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 .٠٠/١٥افتتحت اجللسة الساعة  
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع (االتفاقية من ١٨ املادة
ــر ــرين  التقري ــامع للتقري ــاين واألويل  اجل ــدوريني الث ــة مللمال لك

 CEDAW/C/SAU/2 ()تــــــــــــابع (الــــــــــــسعودية العربيــــــــــــة
 )Add.1 و CEDAW/C/SAU/Q/2 و
بناء على دعـوة الرئيـسة، جلـس وفـد اململكـة العربيـة               - ١

 .السعودية إىل مائدة اللجنة
 )تابع (٦ و ٥املادتان 

 إنـه   تقالـ ): اململكة العربية الـسعودية    (األنصاري. د - ٢
للرجــال يــة الا قيــل يف اجللــسة الــصباحية، و لــيس هنــاك، كمــ 

تقــرر أن ُيجــرى هلــا  مــرأة البالغــة احلــق يف أن  لل. علــى النــساء
ــاك حاجــة إىل     إجــراء  ــيس هن ــا يف ذلــك اجلراحــة؛ ول طــيب، مب

ــم    ــاب والعقـ ــصلة باإلجنـ ــسائل املتـ ــا إال يف املـ ــة زوجهـ . موافقـ
وللمــرأة احلــق أيــضا يف اســتدعاء ســيارة إســعاف ومــنح اإلذن  

 . إجراء طيب ألطفاهلاباختاذ
قـال إن  ): اململكـة العربيـة الـسعودية    (خامالسيد الـش   - ٣

 مــن ٥ وفقــا للمــادة تعــاجلالــشكاوى املتعلقــة حبقــوق اإلنــسان 
علــى النحــو  الــسلطات نظــر فيهــا وتنظــام األساســي للحكــمال

ــداد   . الواجـــب ــة بإعـ ــد قامـــت وزارة الـــشؤون االجتماعيـ وقـ
ريهـا مـن املنظمـات غـري        مشروع قانون للمنظمات اخلرييـة وغ     

ــوفري        ــستقلة لت ــلطة م ــشاء س ــتم إن ــه ســوف ي ــة، وعلي احلكومي
 .اإلطار التشغيلي للمنظمات غري احلكومية

 ٩ إىل ٧املواد 
طلبت مزيـدا مـن املعلومـات    : السيدة زو كسياوقياو  - ٤

عــن اإلجــراءات الــيت اختــذهتا احلكومــة وعــن التقــدم احملــرز يف   
ة العامـة والــسياسية؛ ومــن املــثري  زيـادة مــشاركة املــرأة يف احليــا 

ــة إذا كانــت احلكومــة تنظــر يف    ــة لالهتمــام معرف اختــاذ إمكاني

 ريتـــوفينبغـــي وباإلضـــافة إىل ذلـــك، . تـــدابري اســـتثنائية مؤقتـــة
ة عن اخلطوات املتخذة لتعزيـز فـرص        يمعلومات وبيانات إضاف  

 .العمل للمرأة
قالـت إن ردود الوفـد    :  زرداين -السيدة بيلميهوب    - ٥

. تحقيـق املـساواة بـني اجلنـسني        ب تعكس التزام احلكومة القـوي    
وأعربــت عــن األمــل يف أن التقــارير القادمــة ســتبني مــشاركة    
متزايدة من جانب املـرأة يف اهليئـات الـسياسية والعامـة، مبـا يف               

 .ذلك القضاء
قالت إن اللجنة قد تلقت معلومات      : السيدة نويباور  - ٦

املشاركة يف االنتخابات البلدية لعـام      تفيد بأنه مت ثين املرأة عن       
 مــن املــثري لالهتمــام معرفــة اخلطــوات الــيت      ،وعليــه. ٢٠٠٤

 لــب علــى العقبــات الــيت تواجــه النــساء  تتخــذها احلكومــة للتغ
وتــساءلت .  يف االنتخابــاتأنفــسهنترشــيح يــرغنب يف يت الالــ

ــض      ــة ال ــيري املواقــف الثقافي ــة لتغ ــه احلكوم ــا تفعل ــضا عم . رةاأي
هـا، بـل   رأي مـنح املـرأة جمـرد احلـق يف التعـبري عـن       وينبغـي عـدم  

ــضا  ــق يف صـــ أيـ ــرارات، وينبغـــي  ع اناحلـ ــشجيعها علـــى  لقـ تـ
 . الدوليةاملشاركة يف السياسة والدبلوماسية

قـال إن   ): اململكـة العربيـة الـسعودية      (السيد احلـسني   - ٧
 مت إحـــراز تقـــدم، وأن اململكـــة العربيـــة    هالتقريـــر يظهـــر أنـــ  

ت لزيادة مشاركة املرأة يف عمليـة صـنع        السعودية تتخذ خطوا  
 .رةاالقرارات، وتغيري املواقف الثقافية الض

ــة الــسعودية  (يميالعــص. د - ٨ ــأطم): اململكــة العربي  تن
ــ  إن املــرأة ســوف تلعــب بــصورة تدرجييــة دورا  تاللجنــة وقال

 .أكرب يف احلياة السياسية والعامة ويف املنظمات الدولية
قالـت  ): كـة العربيـة الـسعودية     اململ (السيدة اليوسف  - ٩

إن املرأة متكنت من زيـادة مـشاركتها يف الرابطـات األكادمييـة             
وقـد أعلنـت وزارة اخلارجيـة عـن     . والطبية، ويف سـوق العمـل   

 .نيتها تعيني سفريات
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قـال إن   ): اململكـة العربيـة الـسعودية      (السيد احلـسني   - ١٠
ت، ولكنـه   املرأة بدأت تلعب دورا أكرب يف عملية صنع القرارا        

 .من الصعب تغيري العادات والتقاليد
قالـت  ): اململكـة العربيـة الـسعودية      (السيدة الزهراين  - ١١

إن عملية تغيري التقاليد مهمة شـاقة يف بلـد كـبري ومتنـوع مثـل         
غري أن وزارة الـشؤون االجتماعيـة أحـرزت تقـدما           . هذا البلد 

املنــاطق كــبريا يف تغــيري املواقــف داخــل اجملتمعــات واألســر يف   
وتلعــب الرابطــات اخلرييــة واجملتمــع املــدين  . احلــضرية والريفيــة

ــرأة   ــا    لكــيدورا يف متكــني امل ــضل حلقوقه ــم أف ــا فه  يكــون هل
 .وواجباهتا داخل وحدة األسرة

قالـت  ): اململكـة العربيـة الـسعودية      (ويـان السيدة الط  - ١٢
ــيري املواقــف يف اجملتمعــات       ــصفة خاصــة تغ ــصعب ب ــه مــن ال إن

ت بعض هذه اجملتمعات مقاومـة فيمـا        بداملنعزلة، وقد أ  النائية و 
 .يتعلق بفتح مدارس للبنات

قـال إن   ): اململكـة العربيـة الـسعودية      (السيد احلـسني   - ١٣
ــضرورة إحــداث      ــشعب ب ــاع ال احلكومــة تتخــذ خطــوات إلقن
تغيريات من خالل توجيه االنتباه إىل أثـر هـذه التغـيريات علـى      

 .حياهتم
قــال، يف ): ملكــة العربيــة الــسعودية امل (عطــارالــسيد  - ١٤

 اخلــــاص، إن يف معـــرض إشــــارته إىل دور املــــرأة يف القطــــاع 
أن تكـون املـرأة مـستقلة ماليـا،         يتمثل يف    امبدأ أساسي اإلسالم  

