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مقدمة
 - 9تتضــمن هــذه الوثيقــة وجــاابا وتعليقــاا اململكــة العربيــة الســعودية علــس قا مــة القضــا واملســا
الصادرة عن جلنة القضاء علس مجيـ ششـكال التمييـز اـد املـرشة بتـاريخ  19متوز/يوليـ 8197م يف الوثيقـة
رقــم  ،)CAT/C/Q/2/Add.1وجتــدر اإلشــارة وه شنـ قــد ل ايــاذ العديــد مــن التــدابر التشـريعية واإلجرا يــة
الراميــة وه تعزيــز مبــادان واــمااا سقــوا اإلنســان قــا فيضــا ا قــوا الــق تضــمنتضا اتفاقيــة القضــاء علــس
مجي ششكال التمييز اد املرشة  ،)9وسيتم استعراض هذه التدابر يف معرض اإلجاابا علس قا مة القضا
واملسا  .وفيما يلي وجاابا اململكة علس قا مة القضا واملسا حبسب ترتيبضا يف الوثيقة.
اإلجابة على الفقرة ( ) 8من قائمة القضاا واملسائ
 - 8أتخذ اململكة العربية السعودية قبدش فص السلطاا والتعاون فيما بينضا لتحقيق العدل واملساواة
وغرمهــا مــن املب ـادان ذاا الصــلة حبقــوا اإلنســان ،وقــد ســدد النمــام األساســي للحكــم الصــادر ابألمــر
امللكــي رقــم ش 11/واتريــخ 9498/12/87ه املوافــق 9118/11/18م الســلطاا يف الدولــة ،و تذ نصــت
املــادة  )44من ـ علــس ا  ” :تتكــون الســلطاا يف الدولــة مــن :الســلطة القضــا ية ،الســلطة التنفيذيــة،
السلطة التنميمية .وتتعاون هذه السلطاا يف شداء وظا فضا ،وفقاً هلـذا النمـام وغـره مـن األنممـة ،وامللـ
هو مرج هذه السلطاا“.
 - 1وفيما يتعلق بدور األطراف الفاعلة غر ا كومية ،فقـد شطططلقـت العديـد مـن بـرامع الـوعي الراميـة
وه التعريف ابالتفاقية علس ٍ
نطاا واس  ،وقد مشلـت تلـ الـربامع مـؤمتراا ونـدواا وورم عمـ ودوراا
تدريبيـة لعمــوم النـاس ،وبـرامع موجضــة تسـتضدف القضــاة وشعضـاء النيابــة العامــة واملـوظف املكلفـ نفــاذ
القــانون واني ــام وؤثل ــي مؤسســاا اتتم ـ امل ــدين ،وتق ــوم وزارة الشــؤون اإلس ــالمية واألوق ــاف واإلرش ــاد
صــدار تعليمــاا ءطبــاء وش مــة املســاجد لنشــر الــوعي حبقــوا اإلنســان قــا فيضــا سقــوا املـرشة مــن خــالل
منابر املساجد.
اإلجابة على الفقرة ( ) 2من قائمة القضاا واملسائ
 - 4تتضــافر شنممــة اململكــة يف سمــر التمييــز اــد امل ـرشة الــذه يكــون مــن نتا ـ تــوه شو وسبــاط
االعرتاف للمرشة حبقـوا اإلنسـان ،وجتـدر اإلشـارة وه شن االتفاقيـة قصـادقة اململكـة عليضـا قوجـب املرسـوم
امللك ــي رق ــم م 82/واتري ــخ 9489/12/82ه املواف ــق 8111/12/82م؛ شص ــبحت ج ــزءاً م ــن شنممتض ـا
الوطنية ،وحيمس ما التزمت ب اململكة من شسكامضا بذاا ا ية القانونية الق تتمت هبا األنممة ،سيث
شن األداة القانونية الق صدرا ابالنضمام علس االتفاقية املرسوم امللكي) هي ذاهتا األداة الـق تصـدر هبـا
األنممــة يف اململكــة ،سيــث نصــت املــادة  )71مــن النمــام األساس ـي للحكــم علــس ”تصــدر األنممــة،
واملعاهداا ،واالتفاقياا الدولية ،واالمتيازاا ،ويتم تعديلضا قوجب مراسيم ملكية“.
__________
 )9يشار وليضا السقضا بكلمة ”االتفاقية“ شينما وردا يف هذه املذكرة.
