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 اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
 الفريق العامل ملا قبل الدورة 

 نون واحلادية واألربعوالدورتان األربع
     ٢٠٠٧يوليه / متوز٢٠-١٦

 لة بالنظر يف التقارير الدوريةصقائمة القضايا واملسائل املت  
 

 اململكة العربية السعودية  
لـدورة التقريـر اجلـامع للتقريـرين األويل والثـاين للمملكـة       درس الفريق العامل ملـا قبـل ا        

 ). CEDAW/C/SAU/2(العربية السعودية 
 

 حملة عامة  
ــك          - ١ ــضمن ذلـ ــى أن يتـ ــر، علـ ــداد التقريـ ــة إعـ ــشأن عمليـ ــات بـ ــدمي معلومـ ــى تقـ يرجـ
ــا ــة     إذا م ــشارة املنظمــات غــري احلكومي ــد متــت است ــسائية،   ،كانــت ق  وال ســيما املنظمــات الن
ــر، وطبيعــة ومــدى    هــي اإل ومــا ــة الــيت شــاركت يف إعــداد التقري دارات واملؤســسات احلكومي

 رفيعــة املــستوى أو اعتمــد أي هيئــة حمــددةمــشاركتها، ومــا إذا كــان التقريــر قــد ُعــرض علــى  
 .بهاجان من
عـام علـى االتفاقيـة    اليرجى إيـضاح النطـاق احملـدد لـتحفظ اململكـة العربيـة الـسعودية            و - ٢

لـشريعة اإلسـالمية، ووصـف أثـر هـذا الـتحفظ علـى التحقيـق العملـي ملبـدأ                    استنادا إىل قواعد ا   
 . من االتفاقية) أ (٢املساواة بني املرأة والرجل كما تقضي املادة 

، ا مـن الـسكان يف البلـد    يـشكلن جـزءا كـبري      ات الـسعودي  غـري يبني التقرير أن النـساء      و - ٣
يوضـح مـا إذا كـان سـكان          وأنـساء،   ولكن التقرير ال يقدم معلومات أو بيانـات عـن هـؤالء ال            
 تتـــضمنيرجـــى تقـــدمي معلومـــات، . البلـــد يتـــضمنون أقليـــات عرقيـــة أو دينيـــة أو غـــري ذلـــك
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إحصاءات تتصل باجملاالت اليت تشملها االتفاقية، عن النساء من األقليـات العرقيـة أو األقليـات           
أشـكاال متعـددة مـن       ناألخرى أو القوميات غري السعودية، وما إذا كانت هذه النـساء تـواجه            

 . التمييز والتدابري اليت اختذت ملعاجلة هذا التمييز
 

  ٢ و ١املادتان   
يبني التقريـر أن أحكـام االتفاقيـة، الـيت صـدق عليهـا مبرسـوم ملكـي، تعتـرب جـزءا مـن                         - ٤

ــا         ــسعودية أو غريه ــة ال ــام حمــاكم اململكــة العربي ــا أم ــي وجيــوز االحتجــاج هب ــانون احملل مــن الق
 الدوليـة هلـا     يـة عاهدتيرجى إيـضاح مـا إذا كانـت االلتزامـات ال          . القضائية أو اإلدارية  السلطات  

لنظــام القــانوين يف اململكــة العربيــة الــسعودية يف حــاالت  ل فقــااألســبقية علــى القــوانني احملليــة و
أيضا يرجى تقدمي معلومـات بـشأن       . التعارض بني القوانني احمللية وااللتزامات التعاهدية الدولية      

 الـيت استـشهد فيهـا      القضائية أو اإلداريـة، إن وجـدت،         ماكح وغريها من األ   لدعاوى القضائية ا
 . الدعاوى واألحكامأحكام االتفاقية ونتيجة هذه ب
 النظـام ويوضح التقرير أن املبدأ العام املتعلق باملساواة وعدم التمييز مشمول يف صـلب         - ٥

اح مـا إذا كـان مبـدأ املـساواة بـني اجلنـسني              يرجى إيـض  . األساسي للحكم واألحكام التنظيمية   
ــد      ــرد حتدي ــوع اجلــنس ي ــى أســاس ن ــز عل ــدمي   نظــام يف الاوعــدم التميي  األساســي للحكــم، وتق
نظــر يف اختاذهــا يف حــدود إطــار زمــين  يمعلومــات عــن اخلطــوات املتخــذة، أو اخلطــوات الــيت  

