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 .٠٥/١٠افتتحت اجللسة الساعة  

 
ــراف مبوجــب       ــدول األط ــن ال ــة م ــارير املقدم النظــر يف التق

 )تابع( من االتفاقية ١٨ املادة
ــدوريني ا   ــرين الــ ــامع للتقريــ ــر اجلــ ــاين التقريــ ألويل والثــ

ــسعودية   ــة الـــ ــة العربيـــ  ؛CEDAW/C/SAU/2 (للمملكـــ
CEDAW/C/SAU/Q/2 و Add.1( 

 العربية  اململكةبدعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد        - ١
 .إىل طاولة اللجنةالسعودية 

عــرض ):  العربيــة الــسعوديةاململكــة (الــسيد احلــسني - ٢
اين، وقـال إن    تقرير بلده اجلامع للتقريرين الدوريني األويل والث      

ــذهلا هيئــات    ــسان،   املتحــدة األمــماجلهــود الــيت تب حلقــوق اإلن
ــا ــسانية    مب ــل لإلن ــوفر األم ــة، ت ــك اللجن ــد جنــاح  . يف ذل ويعتم

ــايف     ــوع الثق ــديرها للتن ــى موضــوعيتها وتق ــة عل . أعمــال اللجن
 التحـديات الرئيـسية حلقـوق اإلنـسان،     إحـدى االنتقائيـة  تعـد  و

 طبيعــة تتعــارض مــعوهــي ويــستغلها الــبعض لتحقيــق مــآرهبم، 
فالبشرية كلها نشأت من آدم وحواء، وسـكنت أرضـا      . البشر

 .واحدة، وتشترك يف املستقبل واملصري
فيما يـسنه مـن تـشريعات إىل        يسعى   وأضاف أن بلده   - ٣

احملافظة على الكرامـة اإلنـسانية، والقـضاء علـى مجيـع أشـكال              
لـشعوب  د وحدة اجلنس البـشري والتعـاون بـني ا         يكتأالتمييز و 

مــن أجــل الــصاحل العــام، علــى غــرار مــا تفعلــه هيئــات حقــوق 
ويـستند احتـرام حقـوق اإلنـسان يف اإلسـالم       . اإلنسان الدولية 

 الشريعة اإلسالمية، وهو واجـب علـى كـل رجـل وامـرأة،              إىل
أن حقــوق املــرأة وحــدها هــي موضــع البحــث يف الوقــت  ولــو

عن حبقــوق والــنيب يعتــرب النــساء شــقائق الرجــال ويتمــت. الــراهن
 بـل   ، منفصلة عن الرجل   ال تعد املرأة يف بلده    و. متاثل حقوقهم 

 .مكملة له

ــام     - ٤ ــسكو أكــدت يف إعالهنــا لع ــال إن منظمــة اليون وق
ــايف،   ١٩٦٦ ــوع الثقـ ــشأن التنـ ــن   ا بـ ــة مـ ــل ثقافـ ــزاز بكـ  العتـ
 وشددت علـى أن التنـوع الثقـايف يـشكل جـزءا مـن               ،الثقافات

 اململكـة  وتقوم املرأة يف     .تراث اجلنس البشري وينبغي احترامه    
بــدور رئيــسي يف األســرة؛ ويــتعلم األطفــال  العربيــة الــسعودية 

بشأن احليـاة مـن منظـور الـشريعة، الـيت تعطـي املـرأة والرجـال            
وتـستند العالقـة بـني      . حقوقا ومسؤوليات وواجبات متـساوية    

. اجلنسني إىل املودة واحلب وتليب غرضـا سـاميا وهـو اإلجنـاب            
 التشريعات الالزمـة واُتخـذت تـدابري لـضمان          وقد ُسنَّت مجيع  

ســيادة التــوازن والتكامــل يف احليــاة االجتماعيــة، ولــو أنــه قــد   
ــة للـــسلوك الفـــردي والظـــروف    ــه بقـــصور نتيجـ توجـــد أوجـ

 .والتقاليد والعادات
وأردف قائال إنه قد مت إحراز تقدم كبري يف الـسنوات            - ٥

 خـــالل األخـــرية، فيمـــا يتعلـــق حبقـــوق اإلنـــسان للمـــرأة مـــن  
ويعــد التحــول .  يف جمــاالت كــثرية الــيت جــرت اإلصــالحات

 ١٩٣٢الذي حتقق منذ تأسيس اململكة العربية الـسعودية عـام           
قــادة الدولــة علــى حيــرص و.  بغــريه املقارنــةعنــدإجنــازا قياســيا 

كانة املرأة وزيـادة دورهـا يف إطـار فلـسفي إسـالمي             مب االرتقاء
 يفلـيم، كمـا يتجلـى       رى التشديد على التع   جيو. واضح وعادل 

اإلحصاءات املعروضة على اللجنة، نظرا ألنـه ميكِّـن املـرأة مـن       
القيــــام بوظائفهــــا ومــــسؤولياهتا الــــصحيحة، والــــدفاع عــــن  

وأردف قائال إن التقرير يشري إىل منجزات بلده منذ          . حقوقها
انضمامه إىل االتفاقية، وبالرغم من تلـك التغـيريات، حرصـت           

ــة ع   ــى احملافظ ــادة عل ــربامج     القي ــداد ال ــد إع ــد عن ــة البل ــى هوي ل
وقال إنه يتطلع إىل إجراء حـوار مباشـر وبنـاء حيقـق             . واخلطط

 .األغراض املشتركة للجنة ولبلده
):  العربيــــة الــــسعوديةاململكــــة (الــــسيدة اليوســــف - ٦

 أنوقالـت   . الـة املـرأة   حب املتعلقـة لتطـورات   لعرضت حملـة عامـة      
راض يف الوقـت الـراهن       خمتلفة قيد االستع   قواننيهناك مشاريع   
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مبا يف ذلـك مـشروع قـانون بـشأن تـوفري احلمايـة ضـد العنـف                  
ويف اجملـال   . املرتيل ومشروع قـانون ملكافحـة االجتـار يف البـشر          

ــسياسي  ــة     تال ــة يف كــل مــن احلكوم ــرأة وظــائف قيادي ــد امل تقل
ــاع  ــيوالقط ــشأن دور    األهل ــوطين ب ــاركت يف احلــوار ال ، وش

يف  ٣٤، شــكلت النــساء ٢٠٠٦ويف عــام . املــرأة ومــشاركتها
وتتمتــع املــرأة . املائــة مــن القــوة العاملــة يف القطــاع احلكــومي  

ــواء كموظفــ     ــيم، س ــال التعل ــة يف جم ــةباهليمن ــذا . ة أو خرجي ول
تسعى احلكومة إىل التنسيق مـع سـوق العمـل مـن أجـل تـوفري                

ــال    ــذا اجملـ ــرأة يف هـ ــة للمـ ــد زادت . فـــرص توظيـــف كافيـ وقـ
 مبقدار ثالثـة أمثـال منـذ عـام          ألهليامشاركة املرأة يف القطاع     

، وتقــوم احلكومــة بزيــادة عــدد املــنح الدراســية للنــساء ٢٠٠٠
 .من أجل الدراسة يف اخلارج

وقــــد جعلــــت احلكومــــة التعلــــيم االبتــــدائي إلزاميــــا  - ٧
وزادت . ذا الغـرض  اجلنسني وأعدت املناهج التعليميـة هلـ       لكال

 التعلـيم زيـادة     ألغـراض املخصصة  امليزانية احلكومية   اعتمادات  
 لتعلـيم الفتيـات أعلـى       رصود؛ واملبلغ امل  ٢٠٠٠ة منذ عام    كبري

ــا أن أعــداد        ــيم الفتيــان، كم ــن ذلــك املخــصص لتعل ــا م حالي
وقـــد زاد عـــدد اجلامعـــات    . التالميـــذ والتلميـــذات متقاربـــة   