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اإلجابة على الفقرة ( ) 3من قائمة القضاا واملسائ
 - 2ون مراجعة األنممة القا مة ذاا الصلة حبقـوا اإلنسـان واقـرتاش مشـروعاا األنممـة اجلديـدة يف
اململكة العربية السعودية عملية مستمرة تتناسب م ما تفرا شوااع سقوا اإلنسان الق تتأثر ابملتغراا
العصرية والتطوراا التنموية ،ال سيما وشن اململكة  -سالياً  -يف وطار رؤيتضا الوطنيـة 8111م الـق وافـق
عليضا جملس الوزراء بقراره رقم  )112بتاريخ 9417/7/92ه املوافق 8192/4/82م تعم علس وجراء
وصـالساا واســعة مشلــت مجيـ اتــاالا واملســتو ا قـا فيضــا البطــد التشـريعية واإلداريــة والقضــا ية وغرهــا.
ويقـ ـ ــوم جملـ ـ ــس الشـ ـ ــور وفق ـ ـ ـاً لنمام ـ ـ ـ الصـ ـ ــادر ابألمـ ـ ــر امللكـ ـ ــي رقـ ـ ــم  )19واتريـ ـ ــخ 9498/2/87ه
ٍ
ـاالا
املوافق 9118/11/18م ،واجلضاا ا كومية املعنية الق يتعلق اختصاصضا حبقـوا اإلنسـان شو ق
حمددة منضا قراجعة األنممة القا مة واقرتاش مشـروعاا األنممـة اجلديـدة اسـت ابةً ملـا تفراـ عمليـة ايـة
وتعزيز سقوا اإلنسان علس شرض الواق  ،وجيره العم  -سالياً  -علـس وعـداد مدونـة األسكـام القضـا ية
الق صدر بشأهنا األمر امللكي رقم ش )81/بتاريخ 9412/8/7ه املوافق 8194/99/81م) ،القااـي
بتكوين جلنة شرعية إلعداد مشروع ”مدونة األسكام القضا ية“ .علس هيئة مواد ملزمة ،ويشتم مشروع
املدونــة علــس ٍ
ابأل للس ـوال الشكصــية ،كمــا جيــره  -ساليـاً  -مراجعــة نمــام اإلج ـراءاا اجلزا يــة الصــادر
ابملرسوم امللكي رقم م )8/واتريخ 9412/9/88ه املوافق 8191/99/82م ،كما يـتم دراسـة عـدد مـن
مشروعاا األنممة ومن شبرزها :مشروع نمام األسداث ،ومشروع نمام وساءة استعمال السلطة ،كما يتم
دراسة مدونة األسكام القضا ية املشار وليضا يف الفقرة .)4
 - 2كم ـ ــا تق ـ ــوم هيئ ـ ــة سق ـ ــوا اإلنس ـ ــان وفق ـ ـاً لتنميمض ـ ــا الص ـ ــادر بق ـ ـرار جمل ـ ــس ال ـ ــوزراء رق ـ ــم 817
بتـ ـ ــاريخ 9482/2/2ه املواف ـ ـ ــق 8112/11/98م واملعـ ـ ــدل بق ـ ـ ـرار جمل ـ ـ ــس الـ ـ ــوزراء رق ـ ـ ــم  817واتري ـ ـ ــخ
9417/2/2ه ،املوافــق 8192/1/94م بــداء ال ـرشه يف مشــروعاا األنممــة املتعلقــة حبقــوا اإلنســان،
ومراجعــة األنممــة القا مــة واق ـرتاش تعــديلضا .وجتــدر اإلش ـارة وه شن ـ قــد صــدرا عــدد مــن األوامــر امللكيــة
والسامية ذاا العالقة املباشرة شو غر املباشرة حبقوا املرشة ومن شبرزها ما يلي:
• األمر السامي رقـ  33322واتريـ 8331/7/28ه املوافـ (2187/3/81م) الـي
تضمن التوجيهات اآلتية:
 التأكيــد علــس مجيـ اجلضــاا املعنيــة بعــدم مطالبــة املـرشة اب صــول علــس موافقــة شــكعند تقدمي اءدماا هلا شو وهناء اإلجراءاا اءاصة هبا.
 قيام اجلضاا املعنية ابياذ ما يلزم من وجراءاا لتوفر وسا النق املناسبة للعامالامن النساء يف تل اجلضاا سسب اإلمكااا.
 ول ـزام شصــحاأل العم ـ بتــوفر وســا النق ـ للعــامالا مــن النســاء وفق ـاً ملــا تقضــي ب ـشسكام نمام العم .
 دعــم هيئــة سقــوا اإلنســان لتتــوه إلطــالا ب ـرامع للتعريــف ابالتفاقيــاا الدوليــة الــقانضمت وليضا اململكة ،وذل من خالل خطة شاملة للتوعية حبقوا املرشة ،من خالل
وسا اإلعالم واملؤسساا التعليمية والتدريبية ،ابلتعاون م اجلضاا املعنية.