 وفقـا لاللتزامـات مبوجـب       يـة االت القانون اجملـ معني، لكفالة سريان هـذا املبـدأ متامـا علـى مجيـع              
مـن أجـل    السـتعراض القـوانني      اضـطلع هبـا    ويرجـى إدراج معلومـات عـن أي عمليـة         . االتفاقية
 . ح أو إلغاء األحكام اليت متيز ضد املرأةإصال
يرجــى تقـــدمي  . يقــدم التقريــر استعراضــا عامــا لوســـائل االنتــصاف املتاحــة للمــرأة       و - ٦

وسائل االنتـصاف هـذه يف االدعـاء حبـدوث متييـز علـى        معلومات إحصائية عن استخدام املرأة ل     
ــوع اجلــنس  ــة إجــراءات      . أســاس ن ــاك أي ــا إذا كانــت هن ــان م ــك، يرجــى بي وباإلضــافة إىل ذل

 . حبدوث متييز على أساس نوع اجلنس املتعلقةاالدعاءات حمددة للفصل يف آليات أو
ا أنه ال ينـاقش القواعـد       كم. مسألة قيادة النساء للسيارات   والتزم التقرير الصمت إزاء      - ٧

 مـن األسـس، وآليـات اإلنفـاذ،      ذلـك السائدة املتعلقـة بلبـاس املـرأة، وأساسـها القـانوين أو غـري          
 . يرجى اإليضاح. وتوافق هذه التدابري مع االتفاقية

 
  ٣املادة   

ــا املتخصــصة يف شــؤون املــرأة الــيت      - ٨ يرجــى تقــدمي معلومــات عــن اللجنــة الوطنيــة العلي
ــة حبقــوق املــرأة الــيت   ،٦٣ باملرســوم الــوزاري رقــم  ئت عمــالأنــش  واألقــسام والوحــدات املعني
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وينبغي أن يتـضمن ذلـك     .  إىل املرأة   الوزارات واهليئات احلكومية اليت تقدم خدمات      يفأنشئت  
معلومــات عــن مركــز هــذه الكيانــات وســلطتها ودورهــا وأهــدافها واإلجــراءات الــيت تتبعهــا      

وهـل هنـاك نـساء يف اللجنـة الوطنيـة العليـا متخصـصات يف شـؤون                  . ية واملالية بشرومواردها ال 
 املرأة، وإذا كان الوضع كذلك، ما هي النسبة املئوية للنساء يف هذه اللجنة؟

 عمل وطنية لتعزيـز حتقيـق املـساواة         بوجود أية خطة  ير الصمت فيما يتعلق     رزم التق تويل - ٩
يرجـى بيـان مـا إذا كانـت     . اج عمـل بـيجني   أو إعـالن ومنـه    /و، وتنفيـذ االتفاقيـة      اجلنـسني بني  

 .هناك خطة عمل من هذا القبيل أو جيري النظر يف وضعها
 

 ٤املادة   
يرجى إيضاح ما إذا كانت احلكومة قد نظرت يف استخدام تدابري خاصة مؤقتـة وفقـا                 - ١٠

بية ، مثل حتديد حـصص نـس      ٢٥ و   ٢٣ من االتفاقية والتوصيتني العامتني      ٤ من املادة    ١للفقرة  
تحقيــق املــساواة، وال ســيما يف جمــاالت العمالــة، واملــشاركة يف احليــاة       بأو حــوافز للتعجيــل  

 .السياسية واحلياة العامة، ويف السلطة القضائية
 

 ٥املادة   
والقـضاء علـى    يشري التقرير إىل أن الدولة تبـذل جهـودا كـبرية لتعـديل أمنـاط الـسلوك                   - ١١

لتقريـر أن العـادات والتقاليـد تـشكل عقبـات أمـام مـشاركة               كمـا يـشري ا    . املمارسات التمييزيـة  
غـري أن التقريـر ال يقـدم أيـة تفاصـيل عـن              . املرأة يف التعليم وإمكانية وصـوهلا إىل سـوق العمـل          

يرجى تقـدمي اسـتعراض عـام       . العادات والتقاليد والقوالب النمطية التمييزية اليت ما زالت قائمة        
. ت والعادات التمييزية وأثرها على حتقيـق املـساواة للمـرأة          ألشكال ومظاهر املواقف واملمارسا   

ذهـا للتغلـب علـى هـذه العقبـات، مبـا يف             اإلجـراءات الـيت جيـري اخت      لكما يرجى تقـدمي وصـف       
 .ذلك التدابري املتخذة ملعاجلة املواقف اجملتمعية اليت تقوم عليها هذه املمارسات