ويتزايــد عــدد . لرجــل أن يتــدخل يف شــؤوهنا املاليــةلوال جيــوز 
بعض جمـالس اإلدارة    يف  النساء العامالت يف القطاع اخلاص، و     

 .نساء من الأعضاء
قالـت إن أعـضاء الوفـد وجهـوا االنتبـاه إىل            : الرئيسة - ١٥

العالقـات الوثيقــة بــني التعلــيم وقـدرة املــرأة علــى املــشاركة يف   
ومــن األمهيــة مبكــان إحــداث تغــيري  . احليــاة الــسياسية والعامــة 

ــوىل مناصــب صــنع       ــرأة تت ســريع مــن أجــل التأكــد مــن أن امل
ــرارات ــشهد احل . القـ ــي أن تستـ ــالفقرة  وينبغـ ــة بـ ــن ١كومـ  مـ

 عـن التـدابري   ٢٥ مـن االتفاقيـة وبالتوصـية العامـة رقـم         ٤ املادة
االستثنائية املؤقتة كأساس الختاذ خطوات من شأهنا أن تعجـل          

 فيما يتعلق مبـشاركة املـرأة    افرض حصص أن ت املساواة الفعلية و  
 .يف احلياة العامة

، ية إذا كانـت املـرأة الـسعود     سـأل : السيد فلينتريمـان   - ١٦
ر  من رجـل أجـنيب أو مـن رجـل سـعودي غيّـ              يف حالة تزوجها  

فيما بعد جنسيته تستطيع أن حتتفظ جبنسيتها األصلية حـىت إذا           
وإذا كـــان األمـــر كـــذلك، فرمبـــا . اكتـــسبت جنـــسية زوجهـــا

ــرة    ــى الفق ــا عل ــة حتفظه ــادة  ٢تــسحب احلكوم  مــن ٩ مــن امل
 .االتفاقية

قـال إن   ): وديةاململكة العربيـة الـسع     (فيانصالسيد ال  - ١٧
القانون احمللي ال يسمح باالحتفاظ جبنسيتني، وعليه فإن املـرأة          
السعودية إذا تزوجت مـن رجـل أجـنيب فهـي مرغمـة علـى أن                

وقد مت التحفظ علـى  . تتخلى عن جنسيتها إذا أخذت جنسيته   
 مــن االتفاقيــة مــن أجــل منــع األطفــال   ٩ مــن املــادة ٢الفقــرة 

ــسيتني،   ــساب جن ــسعوديني مــن اكت  وهــو أمــر كمــا يعــرف   ال
والطفل مـن امـرأة سـعودية إذا        . اجلميع ميكن أن خيلق مشاكل    

ــزوج    ــسية ال ــرر أخــذ جن ــه ق ــستطيع مــع ذلــك أن ي فإن ــدم ي تق
 .لحصول على اجلنسية السعودية فيما بعدلطلب ب

 ١٤ إىل ١٠املواد 
استفـــسرت عـــن ســـبب   : الـــسيدة زو كـــسياوقياو  - ١٨

ــاع  ــاطق الريف  ارتف ــة يف املن ــدل األمي ــة   مع ــة العربي ــة يف اململك ي
نــــساء  مــــن الالــــسعودية، وإذا كانــــت األميــــة تــــشمل كــــال

ــسعوديات ــسعودي ال ــري ال ــتم     ف، ات وغ ــيت ي ــدابري ال ــي الت ــا ه م
ــة   ــا لتحــسني هــذه احلال ــصباحية ويف اجل. اختاذه ــسة ال ، ذكــر ل

ــاطق      ــالغني يف املن ــة للب ــيم متنقل ــشاء مراكــز تعل ــه مت إن الوفــد أن
 ختـصيص أيـة أمـوال مـن أجـل      وسألت إذا كان قـد مت    . الريفية

 .التصدي لألمية وتوفري تعليم أفضل للنساء



CEDAW/C/SR.816
 

4 08-23200 
 

لمــرأة ل ه ال حيــقاللجنــة أنـ إىل علــم وأضـافت أنــه بلـغ    - ١٩
، وعليه فـإهنم    احلصول على إقامة رمسية   غري السعودية وأطفاهلا    

وقالت إهنا تود احلصول علـى مزيـد مـن          . مون من التعليم  ورحم
ذ مت اختـا   قـد    وتساءلت إذا كان  حول هذا املوضوع    املعلومات  

أية تدابري استثنائية أو مت اعتماد أية سياسات من أجـل معاجلـة              
 .هذه املشكلة

 هقال إنـ  ): اململكة العربية السعودية   (يانضحالسيد ال  - ٢٠
ــساء     حيــق ل ــيهم الرجــال والن ــسعوديني، مبــن ف ــيمني غــري ال لمق

. علـيم واألطفال، احلصول على مجيع اخلدمات، مبا يف ذلـك الت   
عـدل األميـة    للتصدي مل وقد سبق للمملكة أن اختذت خطوات       

 القـضايا  وكمـا جـاء يف الـردود علـى قائمـة            . العايل بني النـساء   
)CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1( ــدد مـــــدارس   البـــــالغني ، عـــ

ــة  ــر مــن تلــك املــدارس اخلاصــة بالرجــال   لالتعليمي ــساء أكث . لن
ساء وحــىت أن حتــصل النــعلــى وحتــرص مراكــز التعلــيم املتنقلــة 

 .تلك النساء الاليت يعشن يف املناطق النائية على التعليم
 إن تقالـــ): اململكـــة العربيـــة الـــسعودية (مججـــوم. د - ٢١

 ٦التعلـيم إلزامـي جلميـع األطفـال الـذين يتـراوح عمـرهم بـني         
ومبــا أنــه مت . بيــد أن األميــة بــني البــالغني مــشكلة .  ســنة١٥ و

 سـنة مـن دخولـه للبـنني،         ٣٠إدخال التعليم العام للبنـات بعـد        
ــدارس      ــط إىل امل ــذهنب ق ــسعوديات مل ي ــساء ال ــإن بعــض الن . ف

 .وتركز احلكومة يف الوقت الراهن على هؤالء النساء
قـال إن   ): اململكة العربيـة الـسعودية     (فيانصالسيد ال  - ٢٢

ــزوج مــن أجــنيب جيــب أن      ــسعودية الــيت ترغــب يف الت ــرأة ال امل
أطفال من هـذا     وجنسية أي    .تطلب اإلذن من وزارة الداخلية    

وعندما يبلـغ األطفـال سـن الرشـد،         . الزواج هي جنسية األب   
تعطى لألم بطاقة للتأكد من أهنا حتصل على نفس املعاملة اليت           

ويتمتــع الــزوج . حتــصل عليهــا النــساء الــسعوديات األخريــات 
ــرأة     ــه متـــزوج مـــن امـ ــرا ألنـ ــازات نظـ األجـــنيب بـــبعض االمتيـ

 .سعودية

إنـه  قـال   ): اململكـة العربيـة الـسعودية      (اجيالسيد اجمل  - ٢٣
طفاهلــا أيــضا أل ه حيــقإذا مت مــنح امــرأة غــري ســعودية إقامــة فإنــ

 .احلصول على إقامة
ــسيدة جــرب  - ٢٤ ــادزاقالــت إهنــا ترحــب ب : ال  اســتقالل دي

املرأة ماليا، غري أهنـا تـود أن تعـرف إذا كانـت نـساء األعمـال                 
يف معـرض   و. هن وكيـل  السعوديات ال يزلن حباجة إىل أن ميثلـ       

مناصـب   إىل أن عددا قليال جدا مـن النـساء يعملـن يف              إشارهتا
  احلكومة، تساءلت إذا كانت الدولـة الطـرف تنظـر يف           يفعليا  