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 التأكيـد علــس اجلضـاا املعنيــة الـق تقــدم خـدماا للمـرشة بنشـر التعليمــاا واإلجـراءاااملتعلقة بتل اءدماا يف مواقعضا الرمسية.
• األمر السامي رقـ  27111واتريـ 8331/1/81ه املوافـ (2187/3/81م) بشـنن
دراسة قضاا العنف األسر  ،واإلجراءات امل لى ملعااة القضاا املتعلقـة ابلوييـة وااضـا ة
ومدى مالءمة استمرار صـالييتها أليـد األبـوين ،وقـد تضـمن األمـر عـددات مـن التوجيهـات
املتصلة ابملوضوع ومن أبرزها:
 توجيـ انيكمـة العليــا بسـرعة وصـدار املبــادان القضـا ية املتعلقـة بقضــا العنـف األســرهبشك عام ،سواء يف القضاء اجلزا ي اجلنا ي) شو قضاء األسوال الشكصية ،لتحقيق
عــدد مــن األهــداف منضــا :حتقيــق مصــلحة األطفــال ودرء الضــرر عــنضم ،واإلســضام يف
تقليـ االخــتالف بـ القضــاة يف األسكــام ،واـبط املعــاير األساســية الـق تبــد عليضــا
األسكام ،ومساعدة القضاة يف عملية حتديد الطرف األنسب ضانة الطف .
 مراجعة األنممة ذاا العالقة واقرتاش التعديالا املناسبة عليضا قا ينمم سر العم يفقضا ا ضانة والوالية والعنف األسره ويسض وجراءاهتا.
 وع ــداد مدون ــة ورش ــادية توعوي ــة بقض ــا العن ــف األس ــره عام ــة وا ض ــانة وغره ــا م ــنالقضا ذاا الصلة؛ حتدث بشك ٍ دوره ،ويطستند فيضا وه السوابق القضا ية ،إلفادة
القضاة وغرهم من املضتم  ،ووثراء الثقافة القانونية يف اتتم .
 االس ــتمرار يف تنفي ــذ اءط ــط التدريبي ــة املوجض ــة للقض ــاة ،وتكثي ــف ال ـ ـربامع التدريبي ــةاملتكصص ــة الش ــاملة ال ــق تغط ــي اجلوان ــب الش ــرعية والقانوني ــة واالجتماعي ــة والنفس ــية
املتعلقــة بقضــا العنــف األســره وغرهــا مــن القضــا ذاا الصــلة ،وتــدريب وأتهي ـ
خرباء قضا األسوال الشكصية وموظفي مكاتب اءدمة االجتماعية يف انياكم.
 تنميم عدد من الربامع للقضاة يف مجي مناطق اململكة قشاركة اجلضاا ذاا العالقة؛للتعريــف بنم ــام ا ماي ـة مــن اإلي ــذاء ،الص ــادر ابملرســوم امللك ــي رق ــم م )28/واتري ــخ
9414/99/92ه املوافــق 8191/1/89م) ،ونمــام ايــة الطفـ الصــادر ابملرســوم
امللكي رقم م )94/واتريـخ 9412/8/1ه املوافـق 8194/99/82م) ،ولوا حضمـا
التنفيذية ،وغرها من األنممة واللوا ح والتعليماا ذاا العالقة ،وعقد سلقاا نقام
متكصصـ ــة يف هـ ــذا الشـ ــأن يف اجلـ ــانب املواـ ــوعي واإلجرا ـ ــي سيـ ــال آليـ ــة االرتقـ ــاء
ابلعملية القضا ية.
 عقــد اللقــاءاا واالجتماعــاا الدوريــة املشــرتكة ب ـ انيــاكم واجلضــاا ا كوميــة ذااالعالق ـ ــة وزارة الص ـ ــحة ،وزارة العم ـ ـ والتنمي ـ ــة االجتماعي ـ ــة ،األم ـ ــن الع ـ ــام ،وغره ـ ــا)
واجلمعياا اءرية واءاصة ذاا العالقة يف املدن وانيافماا ،لتحقيق التنسيق بينضا،
والوصول وه شـراكاا فاعلـة ،يطقـدم مـن خالهلـا العـون للمحـاكم ،قـا يسـضم يف سـرعة
اإلجنـاز وجـودة ا كـم ،ووعــداد دليـ  -يف اـوء ذلـ التنسـيق  -ابجلضـاا ا كوميــة
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واءري ــة واءاصـ ــة ال ــق كـ ــن للمح ــاكم االسـ ــتعانة هب ــا يف تقـ ــدير اجلوان ــب الصـ ــحية
والنفسية واالجتماعية ألطراف الدعو  ،م بيان مضمـاا كـ جضـة ،وحتديثـ بشـك
مستمر.