ة أيضا، وحتسنت نوعية التعليم فيها وُجعلت       األهلياحلكومية و 
وفُتحـت جمـاالت    . العمـل مناهجها متسقة مع متطلبات سوق      

ــانون     ــة القـ ــا يف ذلـــك دراسـ ــات، مبـ ــة للطالبـ ــدة للدراسـ جديـ
لبحـوث والدراسـات    اوالتكنولوجيا، وأُنشئ عدد مـن معاهـد        

 عـدد الرجـال     يف الوقـت الـراهن     عدد النساء ويفوق  . التطبيقية
 للحــصول علــى درجــات جامعيــة ودراســات عليــا،  املــسجلني

 مـنح   حيـصلن علـى   اليت  كما أن هناك عدد كبري مـن النـساء الـ          
وتعمل وزارة التعليم هبمة مـن أجـل القـضاء          . دراسية خارجية 

ــة ــيم    . علــى األمي ــة لتعل ــة مراكــز حــرة متنقل وقــد أنــشأت ثالث
ــيم       ــدة لتعل ــرامج جدي ــت ب ــة، وأدخل ــاطق الريفي ــار يف املن الكب
ــشتركا بــني       ــا م ــدت هنج ــني، واعتم ــات املعلم ــار يف كلي الكب

ــربامج التع   ــوفري ال ــدو  القطاعــات لت ــصيفية للب ــة ال وأُحــرز . ليمي
 .تقدم أيضا يف جمال التعليم التقين

 ســـنة منـــذ عـــام ٢٠وقـــد زاد العمـــر املتوقـــع مبقـــدار  - ٨
رضَّــع واألطفــال دون ، واخنفــضت معــدالت وفيــات ال١٩٧٠

اخلامسة من العمر، ووفاة األمهات أثناء النفاس اخنفاضا حـادا          
لرفـاه االجتمـاعي    وقد زادت خـدمات ا    . أثناء تلك الفترة ذاهتا   

ــام    ــن    ٢٠٠٦املتاحــة لألســر يف ع ــدد أكــرب م ــدم ع ــا يق ، كم
 .اخلدمات االجتماعية إىل املرأة عن طريق اجلمعيات املدنية

نـه  أقـال   ):  العربية الـسعودية   اململكة (الدكتور املنيف  - ٩
 مل يكـــن ُيعتـــرف بـــالعنف املـــرتيل بوصـــفه ٢٠٠٠حـــىت عـــام 

 لـى  عيف هـذا الـصدد  تفرقة مشكلة، وانصبت التقارير القليلة امل   
وبالتـايل فلـم يكـن هنـاك إال اسـتجابة      . إساءة معاملـة األطفـال   

ومنـذ ذلـك    . ضئيلة أو تشريعات قليلة على املستوى احلكومي      
الوقــت، أدت تقــارير وســائط اإلعــالم عــن حــاالت العنــف       
املرتيل إىل توجبه اهتمام اجلمهور إىل تلـك القـضية، وأدت إىل      

نتــشار بــني فئــات   االذلــك عــن أمنــاط    مبــا يف حبــوثإجــراء 
 . معينةاجتماعية

تـصدي  مـن أجـل ال    ، ُبـذلت جهـود      ٢٠٠٤ومنذ عام    - ١٠
للعنــــف املــــرتيل ضــــد املــــرأة وخصــــصت وزارة الــــشؤون      

حمافظــة  ١٣االجتماعيــة مــوارد للجــان احلمايــة االجتماعيــة يف 
 احلاجـــة إىل نـــشوءوقـــد أدت زيـــادة الـــوعي إىل .  اململكـــةيف

 املنظمـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان املنـشأة           وشـرعت . اخلدمات
ــام  ــشكلة  ٢٠٠٤ع ــك امل ــصدي لتل ــام . ، يف الت  ٢٠٠٥ويف ع

وضعت النساء برناجمـا وطنيـا لـسالمة األسـرة، أدى إىل زيـادة           
الوعي كما أدى إىل تدريب فنيني يف خمتلـف اجملـاالت ومكَّـن              
املرأة مـن تثقيـف الرجـل بـشأن حقـوق املـرأة وبـشأن مـشكلة                 

 .رتيلالعنف امل
 قبـــل عـــام يعامـــل كـــان العنـــف املـــرتيلعلـــى حـــني و - ١١

ــة ٢٠٠٠ ــ حال ــو ة، حبال ــستوى اجملتمــع    فه ــى م ــاجل اآلن عل يع
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ومنذ وقت قريب جدا، أنـشأت وزارة الـصحة مراكـز           . احمللي
ــة     ــة االجتماعي ــرتبط بلجــان احلماي ــة األســرة ت وأدخــل . حلماي

، حمــاكم ٢٠٠٧النظــام القــضائي اجلديــد الــذي أُنــشئ عــام      
ــساء علـــى املـــساعدة عـــن طريـــق    األ ــرة، وزاد حـــصول النـ سـ

ــشفيات ــسبة   . املستــ ــة بالنــ ــور اإللزاميــ ــن األمــ ــد اآلن مــ ويعــ
لألخصائيني اإلحصائيني اإلبالغ عـن حـاالت إسـاءة املعاملـة،           

وبـالرغم مـن   . ولذا فـستكون اإلحـصاءات متاحـة عمـا قريـب        
أنــه يلــزم القيــام باملزيــد مــن األعمــال، إال أنــه قــد أُحــرز تقــدم  

 .كبري
 

 ٦ إىل ١املواد 
التقريـر الـصريح واملـستنري،       أن   قـال : السيد فلنترمـان   - ١٢

ــيريات    ــبني التغـ ــتهاللية تـ ــروض االسـ ــردود والعـ إىل جانـــب الـ
ــيت حتــدث يف   ــسعودية اململكــةالكــبرية ال ــة ال وأضــاف .  العربي

احلكومــــــــة يف ردودهــــــــا علــــــــى قائمــــــــة القــــــــضايا      أن
)CEDAW/C/SAU/Q/2/Add.1(ــرت أن حتفظ ــام  ، ذكـ ــا العـ هـ

علــى االتفاقيــة ال يــؤثر علــى لُــب ذلــك الــصك، وأن الــشريعة  
متفقة مع االلتزامات الواردة يف املبـادئ العامـة لالتفاقيـة؛ وأن            
الــتحفظ هــو جمــرد تــدبري احتــرازي ضــد أي تفــسريات حمتملــة 
ــسارية يف     ــة الـ ــام القانونيـ ــع األحكـ ــارض مـ ــد تتعـ ــة قـ لالتفاقيـ

مــن التوصــيات العامــة  وتــساءل عمــا إذا كانــت أي  . اململكــة
 املاضـية، والـيت تفـسر    ٢٥اليت اعتمدهتا اللجنة يف السنوات الــ       

بــشكل إضــايف التزامــات الــدول األطــراف، ميكــن اعتبارهــا       
.  العربيــة الــسعوديةاململكــةمتعارضــة مــع القــوانني الــسائدة يف 

نه ال يرى حاجة إىل اإلبقاء على التحفظ، وأعرب عـن           أوقال  
 .احلكومة يف سحبهاألمل يف أن تنظر 

هنـا تـشعر باالرتيـاح إذ تالحـظ         أ  قالـت  :السيدة باتن  - ١٣
 العربيـة   اململكـة  جزءا مـن القـانون احمللـي يف          باتتأن االتفاقية   
ــسعودية ــوم ملكـــي     الـ ــصديق عليهـــا مبرسـ ــه قـــد مت التـ . ، وأنـ

والتمــست معلومــات بــشأن احملكمــة أو القــضايا اإلداريــة الــيت  

 وخاصــة يف ســياق إنــشاء حمــاكم    ســتند فيهــا إىل االتفاقيــة،  ا
جديدة، مبا يف ذلك حمـاكم األسـرة، وتـساءلت عمـا إذا كـان               
ســـيجري تـــوفري تـــدريب منـــهجي بـــشأن نطـــاق االتفاقيـــة       

