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جلنة القضاء على التمييز العنصري

الدورة اخلامسة والتسعون
 ٢٣نيسان/أبريل  11 -أاير/مايو ٢٠1٨
البند  6من جدول األعمال املؤقت
النظر يف التقارير والتعليقات واملعلوماات املقدماة ما
الدول األطراف مبوجب املادة  ٩م االتفاقية

قائمااة املوا اايل املتعلقااة قلتقرياار الاادورل ااااامل للتقااارير الدوريااة م ا
الرابل إىل التاسل للمملكة العربية السعودية
مذكرة م املقرر ال ُقطرل
 -1قررت جلنة القضاء على التمييز الننرزر يف د رور زا الساروزة والسزبننيف انوزر الو يقزة
الدولزة اليزرا املننيززة قائمزة قرز ملواضززي
A/65/18يف الفقزر  )٨5أن يُروزل املقزرر ال ُقيززر
هبدا توجيه احلوار وتركي ه بزن ودزد الدولزة اليزرا واللأنزة أ نزاء النوزر د تقريزر الدولزة اليزرا
وتتضمن هذه الو يقة قائمة مواضي من هذا القبيل وهزذه القائمزة ليسزت زاملة؛ ذ يزوز أيضزا
اثر مسائل أخرى أ ناء احلوار وال يل م تقدمي ررور كتابية
االتفاقية يف القانون الداخلي واإلطار املؤسسي والسياسايت لتنفيذها (املواد  1و 2و 4و)6
 -٢يرجى تقدمي م يد من املنلومات عن الرتكيبة اإل نية للسكانيف مبن دزيم ريز املزوا نن مرزنفة
حبسززل النمززر ون زوجمل اجلززنإل واةموعززات اإل نيززة واجلنسززيةيف ومنلومززات حرززائية مفرززلة عززن التمت ز
حلقززوا االقترززارية واالجتماعيززة وال،قاديززةيف مرززنفة حبسززل اةموعززات اإل نيزة CERD/C/62/CO/8يف
الفقراتن  ٢٠و)٢٣
 -٣يرجززى تقززدمي م يززد مززن املنلومززات عززن هي ززة حقززوا اإلنسززانيف مبززا د ذل ز منلومززات تبززن
مززا ذا كانززت مكلفززة مبكادمززة التميي ز الننرززر وذل ز مززن خززرل أمززوريف منمززا النوززر د الشززكاوى
الفرريزة املتنلقزة لتمييز الننرززر يف ومزدى تيابقمزا مز املبزارب املتنلقزة مبركز املؤوسزات الو نيزة لتن يز
ومحايززة حقززوا اإلنسززان مبززارب ريززإل) CERD/C/62/CO/8يف الفقززر ٢٢؛ وCERD/C/SAU/4-9يف
الفقراتن  ٣1و)٣٤
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 -٤منلومات عن التشرينات احمللية احملدر اليت حتور التميي الننرر على النمو احملدر د
املار  1من االتفاقية CERD/C/SAU/4-9يف الفقراتن  ٤٢و)٤٣
 -5منلومات عن التداب املتخذ لتن ي اإل ار القانوين احلزا املتنلزاب لتمييز الننرزر وعزن
أت هذه التداب CERD/C/62/CO/8يف الفقر 1٠؛ وCERD/C/SAU/4-9يف الفقرات )5٨-٤٤
 -6منلومات تبن مزا ذا كانزت التشزرينات اجلنائيزة حتزدر روادز النزرا أو اللزون أو النسزل
أو األصل القومي أو اإل ين ظرودا مشدر للنقوبة املفروضة لدى ارتكاب جرمية
 -٧يرجى تقدمي م يد من املنلومات املفرلة عن تنفيذ وأت ز األحكزام التشزرينية الزيت حتوزر
نشر أدكار تقوم على التفوا الننرر أو الكراهية الننرريةيف وحتور أيضا التمريض على التميي
الننرزر أو علزى أدنزال الننز دضزر عزن املنومززات الزيت تزرول للتمييز الننرزر وحتزر عليززهيف
وذلز ز ودق ززا للم ززار  ٤م ززن االتفاقي ززة  CERD/C/62/CO/8الفق ززر 1٠؛ وCERD/C/SAU/4-9يف
الفقرات )6٣-5٩
 -٨منلومزات عززن القضززااي املنروضززة علزى احملززاك احملليززة الززيت تستشزمد مبا ززر حكززام االتفاقيززة