 التنسيق م وزارة املاليـة لـدعم انيـاكم العامـة وحمـاكم األسـوال الشكصـية وانيـاكم اجلزا يـةابلعــدد الكــايف مــن البــاسث واملتكصص ـ يف علمــي االجتمــاع وعلــم الــنفس ،قــا حيقــق
تق ــدمي املش ــورة املضني ــة للقض ــاة يف قض ــا العن ــف األس ــره وا ض ــانة والوالي ــة املعروا ــة
عليضم.
• ق ـرار سلــو الــوزراء رق ـ ( )176واتري ـ 8331/88/81ه املواف ـ (2187/1/7م)
القاضي ابملوافقة على تنظي صندوق النفقة ،هبدف امان صرف النفقة للمستفيدين دون
أتخــر ،وذلـ وفقـاً للسكــام الـواردة يف التنمــيم حبســب املــادة  )1مــن تنميمـ  ،ويتــوه وفقـاً
للمــادة  ) 4مــن تنميمـ صــرف النفقــة ملــن صــدر لـ سكــم قضــا ي ابســتحقاقضا ،و ينفــذ يف
غر ساالا اإلعسار ،وصرف النفقة ملن صدر ل شمر قضا ي هبا وال تزال مطالبت هبا منمورة
شمام انيكمة ،وصرف نفقة مؤقتة للمستفيد قب صدور سكم النفقة ،علس شن يقوم الصندوا
ابسرتدادها من املبالغ املستحقة للمستفيد قوجب سكم النفقة ،ويف سال ا كم برفض النفقة
وج ــب عل ــس املس ــتفيد رد م ــا ص ــرف لـ ـ م ــن الص ــندوا خ ــالل ش ــضرين م ــن اتري ــخ اكتس ــاأل
ا كم القطعية.
• األمــر الســامي الصــادر بتــاري  8336/8/1املوافـ (2187/6/21م) القاضــي ابعتمــاد
تطبي ـ ـ أيكـ ــام ظـ ــام املـ ــرور ويئ ت ـ ـ التنفيييـ ــة  -مبـ ــا فيهـ ــا إصـ ــدار ر ـ ـ القيـ ــادة -
لل ـ ــي ور واإلانث عل ـ ــى ي ـ ــد س ـ ــواء وس ـ ــيبدش تنفي ـ ــذ ه ـ ــذا األم ـ ــر وفقـ ـ ـاً مل ـ ــا ورد فيـ ـ ـ بت ـ ــاريخ
9411/91/91ه املوافق 8192/2/84م).
• األم ــر الس ــامي رقـ ـ  611واتريـ ـ 8336/8/1ه املوافـ ـ (2187/6/21م) القاض ــي
إبعداد مشروع ظام مكاف ة الت رش على أن يـت رفـع املشـروع ـالل ( )11يومـات وأي
هـذا النمـام امتــداداً جلضـود اململكــة يف تقنـ اجلـرا م التعزيريـة مــن خـالل وصــدار األنممـة اجلنا يــة
الــق تتضــمن توصــيفاً لتلـ اجلـرا م والعقــوابا املناســبة املرتتبــة علــس ارتكاهبــا ،سيــث ون التحــرم
جمرم قوجب شسكام الشريعة اإلسالمية الق تستمد اململكة شنممتضا كافة منضا.
 - 7وجت ـ ــدر اإلش ـ ــارة وه شن ـ ـ ال يوج ـ ــد يف اململك ـ ــة نم ـ ــام قس ـ ــمس نم ـ ــام ق ـ ــانون) اني ـ ــرم شو الوالي ـ ــة
شو الوصاية ،كما ون النساء يتمتعن اب قوا املشـار وليضـا يف الفقـرة  )1مـن قا مـة القضـا واملسـا دون
ا صول علس وذن من شه شسـد .وفيمـا يتعلـق ابلـزوال والطـالا فضـي مـن مسـا األسـوال الشكصـية الـق
تنممضا شسكام الشريعة اإلسالمية كما شططشر ولي يف التقرير.
