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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الدورة األربعون

    ٢٠٠٨فرباير / شباط١ -يناير / كانون الثاين١٤
  بالقضاء على التمييز ضد املرأةالتعليقات اخلتامية للجنة املعنية  

 
 اململكة العربية السعودية  

 
املقــدم مــن قريــر الــدوري الثــاين  الت األويل ورلجنــة يف التقريــر اجلــامع للتقريــ نظــرت ال - ١

 املعقـــودتني يف ٨١٦  و٨١٥يف جلـــستيها ) CEDAW/C/SAU/2(اململكـــة العربيـــة الـــسعودية 
وتــرد قائمــة ).  (A) 816 وCEDAW/C/SR.815 (A(انظــر  (٢٠٠٨ينــاير /كــانون الثــاين ١٧
  قدمتـها   والـردود الـيت    CEDAW/C/SAU/Q/2القضايا واألسـئلة الـيت أثارهتـا اللجنـة يف الوثيقـة             ب

 .CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1 اململكة العربية السعودية عليها يف الوثيقة حكومة
 

 مقدمة  
هتنــئ اللجنــة الدولــة الطــرف علــى التــصديق علــى اتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع أشــكال   - ٢

 والتقريـر الثـاين    األويل    لتقدمي تقريرها اجلامع للتقرير    هلاوتعرب عن تقديرها    . التمييز ضد املرأة  
 بـشأن  واتبـع علـى العمـوم املبـادئ التوجيهيـة للجنـة              كان جيدا من حيث البنية     الذي   نيالدوري

إعداد التقارير األولية، وإن كان ال يورد إحاالت للتوصيات العامة للجنـة، وال يتـضمن بعـض              
 وتعرب اللجنة أيضا عن تقـديرها للـردود الكتابيـة املقدمـة           . مل يقدم يف حينه   البيانات احملددة، و  

 وللعـرض   التـابع للجنـة    على قائمة القضايا واألسئلة الـيت أثارهـا الفريـق العامـل ملـا قبـل الـدورة                 
 .والردود على األسئلة اليت طرحتها اللجنةاملقدم الشفوي 
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وتثين اللجنة على اململكة العربية السعودية ألهنا بعثت وفدا كبريا وهامـا ترأسـه نائـب                 - ٣
ميثلــون الــوزارات الــذين ددا كــبريا مــن النـساء والرجــال  رئـيس جلنــة حقــوق اإلنــسان وضـم عــ  

واهليئات احلكومية األخرى املسؤولة عن تنفيـذ التـدابري يف امليـادين املـشمولة باالتفاقيـة، فـضال                  
حالـة  ملـا أعـرب عنـه مـن آراء ثابتـة بـشأن              وتعـرب اللجنـة عـن تقـديرها         . جامعينيأساتذة  عن  

 . بأعضاء اللجنةناء الذي مجع الوفداحلوار البيف إطار املرأة يف اململكة 

 تكـون   أنيقـضي بـ   وتالحظ اللجنة أن الدولة الطرف أبدت حتفظا عاما على االتفاقية            - ٤
 حمــددةأحكــام االتفاقيــة، وحتفظــات ها مــع حكــام الــشريعة اإلســالمية يف حالــة تعارضــالغلبـة أل 
 . من االتفاقية٢٩ من املادة ١ والفقرة ٩ من املادة ٢ الفقرة بشأن

 
 اجلوانب اإلجيابية  

 ستوى الرفيــع، وباملــتــشيد اللجنــة بالبنيــة التحتيــة احلديثــة للمملكــة العربيــة الــسعودية   - ٥
لخدمات االجتماعية األساسية، وخاصة تقدمي الرعاية الـصحية وخـدمات التعلـيم املمولـة مـن         ل

 .احلكومة على صعيد العديد من قطاعات اجملتمع
طرف على إنشاء آليات مؤسسية للنـهوض بـاملرأة ومحايتـها مـن             وهتنئ اللجنة الدولة ال    - ٦

 جلنـة للحمايـة   ١٣و اللجنة الوطنية العليا املتخصصة يف شؤون املـرأة    إنشاء  العنف، وبالتحديد   
ــة يف عــام  ــة أيــضا بارتيــاح أن اململكــة هــي   . ٢٠٠٤االجتماعي صدد صــياغة بــوتالحــظ اللجن

جتميـع أحكـام الـشريعة اإلسـالمية        تعتـزم    ا وأهنـ  ، حقـوق املـرأة    بإعمـال جديدة تتعلق   تشريعات  
 . املتعلقة باألحوال الشخصية كتابة

ــة أيــضا إصــدار املرســوم امللكــي يف عــام     - ٧ ــة  املتعلــق بإ ٢٠٠٤وتالحــظ اللجن نــشاء جلن
حقوق اإلنسان اليت عهد إليها مبهمة تنفيذ التزامـات الدولـة الطـرف املتعلقـة حبقـوق اإلنـسان،             

 . ق اإلنسانومجعية وطنية حلقو
 

  الرئيسية والتوصياتالشواغل  
ر اللجنة بالتزام اململكـة العربيـة الـسعودية بتنفيـذ كافـة أحكـام االتفاقيـة                تذكّ فيما - ٨

ــواردة يف هــذه التعليقــات       ــشواغل والتوصــيات ال ــرب أن ال ــهجيا ومتواصــال، تعت ــذا من تنفي
 تقـدمي التقريـر     وحـىت وقـت   اآلن  اخلتامية تستدعي إيالء األمهية هلا على سبيل األولوية من          