 .نظام احلصصتطبيق 
عمــل فيهــا تالــيت مطلــوب مــن املنــشآت  هوأضــافت أنــ - ٢٥

.  موظفة أن تكون لـديها مرافـق لرعايـة األطفـال         ٥٠أكثر من   
ــد أن ت ــة    عــرف وتري ــر كــذلك يف اململكــة العربي إذا كــان األم
ثــل هــذا العمــل مبوإذا مل يكــن األمــر كــذلك، فــإن . الــسعودية

 .تتبعه بلدان أخرىمنوذجا النظام سيكون 
علــى التعلــيم حــصول النــساء ورحبــت بازديــاد فــرص  - ٢٦

إجيـاد  شخص علـى    قدرة ال بني النساء، ولكنها حذرت من أن       
مـن األحيـان باالختـصاص الـذي        مرتبط مباشرة يف كثري     عمل  

ــه   ــذي اختارتـ ــاره أو الـ ــان    . اختـ ــة مبكـ ــن األمهيـ ــه مـ أن وعليـ
السعودية يف امليادين اليت تـسمح هلـا بالـدخول          تتخصص املرأة   
 .يف سوق العمل

كـان  وأخريا قالت إنه يتعني على الوفد أن يوضح إذا            - ٢٧
اخلــاص احلــصول و يف القطــاعني العــام لنــساء العــامالتحيــق ل
ــزوج وأطفــال  فــس اســتحقاقات األمومــة، وإذا كــان   علــى ن ل

نفـس احلقـوق الـيت       اتقاعـدي  ا معاشـ  تتقاضـي الـيت   املرأة املتوفاة   
 تتمتع هبا الزوجـة واألطفـال لرجـل متـوىف حيـصل علـى معـاش               

 .تقاعدي
حبة تــساءلت عمــا تفعلــه الدولــة صــا  : الــسيدة بــاتني - ٢٨

 العمـل   مشاركة املرأة يف سـوق التقرير من أجل زيادة مستوى 
جمـرد وظـائف     مجيـع الوظـائف، ال    شغلها  والتأكد من إمكانية    
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ورحبــت جبهــود احلكومــة لتحقيــق    . يف القطاعــات التقليديــة 
 مــن قــانون ١٦٠ املــساواة بــني اجلنــسني، ال ســيما إلغــاء املــادة

غـري أهنـا    . ظر علـى النـساء والرجـال العمـل معـا          حت  العمل، اليت 
ي محالت توعيـة مـن   تساءلت إذا كانت احلكومة قد قامت بأ   

 .أجل حتسني تنفيذ هذه التدابري
الدولــة صــاحبة التقريــر علــى التأكــد املتكلمــة وحثــت  - ٢٩

 مـن املعلومـات عـن هـذه      امن أن التقرير القادم سيـشمل مزيـد       
املـــسائل مثـــل مـــشاركة املـــرأة يف القطـــاعني العـــام واخلـــاص، 
 والتفاوت يف األجور بني النساء والرجال، والتحـرش اجلنـسي          

 .يف أماكن العمل
وأخريا، دعت الدولة صاحبة التقريـر إىل إعـادة النظـر            - ٣٠

يف قانون العمـل اجلديـد وإدراج مبـدأ األجـر املتـساوي مقابـل            
 .العمل املتساوي القيمة

 تقالـ ): اململكـة العربيـة الـسعودية      ( اليوسف ةالسيد - ٣١
ــة األخــرية دراســة عــن العقبــات     إن احلكومــة أجــرت يف اآلون

وقـد مت إزالـة هـذه العقبـات     .  تواجه املرأة يف مكان العمـل      اليت
 .اآلن
عمل فيها أكثـر    تاليت  املنشآت  ه جيب على     أن توأضاف - ٣٢

ــن  ــة ٥٠م ــوفر،  موظف ــانون أن ت ــق لرعايــة  ،مبوجــب الق  مراف
زيــادة عــدد النــساء يف وظــائف القطــاع  أجــل ومــن . األطفــال

ــوفري       ــن أجــل ت ــشركات م ــى ال ــة عل ــضغط احلكوم اخلــاص، ت
وقــد أجــرى امللــك حــوارا  . رعايــة األطفــال ملوظفاهتــا لمرافــق 

صرحيا مع جمموعة من النساء املهتمات هبذا األمـر، وقـدم بعـد             
 .هذا احلوار عددا من احللول

قــال إن ): اململكــة العربيــة الــسعودية (الــسيد الــدهان - ٣٣
قـــانون العمـــل ال مييـــز بـــني النـــساء والرجـــال فيمـــا يتعلـــق        

غري أنه حيق للمرأة احلـصول علـى إجـازة          . باإلجازات السنوية 
 . كحد أدىنا يوم٤٠امل ملدة كأجر بوضع 

ــا يتعلـــق    - ٣٤ ــام املقدمـــة فيمـ وبعـــد اإلشـــارة إىل أن األرقـ
 ،مبشاركة املرأة يف القوى العاملة ال تشمل العمل غـري الرمسـي           

 ذكـر عـددا مـن       ،وهو أمر منتشر يف اململكة العربيـة الـسعودية        
 اليت مت اعتمادها من أجل زيادة فرص عمـل    الصكوك القانونية 

 .املرأة يف القطاعني العام واخلاص
ــد     - ٣٥ ــشمل معاهــ ــة تــ ــادرات احلكومــ ــاف أن مبــ وأضــ

التـــدريب الـــتقين للنـــساء، وصـــندوق التنميـــة البـــشرية الـــذي  
ويعمـل أيـضا القطـاع      . يستخدم من أجل توفري فرص تدريبيـة      

وأخـريا، مت   . نـساء تعزيز مهارات ال  على  اخلاص واجملتمع املدين    
ــل غــري        ــاالت مثــل العم ــن الــربامج يف جم ــشروع يف عــدد م ال

 .املتفرغ، والعمل خارج أماكن العمل
قالـت  ): اململكـة العربيـة الـسعودية      (ويـان طالسيدة ال  - ٣٦
ــن  لإن  ــستفيدين م ــوىف  لم ــد املت ــاش املتقاع ــوق،  مع ــس احلق  نف

 ويتقـضون املعـاش التقاعـدي       ،املتقاعـد بغض النظر عـن جـنس       
وإذا مل يكـــن األمـــر كـــذلك فـــإهنم يـــستطيعون أن  . ملتـــراكما

 .يتقدموا بشكوى أمام جلنة تظلمات
حيــق للمــرأة العاملــة يف القطــاع العــام احلــصول علــى     - ٣٧

.  شـهادة طبيـة تقـدمها      مبوجـب إجازة أمومة مدهتا ستة أسابيع      
وحيق للمرأة العاملـة يف القطـاع اخلـاص احلـصول علـى إجـازة               

 .أمومة بأجر كامل
قالــت ): اململكــة العربيــة الــسعودية (الــسيدة الــسيف - ٣٨

ومـن أجـل    . إن احلكومة تدرس العالقة بني التعليم والوظـائف       
املــرأة ســوق العمــل، يــتم بــذل اجلهــود   دخــول حتــسني فــرص 

ــا لتخصــصها   ــا وفق ــشاء جامعــات     . لتوظيفه ــتم إن ــه ي ــا أن كم
ن مراكــز وأخــريا، متكّــ. جديــدة، وجمــاالت اختــصاص جديــدة

ر الوطين مجيع قطاعات اجملتمـع مـن مناقـشة املـسائل الـيت              احلوا
 .ملرأةتعاين منها ا