اإلجابة على الفقرة ( )3من قائمة القضاا واملسائ
 - 2تقــوم اململكــة بصــفة مســتمرة قراجعــة وفا ضــا ابلتزاماهتــا قوجــب اتفاقيــاا سقــوا اإلنســان الــق
شصبحت طرفاً فيضا قا فيضا اتفاقية القضاء علس مجي ششكال التمييز اد املرشة ،ويف معرض هذه املراجعة

17-19864

5/26

CEDAW/C/SAU/Q/3-4/Add.1

تقوم قراجعة التحفماا الق شبدهتا علس تل االتفاقياا .وقد تب خالل املراجعاا السابقة شن ال أتثر
لتل التحفماا علس مقاصد وشهداف األسكام الواردة يف االتفاقية يف الواق العملي ،وواافة وه ذل ؛
فقد ل اياذ عدد مـن التـدابر الراميـة وه تعزيـز ا قـوا الـق تضـمنتضا بعـض األسكـام املـتحف عليضـا مـن
االتفاقيـ ـ ـ ــة ،ومـ ـ ـ ــن شبرزهـ ـ ـ ــا ص ـ ـ ـ ـدور ق ـ ـ ـ ـرار جملـ ـ ـ ــس الـ ـ ـ ــوزراء  )412واتريـ ـ ـ ــخ 9411/98/87ه املوافـ ـ ـ ــق
8198/99/98م) املشار ولي يف الفقرة  )81من التقرير.
اإلجابة على الفقرة ( ) 1من قائمة القضاا واملسائ
 - 1تؤكــد اململكــة شن العمليــاا العســكرية يف وطــار حتــالف دعــم الشــرعية يف الــيمن الــق بــدشا يف
ع ــام 8192م؛ منسـ ـ مة انسـ ـ اماً اتمـ ـاً مـ ـ قواع ــد الق ــانون ال ــدو اإلنس ــاين والق ــانون ال ــدو ق ــوا
ِ
تكتف قواا حتالف دعم الشرعية بت نيب املدني وخاصة األطفال والنساء واألعيان املدنية
اإلنسان .و
آاثر النـزاع ،بـ شخــذا علــس عاتقضــا ــايتضم مــن االنتضاكــاا الصــارخة الــق ترتكبضــا امليليشــياا ا وثيــة
وقواا صاحل ،قا فيضا اهل مـاا العشـوا ية ،والقتـ  ،والتعـذيب ،واإلخفـاء واإلجـالء القسـري  ،وا صـار،
ووشراك األطفال يف النزاعاا املسلحة.
 - 91وقد قامت قواا حتالف دعم الشرعية بوا قيود صارمة علس شك قواعد اشتباك طبقاً لقواعد
وشسكام القانون الدو اإلنساين ،ومن شهم ما تضمنت من آلياا ووجراءاا يف هذا الشأن ما يلي:
• حتديد األهداف العسكرية من خالل عدة مراس  ،تبدش من اختيار اهلدف ودراست والتأكد مـن
شنـ ـ ه ــدف عس ــكره م ــن خ ــالل ع ــدة مص ــادر لض ــمان ا يلول ــة دون وق ــوع االخط ــاء يف آلي ــة
االستضداف.
• العم ـ بشــك مســتمر علــس تطــوير قا مــة األمــاكن انيمــورة وكــذل املمنــوع اســتضدافضا ،والــق
تش ــم مواقـ ـ تواج ــد امل ــدني ودور العب ــادة ،ومق ــار املؤسس ــاا واملنمم ــاا الدولي ــة واألم ــاكن
األثرية ،وشن هـذه القا مـة يـتم حتـديثضا بشـك مسـتمر وتعميمضـا علـس مجيـ املسـتو ا يف قـواا
حتالف دعم الشرعية لضمان علم مجي املكتص هبا.
• االسـ ــتعانة الدا مـ ــة قستشـ ــارين قـ ــانوني يعملـ ــون م ـ ـ خـ ــال التكطـ ــيط واالسـ ــتضداف لدراسـ ــة
األهداف املقرتسة واملوافقة عليضا حبيث ال يتم استضداف شه موق وال بعد التأكد من مشروعيت
واتفاق م شسكام القانون الدو اإلنساين.
• اس ــقاط منش ــوراا حتذيري ــة يف املن ــاطق ال ــق توج ــد هب ــا شه ــداف عس ــكرية كت ــدبر اسـ ـرتازه قبـ ـ
عملياا استضدافضا لضمان عدم تواجد املدني ابلقرأل من تل املواق .