 
 العنف ضد املرأة  

 منطقـة يف  ١٣عيـة يف  اجتم أنشأت جلان للحمايـة اال ٢٠٠٤عام  يذكر التقرير أنه يف    - ١٢
البلــد يف إطــار وزارة الــشؤون االجتماعيــة أعــضاؤها مكلفــون بالبحــث يف العنــف ضــد املــرأة، 

يرجـى بيـان مـا هـي أنـواع البيانـات الـيت              . والتحقيق يف الـشكاوى، وتقـدمي تقـارير إىل اللجنـة          
.  والعنــف اجلنــسيداخــل األســرة ذلــك العنــف جيــري مجعهــا بــشأن العنــف ضــد املــرأة، مبــا يف

ويرجــى بيــان مــا تكــشف عنــه هــذه البيانــات فيمــا يتعلــق مبعــدل حــدوث العنــف ضــد املــرأة     
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واالجتاهات املتعلقة بذلك، مبا يف ذلك معلومـات عـن احملاكمـات واإلدانـات يف قـضايا العنـف                   
 .عيةاجتمماية االكما يرجى بيان معدل مشاركة املرأة يف تشكيل جلان احل. ضد املرأة

ــان مــا إذا كــان جيــري النظــر يف إصــدار قــانون للعنــف العــائلي، ووصــف      و - ١٣ يرجــى بي
 .وسائل االنتصاف القانوين واخلدمات الصحية واالجتماعية املتاحة لضحايا العنف من النساء

 اه، يف تقريرهـ   نتائجـ العنـف ضـد املـرأة وأسـبابه و        سألة   مبـ  ة املعني ة اخلاص ة املقرر تذكر - ١٤
E/CN.4/2003/75/Add.1)  أن األجنبيــات العــامالت كخادمــات يف املنــازل يف    ) ٨١٥الفقــرة

 حاالت كثرية من اإليذاء يف بيئات عملهن، مبـا يف           حدوثاململكة العربية السعودية أبلغن عن      
، ينذلـك احتجــازهن قـسرا، ومنــع الطعـام عنــهن، وضـرهبن، وغريهــا مـن أشــكال اإليـذاء البــد      

ن يــصادفن عقبــات شــديدة يف احلــصول علــى االنتــصاف يف احملــاكم نظــرا    واالغتــصاب، وأهنــ
ــصرامة قواعــد اإل  ــات ل ــام  اخمــيف احملــاكم وثب ــن االنتق ــساء أنفــسهن م ــضاح  . وف الن يرجــى إي

كفالة وجود محايـة قانونيـة      لاإلجراءات املتخذة ملنع هذا النوع من اإليذاء وحماكمة مرتكبيه، و         
تزويـدهن باخلـدمات القانونيـة والقـضائية        لاكم هلـؤالء النـساء، و     كافية وإمكانية اللجوء إىل احملـ     

 .والصحية واالجتماعية، وحنو اعتبار هؤالء النساء ضحايا ولسن جمرمات
 

 ٦املادة   
ــة الــسعودية قــد اختــذت تــدابري ملنــع وحماربــة االجتــار     - ١٥  يــذكر التقريــر أن اململكــة العربي
  مبـا يف ذلـك     ،يرجـى وصـف هـذه التـدابري       .  كـبريا  هذه اجلهود قـد أحـرزت تقـدما       ، وأن   باملرأة

 االجتـار، والتـدابري    ذلـك سن أو النظـر يف سـن أيـة تـشريعات حمـددة ملكافحـة        لـ  اجلهود املبذولـة  
ة ن االجتــار ألفــراد الــشرطة وحــرس احلــدود، والــسلط  بــشأاملتخــذة لتــوفري تــدريب متخــصص  

سؤوليات، وتقدمي معلومات عـن     ذه امل باالضطالع هب  النساء على    القضائية، مبا يف ذلك تدريب    
 .فعالية هذه التدابري

 
 ٨ و ٧املادتان   

ــة األوىل يف اململكــة العربيــ      - ١٦ ــات البلدي ــشارك يف االنتخاب ــرأة مل ت ــر أن امل ــذكر التقري  ةي
الــيت تــشمل املــرأة “ مــواطن”الــسعودية، ولكــن أن قــانون االنتخابــات البلديــة يتــضمن كلمــة  