قالــت إنــه مــن بــاب التمييــز :  أبيــا-الــسيدة كــوكري  - ٣٩
ــها،     أال ــسيتها لطفلـ ــي جنـ ــسعودية أن تعطـ ــرأة الـ ــستطيع املـ تـ
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 بفـريوس نقـص     حيق لغري السعوديني املـصابني    وسألت إذا كان    
لى نفس الرعاية الصحية الـيت      اإليدز احلصول ع  /املناعة البشرية 

علــى  جمانــا حيــصل عليهــا املواطنــون، مبــا يف ذلــك احلــصول      
 .لفريوس النسخ العكسي املضادة العقاقري
استفسرت عن توزيـع وسـائل منـع        : السيدة بيمننتيل  - ٤٠

ــات     ــريات والريفي ــساء الفق ــيما للن ــل، ال س ــألت إذا . احلم وس
تم تـــوفري  املــرأة وإذا كـــان يــ  اتكــان يــتم احتـــرام خــصوصي   

وطلبــت معلومــات . التثقيــف اجلنــسي إىل الــشباب والــشابات
اإلجهـاض، فـضال عـن العـدد        فيهـا ب  عن احلـاالت الـيت يـسمح        

املقـــدر حلـــاالت اإلجهـــاض الـــسرية وغـــري اآلمنـــة، وعالقتـــها 
 .بالوفيات بني األمهات

طلبت مزيدا من املعلومـات     ): املقررة (السيد دايريام  - ٤١
.  كلـها  املتاحة للمرأة خـالل حياهتـا     حية  عن نوعية الرعاية الص   

ــد و ــر ركــز ق ــة   التقري ــة وصــحة األموم ــصحة اإلجنابي ــى ال . عل
وينبغي تقـدمي معلومـات عـن مـرض الـسكر وأمـراض القلـب،               

، املـرأة ل و مـن الرجـ  من األمراض اليت تـصيب كـال     وغري ذلك   
، ومعـــدالت التقـــدم،  لكـــل منـــهماختلفـــةاملطـــر اخلوعوامـــل 

مستشفى امللـك فيـصل     لدى  ت إذا كان    وسأل. والعالج املتاح 
االختصاصي ومركز األحباث القدرة علـى القيـام بأحبـاث عـن             
هــذه األمــراض وغريهــا، ال ســيما تلــك األمــراض الــيت تــصيب 

 ٢٤وحثت الوفد على الرجوع إىل التوصية العامة رقـم       . املرأة
 .عن املرأة والصحة لالسترشاد هبا يف هذا اجملال

نه ليس هناك أساس قـانوين يـشترط        وعلى الرغم من أ    - ٤٢
، إال أن   طـيب إجراء  القيـام بـ   احلصول على إذن الزوج من أجل       
ــشفيات    ــة يف املستـ ــة املتبعـ ــك املمارسـ ــري ذلـ ــن  غـ ــثري مـ  يف كـ

. األحيـــان، وتـــساءلت إذا كانـــت هنـــاك أيـــة آليـــة للرصـــد      
 علـى علـم حبقوقهـا       وحـدها ة  يضاملرأة املر يكفي أن تكون     وال

ــل  ــشفي  ب ــوظفي املست ــى م ــضا أن يكونــ عل ــم  واات أي ــى عل  عل
ــذلك ــتم اختــاذه ضــد     . ب ــاك أي إجــراء ي وســألت إذا كــان هن

ــشترطون      ــذين يـ ــا الـ ــاملني فيهـ ــشفيات أو العـ ــلطات املستـ سـ
 .احلصول على هذا اإلذن

يـشري يف أمـاكن     أنـه   التقريـر   يف  ومن األمـور الغامـضة       - ٤٣
ــة إىل ــة ”خمتلفــ ــوق املتبادلــ ــل”و “ احلقــ ــة التكامــ يف “ عالقــ
ــوق ” و األدوار، ــس احلقـ ــال “ نفـ ــساء والرجـ ــت . للنـ وأوصـ
حـول  علـى سـبيل االسـتعجال       حوار وتـشاور    بإجراء  املتحدثة  

مفهوم املساواة ومعناه من أجـل تـوفري أسـاس جلميـع القـوانني              
 .خلدمات الوالدةاوالسياسات و

ــة الـــسعودية  (املنيـــف. د - ٤٤ ــة العربيـ ــ): اململكـ  إن تقالـ
لـيس مـشكلة رئيـسية يف    اإليـدز  /فريوس نقـص املناعـة البـشرية     

ويقــدم . ن معظــم احلــاالت تتعلــق بغــري الــسعودينيملكــة، وإامل
األطباء املتخصصون يف مراكز رقابـة األمـراض العـالج املـضاد            

جلميع الذين حيتـاجون إليـه، سـواء        النسخ العكسي   لفريوسات  
 .من املواطنني أو غري املواطنني

 إنـه   تقالـ : )اململكة العربية الـسعودية    (األنصاري. د - ٤٥
ــضة و    ــاليف خمفـ ــل بتكـ ــع احلمـ ــائل منـ ــع وسـ ــتم توزيـ ــوم يـ  يقـ

ن يف جمال الرعاية الصحية يف كل من املنـاطق احلـضرية            والعامل
ــة ــشورة والريفي ــاليت   .  بإســداء امل ــساء ال ــة للن ــسبة املئوي وإن الن

ــسبة       ــادل نـ ــة تعـ ــاطق الريفيـ ــصحية يف املنـ ــة الـ ــدمن الرعايـ يقـ
ريــضات القــدرة علــى وهكــذا فــإن للم. الرجــالنظــرائهن مــن 

 .الذهاب إىل طبيبات إذا رغنب يف ذلك
 جــزءا  أن التثقيــف اجلنــسي ال يــشكل بعــدُ توأضــاف - ٤٦

 ه يـــتم تـــدريسمـــن املنـــاهج الدراســـية، علـــى الـــرغم مـــن أنـــ 
املعلومـــات املتعلقـــة بالبيولوجيـــا وتركيبـــة جـــسم اإلنـــسان يف 
 صفوف العلوم والبيولوجيا، ورمبا تقدم بعض املدارس اخلاصـة        

 .التثقيف اجلنسي
بـــه ووفقـــا إلحـــدى الفتـــاوى، اإلجهـــاض مـــسموح   - ٤٧

للنــساء الــاليت مل ميــر علــى محلــهن أكثــر مــن ســتة أســابيع،         
وبعــد مــرور ســتة أســابيع ال يــسمح  . وحيــتجن إىل اإلجهــاض
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ــاة األم يف  باإلجهـــاض إال يف احلـــاال ــا حيـ ت الـــيت تكـــون فيهـ
 .فحق اجلنني يف احلياة مكفول. خطر
إنـه مت إجـراء دراسـات استقـصائية كـثرية عـن              توقال - ٤٨

أمناط االعتالل وانتـشار خمتلـف األمـراض، مبـا يف ذلـك مـرض             
وليــست هنــاك أحبــاث كافيــة حــول .  القلــبضالــسكر وأمــرا

مسألة نوعية الرعاية الصحية، ولكن الدراسات القليلة املتاحـة         
مل جتــد فرقــا إحــصائيا يف نوعيــة احليــاة أو الرعايــة املقدمــة إىل   

 .النساء والرجال
ويف جمال الرعاية الصحية، مت التأكيد يف الـسابق علـى            - ٤٩

توفري أحدث الوسائل يف جمال التشخيص واإلدارة، غري أنـه مت           
 األخرية التركيـز علـى األحبـاث الطبيـة، ويـتم اعتمـاد         اآلونةيف  

 .ميزانيات سخية هلذا الغرض يف معظم اجلامعات
 املـرأة يف املوافقـة علـى        سوف يتم معاجلـة مـسألة حـق        - ٥٠