CERD/C/SAU/4-9يف الفقر )٣
 -٩منلومزات مفرززلة عززن ا ليززات املنمزول هبززا لرصززد تنفيززذ االتفاقيززةيف CERD/C/SAU/4-9يف
الفقززر  )٩٤ومنلومززات مفرززلة عززن الشززكاوى املتنلقززة لتميي ز الننرززر وج زرائ الكراهيززة الننر زرية
وخيززاب الكراهيززة الننرزرية املقدمززة الشززر ة وري هززا مززن السززليات املخترززةيف مبززا د ذلز بيززا ت
حرائية مرنفة حبسزل نزوجمل اجلزنإليف والنمزر واألصزل اإل زين أو القزومي للضزميةيف وبيزا ت عزن عزدر
الشكاوى املقدمةيف والتمقيقات واملرحقات القضائية واإلرا ت CERD/C/62/CO/8يف الفقر )11
حالة األقليات اإلثنية (املواد  2و)6-4
 -1٠منلومززات مفرززلة عززن التززداب احملززدر الززيت ااززذ ا الدولززة اليززرا لتززذليل ي ز النقبززات
اليت تنرت متتز اةموعزات اإل نيزة  -الدينيزة حبريزة الفكزر والضزم والزدينيف ودقزا للمزار  5ر) مزن
االتفاقيةيف ومنلومات عن التزداب املتخزذ ملنز التمييز ضزد اةموعزات اإل نيزة  -الدينيزة د ازاالت
التنل ز ز ززي يف والنم ز ز ززليف والنو ز ز ززام الق ز ز ززانوين CERD/C/62/CO/8يف الفق ز ز ززر 15؛ وCERD/C/SAU/4-9يف
الفقراتن  ٩٠و)٩1
 -11منلومززات عززن التززداب املتخززذ لضززمان متت ز األ ززخاي املنمززدرين مززن أصززل أدريقززي
بفري متكاد ة د احلرول على السكن والتنلي والرعاية الرمية ودري النمليف ومنلومات عزن
التززداب املتخززذ إلمززاء مززا تفيززد بززه التقززارير مززن عنرزرية اتمنيززة ضززد األ ززخاي املنمززدرين مززن
أصل أدريقي
حالة غري املواطنني ،مب فيهم عدميو اانسية والالجئون واملهاجرون (املاداتن  5و)7
 -1٢يرجى تقدمي بيا ت حرائية عن عدر الرج ن وعدميي اجلنسية د الدولة اليرا
 -1٣منلومات عن التداب املتخذ إلماء نوام الرعاية الكفالة)يف الزذ يزربت ترزاريق قامزة
النمال املماجرين براحل عملم CERD/C/SAU/4-9يف الفقر )1٠٤
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 -1٤منلومات مفرلة وحمد ة عن التداب املتخذ لضمان اتساا تنفيذ القوانن والسياوزات
الوقائيززة الراميززة من ز وززاء مناملززة النمززال املن ز لين املمززاجرين ومنلومززات حمد ززة عززن أت ز
التززداب املتخززذ حلمايززة النمززال املنز لين املمززاجرين مززن النمززل القسززر واملماروززات ذات الرززلة
ومنلومات عن التداب املتخذ لضمان مكانية اللأوء الندالةيف مبا د ذل بيا ت حرزائية
عززن عززدر املرحقززات القضززائية واإلرا ت ديمززا الززه م زرتك االنتماكززات ضززد النمززال املن ز لين
املماجرين CERD/C/SAU/4-9يف الفقراتن  ٢6و ٢٧والفقرات )1٠6-1٠٤
 -15منلومات مفرلة وحمد ة عن تنفيذ وأت ز التزداب املتخزذ حلمايزة النمزال املمزاجرين مزن النمزل
القسززر واملماروززات ذات الرززلة والتززداب املتخززذ حرصززا علززى كفززل متززتنم مي ز حقززوقم مبوجززل
االتفاقية CERD/C/62/CO/8يف الفقر 16؛ وCERD/C/SAU/4-9يف الفقرات  ٢٧و ٨٠و)1٠٠
 -16منلومززات عززن التززداب املتخززذ للقضززاء علززى التمي ز ضززد النمززال املمززاجرين مززن وززيا
وأدريقيا CERD/C/62/CO/8يف الفقر )1٧