ــه، . الــدوري املقبــل  ــة هتيــبوعلي ــسعودية  ب اللجن ــة ال  علــى تلــك  أن تركــزاململكــة العربي
 واإلبالغ عن اإلجراءات املتخـذة والنتـائج احملـرزة يف     املتصلة بالتنفيذ اجملاالت يف أنشطتها    
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لـى كافـة الـوزارات     إىل تعميم هذه التعليقات اخلتاميـة ع  هاوتدعو.  الدوري املقبل  هاتقرير
 .املعنية وعلى جملس الشورى قصد ضمان تنفيذها بالكامل

الـذي أبدتـه الدولـة الطـرف لـدى تـصديقها           العـام   تعرب اللجنـة عـن القلـق للـتحفظ          و - ٩
 .وهدفهاعلى االتفاقية والذي صيغ بلهجة عامة للغاية حبيث يتناىف وموضوع االتفاقية 

أن تنظـر يف مـسألة سـحب حتفظهـا العـام علـى              حتث اللجنة الدولة الطـرف علـى        و - ١٠
 اجلـوهر بـني أحكـام       مـن حيـث    تنـاقض    من أنـه ال    الوفد   يف ضوء ما أكده   االتفاقية، خاصة   

 .االتفاقية والشريعة اإلسالمية
وفيما تالحظ اللجنة بارتيـاح بـأن أحكـام النظـام األساسـي للحكـم واللـوائح الوطنيـة                    - ١١

ب مرسـوم ملكـي تعتـرب جـزءا مـن القـوانني الوطنيـة،               صدرت مبوجـ  أتنص على أن أي معاهدة      
 تــوىل للمعاهــدات الدوليــة األســبقية علــى القــوانني الوطنيــة، إال أهنــا يــة العمليف املمارســةوبأنــه 

وتعـرب  . احليـاة العمليـة    يفالـوعي العـام باالتفاقيـة وبتنفيـذها         يساورها القلق فيما يتعلق مبـدى       
 بالكامـل يف الدولـة   مل ُتجعـل قابلـة للتنفيـذ    االتفاقيـة  اخلصوص عن قلقها ألن   وجه  اللجنة على   

ويف هـذا الـسياق، تالحـظ اللجنـة         .  هبـا  الطرف، إذ ال يزال يتعني اعتمـاد القـوانني ذات الـصلة           
إىل فيهـا  اسـتند  معلومـات عـن الـدعاوى الـيت       تـوفري   تتمكن مـن    قلق أن الدولة الطرف مل      مع ال 

  .االتفاقية بشكل مباشر يف احملاكمأحكام 
تشجع اللجنة الدولة الطرف علـى تعـديل تـشريعاهتا قـصد التأكيـد علـى أسـبقية           و - ١٢

صدر قانونـا  تـ وهتيب اللجنـة بالدولـة الطـرف أن    . املعاهدات الدولية على القوانني الوطنية  
ف جهودها من أجل توعية اجلمهـور بأحكـام         تكثأن   و ،شامال يتعلق باملساواة بني اجلنسني    

جزءا ال يتجزأ مـن      االتفاقية   جعللجنة أيضا بالدولة الطرف أن تضمن       وهتيب ال . االتفاقية
قـضاة  مراتبـهم و  مبختلـف   القـضائيني، مبـا يف ذلـك القـضاة          املـوظفني   تعلـيم   تثقيـف و  برامج  

احملـامون واملـدعون العـامون، وخاصـة مـن يعمـل منـهم يف حمـاكم األسـرة، حـىت                     التحقيق و 
 بـني الرجـل واملـرأة وعـدم التمييـز علـى أسـاس               يتسىن ترسيخ ثقافة قانونية تدعم املـساواة      

وتدعو أيضا الدولة الطرف إىل تعزيز وعي املرأة حبقوقها من خـالل            . اجلنس يف البلد  نوع  
 . على سبيل املثاليف اجملال القانوينبرامج حمو األمية واملساعدة 

اة والــذي  ملبــدأ املــساواملتفــردتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا إزاء مفهــوم الدولــة الطــرف  و - ١٣
املـساواة بينـهما   ولـيس  التكامـل بـني املـرأة والرجـل       أوجـه   املرأة والرجل و  اثل حقوق    مت يتضمن

وتعرب اللجنة عن القلق ألن أحكام الدستور والتشريعات األخرى ال تـنص علـى              . يف احلقوق 
  مـن القـانون األساسـي للدولـة        ٢٦  و ٨مبدأ املساواة بني املـرأة والرجـل، وإن كانـت املادتـان             

 تعريفـا للتمييـز     ال تتـضمن   تلك األحكام وتعرب عن القلق ألن     . الطرف تضمنان مبدأ املساواة   



CEDAW/C/SAU/CO/2
 

4 08-29878 
 

 مـن االتفاقيـة، يـشمل كـال مـن التمييـز املباشـر وغـري املباشـر ويوسـع                     ١ضد املرأة وفقا للمادة     
 ة واخلاصـ  ةالعامـ العناصـر الفاعلـة     نطاق مسؤولية الدولة لتشمل حظـر أعمـال التمييـز مـن قبـل               

 .  من االتفاقية٢للمادة وفقا 
 مبـدأ املـساواة    كامـل هتيب اللجنة بالدولة الطرف أن تدرج يف تشريعاهتا بـشكل           و - ١٤