ــضاء   ــية ألعـ ــا األساسـ ــازوأحكامهـ ــضائي ومـــ اجلهـ ي وظف القـ
 .القانون إنفاذ
أنــه قــد مت مــؤخرا َســْن قــانون جديــد    قائلــة وأردفــت - ١٤

 يف مشاريع قوانني بشأن العنـف       لك، كذ للعمل، وجيري النظر  
وتساءلت عما إذا كـان جيـري اختـاذ         . املرتيل واالجتار يف البشر   

تـــدابري لزيـــادة وعـــي املـــرأة حبقوقهـــا يف إطـــار تلـــك القـــوانني 
 .، أو كان من املتوخى ذلكاجلديدة

وأضافت أنـه سـيكون مـن املفيـد معرفـة املزيـد بـشأن                - ١٥
 ةعرفــم املنــاطق الريفيــة، و محلــة حمــو األميــة، مبــا يف ذلــك يف    

الطريقــة الــيت ميكــن هبــا جعــل املــرأة علــى وعــي باخلــدمات        
 .االجتماعية املتاحة واملمولة بسخاء

وأشارت إىل أن التقرير نـوقش مـع مستـشارات لـدى         - ١٦
مل يقـــدم إىل اجمللـــس، وتـــساءلت جملـــس الـــشورى، بيـــد أنـــه  

ار الـذي   إذا كان الوفد سيقدم إىل اجمللس تقريرا عن احلـو          عما
تعليقـات اخلتاميـة بغيـة إشـراكه      الفـضال عـن     أجراه مـع اللجنـة      

 .تنفيذها يف
التقريـر تـضمن     أن   قالـت : سيلفا  تافاريس دا  ةالسيد - ١٧

تأكيــدات قويــة بــدعم محايــة حقــوق املــرأة؛ فهنــاك إشــارة يف   
ــصفحة  ــرأة يف  ٤٢ال ــه إىل أن امل ــسعودية  اململكــة من ــة ال  العربي

ــة الكاملــة لــدى بلــوغ ســن الرشــد   تتمتــع بالــصالحية القانو ني
وباملسؤولية القانونية فيما يتعلق مبمارسـة مجيـع احلقـوق، مثـل            

. احلق يف متلك املمتلكات أو التصرف فيها، ويف إبـرام العقـود           
وإزاء هــذه التأكيــدات، فإهنــا تــود أن تعــرف إن كــان للمــرأة   
احلرية يف ممارسة مجيـع املهـن، ومتابعـة أي جمـال دراسـي، ويف           

 بــأي معهــد تعليمــي، ويف الــسفر أو احلــصول علــى   تــسجيلال
، ويف اختـــاذ القـــرارات املتعلقـــة ليهـــاجـــواز ســـفر، دون إذن و
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 عن حاالت العنف املـرتيل،      سلطات الشرطة  بصحتها، وإبالغ 
 .وإنشاء املنظمات غري احلكومية، ذات الصالت باخلارج

هنـا تـود أن تعـرف إن كانـت          أقالـت   : السيدة مايولو  - ١٨
ــاال ــسويتها عامــة بــصورة وديــة    جتــريت العنــف املــرتيل  ح  ت
 احملاكم؛ ويف تلك احلالـة األخـرية، فإهنـا سـتكون ممتنـة              أمام أو

 عـدد تلـك احلـاالت، وعـن نتـائج           عـن للحصول علـى بيانـات      
 .احملاكمات واألحكام الصادرة

 أنــه لــيس مــن اجللــي كيــف ال يتمتــع    قائلــةوأردفــت - ١٩
 يف املــرياث؛ وأهنــا ال تفهــم  الرجــال والنــساء حبقــوق متــساوية 

 حيـث مل تعـد     ،يدعو أن يرث الرجل ضعف مـا ترثـه املـرأة           ما
 .املرأة قعيدة املرتل وميكنها العمل للمسامهة يف ميزانية األسرة

ــسيدة شــن  - ٢٠ ــام : ال ــت أن نظ ــة وقال ــى  الي ــذكور عل  ال
، بغض النظر عن عمرهن، يتحكم يف كـل جانـب مـن             اإلناث

ن للمرأة أن تدرس أو تلتمس الرعايـة       فال ميك . جوانب حياهتن 
الـصحية، أو العمــل، أو الـزواج، أو ممارســة التجـارة، أو حــىت    

.  الـذكر  وليهـا  خـدمات اإلسـعاف دون موافقـة         االستفادة مـن  
 تـود أن تعـرف األسـاس القـانوين لـذلك النظـام،              أردفت أهنـا  و

ــى     ــنص عل ــانون ي ــاك أي ق ــا إذا كــان هن ــةالوال ضــرورةوم . ي
لمـرأة احلـق    لمن اجللي بصفة خاصـة إن كـان         وقالت إنه ليس    
يهــا، ل بــشأن العنــف املــرتيل دون موافقــة و وىيف التقــدم بــشك

 ذاتــه يــسيء   يلومــا هــو ســبيل االنتــصاف هلــا إذا كــان الــو      
ــال العنـــف    ــلطته، أو يرتكـــب عمـــال مـــن أعمـ ــتخدام سـ . اسـ

ــرى أي تعــارض بــني نظــام      ــد ي ــساءلت عمــا إذا كــان الوف وت
 .قية الذكر وبني االتفااليةو

تكلمت بصفتها عـضوا يف اللجنـة، فـسألت         : الرئيسة - ٢١
الوفد إن كان يستطيع تقدمي أمثلة حمددة حلاالت ال يتفق فيهـا        

 فمـا هـي   ،القانون احمللي مع االتفاقية، وإذا كان األمـر كـذلك       
الطريقة اليت تتم هبا معاجلة تلك القضايا وما هو القانون الـذي       

 .تكون له السيادة

قــال أن ):  العربيـة الـسعودية  اململكـة  (اجملـاجي  الـسيد  - ٢٢
 العام للمملكـة العربيـة الـسعودية علـى االتفاقيـة يـشري              التحفظ
 احملتمـل بـني أي حكـم يف االتفاقيـة وبـني مبـادئ               ضارعإىل الت 

ــُسنة    يف وتؤخــذ. القــانون اإلســالمي، القــائم علــى القــرآن وال
. سـالمي  تفسريات القانون ملختلـف مـذاهب الفقـه اإل         االعتبار

. كما أن قانون األحوال الشخـصية مـستمد أيـضا مـن القـرآن             
أن قـائال   وأردف  . حالة حبالة  ضارع يف أوجه الت   احملاكم نظرُتو

حكومة بلده بـسبيلها إىل إنـشاء فريـق علمـي رفيـع املـستوى،               
 خمتلـف املـذاهب الفقهيـة، لتـدوين مجيـع أحكـام القـانون          ضمي

ة، ولتوضـــيح تطبيـــق اإلســـالمي املتعلقـــة بـــاألحوال الشخـــصي
 .الشريعة واالتفاقية

قالـت  ):  العربية الـسعودية   اململكة (السيدة العصيمي  - ٢٣
ألخــذ  العربيــة الــسعودية اململكــةهنــا تــود أن يــزور األعــضاء  أ

وأضـافت أن   . فكرة مباشرة عن التقدم الذي حيدث يف اجملتمع       
حالــة توظيــف املــرأة قــد تغــريت بــصورة كــبرية، بيــد أن هــذا   

ــا ال  مين مل ــن أداء واجباهت ــا م ــةعه ــرأة   . ديني ــشجع اإلســالم امل وي
لقـد كانـت خدجيـة، زوجـة الـنيب          كسب املال والعمل؛ و    على