 -1٧منلومززات عززن التززداب املتخززذ لضززمان حرززول ري ز امل زوا نن السززنورين مززن ري ز النمززال
املماجرين الذين ينانون من الفقر د الدولة اليرا على الضمان االجتماعي واخلدمات االجتماعية
 -1٨يرجى تقدمي منلومات عن أت ز خخيزة السزنور خ وخرؤيزة اململكزة النربيزة السزنورية ٢٠٣٠خ
د األقليات اإل نية وريز املزوا ننيف مبزن دزيم النمزال املمزاجرون CERD/C/62/CO/8يف الفقزر 1٩؛
وCERD/C/SAU/4-9يف الفقر )٤1
 -1٩منلومززات عززن تنفيززذ قزرار الززإل الززوزراء رقز  1٢ ٤٠6تشزرين ال،ززاين/نودم )٢٠1٢
وأت ز ه د أبن ززاء النس ززاء الس ززنورايت املت وج ززات م ززن أجان ززليف ومنلوم ززات ع ززن الت ززداب املتخ ززذ
لضمان أن تتمكن النساء السنورايت من نقل جنسيتمن أبنائمن عنزد الزوالر يف وعزن التزداب
املتخززذ لضززمان أن يززتمكن الرجززل األجنز املتز ول مززن امزرأ وززنورية مززن احلرززول علززى اجلنسززية
السززنورية بززنفإل اليريقززة الززيت حترززل عليمززا املزرأ األجنبيززة املت وجززة مززن رجززل وززنور رون متيي ز
CERD/C/62/CO/8يف الفقر 1٤؛ وCERD/C/SAU/4-9يف الفقر ٢٧يف والفقرات )٨٤-٨٢
 -٢٠منلوم ززات ع ززن حال ززة الب ززدون د الدول ززة الي ززرايف مب ززا د ذلز ز منلوم ززات ع ززن الت ززداب
املتخززذ إلمززاء حززاالت اننززدام اجلنسززية لززدى البززدون وضززمان حرززوي علززى الرعايززة الرززميةيف
والتنلي ودري النمل واخلدمات األواويةيف رون متيي يف وعن أت تل التداب
 -٢1منلومززات مفرززلة عززن حالززة الرج ززن د الدولززة اليززرايف مبززا د ذلز منلومززات حمد ززة
ع ززن الت ززداب املتخ ززذ لتمس ززن الو ززروا املنيش ززية د يم ززات الرج ززن CERD/C/62/CO/8يف
الفقززر  )٢1ومنلومززات مفرززلة عززن التززداب املتخززذ لضززمان حرززول الرج ززن علززى الرعاي ززة
الرززمية والتنلززي ودززري النمززليف وامليززاه والرززرا الرززمييف وريز ذلز مززن اخلززدمات األواوززيةيف
رون متيي CERD/C/SAU/4-9يف الفقراتن  5٤و)55
التدريب والتثقيف وغري ذلك م التدابري الرامية إىل مكافحة التحيز والتعصب (املادة )7
 -٢٢منلومززات مفرززلة وحمد ززة عززن بزراميف التززدريل د اززا منز التمييز الننرززر واحلقززوا
املكروة د االتفاقية املوجمة موظفي نفاذ القانون والقضا واحملامن دضر عزن مم،لزي هي زات
الدولززةيف والكيززا ت احلكوميززة احملليززة واجلمنيززات وأت ز هززذه ال ز اميف التدريبيززة د القضززاء علززى التميي ز
الننرر CERD/C/62/CO/8يف الفقر 1٣؛ وCERD/C/SAU/4-9يف الفقراتن  1٤٣و)1٤٤
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 -٢٣م يززد مززن املنلومززات عززن اخليززة الو نيززة للرتبيززة علززى حقززوا اإلنسززانيف وال وززيما ديمززا يتنلززاب
لقضززاء علززى التميي ز الننرززر CERD/C/SAU/4-9يف الفقززر )1٤1يف ويرجززى تقززدمي منلومززات عززن
مت،يل اةموعات اإل نية  -الدينية د الكتل واملناهيف الدراويةيف ومنلومات مفرزلة وحمد زة عزن اجلمزور
املبذولززة لتن يز التسززامق الننرززر د الدولززة اليززرايف وعززن أت هززا CERD/C/62/CO/8يف الفقززر 1٢؛
وCERD/C/SAU/4-9يف الفقر )1٤٨
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