 وأحكــام يتفــقبــني املــرأة والرجــل، فــضال عــن تعريــف للتمييــز علــى أســاس نــوع اجلــنس  
رتكبـها  تمسؤولية الدولة لتشمل أعمال التمييز الـيت        توسيع نطاق    من االتفاقية، و   ١ املادة

 اخلطوات املناسبة من واختاذ من االتفاقية، ٢، وفقا للمادة ة واخلاصةالعامالعناصر الفاعلة 
  .أجل تنفيذ مبدأ املساواة الرمسية واملوضوعية بني اجلنسني

يبـدو  مفهـوم   ) احملـرم (النـساء   ر علـى    و الـذك  واليةلق أن مفهوم    مع الق وتالحظ اللجنة    - ١٥
د بشدة مـن ممارسـة      حيوهو   ؛اقانونغري منصوص عليه    كان  ظى بقبول واسع النطاق وإن      أنه حي 

 القانونيــة ومبــسائل األحــوال تــهااملــرأة حلقوقهــا مبوجــب االتفاقيــة، وال ســيما فيمــا يتعلــق بأهلي 
األمــوال،  وملكيــة ، واإلرث، وحــضانة األطفــال، والطــالق،الشخــصية، مبــا يف ذلــك الــزواج 

القلـق ألن   اللجنـة   يـساور   و. والعمل ، والتعليم ،ة واختيار مكان اإلقام   ،األسرةيف  القرار  صنع  و
قوالـب  ومـا يقتـرن هبـا مـن         جيـة الـسلطة األبويـة       ور يسهم يف شـيوع إيديول     و الذك اليةمفهوم و 

ــة  ورســوخمنطيــة  ــالتمييز املتأصــلة  املعــايري واألعــراف والتقاليــد الثقافي  ضــد املــرأة الــيت تتــسم ب
وتـسهم أيـضا ممارسـات أخـرى        . وق اإلنـسان  كأداء أمام متتعها مبا هلا من حقـ       ات  وتشكل عقب 

 حظـر الـسياقة   ، ومنهايف استمرار مثل هذه القوالب النمطية شائعة يف اململكة العربية السعودية 
حمدوديـة  وتشعر اللجنة بالقلق إزاء     . على النساء حبكم الواقع الذي يعترب تقييدا حلرية حركتهن        

ملثـل هـذه املمارسـات والقوالـب        مباشـرة   ي  اجلهود اليت تبذهلا الدولة الطـرف مـن أجـل التـصد           
  .النمطية الثقافية التمييزية

حتث اللجنة الدولـة الطـرف علـى أن تتخـذ فـورا خطـوات مـن أجـل وضـع حـد               و - ١٦
وهتيـب بالدولـة    . ، بوسائل منـها تنظـيم محـالت للتوعيـة         نساءر على ال  و الذك اليةملمارسة و 

 أهـدافا واضـحة     تتـضمن ة دون تـأخري      اسـتراتيجية شـامل    وضعالطرف أن تكون سباقة إىل      
وجداول زمنية حمددة من أجل تغـيري املمارسـات والقوالـب النمطيـة الثقافيـة الـسلبية الـيت                
تضر باملرأة ومتيز ضدها أو القـضاء عليهـا، وتعزيـز متتـع املـرأة الكامـل مبـا هلـا مـن حقـوق                         

 أيـضا بالدولـة الطـرف       وهتيب اللجنة . من االتفاقية ) أ( ٥ و) و (٢اإلنسان وفقا للمادتني    
وتطلـب مـن الدولـة الطـرف أن         .  علـى النـساء    سياقةظـر الـ   سألة ح  استعراضـها ملـ    تنجزأن  

 علـى   يـة تـأثريه   ر وكيف و الـذك  واليـة تدرج يف تقريرها الدوري املقبل معلومات عن مفهـوم          
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وتوصــي اللجنـة الدولــة الطـرف بــأن تتخــذ   . تنفيـذ االتفاقيــة يف اململكـة العربيــة الـسعودية   
 .ءات دون تأخري من أجل وضع حد جلميع املمارسات التقليدية التمييزيةإجرا
تعــرب اللجنــة عــن قلقهــا مــن أن الدولــة الطــرف مل تــضع خطــة عمــل وطنيــة لتعزيــز و - ١٧

، واألحكــام ٥+ املــساواة بــني اجلنــسني، علــى أســاس إعــالن ومنــهاج عمــل بــيجني، وبــيجني  
 .املوضوعية لالتفاقية

دولـة الطـرف علـى وضـع خطـة عمـل وطنيـة ذات اسـتراتيجية                 وتشجع اللجنـة ال    - ١٨
ــة ــة، والتعليقــات     فعال ــة، العامــةيف جمــال املــساواة بــني اجلنــسني علــى أســاس االتفاقي  للجن

ــيجني     ــيجني، وب ــهاج عمــل ب ــة    ٥+ وإعــالن ومن ــع القطاعــات احلكومي ــع إشــراك مجي ، م
ولـة الطـرف أن تقـدم       وتطلـب إىل الد   . وبالتشاور مع املنظمات غري احلكومية ذات الـصلة       

معلومات يف تقريرها املقبل عما يترتب من أثر على تنفيذها لتلـك اخلطـة ومـا يتحقـق مـن                    
وتشجع الدولة الطرف على طلب املساعدة التقنيـة مـن كيانـات األمـم املتحـدة يف                 . نتائج

وضع تلك اخلطة وكذا يف مجع البيانـات وحتليلـها وتـدريب الفريـق الـوطين املـسؤول عـن                    
 . فاصيلها وتنفيذهاوضع ت