ــد،  ــل التجــاري  حمم ــارس العم ــرأة مــن    .مت ــل امل ــع العم  ومل مين
 .أسرهتا رعاية
والــشريعة مقبولــة مــن أغلبيــة اجملتمــع، وجيــب فهــم        - ٢٤

لقــــانون الـــتحفظ علــــى االتفاقيــــة يف ضــــوء هــــذا؛ ويــــدعم ا 
 .اإلسالمي حقوق املرأة وال ينتقص منها بأي حال

نـه  أقـال   ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة  (السيد احلسني  - ٢٥
 تقـدمي التقريـر إىل جملـس الـشورى، فـإن اجمللـس قـد                رغم عدم 

وستقدم تعليقات اللجنـة وتوصـياهتا النامجـة        . شارك يف إعداده  
وإىل اهليئـــات عـــن االجتمـــاع احلـــايل، إىل اجمللـــس بالتأكيـــد،  

 .األخرى ذات الصلة أيضا
 أن  قـال ):  العربية الـسعودية   اململكة (الدكتور مججوم  - ٢٦

، وقـد حتقـق تقـدم       ١٩٦٠التعليم العام متاح للفتيات منذ عام       
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ــذ ذلـــك الوقـــت   ــبري منـ ــات . كـ ــم الطالبـ ــة يف ،ومعظـ  وخاصـ
 واإلنـــسانيات، ربيـــةاجلامعـــات، يتـــابعن الدراســـة يف جمـــال الت

عـي يف ضـوء اجلهـود الـيت تبـذهلا احلكومـة لتلبيـة               بالشكل الطبي 
. الطلــب املتزايــد علــى املعلمــني، وال ســيما يف املنــاطق الريفيــة 

ــوارد كــبرية لتعزيــز تعلــيم        ــد خصــصت احلكومــة أيــضا م وق
الفتيات، وقد جتـاوزت تلـك املـوارد امليزانيـة املخصـصة للبـنني        

 .طوال السنوات األربع املاضية
ن بعـــض جمـــاالت التعلـــيم، مثـــل وتـــستثىن النـــساء مـــ - ٢٧

وليس هذا مسألة حظر، وإمنا ألن األبواب مغلقـة         . اجليولوجيا
ن مل تكـن هنـاك فرصـة للمـرأة          لـئ وبالرغم من ذلـك، ف    . دوهنن

فلقــد لدراسـة القــانون أو اهلندســة منــذ سـنوات قليلــة مــضت،   
بــدأت ثــالث جامعــات تفــتح أبواهبــا وأُتيحــت املــنح الدراســية 

 .لة دراستهن يف تلك اجملاالتلكي يتمكن من مواص
 أن  قـال ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيد احلـسني     - ٢٨

كـــثريا مـــن النـــساء الـــسعوديات ســـافرن إىل أوروبـــا لدراســـة  
 .القانون رغبة منهن يف الدراسة يف اخلارج

قالـت  ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيدة اليوسف    - ٢٩
وقـد  . عـي حبقـوقهن   كـل النـساء الـسعوديات علـى و     لـيس هأنـ 

ــسنوات األخــرية     ــة يف ال ــادة التوعي ــة لزي ــة محل ــدأت احلكوم . ب
وهناك قناة تلفزيونية خاصة تـسعى إىل نـشر املعلومـات بـشأن             

ــرأة و ــاقش  حقـــوق املـ ــاملرأة تنـ ــة بـ ــة يف ،القـــضايا املتعلقـ  حبريـ
وتعمل املنظمـة الوطنيـة حلقـوق اإلنـسان مـن           . وسائط اإلعالم 

 . املسائلأجل زيادة الوعي بشأن تلك
ــصاري   - ٣٠ ــدكتورة األن ــسعودية اململكــة(ال ــة ال ):  العربي
كثريا من النساء، وهي من بينهن، ميارسـن حقـوقهن           أن   قالت

.  العربيــة الــسعوديةاململكــةبالكامــل ويــؤدين أدوارا خمتلفــة يف 
 مــن بعــض  بــل يتجــاوز وهــي تــرى أن جمتمــع بلــدها يفــي،     
 .ةالنواحي، االلتزامات الواردة يف االتفاقي

نه فيما يتعلق باحلق يف احلـصول علـى         أوأضافت قائلة    - ٣١
الرعاية الطبية، فإن مراكـز الرعايـة الـصحية األوليـة يف متنـاول        

 يف املائـة مـن   ٩٩وتبني اإلحصاءات أن حوايل . اجلميع بالفعل 
وميكــن للمــرأة  . الــسكان حيــصلون علــى اخلــدمات الــصحية    

ــن   ــتفادة م ــسها  االس ــك اخلــدمات بنف ــا  ،تل ــها اختــاذ  ميكم كن
 مبـا يف ذلـك      ،القرارات بنفـسها بـشأن القيـام بـإجراءات معينـة          

بـصورة  م  يفهـ  اليةوأردفت أن شرط الو   . اإلجراءات اجلراحية 
 . وليس له أساس قانوينئةخاط
. احلق يف مباشرة عملـها التجـاري      باملرأة أيضا    وتتمتع - ٣٢

والواقـــع أن عـــدد النـــساء مـــن صـــاحبات املـــشاريع آخـــذ يف   
ــ ــك      االزدي ــا يف ذل ــن، مب ــن امله ــة م ــردة يف طائف ــصورة مط اد ب

وتـستطيع املـرأة    . تصميم اجملوهرات، وفن التجميل وغري ذلك     
ل علــى جــواز ســفر؛ ومعظــم النــساء  وصاحلــالــسفر بنفــسها و

مــن مــرافقني هلــن األعــضاء يف الوفــد قــد ســافرن دون صــحبة  
ومرنــــة؛ ومتهــــد تنظيميــــة ومــــسألة اإلذن بالــــسفر . الرجــــال

ليت حتدث باجملتمع السبيل لإلصـالح يف هـذا الـصدد           التغريات ا 
. وكــثري مــن النــساء لــديهن إذن دائــم بالــسفر بنفــسهن . أيــضا

 بأن اللجنة سـتندهش وُتـسر مـن جـراء اخلطـوات             ةوهي مقتنع 
 يقــدم الوفــد   عنــدما األخــرى الــيت حققتــها املــرأة الــسعودية      

 .املقبل تقريره
قـال أن  ): ودية العربيـة الـسع  اململكـة (الـسيد اجملـاجي    - ٣٣
 جيــب أن  قــائمونانقــل مــشروع قــانون أو مــشروع تعــديل أي

 العربية  اململكةيأخذ يف االعتبار االتفاقيات الدولية اليت تكون        
وتتخذ خطوات إلعـادة تـدريب القـضاة        . طرفا فيها السعودية  

ية يف جمال التعلـيم،     الوفيما يتعلق بالو  . يف ضوء تلك الصكوك   
ــق ومبوجــب القــانون،  . ألطفــال فقــط  هــذا النظــام علــى ا ينطب

وإذا انُتهــك . تتمتــع املــرأة بــاحلق يف مباشــرة أعماهلــا التجاريــة 
ــها التقـــدم بـــشكوى إىل احملـــاكم   ويـــنص . ذلـــك احلـــق، ميكنـ

القانون على احلق الكامـل للمـرأة يف التقـدم بـشكاوى، مبـا يف            
 زوجها، أو أبيها، أو أي قريـب        سواء كان  - وليهاذلك ضد   
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ــر  ــاآخـ ــة  يف - هلـ ــاءة املعاملـ ــاالت إسـ ــانون  . حـ ويـــضمن القـ
. األساســي للحكــم املــساواة بــني الرجــل واملــرأة أمــام القــانون 

 العربيـة الـسعودية   اململكـة ويتمتع مجيع املـواطنني واملقـيمني يف     
 .باحلق يف التقاضي

قالــت ):  العربيــة الــسعوديةاململكــة(الــسيف  ةالــسيد - ٣٤
س ومؤسسات التعلـيم    إنه جيري تدريس حقوق املرأة يف املدار      