ملـسؤولني أدلـوا ببيانـات بـشأن مـشاركة املـرأة يف االنتخابـات               والرجل علـى حـد سـواء، وأن ا        
 لتـصويت يف ايرجى إيضاح ما إذا كان يكفـل للمـرأة نفـس احلقـوق املكفولـة للرجـل                 . القادمة
نتخــب علــى مجيــع املــستويات، وبيــان األســاس التــشريعي هلــذه  أن ت يكــون مــن حقهــا ويف أن
ذهتا احلكومـة لكفالـة أن تكـون املـرأة          كمـا يرجـى وصـف اخلطـوات احملـددة الـيت اختـ             . احلقوق

 .ة ومرشحةبة بصفتها ناخادميف االنتخابات القعلى حنو كامل قادرة على املشاركة 
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رأة  للبلـد، وأن املـ     ىروجملـس الـش   ت يف أعمـال     يشري التقرير إىل أن مشورة املـرأة طلبـ         - ١٧
جملـــس الـــشورى املـــشاركة يف االجتماعـــات الربملانيـــة اإلقليميـــة وفـــود شـــاركت يف عـــضوية 

 ووفـوده،   ىرويرجى تقدمي وصـف ومـستوى وطبيعـة مـشاركة املـرأة يف جملـس الـش                . والدولية
مبــا يف ذلــك مــا إذا كانــت املــرأة تتمتــع حبقــوق مكافئــة حلقــوق الرجــل فيمــا يتعلــق باملــشاركة  

 شورىكومـة لزيـادة مـشاركة املـرأة يف جملـس الـ            باجمللس، وما هي التـدابري الـيت تـستخدمها احل         
 .ووفوده

ويـــشري التقريـــر إىل أن الدولـــة قـــد وفـــرت فرصـــا للمـــرأة لتقلـــد مناصـــب القيـــادة يف  - ١٨
يرجى تقدمي معلومات إحصائية عن عـدد النـساء،   . مؤسساهتا، مبا يف ذلك مستوى نائب وزير      

ــة، يف خمت   ــا يف ذلـــك الـــاليت يـــشغلن مناصـــب قياديـ ــةلـــف مـــستومبـ . يات وقطاعـــات احلكومـ
ُيرجى تقدمي وصف للتـدابري امللموسـة الـيت اختـذت، مبـا يف ذلـك التـدابري اخلاصـة املؤقتـة،                       كما

لزيــادة مــشاركة املــرأة يف عمليــة صــنع القــرار علــى مجيــع املــستويات، مبــا يف ذلــك يف الــسلطة  
 . للجنة٢٥  و٢٣  من االتفاقية والتوصيتني العامتني٤ من املادة ١القضائية، وفقا للفقرة 

 
 ٩املادة   

 مـواد   ضعب، املعدل ل  )١٤٢٥ شوال   ٢٩ (٥٤/يذكر التقرير أن املرسوم امللكي رقم م       - ١٩
كـل مـا يتـصل باجلنـسية        قانون اجلنسية الـسعودية لتأكيـد مبـدأ املـساواة بـني الرجـل واملـرأة يف                  

ُيرجـى تقـدمي معلومـات      .  وزارة الداخليـة   السعودية من املقرر أن يتم استعراضه باالشـتراك مـع         
مستكملة عن وضع هذا املرسوم، وبيان كيف سيؤثر هذا املرسوم على حتفـظ اململكـة العربيـة                 

 .من االتفاقية) ٢ (٩السعودية على املادة 
 

 ١٠املادة   
يرجى تقدمي بيانات ومعلومات عن املستويات التعليمية وإمكانية الوصـول إىل التعلـيم              - ٢٠

تيات من املناطق الريفية واألقليـات العرقيـة واألقليـات األخـرى واجلنـسيات             بالنسبة للنساء والف  
 .غري السعودية

ــا توحيــدها بــني         - ٢١ ــات واألوالد جيــري حالي ــاهج التعليميــة للفتي ــذكر التقريــر أن املن وي
يرجــى تقــدمي مزيــد مــن .  الثــانويإىل مــستويات التعلــيماجلنــسني مــن مرحلــة ريــاض األطفــال 

يرجــى بــصفة خاصــة و.  عنــد خمتلــف مــستويات التعلــيمتوحيــد، وحمتــواها الاملعلومـات عــن هــذ 
 النمطيـــة بـــشأن أدوار هيمافـــي اختـــاذ أيـــة تـــدابري للقـــضاء علـــى املرإيـــضاح مـــا إذا كـــان جيـــ