وبينمــا تالحــظ اللجنــة أن الدولــة الطــرف تقــوم حاليــا بتعزيــز جهازهــا الــوطين املعــين    - ١٩
ميـة لتـوفري   بالنهوض باملرأة، مبـا يف ذلـك عـن طريـق إنـشاء أقـسام ووحـدات يف اهليئـات احلكو                 

وطنيــة  يـساورها القلــق إزاء عـدم تلقيهـا لــصورة واضـحة عــن اجلهـاز ال     اخلـدمات للمـرأة، فإنــه  
 ال سـيما يف جمـاالت       ،املعين حبقوق املرأة، وعن إطاره املؤسسي والقانوين وحالة تعزيز سـلطاته          

 .صنع القرار واإلنفاذ
وتطلب اللجنة إىل الدولة الطـرف أن تكفـل متتـع اجلهـاز الـوطين املعـين بالنـهوض                    - ٢٠

 من أجل متكينـه      وسلطة صنع القرار، فضال عن سلطات التنسيق       بروزباملرأة مبا يلزمه من     
. على حنو فعال من أن يضطلع بالوالية املوكولة إليه يف جمـال تعزيـز املـساواة بـني اجلنـسني                   

وتطلب إىل الدولة الطرف أن تقدم يف تقريرهـا املقبـل صـورة أوضـح وأكثـر تفـصيال عـن                      
ــه ومهامــه وســلطاته ومــوارده، بالنــسبة هليئــة التنــسيق       اجلهــاز الــوطين، مبــا يف ذلــك واليت

وأخذا يف االعتبار بأن جلنة     . ركزية والوحدات القطاعية املزمع إنشاؤها، على حد سواء       امل
حقوق اإلنسان كُلفت مبهمة تنفيذ االتفاقية وغريها من معاهدات حقوق اإلنسان، توصي            
اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة أيـضا بـأن تـضم جلنـة حقـوق اإلنـسان عـددا            

 . والذكور بالنسبة للموظفني وأعضاء اجمللسمتساويا من اإلناث
تعلـق بـالعنف العـائلي وأن جلانـا     يوبينما تالحظ اللجنة أنه جيري وضع مشروع قانون    - ٢١

للحماية االجتماعية قد أنشئت مؤخرا، فهي يساورها القلـق إزاء حـوادث العنـف ضـد املـرأة،                  
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ملالحقـة القانونيـة ملـرتكيب العنـف     وعدم وجود قوانني حمددة تتعلق بالعنف ضـد املـرأة، وعـدم ا            
ويساورها القلق مـن أن املواقـف االجتماعيـة         . ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف العائلي ومعاقبتهم       

 ،فضال عن مفهـوم واليـة الـذكور علـى النـساء تـثين الـضحايا عـن التبليـغ عـن حـاالت العنـف                         
ء خلو التقريـر مـن املعلومـات        ويساور اللجنة القلق أيضا إزا    . كثريا ما متنعهن من فعل ذلك      بل

والبيانات املتعلقة بانتشار خمتلف أشكال العنف ضـد املـرأة، ال سـيما البيانـات الـيت تتطـرق إىل            
 .اجلناة أيضا

وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تعطـي أولويـة عليـا للتـدابري الـشاملة بـشأن            - ٢٢
ار بأن العنف شكل مـن أشـكال   معاجلة مجيع أشكال العنف ضد النساء والبنات، مع اإلقر       

وتطلـب  . التمييز ضد املـرأة وميثـل انتـهاكا حلقـوق اإلنـسان اخلاصـة هبـا مبوجـب االتفاقيـة                   
اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تــسن، يف أقــرب وقــت ممكــن، تــشريعا يتعلــق بــالعنف ضــد  

رأة، املرأة، مبا يف ذلك قانون شامل بشأن العنـف العـائلي، مبـا يكفـل جتـرمي العنـف ضـد املـ                  
ووصــول النــساء والبنــات ضــحايا العنــف إىل ســبل انتــصاف فوريــة، واملالحقــة القانونيــة    

وتوصي اللجنـة بـأن تنفـذ الدولـة الطـرف تـدابري يف التثقيـف والتوعيـة                  . للجناة ومعاقبتهم 
مستهدفة مسؤويل إنفاذ القانون، ورجال القضاء، وموفري الرعاية الصحية، واألخصائيني 

اء اجملتمع احمللي، وعامة اجلمهور، مبا يكفـل فهمهـم بـأن مجيـع أشـكال             االجتماعيني، وزعم 
وتـشجع اللجنـة الدولـة      . العنف ضد املرأة، مبا يف ذلك العنف داخـل البيـت، غـري مقبولـة              

 للجنـة،   ١٩  رقـم  الطرف على أن تستفيد استفادة تامة يف هذه اجلهود من التوصية العامة           
 العــام بــشأن مجيــع أشــكال العنــف ضــد املــرأة       والدراســة املتعمقــة الــيت أجراهــا األمــني    

)A/61/122   و Add.1   و Add.1/Corr.1(          واحلملة اليت ستمتد لسنوات اليت أطلقهـا األمـني ،
وتطلـب اللجنـة   . العام مؤخرا على الصعيد العاملي من أجل القضاء على العنف ضد املـرأة   

وانني والـسياسات والـربامج    بشأن القـ املقبلإىل الدولة الطرف توفري معلومات يف تقريرها   
القائمة للتعامل مع مجيع أشكال العنف ضد املرأة، ال سيما النهج الذي تتبعه جلان احلماية  
االجتماعية الثالث عشرة، وكذا بشأن أثر تلك التدابري، فضال عن البيانـات واالجتاهـات              