. العايل، حيث تتقلد املرأة وظائف قيادية يف كـثري مـن امليـادين       
ويــتم إبــالغ النــساء حبقــوقهن حــىت يف املنــاطق الريفيــة النائيــة،  

وتــؤدي االجتماعــات . ة أيــضااألهليــويف املؤســسات العامــة و
 .اليت تعقدها النساء أيضا إىل زيادة الوعي حبقوق اإلنسان

 أن قــال):  العربيــة الــسعوديةاململكــة(دلق الــسيد اهلــ - ٣٥
ــشاء        ــه الرجــل يف إن ــع ب ــذي يتمت ــنفس احلــق ال ــع ب ــرأة تتمت امل

وعلـى الـرغم مـن أن تلـك املنظمـات           . وتسجيل منظمة خريية  
 العربيـــة اململكـــةلـــيس هلـــا احلـــق يف تـــوفري اخلـــدمات خـــارج 

ــسعودية ــشجيعها  الـ ــري تـ ــات   ، جيـ ــع املنظمـ ــاون مـ ــى التعـ علـ
من أجل االستفادة مـن أفـضل ممارسـاهتا، ولتمثيلـها يف        الدولية

 .احملافل الدولية
ــوتيكول  - ٣٦ ــسيدة شــ ــوم  أن قالــــت: الــ  “اإلذن”مفهــ

 اململكــةأساســي ملناقــشة احلقــوق املتــساوية للرجــل واملــرأة يف  
وأضــافت أهنــا تــود أن تعــرف املزيــد بــشأن . العربيــة الــسعودية

 االتفاقيـة وعـن حقـوق     عنالطريقة اليت يتم هبا نشر املعلومات       
املرأة بصفة عامة، يف ضوء معدالت األمية املوجـودة يف بعـض            

 يف  احلـصول  وأردفت أنه سيكون مـن املفيـد      . قطاعات اجملتمع 
التقرير املقبل، على معلومات بشأن حاالت حمددة قامت فيهـا    

كمـا سـتكون    . النساء بتقدمي شكاوى تتعلـق بانتـهاك احلقـوق        
 .تفاقية مفيدة أيضااإلحصاءات بشأن نشر اال

واستطردت قائلة إهنا مل جتد أي معلومـات يف التقريـر            - ٣٧
اهليكـل الـوطين أو اآلليـة       ب تتعلـق أو الردود على قائمة القـضايا       

 ذلـك يـشمل     وإن كان الوطنية للنهوض باملرأة أو مسؤولياهتا،      

تنــسيق األنــشطة لتنفيــذ االتفاقيــة، وإعــداد الــسياسات العامــة،  
 .تلك األنشطة والسياساتورصد وتقييم 

فهـم أن الوفـد   تهنـا   أقالـت   :  شـيلنغ  - شوب   ةالسيد - ٣٨
حقوق املرأة مماثلـة حلقـوق الرجـل، بيـد أن االتفاقيـة              أن   يقول

ــق باملــساواة يف احلقــوق   ــزم إيــضاح معــىن   . تتعل تكامــل ”ويل
 .يف ضوء االتفاقية“ احلقوق
وأردفــت قائلــة إنــه نظــرا لعــدم وجــود أســاس قــانوين    - ٣٩
لرجـل علـى املـرأة، فإهنـا تتـساءل عمـا إذا كـان               ا واليـة فهوم  مل

وإذا كـان يـتعني علـى النـساء         . ذلك املفهـوم يـستند إىل الـدين       
حىت من ذوات التعليم العايل مثل األعضاء يف الوفد، احلـصول           

 فإهنا تـود أن تعـرف   على إذن من أزواجهن ملباشرة أنشطتهن،    
 .ء املناطق الريفيةحالة النساء األقل منهن تعليما أو نسا

ــسيدة شــن  - ٤٠ ــود أن تعــرف إن كانــت   : ال قالــت إهنــا ت
ــة        ــة أو هيئ ــة حكومي ــي هيئ ــسان ه ــوق اإلن ــة حبق ــة املعني اللجن

نفـذة الرئيـسية لالتفاقيـة،      اهليئـة امل  هـي   مستقلة، وما إذا كانـت      
ــان  ــعوإن كــ ــهاكاتاال بــــشأنها تلقــــي شــــكاوى بوســ  ،نتــ

هنــا أ وقالــت . العامــة تغــيريات يف الــسياساتجراء بــإاإللــزام أو
ستكون مهتمة أيضا مبعرفة القضايا املتعلقة بـاحلقوق املتـساوية          

 وكــم عــدد أعــضائها مــن  ،للمــرأة الــيت عرضــت علــى اللجنــة 
الوفـد قـد أشـار إىل إنـشاء     كـان  ن إنـه و أوأخريا قالت  . النساء

ــان      ــا إذا كــ ــساءل عمــ ــا تتــ ــة، فإهنــ ــات خرييــ ــاك منظمــ هنــ
ــوم ــري احلك   مفهــ ــات غــ ــي للمنظمــ ــة يف حقيقــ ــةوميــ  اململكــ
 .السعودية العربية
طلبـت مزيـدا مـن املعلومـات بـشأن          : السيدة نيوباور  - ٤١

شؤون املــرأة، وبالــذات عــن   بــ املعنيــةاللجنــة الوطنيــة العليــا   
تكوينها والطريقة اليت يتم هبا تعـيني أعـضائها، وعمـا إذا كـان            

 والطريقـة الـيت   ،هناك متثيل متـساو للرجـال والنـساء يف اللجنـة        
 .م هبا رصد تنفيذ خطة عملهايت
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قـال أن   ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيد احلـسني     - ٤٢
 املعنيـــة حبقـــوق اإلنـــسان هـــي هيئـــة حكوميـــة، وهـــي اللجنـــة

تزال يف السنة األوىل مـن مباشـرة أعماهلـا، حتـت املـسؤولية                ال
ويتمثل غرضـها   . املباشرة للملك باعتباره رئيسا جمللس الوزراء     

قصي ورصد انتهاكات حقوق اإلنسان، وفـرض       الرئيسي يف ت  
وباإلضـافة إىل   . العقوبات، وتوفري املساعدة القانونية للـضحايا     

ذلك، تصدر تقريرا سنويا عـن االنتـهاكات وتنـشر معلومـات            
وهــي تقــوم يف الوقــت احلاضــر بإعــداد  . عــن حقــوق اإلنــسان

ــامج للعمــل   ــة  برن ــوعي باالتفاقي ــادة ال ــستقبل  لزي  ســينفذ يف امل
واللجنة اليت ختـضع لـسلطة جملـس الـوزراء، مـسؤولة            . بالقري

عن تنفيذ مجيع صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة، مبـا يف ذلـك              
االتفاقية، وعن اسـتعراض التـشريعات مـن أجـل مواءمتـها مـع              

وهــي مــسؤولة أيــضا عــن نــشر املعلومــات  . الــصكوك الدوليــة
وســيحتفظ بعــدد مــن األمــاكن احملــددة يف     . بــشأن االتفاقيــة 

 .نة لكي تشغلها النساءاللج
قالــت ):  العربيــة الــسعوديةاململكــة(الـسيدة الــدخيل   - ٤٣
هنا عضو يف اللجنـة وتقـع عليهـا مـسؤولية اسـتعراض طلبـات               أ

ــة وأضــافت. العــضوية ــه  قائل ــة  مبــا أن ــزال حديث ــة ال ت أن اللجن
العهد نسبيا فإن التقرير املقبل سيتـضمن مزيـدا مـن املعلومـات             

 . ذلك إحصاءاتبشأن أنشطتها، مبا يف
نـه  أقـال   ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيد اجملاجي    - ٤٤