اإلجراءات الطبية يف سياق التأكيـد اجلديـد علـى رصـد نوعيـة         
والوثـائق ذات الـصلة متاحـة     . الرعاية الصحية وسالمة املرضى   

موقع اجمللس السعودي لالختصاصات الصحية على شـبكة        يف  
العاملني احملتـرفني   اإلنترنت، وهذا اجمللس مسؤول عن تسجيل       

وسوف يكون مجيع اخلـرجيني اجلـدد       . الصحيةيف جمال الرعاية    
مــن املـــدارس الطبيـــة ومـــدارس التمـــريض علـــى علـــم مبـــسألة  

فيهـا املوافقـة   ُتطلـب  أي حـاالت  ينبغي اإلبالغ عـن     املوافقة، و 
خطـأ طبيـا، وهـذا جمـال سـوف          سـوف تعتـرب     ضرورية و الـ غري  

 .يتلقى عناية أكرب
ــا  - ٥١ ــا تـــود أن  :  دومينغيـــز-الـــسيدة أروشـ قالـــت إهنـ

فيما يتعلق بالصحة اجلنـسية واإلجنابيـة فقـط،          ، ال تعرف املزيد 
أســباب اعــتالل املــرأة والوفيــات بــصفة فيمــا يتعلــق ب بــل أيــضا
العـالج مـن    بصفة خاصة بـربامج الوقايـة و    وهي مهتمة . عامة،
وأعربـت عـن    . صابة بسرطان عنق الـرحم وسـرطان الثـدي        اإل

ــد ــاع جيـ ــق مب انطبـ ــا يتعلـ ــنخف فيمـ ــات املـ ض بـــني عـــدل الوفيـ

مقارنــة بــني البيانــات املتعلقــة  إجــراء األمهــات، وتــود أن يــتم  
 .بالنساء السعوديات وغري السعوديات

ظ علـى   وقالت إن اململكـة العربيـة الـسعودية مل تـتحفّ           - ٥٢
ــادة  ــساءل    ١٦امل ــا تت ــة، غــري أهن ــن االتفاقي ــرأة   م إذا كانــت امل

ــزوج د  ــسعودية تت ــع ون ال ــرامج تنظــيم األســرة   أن تطل ــى ب عل
ــشري إىل أن  ذ ــر ي ــساءمعظــم لــك أن التقري ــدن يف  الن ــاليت يل  ال

ــارإرشــادات هبــذا الــشأن   املستــشفيات يــتلقني هتن يف اأثنــاء زي
 .فترة ما بعد الوالدة

وسألت إذا كانت قد اُتخذت تدابري لرصـد منتجـات         - ٥٣
الدم، وإذا مت إجراء دراسات عن أسباب فريوس نقـص املناعـة            

 يف املائـة مـن النـساء      ٣١,٤ الذعر أن    ومما يثري . اإليدز/البشرية
املصابات هبذا املرض قـد أصـنب بـه مـن جـراء نقـل الـدم، وأن                  

 . يعرفن كيف أصنب به يف املائة من النساء املصابات ال٢٥
سـألت إذا كـان قـد مت إجـراء أي           : السيدة آرا بيغوم   - ٥٤

شـر بـه يف عـام       الريفية الـذي بو   مشروع الرائدة   دراسة عن أثر    
ــن     و. ٢٠٠٠ ــاليت اســتفدن م ــساء ال استفــسرت عــن عــدد الن

. املشروع، وإذا كان املشروع قد غطـى مجيـع املنـاطق الريفيـة            
زمــين للقــضاء علـــى   وقالــت جيــب أن يكــون هنــاك جــدول      

ــات   ــة، ال ســيما بــني الريفي وطلبــت معلومــات عــن أي  . األمي
مبادرات تقوم هبا احلكومـة يف جمـال توظيـف املـرأة يف املنـاطق               

ــة، ال ــساءلت إذا كانـــت   الريفيـ ــام، وتـ ــاع العـ ــيما يف القطـ  سـ
للفتيـات  بالنسبة املدارس االبتدائية تلجأ إىل استخدام احلصص    

 .الريفيات
وسألت إذا كانت هناك تسهيالت ائتمانيـة متاحـة يف           - ٥٥

املنــاطق الريفيـــة، وإذا كانـــت املـــرأة تـــستطيع احلـــصول علـــى  
ــش    ــضريبية للمـ ــاءات الـ ــروض، واإلعفـ ــات، والقـ اريع االئتمانـ

وأخـريا، أعربـت عـن أسـفها ألن التقريـر ال يتـضمن              . اجلديدة
 .معلومات عن اخلدمات االجتماعية للمسنات، واملعوقات
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ــان  - ٥٦ ــسيدة تـ ــن     : الـ ــيل عـ ــن التفاصـ ــدا مـ ــت مزيـ طلبـ
وقالت إهنا تـود    .  الريفية رائدةاخلدمات اليت يقدمها مشروع ال    

ع املـدين   أيضا أن تعرف تلك اهليئات احلكومية وهيئـات اجملتمـ         
الذين يقومـون   عضاء  األاليت تعمل يف هذا املشروع وكم عدد        

 .كل هيئة بتقدمي املساعدة للمجتمع الريفييف 
واستفــسرت أيــضا عــن حــق املــرأة يف امــتالك األرض   - ٥٧

يف املنــاطق الريفيــة؛ ويــتعني علــى الوفــد أن يوضــح إذا كانــت  
 وإدارة  للمرأة حقوق متساوية، وإذا كـان ُيـسمح هلـا بـاملرياث           

وإذا مل تكـن    . األرض على نفس األسس اليت يتمتع هبا الرجـل        
هناك بيانات متوفرة موزعة حبسب اجلـنس فيمـا يتعلـق مبلكيـة             
األرض يف املناطق الريفية، فرمبـا ميكـن تـوفري هـذه البيانـات يف               

 .التقرير القادم
ل املــرأة صوتــساءلت عــن الــسبب الــذي مــن أجلــه حتــ - ٥٨

ــل مــن اإل   ــسبة أق ــى ن ــة  عل ــات املالي ــدمها املــصرف  عان ــيت يق ال
وتساءلت إذا  . إىل كل من النساء والرجال    الزراعي السعودي   

للحـصول عليهـا    كانت املـرأة علـى علـم باملعـايري الـيت تؤهلـها              
 .وإذا كانت تعرف كيف تطبقها

وقالــت إهنــا تريــد احلــصول علــى بيانــات عــن تقــسيم   - ٥٩
ــة، وعــد   ــشية الريفي ــة يف األســر املعي ــساء يف خمتلــف  العمال د الن

وإذا كان هناك توزيع للعمالة حبـسب       . األنشطة املدرة للدخل  
اجلــنس، فإهنــا تريــد أن تعــرف مــا الــذي يــتم عملــه مــن أجــل   

 .تشجيع املرأة على القيام بأنشطة مدرة للدخل
ــة الـــسعودية  (املنيـــف. د - ٦٠ ــة العربيـ ــ): اململكـ  إن تقالـ

اإليــدز /عــة البــشريةاألرقــام املتعلقــة حبــاالت فــريوس نقــص املنا
فمــرض اإليــدز ظهــر . الــواردة يف التقريــر هــي أرقــام تراكميــة 

، وإن احلاالت النامجـة عـن       ١٩٨٣ألول مرة يف بلدها يف عام       
نقل الدم تعود كلها إىل أوائل الثمانينات، أي قبل اسـتحداث           

 حــاالت جديــدة ةومل تظهــر أيــ. الفحـص العــام ملنتجــات الــدم 
ــا     ــذ ع ــدم من ــل ال ــة  . ١٩٨٥م نامجــة عــن نق ــسبة العالي وإن الن