 .اإلحصائية املتعلقة مبعدل انتشار خمتلف أشكال العنف
ــي مــن املعلومــات         وتالحــظ الل - ٢٣ ــدم مــا يكف ــة الطــرف مل تق ــع القلــق أن الدول جنــة م

. والبيانات اإلحصائية عن حالة النساء العربيات غـري الـسعوديات املقيمـات يف الدولـة الطـرف                
ويساور اللجنة القلق بشكل خاص إزاء وضع العامالت املهاجرات املشتغالت باخلدمة املرتليـة             

ــانون الع  ــهن، ال ســيما وأن ق ــا يكــن     وحالت ــشملهن حــىت اآلن، وهــن كــثريا م مــل احلــايل ال ي
جاهالت حلقوقهن، مث إهنن، من الناحية العملية، ال يستطعن رفع شكاوى بـسهولة واحلـصول                

كما تعرب اللجنة أيضا عـن قلقهـا فيمـا يتعلـق حبقـوق أبنـاء                . على االنتصاف يف قضايا اإليذاء    
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وبينمـا  . التعلـيم اخلدمات الـصحية و   ادة من   واإلفهؤالء النسوة، وخصوصا فيما يتصل باإلقامة       
تقدر اللجنة جهود الدولة الطرف الرامية إىل مكافحة االجتـار غـري املـشروع بالنـساء والبنـات،              
مبـــا يف ذلـــك انـــضمامها إىل بروتوكـــول منـــع وقمـــع االجتـــار باألشـــخاص، وخباصـــة النـــساء    

املـشروع،  ، واخلطة الوطنية ملكافحة االجتـار غـري         )بروتوكول بالريمو (واألطفال، واملعاقبة عليه    
ومــشروع القــانون املتعلــق مبكافحــة االجتــار غــري املــشروع بالبــشر، فهــي يــساورها القلــق إزاء   
اســتمرار االجتــار غــري املــشروع بالــشابات املهــاجرات املــشغالت باخلدمــة املرتليــة، واســتغالهلن 

 .اقتصاديا وجنسيا، وإساءة معاملتهن
 كاملــة عــن حالــة النــساء غــري  اللجنــة الدولــة الطــرف علــى تــوفري تفاصــيلوحتــث - ٢٤

 وعـن مـدى متـتعهن      املقبـل السعوديات، ال سيما العـامالت يف اخلدمـة املرتليـة، يف تقريرهـا              
عـــامالت الوتطلــب إىل الدولــة الطـــرف أن متــنح    . بــاحلقوق الــيت تـــنص عليهــا االتفاقيـــة   

قـوق الـيت    املهاجرات املشتغالت باخلدمة املرتلية وأوالدهن، حبكم القـانون وباملمارسـة، احل          
كما حتـث اللجنـة     . تنص عليها االتفاقية، وأن تنفذ تدابري ترمي إىل تعريفهن بتلك احلقوق          

الدولة الطرف على اعتماد قانون عمـل بـشأن العـامالت يف اخلدمـة املرتليـة، وذلـك علـى                    
 من االتفاقية تنفيذا كامال، مبا يف ذلك عن  ٦وحتثها أيضا على تنفيذ املادة      . سبيل األولوية 

 ظـاهرة االجتـار غـري املـشروع،     ريق التعجيل بسن تشريعات وطنية حمددة وشـاملة بـشأن      ط
وتوصي أيـضا بـأن تقـوم       . يكفل حصول الضحايا على احلماية واملساعدة بشكل مالئم        مبا

الدولة الطرف بزيادة اجلهود الرامية إىل املنع عن طريـق معاجلـة األسـباب العميقـة لالجتـار                
أو متعدد األطراف مع بلدان املنشأ مـن أجـل القـضاء            /ون الثنائي و  غري املشروع عرب التعا   

على تعرض النساء والبنات خلطر إدخاهلن اململكة العربية السعودية عن طريق االجتار غري             
املشروع، فضال عن توفري املساعدة والدعم لضحايا االجتار غـري املـشروع هلـؤالء، وذلـك             

ت هبا مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنـسان بـشأن          باستعمال املبادئ التوجيهية اليت أوص    
 ).E/2002/68/Add.1(حقوق اإلنسان واالجتار غري املشروع بالبشر 

وُتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا يف أنــه بــالرغم مــن حتقــق حتــسن ملحــوظ يف عــدد النــساء     - ٢٥
لنـساء يف  املشاركات يف صفوف القوى العاملة، ال سيما يف القطاع العام، فإن مـستوى متثيـل ا       

احلياة العامة واحلياة السياسية علـى األصـعدة احمللـي والـوطين والـدويل، وخـصوصا يف مناصـب           
ــنخفض    ــى جــد م ــرار، يبق ــن     . صــنع الق ــساء م ــق كــذلك إزاء اســتبعاد الن ــساورها القل ــا ي كم

وبينمــا تالحــظ اللجنــة . االنتخابــات البلديــة األوىل الــيت أجريــت يف اململكــة العربيــة الــسعودية 
ع بعض النساء بدور مستشارات، فهي يساورها القلق أيضا إزاء عدم مـشاركة النـساء               اضطال

 ).جملس الشورى(يف اجمللس االستشاري للبلد 
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وتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى اختــاذ تــدابري متواصــلة، مبــا يف ذلــك تــدابري  - ٢٦
 ٢٥ و   ٢٣ عـامتني وبالتوصـيتني ال   من االتفاقية،    ٤ من املادة    ١خاصة مؤقتة عمال بالفقرة     