 - 99كمـا قامـت قـواا حتـالف دعـم الشــرعية يف الـيمن بتشــكي فريـق مسـتق لتقيــيم ا ـوادث ،يتــوه
التحقيق يف كـ مـا يثـار مـن ادعـاءاا يف شـأن اسـتضداف املـدني واملنشـ ا املدنيـة واملنممـاا اإلنسـانية
خالل عملياهتا العسكرية ،وقد قام فريق التحقيق يف ا ونة االخرة ابإلعـالن عـن نتـا ع التحقيـق يف عـدد
مــن االدعــاءاا ،ول نشــر تل ـ النتــا ع يف م ـؤمتراا صــحفية .كمــا شولــت ق ـواا حتــالف دعــم الشــرعية يف
اليمن اإلغاثة واألعمال اإلنسا نية شمهية كرب  ،سيث ل تشكي خلية لإلجالء واألعمال االنسانية ،تتـوه

6/26

17-19864

CEDAW/C/SAU/Q/3-4/Add.1

مجي ـ املضــام ذاا العالقــة ابألعمــال اإلنســانية والتنســيق م ـ املنممــاا الدوليــة لرف ـ املعــااة عــن الشــعب
اليمــا الشــقيق وتــوفر املســتلزماا الضــرورية ،سـواء مــن املـواد الغذا يــة شو الدوا يــة ،وتنســيق مجيـ حتركــاا
القواف االنسانية للمنمماا الدولية لضمان سالمتضا خالل العملياا العسـكرية وذلـ ابلتنسـيق املباشـر
واملستمر م ا كومة اليمنية الشرعية.
 - 98وفيما يتعلق شراك املـرشة السـعودية يف اجلضـود الرمسيـة وغـر الرمسيـة ملنـ نشـوأل النزاعـاا ،فـاملرشة
تشارك يف ا ياة السياسية والعامة بشـك عـام علـس املسـتو الرمسـي وغـر الرمسـي مـن خـالل عضـويتضا يف
جملس الشور  ،ومتثيلضا للمملكة يف شعمال شجضزة وآلياا اهليئاا اإلقليمية والدولية ومنضا جملـس سقـوا
اإلنسان ،وشغلضا ملواق صن القرار املكتلفة ،واملشاركة يف مركز املل عبد العزيز للحوار الوطا ،ووسا
اإلع ــالم املكتلف ــة وغ ــره م ــن منص ــاا التعب ــر ع ــن الـ ـرشه ،كم ــا ون اململك ــة ملتزم ــة بقـ ـرار جمل ــس األم ــن
 )8111 9182مـ اإلشــارة وه شن حتــالف دعــم الشــرعية يف الــيمن جــاء منسـ ماً مـ القــانون الــدو ،
واســت ابة لطلــب ا كومــة الشــرعية يف الــيمن ،وقــد شصــدر جملــس األمــن بشــأن ق ـراره )8192 8892
الــذه يســلم بصــحة اإلج ـراءاا الــق ايــذهتا دول حتــالف دعــم الشــرعية يف الــيمن .وفيمــا يتعلــق ابلنســاء
املتضــرراا مــن الن ـزاع الــدا ر يف الــيمن ،فضــو شــأن حل ـ ا كومــة الشــرعية يف الــيمن ،م ـ اإلشــارة وه شن
شنممة اململكة تكف للنساء الق يدع أبن سقوقضن قد انتضكت أله س ٍ
ـبب مـن األسـباأل ،الل ـوء وه
القضاء وا صول علس التعويضاا واملساعداا قكتلف شنواعضا.
 - 91جتدر اإلشارة وه شن نمراً للوااع ا الية الق تشضدها اجلمضورية اليمنية الشقيقة ،صدر توجي
خادم ا رم الشريف املل سلمان بـن عبـد العزيـز  -سفمـ  -ابيـاذ االجـراءاا الالزمـة لتصـحيح
شوااع املقيمـ يف اململكـة بطريقـة غـر نماميـة مـن شبنـاء الـيمن الشـقيق وذلـ قـنحضم بطاقـاا زا ـر ملـدة
ستة) ششضر قابلة للتمديد ووعفا ضم من مجي الرسوم والغراماا املرتتبة ذاا الصلة ،والسماش هلم ابلعم
وفق ـاً للض ـوابط املعمــول هبــا مــن خــالل نمــام شجــر) للشــركاا واألف ـراد م ـ اإلعفــاء مــن الرســوم النماميــة
لتأشـراا ورخـ العمـ والتــأم الطـ والعقــوابا مثـ عقوبــة التســل  ،عقوبــة العمـ لــد الغــر،)...
والغراماا املالية املرتتبـة علـس لالفـة نمـامي اإلقامـة والعمـ  ،ويزيـد عـدد الـذين ل تصـحيح شواـاعضم عـن
نصف مليون شك .