 واملناهج الدراسية وتدريب املعلمني، لتشجيع الفتيـات        النساء والرجال يف الكتب   ومسؤوليات  
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 واملهنيــة والفنيــة غــري التقليديــة، وفــتح البــاب أمــام النــساء ةارات التربويــعلــى املــشاركة يف التيــ
 .والفتيات للدخول يف مجيع ميادين الدراسة يف اجملاالت العلمية والتقنية

يرجى تقدمي إحـصاءات عـن مـشاركة النـساء والفتيـات يف خمتلـف ميـادين وجمـاالت                   و - ٢٢
 .اتلرجال واألوالد، يف الكليات واجلامعباالدراسة، باملقارنة 

وسـع نطـاق    ) ١٤٢٢ مجـادى الثـاين      ٨ (م/٦٥١ويذكر التقرير أن األمر امللكـي رقـم          - ٢٣
املنح الدراسية يف اجملـاالت الـيت تعمـل فيهـا املـرأة وحيثمـا تقتـضي مطالـب العمـل التأهيـل مـن                         

مكانيـة احلـصول علـى      يرجى بيان ما إذا كانت املرأة تتوفر هلا نفـس إ          . خلارجباخالل الدراسة   
 باخلارج يف مجيـع امليـادين أو املهـن وفقـا            ة الدراسية مثل الرجل بالنسبة للدراس     و الفرص املنح أ 

من االتفاقية، وتقدمي إحصاءات مفـصلة حـسب نـوع اجلـنس واجملـال أو املهنـة             ) د (١٠للمادة  
 ملثـل هـذه     تاحـة فيما يتعلـق مبـستويات مـشاركة املـرأة يف الدراسـة باخلـارج واملـنح الدراسـية امل                  

 .تالدراسا
هـي أكثـر   )  يف املائـة ٢٥,١٨ و ١٨(ووفقا للتقرير، فإن معدل األميـة بالنـسبة للمـرأة          - ٢٤

يرجـى وصـف التـدابري املوضـوعة ملعاجلـة          ).  يف املائـة   ١١,٧(من ضعف نسبتها بالنسبة للرجل      
 .األمية بني النساء وما حتقق من نتائج من خالل تنفيذ هذه التدابري

 
 ١١املادة   

مي معلومات وإحـصاءات عـن مـشاركة املـرأة يف القـوى العاملـة يف القطـاع                  يرجى تقد  - ٢٥
 ةكما يرجى تقدمي وصف ألنواع اخلـدمات واحلمايـ        . غري الرمسي، مبا يف ذلك غري السعوديات      

القانونية واالجتماعية وغريها املتاحة للمرأة يف القطاع غري الرمسي، وأيـة تـدابري جيـري اختاذهـا                 
 .نية احلصول عليهالزيادة إتاحتها وإمكا

ويبني التقرير أن قانون الضمان االجتماعي وقـانون التـأمني االجتمـاعي يـسريان علـى                 - ٢٦
الــيت ” متاحــة للمــرأة، وال ســيما للمــرأة االســتحقاقاتاملــرأة كمــا يــسريان علــى الرجــل، وأن 

 الرجـل يف    يرجى إيضاح ما إذا كانت املرأة تتمتع بنفس احلقوق الـيت يتمتـع هبـا              . “ هلا عائل ال
احلصول على معاشـات تقاعديـة أو غريهـا مـن االسـتحقاقات مبوجـب تلـك القـوانني، وتقـدمي                     
إحصاءات مفصلة حـسب نـوع اجلـنس فيمـا يتعلـق بتقـدمي اخلـدمات واالسـتحقاقات مبقتـضى                    

 .هذه القوانني
ــسعودي       - ٢٧ ــس ال ــصناعة، واجملل ــل، ووزارة التجــارة وال ــر إىل أن وزارة العم ــشري التقري ي
. املـة يف القطـاع اخلـاص     بدراسـة إجـازة األمومـة للمـرأة الع         فـت ة كل ية والصناع يرف التجار لغ

 أيـة    سـن  يرجى تقدمي معلومات مستكملة عن هذه الدراسة وبيـان مـا إذا كانـت قـد اقترحـت                 
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 إجـراءات أخـرى لتعزيـز محايـة إجـازة األمومـة يف القطـاع اخلـاص، وتقـدمي                     اختاذ تشريعات أو 
 . مدى انتشار إجازة األمومة واستخدامها يف القطاعني العام واخلاصمعلومات إحصائية عن