، وعلــى حتديــد أهــداف ملموســة وآجــال زمنيــة حمــددة مــن أجــل التعجيــل بزيــادة     للجنــة
مشاركة املرأة ومتثيلها يف جملس الشورى ويف غـريه مـن اهليئـات املنتخبـة واملعينـة يف كافـة                    

وتوصي بأن تضطلع الدولـة الطـرف       . اجملاالت وعلى خمتلف صعد احلياة العامة والسياسية      
. دريبية بشأن مهارات القيادة والتفاوض لفائدة الزعامات النسائية احلالية واملقبلة        بربامج ت 

وتــدعو اللجنــة الدولــة الطــرف إىل التوعيــة مبــا ملــشاركة املــرأة يف صــنع القــرار مــن أمهيــة   
 .للمجتمع ككل

وتالحـــظ اللجنـــة مـــع القلـــق أن بعـــض أحكـــام قـــانون اجلنـــسية الـــسعودي تتعـــارض  - ٢٧
التفاقية وتكرس التمييز ضد السعوديات املتزوجات من رجال مـن غـري مـواطين               من ا  ٩ واملادة

كمـا يـساورها القلـق مـن أن األطفـال املولـودين مـن هـذه الزجيـات                   . اململكة العربية الـسعودية   
ليس هلم احلق يف اجلنسية على قدم املساواة مع األطفال املولـودين لرجـال سـعوديني متـزوجني                  

 .سعوديات من غري
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تعــدل قــانون اجلنــسية حبيــث يتمــشى مــع     - ٢٨
 .٩ من املادة ٢ من االتفاقية وأن تسحب حتفظها على الفقرة ٩ املادة
وبينما تعترف اللجنـة بالتقـدم الكـبري الـذي أحـرز يف جمـال تعلـيم املـرأة، وتعـرب عـن                        - ٢٩

ح الـربامج الدراسـية مـن أجـل إزالـة الـصور          تقديرها للجهـود الـيت بذلتـها الدولـة الطـرف لتنقـي            
النمطية املقولبة للمـرأة والرجـل، فإهنـا يـساورها القلـق إزاء النـسبة املرتفعـة لألميـة يف صـفوف                      

. ١٠النــساء، األمــر الــذي يظهــر وجــود منــط مــن التمييــز املباشــر وغــري املباشــر مبوجــب املــادة  
. علـق بوصـوهلن إىل بعـض اجملـاالت الدراسـية      يساورها القلق إزاء التمييز ضد املرأة فيما يت        كما

وتعرب اللجنة أيضا عن قلقها من أن عدد النـساء يف الدراسـات العليـا ال يـزال متـدنيا مقارنـة                      
وتأسف اللجنة لعدم اسـتطاعة الطـرف تـوفري معلومـات وبيانـات إحـصائية               . بنظرائهن الذكور 

ــسبة      ــيم بالن ــى التعل ــتعلم واحلــصول عل ــشأن مــستويات ال ــة ب ــاطق  كافي ــات يف املن ــساء والبن  للن
 .الريفية، ومن غري مواطنات اململكة العربية السعودية

 الــوعي بأمهيــة التعلــيم بوصــفه أحــد  زيــادةوتــشجع اللجنــة الدولــة الطــرف علــى   - ٣٠
وتوصـي بـأن تنفـذ الدولـة الطـرف التـدابري الالزمـة              . حقوق اإلنسان وأساس متكـني املـرأة      

 البنـات قاء  اسـتب وميادينـه وضـمان     ىل مجيع مراحل التعلـيم      إ والنساء   البناتصول  ولكفالة  
وتدعو اللجنة الدولـة الطـرف إىل بـذل كـل جهـد ممكـن لتحـسن معـدل إملـام           .يف املدارس
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 والنساء بالقراءة والكتابة عن طريـق اعتمـاد بـرامج شـاملة للتعلـيم النظـامي وغـري                   البنات
 يف توفرلجنة إىل الدولة الطرف أن وتطلب ال .هموتدريبالكبار النظامي ومن خالل تعليم 

نـساء  السـيما   ، والوالبنـات تقريرها املقبل معلومات وإحصاءات مفصلة عن تعليم النساء         
 .ةالسعوديمواطنات اململكة العربية غري من  وة، املناطق الريفيوالبنات من

ماليــة،  نــسبة للتــشريعات الع خــذة بالخلطــوات اإلجيابيــة املتَّ ا اللجنــة  تقــدر يف حــنيو - ٣١
ذلــك إلغــاء حكــم الفــصل بــني اجلنــسني يف مكــان العمــل، فإنــه يــساورها القلــق لكــون    يف مبــا

وتالحــظ اللجنــة مــع القلــق الثغــرات  . العامــل ال تــزال منخفــضة للغايــةةقــومــشاركة املــرأة يف 
تالحظ اللجنة أنه جيـري وضـع الـصيغة    يف حني و . بشأن عمالة املرأةاملوفرةالقائمة يف البيانات 

لنهائية لدراسة عـن قـانون إجـازات األمومـة للقطـاع اخلـاص، فإنـه يـساورها القلـق إزاء عـدم                       ا
وهـي تعـرب أيـضاً عـن القلـق       .توفري إجازة األمومة املدفوعة األجر حاليـاً إال يف القطـاع العـام   

 فر املرافـق املالئمـة لرعايـة الطفـل يف          املرأة، من قبيـل عـدم تـو        عملإزاء العوائق اليت حتول دون      
 .القطاع اخلاص والفصل الفعلي بني الرجال والنساء يف مكان العمل