اإلجابة على الفقرة ( ) 1من قائمة القضاا واملسائ
 - 94يواــح مــا ورد يف التقريــر ويف هــذه املــذكرة ،شثــر األنشــطة الراميــة وه نشــر ثقافــة سقــوا اإلنســان
والرتبيـة عليضــا ،ومـن ذلـ ز دة نسـبة اإلملــام واملعرفــة أبسكـام االتفاقيــة بـ القضــاة وشعضـاء النيابــة العامــة
واملـوظف املكلفـ نفـاذ القـانون وانيـام ومؤسسـاا اتتمـ املـدين واألفـراد ،وز دة نسـبة التحـاا املـرشة
ابلتعليم العام والعا  ،وحنو ذل  ،كما تواح اإلسصاءاا الق اشتم عليضا التقرير األثر اإلجيايب للتدابر
املتكذة ماية وتعزيز سقوا املرشة والنضوض هبا قا فيضا تدابر وذكاء الوعي.
 - 92وفيمــا يتعلــق ابلتــدابر اإلاــافية املتكــذة لــز دة التعريــف ابالتفاقيــة؛ فقــد تضــمن األمــر الســامي
رقــم  11188واتري ــخ 9412/7/89ه املواف ــق 8197/4/92م) املش ــار ولي ـ يف الفق ــرة  )2م ــن ه ــذه
امل ــذكرة؛ دع ــم هيئ ــة سق ــوا اإلنس ــان لتت ــوه  -ابلتنس ــيق م ـ اجلض ــاا املعني ــة  -وط ــالا ب ـرامع للتعري ــف
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ابالتفاقيــاا الدوليــة الــق انضــمت وليضــا اململكــة .كمــا ل افتتــاش مركــز التــدريب العــد املنشــأ بقـرار جملــس
ط
ال ــوزراء رق ــم  )928واتري ــخ 9412/4/84ه ،املواف ــق 8194/8/84م) ،ا ــمن هيكـ ـ وزارة الع ــدل،
ويضدف هذا املركز وه رف كفاءة القضاة وكتاأل العدل ،وشعوان القضاة وغرهم من املساعدين وأتهيلضم،
وقد تضمن األمر السامي  82877واتريخ 9417/2/98ه املوافق 8192/1/89م) التوجي ابإلسراع
يف تفعيـ مركـز التـدريب العــد يف وزارة العـدل ،وتضـمين بـرامع متكصصــة لتـدريب القضـاة ،و اصــة يف
جمــال التعريــف ابألسكــام املنصــوت عليضــا يف االتفاقيــاا الدوليــة املتعلقــة حبقــوا اإلنســان الــق صــدقت
عليضا اململكة.
 - 92ل وقامــة العديــد مــن األنشــطة التدريبيــة للقضــاة اــمن مــذكرة التفــاهم للتعــاون الفــا الــق شبرمتضــا
اململك ــة ؤثل ــة هبيئ ــة سق ــوا اإلنس ــان مـ ـ املفوا ــية الس ــامية ق ــوا اإلنس ــان ،وم ــن ذلـ ـ ورش ــة العمـ ـ
الــق طعقــدا يف مكتــب املفــوض الســامي قــوا اإلنســان ةنيــف خــالل املــدة 9412/9/2-8ه املوافــق
8192/91/7-1م) ،س ــول املعـ ــاير الدوليـ ــة لض ــمااا انياكمـ ــة العادلـ ــة ،وال ــق اسـ ــتضدفت القضـ ــاة،
وشعضاء النيابة العامة.
اإلجابة على الفقرة ( ) 7من قائمة القضاا واملسائ
 - 97واــافة وه م ــا ذطك ــر يف التقريــر وه ــذه امل ــذكرة بشــأن توعي ــة النس ــاء حبقــوقضن؛ فم ــا ت ـزال ال ـربامع
واألنشطة الراميـة وه تعزيـز الـوعي حبقـوا املـرشة قـا فيضـا تعريـف النسـاء والفتيـاا حبقـوقضن مسـتمرة وتتكـذ
شبعاداً متنوعة وسديثة تراعي األولو ا واملبادراا الوطنية وتتناسب م الوسا واألدواا املعاصـرة ،ومـن
شبرز تل األنشطة والربامع ما يلي:
• املؤمتراا والنـدواا وورم العمـ الـق تعقـدها املؤسسـاا ا كوميـة وغـر ا كوميـة هبـدف تعزيـز
الــوعي حبقــوا امل ـرشة .ومنضــا النــدواا وورم العم ـ الــق تعقــدها هيئــة سقــوا اإلنســان يف وطــار
م ــذكرة التف ــاهم املربم ــة مـ ـ املفوا ــية الس ــامية ق ــوا اإلنس ــان واملش ــار وليض ــا يف الفق ــرة )28
من التقرير.
