرالة  -ألشالقب فل اجلنا  امعا  جا  اءقا ل ااألئنافت اجلشلف عا  إلالة  اجلا اجشقخ/عتلاجلقلب تب صاج  اجل قك
 اجالم



 

 

 

 

 

 

 األمانة العامة

 إلرالة اجالم -للقل عاك انلالة اجااك جالاألشالقب اجلاألشال/ لنصإلل تب اتلاهقك اجلرلإلع

 إلرالة اجالم –لاألشال قانإلنل  اجلاألشال/ لقلل تب ل لح اجاألقتل

 إلرالة اجصقق –ق إللقم اجإلرالة اجلااعل جارللات اجطتق اجللألإللة/ لنقلة تب قللاب اجاصقلل 

 إلرالة اجث افق إلانع ك -للقل عاك اجلطتإلعات اماألاي/  عتلاهلل تب فهل اجتشل

 املقب اجااك جاننق اجإلطنقق جاط إلجق اجللألإللة/ إلفاء قلل اجصاج 

 هقئق ق إلن اننااب. –للقل انلالة اجاالق جاأل القل إلألقب اجاننق اجلائلق  اجلاألشال/ عالم تب لقلل اجرث ب

 هقئق ق إلن اننااب –للقل إلالةاجا قات اجاالق  اماألاي/ لنصإلل تب قلل اجهل ب

 هقئق ق إلن اننااب -للقل لللر انع ك إلاجنشل اماألاي/ لقلل تب عال اجلال 

 هقئق ق إلن اننااب -تاقث قانإلنل فل إلالة اجأل القل اماألاي/ ناقف تب لا   اجاألقتل

 هقئق ق إلن اننااب -تاقث قانإلنل فل إلالة اجأل القل لطقل اماألاي/ فال  تب طاجع اج

 
 