تتميز بدرجة أكرب مـن     وتطلب اللجنة إىل الدولة الطرف أن تتخذ خطوات فورية           - ٣٢
سـيما عـن طريـق       ، ال  العمـل  قوةمن أجل زيادة مشاركة املرأة يف       حتديد الفئات املستهدفة    

 الدولـة الطـرف     كمـا أهنـا حتـث     . لنـهوض بـاملرأة   نت من أجـل ا    كفالة تنفيذ القوانني اليت سُ    
أيضاً على منح األولوية العتماد قانون بشأن إجـازات األمومـة يف القطـاع اخلـاص وهتيـب       

 الفـصل   إلغـاء ، مبـا يف ذلـك       عمـل املـرأة   بالدولة الطرف أن تزيل العراقيل الـيت حتـول دون           
كـاف مـن مرافـق رعايـة        الفعلي بني الرجال والنساء يف مكان العمل وكفالـة وجـود عـدد              

 يف تقريرهـا املقبـل   توفرأيضاً إىل الدولة الطرف أن اللجنة وتطلب  . يف مجيع املناطقالطفل
 مـن املعلومـات وبيانـات أكثـر تفـصيالً عـن النـساء العـامالت، مبـا يف ذلـك حـاالت                        اًمزيد

  . والعامالتحرش اجلنسي والوظائف اليت تشغلها املرأة يف القطاعني اخلاص

ــة الطــرف مــن أجــل حتــسني اهليكــل        - ٣٣ ــذهلا الدول ــاجلهود الــيت تب ــة ب ــشيد اللجن وبينمــا ت
 املعلومات والبيانـات املتعلقـة      االفتقار إىل األساسي للرعاية الصحية، فإهنا تعرب عن قلقها إزاء         

 مـن املنـاطق     والبنـات ضـافة إىل وصـول النـساء        إلـصحية غـري ذات الـصلة باألمومـة،          باملشاكل ا 
وتعــرب  . احلــامالت للجنــسية الــسعودية إىل خــدمات الرعايــة الــصحية املالئمــة  الريفيــة وغــري

الــذكور عــن  أوليــائهناللجنــة كــذلك عــن قلقهــا مــن أن النــساء قــد حيــتجن إىل تــصريح مــن    
 .للوصول إىل املرافق الصحية
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وهتيـب اللجنــة بالدولــة الطـرف أن تتخــذ مجيــع التـدابري الالزمــة لتحــسني وصــول     - ٣٤
الرعاية الصحية واخلدمات واملعلومـات ذات الـصلة بالـصحة يف إطـار             دمات  خالنساء إىل   

وتوصــي اللجنــة كــذلك بــإيالء انتبــاه خــاص إىل االحتياجــات   . ٢٤  رقــمالتوصــية العامــة
وتوصـي اللجنـة    .الصحية للنساء من املنـاطق الريفيـة وغـري احلـامالت للجنـسية الـسعودية      

 املـرأة بالنـسبة للرعايـة الـصحية وتنفيـذ            حقـوق  بـشأن أيضاً بتدريب مـوظفي املستـشفيات       
  .نظام لإلشراف يكفل احترام املوظفني هلذه احلقوق

ويــساور اللجنـــة القلـــق إزاء عــدم وجـــود ســـن أدىن لــزواج البنـــات واألوالد حيـــدده     - ٣٥
وتعــرب اللجنــة عــن قلقهــا لكــون األحكــام القانونيــة املتعلقــة بــاألحوال الشخــصية،   .القــانون

تعلــق بــالزواج والطــالق وحــضانة األطفــال واملــرياث، ال تــنص علــى تــساوي     فيمــا يســيما ال
 .احلقوق بني املرأة والرجل

 عامـاً   ١٨ يبلـغ  وتطبيق سن أدىن للزواج      حتديدحتث اللجنة الدولة الطرف على      و - ٣٦
 من االتفاقيـة واتفاقيـة   ١٦ من املادة ٢للنساء والرجال على السواء مبا يتمشى مع الفقرة  

 إصــالحات تــشريعية لتزويــد النــساء حبقــوق متــساوية يف الــزواج  وإجــراءفــل، حقــوق الط
نهي ممارسـة تعـدد   بالدولة الطرف أن تاللجنة وهتيب  .والطالق وحضانة األطفال واملرياث

ــا يتمــ   ــع الزوجــات مب ــم   الشى م ــة رق ــزواج   ٢١توصــية العام ــساواة يف ال ــشأن امل ــة ب  للجن
 .والعالقات األسرية

ملا يكفي مـن البيانـات      يف تقريرها    الدولة الطرف    توفري عدم   إزاءالقلق  ويساور اللجنة    - ٣٧
تبعــاً لعناصــر مثــل موزعــة  املــرأة يف مجيــع اجملــاالت الــيت تغطيهــا االتفاقيــة حالــةاإلحــصائية عــن 

أثـر  عـن   املعلومـات و انعـدام ويساور اللجنـة القلـق أيـضاً إزاء     . الريفية واحلضريةواملناطقالسن 
  .التفاقيةلة والنتائج احملققة يف تنفيذ األحكام املختلفة التدابري املتخذ

وحتلـيالت  وتدعو اللجنـة الدولـة الطـرف إىل أن تـدرج يف تقريرهـا املقبـل بيانـات             - ٣٨
 الريفيــة واملنــاطق تبعــاً للجــنس والــسن موزعــة ، املــرأةبــشأن حالــةإحـصائية أكثــر تفــصيالً  