عون بعدم معرفتهم للطريقة الـيت أصـيبوا هبـا          للمرضى الذين يدّ  
 كـثريين ال يـودون      اباملرض يعكس حقيقة مفادها أن أشخاصـ      
 .االعتراف بأن هلم عالقات خارج الزواج

معـــدل حتـــصني وفيمـــا يتعلـــق بالوقايـــة مـــن املـــرض،   - ٦١
ال جــدا ألنــه ال يــتم  اململكــة العربيــة الــسعودية عــاألطفــال يف

ــات      ــع اللقاحـ ــراء مجيـ ــد إجـ ــيالد إال بعـ ــهادات املـ ــدار شـ إصـ
 ٩٩ما يقـرب مـن      ه يتم حتصني    وهكذا فإن . اإللزامية األساسية 

وهناك أيـضا   . هتميف السنة األوىل من حيا    األطفال  يف املائة من    
مبــا يف ذلــك الــسكر،  ، الــسائدةفحــص عــام ألمــراض النــساء  

ام حبملــة توعيــة رئيــسية برعايــة مت القيــ، وقــد وســرطان الثــدي
إجــــراء الــــشعاعية و  الثــــديور صــــألخــــذالقطــــاع اخلــــاص 
 .مبا يف ذلك يف املناطق الريفية، االختبارات األولية

قالــت إن ): اململكــة العربيــة الــسعودية (يميلعــصا. د - ٦٢
ــة        ــق بالرعاي ــا املتعل ــا آت ــى إعــالن أمل ــد وقعــت عل ــها ق حكومت

ت الصحية مبـا يف ذلـك الرعايـة         الصحية األولية، وتقدم اخلدما   
ــصني، والتثقيـــف     ــدها، والتحـ ــوالدة وبعـ ــل الـ ــا قبـ ــرة مـ يف فتـ

وهنــاك أيــضا . الــصحي، وفقــا ملعــايري منظمــة الــصحة العامليــة  
. الـسرطان مراكز ملعاجلة أمراض السكر وارتفاع ضغط الدم و       

 معلومـات عـن وسـائل منـع احلمـل           ويقدم األطباء واملمرضات  
 .رعاية الصحية األوليةيف العيادات ومراكز ال

قالـت إن   ): اململكة العربيـة الـسعودية     (األنصاري. د - ٦٣
مجــع معلومــات عــن صــحة املــرأة علــى عمــل علــى حكومتــها ت

هـــــذه يـــــتم إدراج الـــــصعيدين الـــــوطين واحمللـــــي، وســـــوف 
وتـتم والدة معظـم النـساء يف        . اإلحصاءات يف تقريرهـا القـادم     

أن  حبضور قابلـة؛ وتـرى       املستشفيات أو العيادات أو يف املرتل     
علـى األرجـح     الوفيات بـني الرضـع واألمهـات متطابقـة           معدل

 غــري أن إجــراء دراســة هبــذا الــشأن قــد  ،بالنــسبة للمجمــوعتني
وتتلقى املرأة اليت تستعد للـزواج معلومـات عـن          . تكون مفيدة 

ــه ال يــتم تقــدمي هــذه      تنظــيم األســرة إذا طلبــت ذلــك، غــري أن
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ــة حـــ  ىت تـــتم والدة أول طفـــل ألن املعلومـــات بـــصورة طوعيـ
 .احلكومة تسعى إىل زيادة معدل الوالدات يف البلد

 ١٦ إىل ١٥املواد 
قالـت  ): اململكة العربيـة الـسعودية     (وثاهالسيدة الب  - ٦٤

إنه ال يـتم تقـدمي القـروض يف املنـاطق الريفيـة إال إىل الرجـال،                 
ت وقـد قامـ   . ة بيـت  ربّـ عـادة   واملـرأة   . ألهنم املعيلـون األوليـون    

رابطة خريية مبشروع الرائدة الريفية، ويعمل هذا املـشروع يف          
ويقـــوم هـــذا املـــشروع   . إطـــار وزارة الـــشؤون االجتماعيـــة  
بـــني الريفيـــات  مهـــزة وصـــل بتـــدريب النـــساء علـــى أن يكـــّن

 النـساء معلومـات إىل القطـاع العـام          واحلكومة؛ وتقـدم هـؤالء    
ــد،   عــن واخلــاص  ــدون فوائ ــل القــروض املــصرفية ب  مــسائل مث

واخليارات االئتمانية عن طريـق املـصارف الزراعيـة والعقاريـة،      
ــريات     ــات والفق ــساعدة املتاحــة للمــسنات واملعوق ــواع امل . وأن

وتتلقــى النــساء األخريــات نفــس اخلــدمات بغــض النظــر عــن    
وتقـدم مـصارف   . كوهنن يعشن يف املناطق الريفية أو احلـضرية  

 أن كـثريا مـن      القطاع اخلاص إىل املرأة الريفية القـروض، كمـا        
املنح احلكومية والقروض املصرفية بـدون فوائـد متاحـة، مبـا يف        

ملــرأة داخــل البيــت  الــيت تقــوم هبــا ا لمــشاريع الــصغرى لذلــك 
 .وخارجه

أشـارت إىل أنـه علـى       :  كـاداري  -السيدة هـالبريين     - ٦٥
الرغم مـن أن الوفـد أصـر علـى أنـه لـيس هنـاك أسـاس قـانوين                    

زهتا مرسوما ملكيا ينص على أنـه       ية الرجل، إال أن يف حو     اللو
 كـل مـواطن مـن الرجـال عمـره           ه جيب علـى   على الرغم من أن   

 ســنة فمــا فــوق أن حيمــل بطاقــة هويــة، إال أن هــذا األمــر  ١٥
 اختياري بالنسبة للمرأة؛ وباإلضافة إىل ذلك، حتتاج املـرأة إىل          

بطاقـة   من أجل تقدمي طلـب للحـصول علـى    موافقة ويل أمرها 
موقـع وزارة الداخليـة علـى شـبكة         يف   وجدت   كما أهنا . هوية

هـا   أمراإلنترنت بيانا ينص على أن املرأة حباجة إىل موافقة ويل   
وينبغــي اإلشــارة إىل أن احلــق . مــن أجــل أن تطلــب إذن ســفر

يف احلصول على بطاقة هوية واحلق يف حرية احلركـة عنـصران            
 .ملساواة أمام القانونمن عناصر اأساسيان 

علــى مــا يبــدو  كــثريا مــن أربــاب العمــل أنوأضــافت  - ٦٦
علــم هلــم بــأن قــانون العمــل ال مييــز ضــد املــرأة فيمــا يتعلــق   ال

بإمكانيـــة احلـــصول علـــى وظيفـــة؛ وتوجهـــت بـــسؤال حـــول  
 .يتم عمله ملعاجلة هذه املشكلة ما
علـى حـد علمهـا قاضـيات     ليست هنـاك  وأضافت أنه   - ٦٧
ــديف ال ــصلت ع  .بلـ ــرأة حـ ــن أن أول امـ ــرغم مـ ــى الـ ــى  وعلـ لـ

، فإنه مـن احملظـور علـى        ٢٠٠٧عام  حقوق خترجت     ليسانس
وإذا كان األمـر كـذلك،      . النساء احملاميات أن ميارسن مهنتهن    

ل امـرأة أخـرى    تود أن تعرف إذا كان حيـق للمـرأة أن متثّـ        افإهن
 .بصفة أو بأخرى يف حماكم األسرة

، ذكرت احلكومة أن الـزواج      القضاياوردا على قائمة     - ٦٨
خيــضعان للــشريعة اإلســالمية، الــيت ال ختــضع ألي     والطــالق 