عــضو يف اللجنــة الوطنيــة املعنيــة حبقــوق اإلنــسان، وهــي هيئــة  
ــة       ــذ احلكوم ــل يف رصــد تنفي ــة حمــددة تتمث ــستقلة ذات مهم م

.  الدوليـة واإلبـالغ عـن االنتـهاكات        لصكوك حقوق اإلنـسان   
 كـــثري غريهـــا مـــن ة واحـــدة مـــناللجنـــة الوطنيـــوتعـــد تلـــك 

 .املنظمات غري احلكومية
ــة داخــل      - ٤٥ ــني الوالي ــز ب ــه ينبغــي التميي ــائال إن وأردف ق

 يفــسرهاألســرة، وهلــا أســاس قــانوين، ومفهــوم القوامــة، الــذي 

ة بطريـــق شـــىت وال تـــشمله أيـــة  العديـــد مـــن املـــذاهب الدينيـــ 
 .قانونية أحكام
 أن  لقـا ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيد احلـسني     - ٤٦

ــة الــسعودية اململكــة قــد أحــرزت أكــرب تقــدم ميكــن أن    العربي
رزه أي بلد عريب فيما يتعلق بالقضاء على األمية عـن طريـق             حي

ــد أن وســائط اإلعــالم      ــيم، بي االســتثمار الكــبري يف جمــال التعل
ولدى وزارة التخطيط وحـدة     . تعطي صورة غري دقيقة للحالة    

ــا جلمــع إحــ      صاءات بــشأن إحــصائية وميكنــها زيــادة جهوده
التقارير املتعلقة بانتهاكات حقوق اإلنسان والقـضايا املنظـورة         

 .أمام احملاكم
وفيمــا يتعلــق باآلليــات الوطنيــة ملعاجلــة قــضايا املــرأة،    - ٤٧

فإن املسؤولية عن ذلك تقع على الوزارات املعنية مبـا يف ذلـك             
 .وزارة التعليم ووزارة الصحة

ــصاري   - ٤٨ ــدكتورة األن ــسعودية اململكــة(ال ــة ال ):  العربي
هنــا عــضو يف اجلمعيــة الوطنيــة حلقــوق اإلنــسان، وهــي  قالــت أ

ــام    ــشئت ع ــستقلة أُن ــة   . ٢٠٠٤منظمــة م ــضم تلــك اجلمعي وت
تتعلــق (أربــع جلــان تغطــي التعلــيم والبحــوث وقــضايا األســرة   

وتبلــغ نــسبة   . والــشكاوى ) بــاملرأة والطفــل بــصورة رئيــسية    
.  يف املائـــة٢٥نـــساء حـــوايل  الالـــشكاوى الـــيت وردت مـــن   

ــالغ عــددهم بــني أعــضاء اجلمعيــ  ومــن  عــضوا، هنــاك ٤٠ة الب
ــة    ١٠ ــة ثالثـــ ــساء؛ ومثـــ ــذي   نـــ ــسها التنفيـــ ــاكن يف جملـــ أمـــ

 .للنساء حمجوزة
أشـــارت إىل أن اجلمعيـــة الوطنيـــة حلقـــوق : الرئيـــسة - ٤٩

اإلنــسان املنــشأة مبوجــب مبــادئ بــاريس ميكنــها تقــدمي تقريــر   
 .منفصل إىل اللجنة

تساءلت عـن الطريقـة الـيت ميكـن هبـا           : منتلالسيدة بي  - ٥٠
لإلصالح اهليكلي للنظام القضائي أن يؤثر على حـصول املـرأة          
علــى العدالــة، مبــا يف ذلــك يف املنــاطق الريفيــة؛ وعلــى معاجلــة   
ــزواج؛    ــار الــ شــــكاوى العنــــف املــــرتيل واالغتــــصاب يف إطــ
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وأضـافت أن بلـدها، الربازيـل،       . والوصول إىل مراكز الـشرطة    
كـز للـشرطة خمصـصة للنـساء تـسهيال لقيـامهن بتقـدمي              أقام مرا 

 .الشكاوى، وهذه مبادرة قد ترغب احلكومة يف النظر فيها
ــشؤون     - ٥١ ــأن وزارة ال ــد ب ــيت تفي ورحبــت باملعلومــات ال

وأردفـت أنـه يلـزم    . االجتماعية تعد قانونا بشأن العنف املـرتيل      
 .احلصول على مزيد من التفاصيل بشأن أحكامه الرئيسية

ــيمز - ٥٢ ــة  أن قالـــت: الـــسيدة سـ  مليـــون مـــن ١,٥حالـ
 العربيــة اململكــة األجانــب يف العــاملني يف جمــال اخلدمــة املرتليــة

ــذين ال الــسعودية  . يــشملهم قــانون العمــل تــدعو إىل القلــق  ال
وأضافت أنه من املؤكد أن بعضهم يعامـل معاملـة جيـدة، بيـد         
أن غريهــم خيــضع لــساعات عمــل وظــروف تنتــهك حقــوقهم   

ا تــود أن تعــرف كــم مــن  وأردفــت أهنــ. سانية وكرامتــهماإلنــ
ــل حمــاكم العمــل،   الــصلة مت النظــراحلــاالت ذات   فيهــا مــن ِقَب

إذا كـان لـدى احلكومـة أيـة إحـصاءات بـشأن انتـهاكات                وما
األنظمة املتعلقـة بظـروف العمـل، ومـا إذا كانـت قـد أُجريـت               

 .أية حبوث بشأن تلك الظاهرة
 باعتبارهــا مواطنــة مــن بلــد هنــاأقالــت : الــسيدة جــرب - ٥٣

 منطيـة سـلبية     أفكـار عريب، تفهم أن تلك اجملتمعـات تعـاين مـن           
تـــؤثر يف صـــورهتا يف اخلـــارج، وال ســـيما فيمـــا يتعلـــق بـــدور  

 أفكــاروأهنــا تــود أن تــسمع مــا يعتــربه الوفــد مبثابــة   . الــشريعة
والطريقـة   العربيـة الـسعودية      اململكةمنطية سلبية عن اجملتمع يف      

أنـه رمبـا ميكـن      قائلة  وأردفت  . م هبا التغلب على ذلك    اليت يعتز 
اســـتخدام املنظمـــات غـــري احلكوميـــة املنـــشأة مبوجـــب قـــانون 

مـع  و. املنظمات اخلريية كـأداة ملواجهـة تلـك الـصورة الـسلبية           
ــتعني  ال ذلـــك  ــزال يـ ــروجيـ ـــ   اخلـ ــشة ب ــن تلـــك املناقـ ة صورمـ
 خاصة فيما يتعلـق مبفهـومي    ، و عن حالة املرأة يف البلد     واضحة
 .والقوامة الوالية
 أن قــال):  العربيــة الــسعوديةاململكــة(الــسيد الــدهان  - ٥٤

وزارة العمل أصدرت عددا مـن األنظمـة واملراسـيم مـن أجـل              

واألفـراد الـذين    . العاملني يف جمال اخلدمـة املرتليـة      محاية حقوق   
يتبني أنه مذنبون بانتهاك تلك األحكام وذلك يف مجلـة أمـور،            

ــال مل ــات  بتعريـــضهم العمـ ــون لعقوبـ ــسانية يتعرضـ ــة ال إنـ عاملـ
ــة    وخيــضع اآلن. شــديدة ــة املرتلي ــنظم اخلدم ــانون ي ــشروع ق  م

 تنظـيم   بـصفة خاصـة إىل    خـرباء ، ويرمـي      يقـوم بـه     الستعراض  
ــي    ــل، وسـ ــل والعامـ ــني رب العمـ ــة بـ ــجري االعالقـ   يفهداعتمـ

زارة العمـــل مـــسؤولة عـــن   وســـتكون و. املـــستقبل القريـــب 
 .تنفيذه رصد
أن املعلومات اليت أشارت إليها الـسيدة       ال   قائ وأضاف - ٥٥