خـذة لتنفيـذ االتفاقيـة     عن أثر التدابري املتَّ   وتطلب اللجنة أيضاً إدراج معلومات     .واحلضرية
 .ةعمليال يف احلياة املساواة الفعلية للمرأة بالرجل إعمالوالنتائج احملققة يف 

ــاري      - ٣٩ ــة الطــرف علــى أن تــصدق علــى الربوتوكــول االختي وتــشجع اللجنــة الدول
 االتفاقيـة   مـن ٢٠ مـن املـادة   ١لالتفاقية وأن تقبل، يف أقـرب وقـت ممكـن، تعـديل الفقـرة         

 .املتعلقة بوقت اجتماع اللجنة
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وتشجع اللجنة الدولة الطرف على تعزيز التعاون والتنسيق مـع منظمـات اجملتمـع               - ٤٠
 يف واالشـتراك  تنفيـذ أحكـام االتفاقيـة    تعزيزسيما اجلمعيات النسائية، من أجل   املدين، وال 

 . مشاورات مع تلك املنظمات عند إعداد تقريرها املقبل
ا اللتزاماهتـا مبوجـب     ، يف تنفيذه  االستفادة التامة وحتث اللجنة الدولة الطرف على       - ٤١

 أحكام االتفاقية، وتطلب إىل الدولة ان يعززنذيلإعالن ومنهاج عمل بيجني، الباالتفاقية، 
 . ذلك املقبل معلومات عنالدوريالطرف أن تضّمن تقريرها 

مل والفعال لالتفاقية هو أمر ال غىن عنـه         وتشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكا       - ٤٢
 ظهور واضـح منظور جنساين وإىل أن وتدعو إىل إدماج  .لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية

 مجيع اجلهود اهلادفة إىل حتقيق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتطلـب إىل             يفحكام االتفاقية   أل
 . ات عن ذلك املقبل معلومالدوريالدولة الطرف أن تضّمن تقريرها 

الــصكوك الدوليــة التــسعة الكــربى ذات  إىل  الــدول انــضماموتالحــظ اللجنــة أن  - ٤٣
 اخلاصة  ريات األساسية احلاإلنسان و  يعزز من متتع النساء حبقوق     )١(الصلة حبقوق اإلنسان  

لذا، فإن اللجنة تشجع اململكة العربية السعودية على النظـر يف   . يف شىت مناحي احلياةهبن
ق على املعاهدات اليت مل تصبح طرفاً فيها بعد، وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق              التصدي

املدنيــة والــسياسية، والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة،   
واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدوليـة            

  .ألشخاص من االختفاء القسري، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقةحلماية مجيع ا
وتطلب اللجنة نشر هذه التعليقات اخلتامية على نطـاق واسـع يف اململكـة العربيـة                 - ٤٤

الــسعودية بغيــة توعيــة أفــراد الــشعب، مبــن فــيهم املــسؤولون احلكوميــون، والــسياسيون،    
ت حقوق اإلنسان، باخلطوات اليت اتُِّخذت مـن        والربملانيون، واملنظمات النسائية، ومنظما   

ــاً بالرجــل، إىل جانــب اخلطــوات اإلضــافية الــيت      ــاً وفعلي ــة مــساواة املــرأة قانوني أجــل كفال
وتطلــب اللجنــة إىل الدولــة الطــرف أن تواصــل  .زال يــتعني اختاذهــا يف ذلــك الــصدديــ ال

__________ 
العهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق املدنيــة والعهــد الــدويل اخلــاص بــاحلقوق االقتــصادية واالجتماعيــة والثقافيــة،  )١( 

االتفاقيــة الدوليــة للقــضاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنــصري، واتفاقيــة القــضاء علــى مجيــع   والــسياسية، و
ــز ضــ   ــية        أشــكال التميي ــة القاس ــة أو العقوب ــن ضــروب املعامل ــريه م ــذيب وغ ــضة التع ــة مناه ــرأة، واتفاقي د امل

واالتفاقيـة الدوليـة حلمايـة حقـوق مجيـع العمـال املهـاجرين              الالإنسانية أو املهينة، واتفاقية حقـوق الطفـل،          أو
ية حقـوق األشـخاص     وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، واتفاق          

 .اإلعاقة ذوي
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علـى  ادرة عـن اللجنـة،   التفاقية وبروتوكوهلا االختيـاري، والتوصـيات العامـة الـص        ل هانشر
نطاق واسع، وإعالن ومنهاج عمـل بـيجني، ونتـائج الـدورة االسـتثنائية الثالثـة والعـشرين                  

والـسالم  املساواة بني اجلنسني، والتنمية  :٢٠٠٠املرأة عام ”للجمعية العامة عن موضوع 
 .“نيف القرن احلادي والعشري

هـذه  اغل املعـَرب عنـها يف       وتطلب اللجنة إىل الدولـة الطـرف أن تـستجيب للـشو            - ٤٥
 ١٨ مبوجـب املـادة      الذي يتعني تقدميه   الدوري املقبل التعليقات اخلتامية وذلك يف تقريرها      

 يف تـشرين    وتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل تقـدمي تقريرهـا الـدوري الثالـث             .من االتفاقية 
 وذلـك  ،٢٠١٣أكتوبر / وتقريرها الدوري الرابع يف تشرين األول     ٢٠٠٩أكتوبر  /األول

 .٢٠١٣يف إطار تقرير موحد يقدم يف عام 
 