وهــي تــتفهم هــذا الوضــع ألن بلــدها إســرائيل خيــضع  . تفــسري
أيــضا للقــانون الــديين؛ غــري أهنــا فهمــت مــن التقريــر أن التغــيري 

وباإلضـافة إىل ذلـك، قـرأت أن مفـيت     . ممكن يف إطار الـشريعة  
 قــال إن الــزواج القــسري يتنــاىف مــع     ٢٠٠٥الــديار يف عــام  

لمرأة اليت تـرغم علـى      ه حيق ل  ن احلكومة ذكرت أن   إشريعة، و ال
 .نهيهالزواج حيق هلا أن ت

ورمبا يكون من املفيد أيضا معرفة إذا كانت احلكومة          - ٦٩
انون فيمــا يتعلــق باختيــار املــرأة تغــيريات يف القــإجــراء تــشجع 
 وحقهــا يف طلــب الطــالق؛ وإذا كانــت املــرأة الــيت      هــالزوج

، حيـث ال يعـيش الـزوج والزوجـة معـا،            أبرمت زواج املـسيار   
تستطيع أن تطلق زوجها؛ وما هو موقـف احلكومـة مـن تعـدد             

حــون عــادة مَنالزوجــات؛ وإذا كــان مــن الــصحيح أن اآلبــاء يُ 
ممتلكـات   يـتم تقـسيم      حضانة أطفاهلم بعد الطـالق؛ وإذا كـان       
ــساوية بــني املطلقــني   وأعربــت أيــضا عــن  . األســرة بــصورة مت

ــا بـــشأن البيـــان   ــة  قلقهـ ــة علـــى قائمـ ــوارد يف ردود احلكومـ الـ
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لـزواج، وهـو    سّن ا  ومفاده أنـه لـيس هنـاك حـد أدىن لـ            القضايا
 .وضع ينتهك أحكام كل من االتفاقية واتفاقية حقوق الطفل

قالـت إهنـا تـود أيـضا        :  زرداين -السيدة بيلميهـوب     - ٧٠
أن تعرف إذا كانت للمرأة احلرية يف الزواج واختيار زوجها؛           

ورمبـا  . ويل أمرها علـى حـد علمهـا أمـر ضـروري           موافقة  إن  و
يكون من املفيد أيضا معرفـة إذا كـان يـتم تـسجيل الـزواج يف                
ــزواج وثيقــة قياســية أو إذا     الــسجل املــدين؛ وإذا كــان عقــد ال
كان يتم التفاوض على عقد منفصل بالنسبة لكل زواج؛ وإذا          
كــان يــتم مــنح حــضانة األطفــال إىل املــرأة املطلقــة وإذا كــان    

حيق هلـا احلـصول علـى نفقـة لألطفـال مـن             فهل  ألمر كذلك،   ا
زوجهـا الــسابق؛ وإذا كــان مــن القــانوين أن تتنــازل املــرأة عــن  
كل حقوقها يف حالة الطالق؛ وإذا كانت املـرأة املطلقـة تفقـد             
حــضانة أطفاهلــا إذا تزوجــت مــرة ثانيــة؛ وإذا كانــت األرملــة   

 كـــان ا أطفاهلـــا القـــصر؛ وإذعلـــى تـــستطيع أن تكـــون وصـــية 
قيــادة الــسيارات؛ وإذا كــان النــساء علــى فعــال القــانون حيظــر 

 .األمر كذلك فما هي وجوه تربير هذا احلظر
طلبــت إحــصاءات عــن معــدل حــاالت : الــسيدة تــان - ٧١

ــصل إىل     ــا ت ــال إهن ــيت يق ــدد   ٢٥الطــالق ال ــة، وعــن ع  يف املائ
حــاالت الطــالق الــيت يطلبــها كــل مــن النــساء والرجــال علــى  

وتــود أن تعــرف أيــضا إذا كانــت قــد أجريــت أيــة       التــوايل؛ 
 .دراسات ملعرفة أكثر األسباب شيوعا للطالق

وتــساءلت إذا كانــت املــرأة تعــرف حقوقهــا مبوجــب    - ٧٢
القانون، وإذا كانت املعونة القانونية اجملانية متاحة للمـرأة الـيت           

 .ترغب يف أن ترفع قضية أمام حماكم األحوال الشخصية
ملرأة السعودية الـيت تتـزوج مـن رجـل مـن            ن ا إوقالت   - ٧٣

 بـنفس احلقـوق الـيت تتمتـع     ، علـى مـا يبـدو،   بلد آخر ال تتمتـع    
هبا املرأة األجنبية اليت تتزوج مـن رجـل سـعودي؛ وقـد منـا إىل                
علمها أنه يف حالة الطالق، جيب على املرأة األجنبية أن تغادر            

اسـة  وأضـافت أن هنـاك در   . البلد ما مل يذكيها زوجها السابق     

أظهــرت أن تعــدد الزوجــات هــو الــسبب الرئيــسي للطــالق؛    
ورمبا يكـون مـن املفيـد معرفـة إذا كـان لكـل زوجـات الـزوج               
الذي لديه زوجات متعددة نفس احلقـوق؛ وإذا كـان القـانون            
احمللـــي خبـــالف الـــشريعة يتـــضمن أيـــة أحكـــام تتـــصل بتعـــدد  
الزوجـــات، وإذا كانـــت هنـــاك أيـــة خطـــط إلعـــادة النظـــر يف 

 .ني القائمة هبدف إلغاء هذه املمارسة بصورة تدرجييةالقوان
أوضـحت  ): اململكـة العربيـة الـسعودية      (يميعصال. د - ٧٤

أنه مبوجب القانون اإلسالمي، للمرأة احلق يف كل من اختيـار           
ويـتم مـنح املطلقـة ملكيـة بيتـها، وإذا           . زوجها وطلب الطالق  

هـذه احلالـة    كان قد مت منحها حضانة أطفاهلا فإنـه حيـق هلـا يف              
احلصول على نفقة لألطفال؛ غـري أنـه إذا تزوجـت مـرة ثانيـة،               

الــذكور  األقــارب يــتم نقــل احلــضانة إىل األب أو إىل أحــد    ف
ــاكم األحــوال     . اآلخــرين ــزواج يف حم ــود ال ــسجيل عق ــتم ت وي
وبسبب األعداد املتزايدة للـشباب الـذين يدرسـون         . الشخصية

تفـع؛ ويف الوقـت     امعات فإن متوسط سن الـزواج قـد ار        اجليف  
ــو     ــسن ه ــذا ال ــراهن، ه ــرأة و  ٢١ال ــسبة للم ــسبة ٢٤ بالن  بالن

ويتعني اخلـضوع لفحـص طـيب كـشرط للـزواج، وإذا            . للرجل
تبني للطبيب أن عمر الفتاة أو الفـىت ميثـل عقبـة، فـال ميكـن أن          

 .يتم الزواج
قــال إن ): اململكــة العربيــة الــسعودية (قدلالــسيد احلــ - ٧٥

عودية تطبـق تعـاليم اإلسـالم، الـذي يـسمح           اململكة العربية الس  
فيـستطيع الـزوج أن     : شروط قاسـية  ولكـن بـ   بتعدد الزوجات،   

 ال يــستطيع أن يفعــل ذلــك إال إذا يتــزوج أربــع نــساء، ولكــن  
وكمــا . أنــه قــادر علــى إعالتــهن ومعــامالهتن بالتــساويبشــعر 

تـــستطيع الزوجـــة  يعـــرف اجلميـــع، لـــبعض الرجـــال غرائـــز ال
ن يكــون هلــم زوجــات إضــافية ستطيعوا أ يــتلبيتــها؛ وجيــب أن