  مـن العـاملني    سيمز غري صحيحة؛ فهناك أقل من مليون عامـل        
، مـن بينـهم     العربية السعودية  اململكة يف   يف جمال اخلدمة املرتلية   

 امرأة، وحيق للعاملني والعـامالت تقـدمي شـكاوى          ٤٨٢ ٠٠٠
تتعلــق بانتــهاكات حقــوقهم واحلــصول علــى ُســُبل االنتــصاف  

وميكن إحالة تلك الشكاوى إىل خمتلف جلان العمـل،        . ملناسبةا
وإىل أن يتم البـت يف  . وجمالس احملافظات، أو إىل جملس املظامل   

قضايا أولئـك العمـال، فـإن للـشاكني الـذين ال يرغبـون يف أن                
.  مــأوىاللجــوء إىليبقــوا يف خدمــة أربــاب العمــل، احلــق يف   

الـذين  اخلدمـة املرتليـة     العاملني يف جمـال     وعالوة على ذلك فإن     
يرغبـــون يف العـــودة إىل بلـــدان املنـــشأ، هلـــم كـــل احلـــق يف أن 
يطلبــوا مــن أربــاب العمــل االتــصال بالــسلطات والــشروع يف   

 .اإلجراءات ذات الصلة
أشـار إىل   ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (دلق  السيد اهل  - ٥٦

ــن   ــة   أن كــثريا م ــة املرتلي ــاملني يف جمــال اخلدم  ال يلتمــسونالع
االنتــصاف عــن انتــهاكات حقــوقهم إىل أن يعــودوا إىل بلــدان  

علــى أنــه لــضمان التــصدي لتلــك االنتــهاكات علــى . منــشأهم
النحـــو الـــسليم، تـــشجع احلكومـــة الـــشاكني علـــى االتـــصال   

وتقـيم وزارة   .  العربيـة الـسعودية    اململكةبالسلطات املناسبة يف    
ــة ومتــــدها    ــة مــــع الــــسفارات األجنبيــ العمــــل صــــالت وثيقــ

ــوق   بامل ــشأن حق ــات ب ــة    علوم ــة املرتلي ــال اخلدم ــاملني يف جم الع
 .وبشأن القنوات املناسبة لتقدمي الشكاوى
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 أن  قـال ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيد احلـسني     - ٥٧
ــة   كــثريا مــن   يفــضلون إعطــاء  العــاملني يف جمــال اخلدمــة املرتلي

 نيجوازات سفر ألرباب العمـل حلفظهـا وإن مل يكونـوا ملـزم            
 . بالقيام بذلكقانونا
ه  أنـ  قالـت ):  العربية الـسعودية   اململكة(السيدة السيف   -  ٥٨

العاملني يف جمال اخلدمـة املرتليـة        حالة   بشأنحبوث   قد أجريت 
 وُعقـدت  ، علـى مـستوى اجلامعـة     العربيـة الـسعودية    اململكةيف  

 .فائدة اجلمهور عامةملا فيه حلقات دراسية بشأن املوضوع 
نـه قـد   أيمنتـل قالـت   هته السيدة ب  وردا على سؤال وج    - ٥٩

نوقــشت منــذ فتــرة قريبــة جــدا إمكانيــة إنــشاء قــوة شــرطة         
ومن املؤكـد أنـه سيـسمح للنـساء باملـشاركة يف مثـل              . جمتمعية

تلك القـوة، وتوجـد بالفعـل ضـابطات أمـن يف اجلامعـات ويف               
 .مراكز التسوق

قـال إنـه    ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيد احلسني    - ٦٠
 النمطيـة وال سـيما تلـك املتعلقـة حبالـة            فكـار  علـى أن األ    يوافق

املرأة، ترسم صورة سلبية للمجتمعات اإلسالمية؛ ومن ناحيـة         
ــتغري بــني عــشية وضــحاها    ــإن املواقــف ال ت ــة ف ــسهيل . ثاني ولت

عمليـــة التغـــيري هـــذه فـــضال عـــن تعزيـــز صـــورة أكثـــر إجيابيـــة 
ما يف  وال ســي،لإلســالم، اختــذت احلكومــة عــددا مــن التــدابري  

 .ي إىل زيادة الوعي حبقوق املرأةجمال التعليم، ترم
استفسرت عن التدابري املوجـودة     : السيدة آرا بيجوم   - ٦١

. للعــاملني يف جمـــال اخلدمـــة املرتليـــة حلمايــة حقـــوق اإلنـــسان  
وقالت إهنا تود بصفة خاصة أن تعرف إن كانت احلكومة قـد         

املنــشأ ذكرات تفــاهم مــع بلــدان   أبرمــت أيــة اتفاقــات أو مــ   
إذا كانـــت العـــامالت الـــاليت تقـــدمن بـــشكاوى تتعلـــق   ومـــا

بانتــهاكات حقــوقهن تــوفرت هلــن ُســُبل الوصــول إىل املــأوى   
وأردفـــت أنـــه ســـيكون مـــن املفيـــد . وإىل املـــساعدة القانونيـــة

احلــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات بــشأن مــشروع القــانون    
تطبــق الــذي يــنظم اخلدمــة املرتليــة، وال ســيما العقوبــات الــيت   

بــشأن منتــهكي أحكــام ذلــك القــانون واآلليــات الــيت تــضمن    
 .متكني الضحايا من التماس ُسُبل االنتصاف

أبــرزت إمكانيــة وجــود :  تافــاريس دا ســيلفاالــسيدة - ٦٢
واالجتـار بالبـشر،    العاملني يف جمـال اخلدمـة املرتليـة         صالت بني   

ــل ذلــك االجتــار      ــة الطــرف حبــدوث مث ــإقرار الدول ورحبــت ب
وأعربـــت عـــن األمـــل يف اعتمـــاد مـــشروع . دودهاداخـــل حـــ

القانون الذي ينظم اخلدمة املرتليـة دون إبطـاء، وإنـشاء آليـات             
 .مناسبة لرصد تنفيذه

أثنـــت علـــى الدولـــة الطـــرف    : الـــسيد شـــوتيكول  - ٦٣
ــار       ــة االجتـ ــع ومعاقبـ ــع وقمـ ــول منـ ــى بروتوكـ ــصديقها علـ لتـ

ــل التفاقيــ     ــال، املكم ــساء واألطف ــيما الن ة باألشــخاص، وال س
ــم ــدة األمــ ــة   املتحــ ــة عــــرب الوطنيــ ــة املنظمــ ــة اجلرميــ . ملكافحــ

واستفــسرت عــن املــضمون الرئيــسي ملــشروع قــانون مكافحــة 
االجتار يف البشر، وأعربـت عـن رغبتـها يف أن تعـرف إن كـان        
تعريـــف االجتـــار الـــوارد فيـــه، يتفـــق مـــع التعريـــف الـــوارد يف  
 الربوتوكول، ومـا إذا كـان مـشروع القـانون يتـضمن أحكامـا             
حمــددة بــشأن تقــدمي املــساعدة للــضحايا، وتــوفري احلمايــة هلــم، 

وأردفــت أنــه ســيكون مــن . ومــا هــو اإلطــار الــزمين العتمــاده
 مـضمون اخلطـة الوطنيـة ملكافحـة     عـن املفيد أيضا معرفة املزيد   

وأخــريا، تــساءلت، يف معــرض اإلشــارة إىل . االجتــار يف البــشر
نــت احلكومــة هتريــب األطفــال ألغــراض التــسول، عمــا إذا كا

 .لسلطات املناسبة يف بلدان املنشأتعتزم التعاون مع ا
حثَّـت احلكومـة علـى إجـراء        : ه أبيا -السيدة كوكر    - ٦٤