 
 ١٢املادة   

يرجى تقدمي معلومات وبيانات عن إمكانية احلصول علـى اخلـدمات الـصحية بالنـسبة                - ٢٨
األقليــات األخــرى  وأ الدينيــة  العرقيــة أوللنــساء والفتيــات مــن املنــاطق الريفيــة ومــن األقليــات 

 يف عودية، مبــا يف ذلــك املهــاجرات، وعــن معــدالت الوفيــات واالعــتالل  واجلنــسيات غــري الــس 
 . بالنسبة جلميع النساء، مبا يف ذلك االجتاهات على مدى الزمنمرحلة النفاس

 
 ١٤ و ١٣املادتان   

 يرمـي إىل    ٢٠٠٠ يف عام    “ الريفية ةرائدال”يذكر التقرير أن احلكومة نفذت مشروع        - ٢٩
 اكتـساب مهـارات      واالجتماعية بني الريفيات، ويـساعدهن علـى       ةيرفع الوعي بالقضايا الصح   

يرجى تقدمي معلومـات عـن حالـة املـرأة الريفيـة يف اململكـة العربيـة الـسعودية وأثـر هـذا                       . معينة
 عن مستويات تعلـيم املـرأة الريفيـة         ٢٠٠٠بيانات واالجتاهات منذ عام     الاملشروع، مبا يف ذلك     

ــات العمــ    ــشاركتها يف قطاع ــى      وصــحتها وم ــة حــصوهلا عل ــة، وإمكاني ــري الرمسي ــة وغ ل الرمسي
ويرجـى  . القـروض واالئتمانـات املاليـة، ومـشاركتها يف احليـاة االجتماعيـة والـسياسية يف البلـد        
 .إدراج بيانات تبني معدالت مشاركة املرأة باملقارنة بالرجل يف اجملاالت السالفة الذكر

 
 ١٦ و ١٥املادتان   

املكلفة مبسؤولية الفـصل يف مجيـع       “ حماكم األحوال الشخصية  ”يذكر التقرير تشكيل     - ٣٠
ويرجـى  . يرجى إيـضاح نـسبة القاضـيات يف هـذه احملـاكم           . املسائل املتصلة لألحوال الشخصية   

بيــان مــا إذا كانــت املــرأة تتمتــع حبقــوق مــساوية للحقــوق الــيت يتمتــع هبــا الرجــل فيمــا يتعلــق    
 هـذه احملـاكم ومـشاركتها يف اإلجـراءات       املناصـب يف    القانونية، وإمكانيـة وصـوهلا إىل      أهليتهاب

كما يرجى إيضاح ما إذا كانت هناك أية فروق بني املرأة والرجـل يف قـانون األحـوال               . أمامها
 وحـضانتهم، واملـرياث، وملكيـة       والوصاية علـى األبنـاء    الشخصية فيما يتعلق بالزواج والطالق      

األســرية واالقتــصادية، واختيــار مكــان اإلقامــة  ات، واحلــق يف صــنع القــرار يف املــسائل متلكــامل
 .والعمل
 جتماعيـة،  اال نظمـة الشريعة اإلسالمية هي اإلطار القـانوين لأل      ”وينص التقرير على أن      - ٣١

يرجـى إيـضاح    . “وبناء عليه فللمرأة احلق يف اختيار الزوج ويف عدم عقد الزواج إال مبوافقتـها             
،  املتخــذةرســات والعــادات األســرية، ووصــف التــدابريدور احملـاكم فيمــا يتعلــق بــالزواج واملما 
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ف باالتفاقيــة وامتثــال الــسلطة القــضائية واملهنــة  يــعرت التــدريب، لكفالــة ال يف جمــاليف ذلــك مبــا
لـسن  ل ويرجى بيـان احلـد األدىن     . القانونية بالتزامات اململكة العربية السعودية مبوجب االتفاقية      

 للــسن القانونيــة متــساويا رجــل، ومــا إذا كــان احلــد األدىنلــزواج بالنــسبة للمــرأة والالقــانوين ل
بالنسبة للمرأة والرجل ويتطابق مع سن الرشد القانونية على النحـو املنـصوص عليـه يف اتفاقيـة                  

 .حقوق الطفل
 

 الربوتوكول االختياري  
. يرجى بيان مـا أُحـرز مـن تقـدم حنـو االنـضمام إىل الربوتوكـول االختيـاري لالتفاقيـة                     - ٣٢
 مــن ٢٠ مــن املــادة ١مــا يرجــى بيــان مــا أُحــرز مــن تقــدم حنــو قبــول التعــديل علــى الفقــرة   ك

 .االتفاقية
 