لكيال يندفعوا إىل تلبيـة احتياجـاهتم خـارج الـزواج، وهـو أمـر               
وهنـاك رجـال آخـرون يرغبـون        . حمظور يف القانون اإلسـالمي    

 مــن نــساء مــصابات يف أن يكــون هلــم أطفــال وهــم متزوجــون 
كما أن تعـدد الزوجـات ميثـل حـال يف بعـض األحيـان         . بالعقم
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تعــدد سمح إذ يـ ري مـن الرجـال يف احلـروب؛    عنـدما ميـوت كـث   
قــد تظــل بــدون زواج بــأن يكــون هلــا   للمــرأة الــيت الزوجــات 

وإن كـثريا   . مركز الزوجة يف اجملتمع وأن جتد من يعيلـها ماليـا          
من العلماء يف الغرب قد أكـدوا صـحة الـشريعة اإلسـالمية يف              

 .هذه املسائل
قـال إن   : )اململكـة العربيـة الـسعودية      (السيد احلـسني   - ٧٦

ويعلـق اإلسـالم أمهيـة      . هناك تفسريات حمتملـة كـثرية للـشريعة       
وال يـــشجع القــرآن تعـــدد الزوجـــات،  . كــبرية علـــى األســرة  

ــسابق؛     وال ــه إال ضــمن شــروط ذكرهــا املتحــدث ال يــسمح ب
فالرجل الذي ال يستطيع أن يكون عادال لكثري من الزوجـات           

كـر القـرآن    وقـد ذ  . ال يستطيع إال أن يتزوج من امرأة واحـدة        
 من الرجل واملـرأة ويـود أن تكـون العالقـات            أن اهللا خلق كال   

غــري أنــه يف بعــض الظــروف، قــد  . بينــهما علــى أســاس احلــب 
تفضل املرأة أن تدخل يف زواج تتعدد فيه الزوجـات بـدال مـن      

وينبغـــي أن يوضـــع أيـــضا يف االعتبـــار أن  . أن تبقـــى وحـــدها
 جمتمع بـدوي، وأن     جمتمع اململكة العربية السعودية ينحدر من     

 .لكل قبيلة عاداهتا
وأضاف أن املرأة يف كل ثقافة تواجه بعض الظـروف           - ٧٧

غــري املقبولــة، ويف بعــض اجملتمعــات، لــيس للمــرأة أي قيمــة أو 
وقبل دخول اإلسالم، كان يـتم قتـل الرضـع          . تعترب جمرد سلعة  

. مــن البنــات يف العــامل العــريب؛ ورد اإلســالم للمــرأة كرامتــها  
ويف . ضـــافة إىل ذلـــك، ختـــضع مجيـــع الـــديانات للتفـــسريوباإل

اململكــة العربيــة الــسعودية، يــتم تــرك مــسألة التعبــد إىل الفــرد، 
ترم العدالـة حقـوق النـساء، الـاليت يـستطعن رفـع قـضايهن               حتو

 .أمام احملاكم أو أمام جلنة حقوق اإلنسان
ويف بــدايات اإلســالم، كانــت النــساء يــركنب احلمــري    - ٧٨

ــال؛  ــري      واجلم ــو غ ــسيارات فه ــادة ال ــن يف قي ــسألة حقه ــا م أم
ــات      ــل يف العقليـ ــدين، بـ ــانون املـ ــشريعة أو القـ ــروق يف الـ مطـ

ومـا زالـت اململكـة      .  القـرارات  صانعيالتقليدية اليت تؤثر على     

، غـري منفـتح     ا قبليـ  االعربية السعودية، من وجوه عديدة، جمتمع     
ــل إىل حــد كــبري   ــذه املواقــف  . لفكــرة التنق ــتغري ه ــدما ت ، وعن

. قيـادة الـسيارات   النـساء   وسوف تتغري عن قريـب، ستـستطيع        
والواقع أن كثريا مـن النـاس أدركـوا أنـه مـن األسـلم أن تقـود                  

ســـائقون غـــري هـــا نفـــسها بـــدال مـــن أن يقودالـــسيارة باملـــرأة 
وأشـــار إىل أنـــه عنـــدما مت البـــدء يف تعلـــيم الفتيـــات . مـــؤهلني

حلكومـة إىل   وحتتـاج ا  . كانت هناك معارضة كـبرية هلـذا األمـر        
دراســة املــسألة ومعاجلتــها هبــدوء حبيــث ال يعتقــد الــشعب أن   

 .سيادة البلد مهددة
قالــت إن ): اململكــة العربيــة الــسعودية (يميعــصال. د - ٧٩

املرســوم امللكــي الــذي يــنص علــى أنــه ال ميكــن إصــدار بطاقــة  
هوية إىل املرأة بـدون موافقـة ويل أمرهـا قـد مت إلغـاؤه مبرسـوم                 

 .عد هذه املوافقة ضروريةجديد؛ ومل ت
أضــاف ): اململكـة العربيـة الـسعودية    (الـسيد احلـسني   - ٨٠

أن املرأة يف املناطق الريفية اليت حتتاج إىل قيادة السيارة يـسمح            
 مـــن قيـــادة النـــساءهلـــا بـــأن تفعـــل ذلـــك؛ وال مينـــع القـــانون  

الــسيارات إال يف املــدن ألن الــسلطات مهتمــة بــسالمة النــساء  
 .ياراهتنالاليت يقدن س

وقـــال إنـــه يـــود أن يـــشدد علـــى أن اململكـــة العربيـــة   - ٨١
ــا    ــن حقوقهـ ــدافع عـ ــرأة وتـ ــرم املـ ــسعودية حتتـ ــانون وأن الـ القـ

واملـسلمون يتعـاملون    . مبادئ حقوق اإلنـسان   اإلسالمي يعزز   
 ســـوف حيـــاكمفيمـــا بينـــهم بـــصدق ألهنـــم يؤمنـــون بـــأن اهللا 

تمعـه،  وإن مفهوم حقوق اإلنسان مفهوم جديد يف جم       . اجلميع
ولكن حكومته ملتزمة بالـدفاع عـن احلقـوق مجيعهـا املكرسـة             

ــة الــيت انــضمت إليهــا اململكــة  يف االتفاقيــات ا ، باســتثناء لدولي
تلك احلاالت اليت حتفظت فيها عند انضمامها إليها، كما هـو            

ــزواج بــني املــثلني   ــسبة لل وإن املــسائل الــيت أثارهتــا  . احلــال بالن
 .ر القادماللجنة سوف تعاجل يف التقري
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حلــوار علــى اعــن شــكرها للوفــد أعربــت : الرئيــسية - ٨٢
ــراه   ــذي أجـ ــاء الـ ــصريح والبنـ ــى   . الـ ــة علـ ــجعت احلكومـ وشـ

استخدام االتفاقية كمرجع يف إعادة النظر يف القـوانني القائمـة           
ــيت      ــة ال ــدة واســتعراض التحفظــات العام ــوانني جدي واعتمــاد ق

 .قدمتها عند انضمامها إىل االتفاقية
فت أن كــثريا مــن اخلــرباء أثــاروا مــسائل تتــصل وأضــا - ٨٣

بالوالية، ومن األمهيـة مبكـان االعتـراف بـأن هـذه املمارسـات              
ميكن أن تؤثر علـى متتـع املـرأة حبقوقهـا، كمـا أنـه مـن األمهيـة                   
مبكــان اختــاذ خطــوات لتحقيــق املــساواة بــني اجلنــسني، مبــا يف   

 .اقيةذلك جعل القانون احمللي يتمشى متاما مع أحكام االتف
 .٣٥/١٧رفعت اجللسة الساعة  

 