ــا إذا كــان العمــال        ــد م ــد مــن الدراســات مــن أجــل حتدي مزي
املهــاجرين قــد جــاءوا إىل الــسعودية مبحــض حريتــهم أو أهنــم   

ــشر   ــاول  . كــانوا ضــحايا االجتــار بالب موضــوع وعــادت إىل تن
 ســـيكون مـــن اهلـــني نـــسبيا إلغـــاء     الواليـــة، فالحظـــت أنـــه  

 حيـث يبـدو أهنـا ال أسـاس          ،املمارسة التمييزية والتقييديـة    تلك
 .قانوين هلا
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لجنـة، فقالـت   تكلمـت بـصفتها عـضوا يف ال    : الرئيسة - ٦٥
 مبنـع العنـف      التـزام  نه وفقا لالتفاقية، يقع على الدولة الطـرف       أ

حتــث احلكومــة علــى أن تراعــي ويف هــذا الــصدد، . ضــد املــرأة
ــم     ــد صــياغة  ١٩علــى النحــو الواجــب التوصــية العامــة رق  عن

وأضــافت أنــه نتيجــة . تــشريعاهتا اجلديــدة بــشأن العنــف املــرتيل
 قـضية العنـف     قـل بـشكل كـبري اعتبـار       حلمالت زيادة الـوعي،     

وبـالرغم مـن    . املرتيل من املواضيع احملرمة يف كـثري مـن البلـدان          
مــن أجــل تعزيــز  لكــة العربيــة الــسعوديةذلــك، جيــب علــى املم
 أن تـضمن متكُّـن املـرأة مـن اإلبـالغ عـن            نظام احلماية املرتليـة،   

ــى إذن ولي   ــصول علـ ــة إىل احلـ ــوادث عنـــف دون حاجـ ــاحـ  هـ
الــذكر؛ وهــذا أمــر هــام للغايــة بــصفة خاصــة يف احلــاالت الــيت 

. يكون فيها أوليـاء األمـر أنفـسهم هـم مرتكبـو أعمـال العنـف            
دولــة الطــرف إىل التعليــق علــى حالــة حديثــة   وأخــريا دعــت ال

ــحية اغتـــصاب يف    ــا ضـ ــد عوقبـــت فيهـ ــةالعهـ ــة اململكـ  العربيـ
النتــــهاكها القــــانون اإلســـالمي، ألهنــــا يف وقــــت  الـــسعودية  

 وأردفت أهنا سـتكون     .االغتصاب، مل تكن برفقة وليها الذكر     
ألسس اليت صـدر  لتوضيح باحلصول على   مهتمة بصفة خاصة    
 .ا أن مفهوم الوالية ال أساس له يف القانونمبوجبها احلكم، مب

قـال  ):  العربيـة الـسعودية    اململكة(الدكتور العصيمي    - ٦٦
نه مبوجب القانون اإلسـالمي، يتمثـل هـدف نظـام الواليـة يف              أ

وال يقـصد بـه بـأي حـال         . محاية املرأة واحملافظة علـى كرامتـها      
رأة تقييد حركتها أو منعهـا مـن ممارسـة حقوقهـا؛ ومـن مث فـامل               

لعنـف املـرتيل ال حتتـاج إىل التمـاس إذن مـن أجـل               ا اياضحمن  
وباإلضافة إىل ذلـك، بوسـع املـرأة مـن ضـحايا            . تقدمي شكوى 

العنــف املــرتيل أن تطلــب رفــع نظــام الواليــة عنــها، ومــن بعــد   
. ذلـك تــضطلع باملـسؤولية وحــدها عــن نفـسها وعــن أوالدهــا   

ري مـن   درك كـث  يـ وعلى الـرغم مـن أنـه مـن حيـث املمارسـة ال               
ــسؤولياهتن   ــوقهن وم ــساء حق ــشريعة،  بالكامــل الن ، مبوجــب ال

 .فقد ُبدئت محالت لزيادة الوعي بغرض تصحيح تلك احلالة

قالـت  ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيدة الغامدي    - ٦٧
ــع     أ ــسؤولة عــن مكافحــة مجي ــة م ــشؤون االجتماعي ن وزارة ال

شأت جلـان  أشكال العنف ضد املـرأة، وحتقيقـا هلـذه الغايـة، أنـ          
ويتـوفر أخـصائيون    . احلماية االجتماعية يف مجيـع منـاطق البلـد        

 عنـد   ميكنـهم اجتماعيون ونفـسيون ملـساعدة الـضحايا، الـذين          
حيق للمرأة اليت تتـصل هاتفيـا      مأوى، و يلجأوا إىل   االقتضاء أن   

 املـساعدة   احلـصول علـى   عن حوادث عنـف،     بالغ   لإل باللجان
. ات جمانا، وجيـري تطويرهـا     وتقدم مجيع تلك اخلدم   . القانونية

مــرتكيب أعمــال العنــف خيــضعون للمقاضــاة بالفعــل    ومــع أن 
ــانون      ــاك مــشروع ق ــإن هن ــشريع آخــر ذي صــلة، ف مبوجــب ت
بشأن العنف املرتيل قيد االسـتعراض؛ وعنـد اعتمـاده سيـسري            

العـاملني  بالنسبة لكل من السعوديني واألجانب، مبـن يف ذلـك      
 .يف جمال اخلدمة املرتلية

ن أقـال   ):  العربيـة الـسعودية    اململكة(الدكتور املنيف    - ٦٨
ــة      ــود املبذولـ ــشارك يف اجلهـ ــة تـ ــات اخلرييـ ــن اجلمعيـ ــثريا مـ كـ
ــوعي     ــادة ال ــدريب وزي  ملكافحــة العنــف املــرتيل يف جمــاالت الت

ويقوم فريق خرباء يتكون بالكامل من النـساء        . بصورة رئيسية 
 .رتيلبدراسة مجيع جوانب مشروع القانون بشأن العنف امل

نـه  قـال أ  ):  العربيـة الـسعودية    اململكـة (السيد الراسي    - ٦٩
العـاملني يف   قد أُبرمت اتفاقات ثنائية مع عدد من بلدان منـشأ           

 ،وســري النكــا  ، مبــا فيهــا بــنغالديش،  جمــال اخلدمــة املرتليــة  
وتــنظم احلكومــة اجتماعــات منتظمــة مــع  وميامنــار، والفلــبني، 

بع الرمحــة الــذي يتــسم بــه طــاومتــشيا مــع . املــسؤولني املعنــيني
العــاملني يف  كــثريا مــا يعتــرب   العربيــة الــسعوديةاململكــةجمتمــع 

عمــل ويعــاملون ال أعــضاء يف أُســر أربــاب جمــال اخلدمــة املرتليــة
وعلى الرغم من عدم وجود مشاكل خطـرية        . على هذا النحو  

يف هذا اجملال، قررت السلطات إصدار أنظمـة حمـددة تواكـب            
ــة االجتماعيــة ويعــد االجتــار .  اآلخــذة يف التطــور بــسرعة احلال

 فـرض باملرأة اجتارا بالبـشر، ومتـر الـسلطات باملراحـل النهائيـة ل         
 .رمنيجملعلى اعقوبات مناسبة 
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ن أقــال ):  العربيــة الــسعوديةاململكــة( اهلــدلقالــسيد  - ٧٠
جــاءوا إىل الــسعودية طوعــا  العــاملني يف جمــال اخلدمــة املرتليــة  

ــهم إال   وال ــة  ميكــن تعيين ــن خــالل وكــاالت رمسي وخــالل . م
قــام ،  العمــل الدوليــةمنظمــةاجتمــاع ُعقــد مــؤخرا مــع ممثلــي  

 قضايا خمتلفة تتعلـق حبالـة أولئـك العمـال، مبـا يف ذلـك                ةناقشمب
 .املشاكل اليت تنشأ عندما يتركون أعماهلم دون إخطار

 .٠٠/١٣رفعت اجللسة الساعة  
 