• املواد اإلعالمية املتلفزة واملسموعة واملقروءة :قامت وزارة العدل يف 8192م بنشر مقـاط متلفـزة
ل تداوهلا علـس نطـاا واسـ يف مواقـ التواصـ االجتمـاعي؛ هتـدف وه تعريـف املـرشة حبقوقضـا يف
وطــار اإلج ـراءاا العدليــة .كمــا قامــت عــدد مــن مؤسســاا اتتم ـ املــدين صــدار ونشــر م ـواد
وعالمي ـ ــة متنوع ـ ــة يف مواقـ ـ ـ التواصـ ـ ـ االجتم ـ ــاعي هت ـ ــدف وه تعري ـ ــف املـ ـ ـرشة حبقوقض ـ ــا ،وس ـ ــب
االنتصاف ،ووجراءاا التقااي.
• االستفــال ابأل م العامليــة املتعلقــة ابمل ـرشة ،كــاليوم الــدو للم ـرشة يف  2آذار/مــارس مــن ك ـ عــام،
واليــوم الــدو للقضــاء علــس العنــف اــد املـرشة يف  82تشـرين الثــاين/نوفمرب مــن كـ عــام ،سيــث
تتكل ـ هــذه األ م شنشــطة متعــددة ومتنوعــة تســتضدف رف ـ مســتو الــوعي حبقــوا امل ـرشة وبيــان
خطورة انتضاكضا ،والتعريف وبسا االنتصاف واجلرب واملساعدة وحنـو ذلـ مـن األهـداف .وقـد
قامــت هيئــة سقــوا اإلنســان يف 8192م استفــاالً ابليــوم العــاملي ملكافحــة االجتــار ابألشــكات
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الذه يوافق  11متوز/يولي طالا برامع وشنشطة توعوية يف جمال مكافحة االجتـار ابألشـكات
علس نطاا واس يف العديد من مناطق وحمافماا اململكة.
• اســتثمار املناســباا واملنــابر الثقافيــة والر اــية للتوعيــة حبقــوا املـرشة ،مثـ مركــز امللـ عبــد العزيــز
للحوار الوطا ،ومنابر املساجد ،واملعارض الدولية للكتاأل ،واملضرجان الوطا للرتاث والثقافة يف
اجلنادرية ،واألنشطة الر اية املكتلفة.
 - 92وفيمــا يتعلــق زالــة العقبــاا الــق حتــول دون جلــوء النســاء وه القضــاء والتمييــز اــدهن يف هــذا
ا ق ؛ فقد كفلت شنممة اململكة سق الل وء وه القضـاء للمـواطن واملقيمـ علـس قـدم املسـاواة ،سيـث
نصــت املــادة  )47مــن النمــام األساســي للحكــم علــس شن ”ســق التقااــي مكفــول ابلتســاوه للمـواطن
واملقيم “ ،وقد تضمنت األنممة القضـا ية والقـراراا والتعليمـاا الصـادرة عـن اجلضـاا العدليـة شسكامـاً
تيســر الل ــوء وه القضــاء وتعــزز مبــدش املســاواة شمام ـ  ،كمــا صــدرا تعليمــاا تــدخ يف مفضــوم التمييــز
َّ
اإلجيـايب تيسـ ر الل ـوء وه القضـاء ،ومـن ذلـ متكـ املـرشة يف القضـا املتعلقـة ابملسـا الزوجيـة والالسقـة
ٍ
حمكمة هلا استثناءً من األصـ الـوارد
لفسخ عقد النكاش؛ من وقامة الدعو يف مكان وقامتضا شو يف شقرأل
يف املــادة  )12مــن نمــام املرافعــاا الشــرعية الصــادر ابملرســوم امللكــي رقــم م 9/واتريــخ 9412/9/88ه
املوافق 8191/99/82م والـذه تضـمن وجـوأل وقامـة الـدعو يف بلـد املـدعس عليـ  .كمـا تضـمن األمـر
الســامي  82877واتريــخ 9417/2/98ه املوافــق 8192/1/89م) املشــار ولي ـ يف الفقــرة  )92مــن
هــذه املــذكرة؛ التوجي ـ ابإلس ـراع يف تفعي ـ انيــاكم املتكصصــة وتعميمضــا علــس مجي ـ شحنــاء اململكــة ،وايــاذ
مــا يلــزم لــز دة شعــداد القضــاة قــا يضــمن ســرعة نمــر الــدعاو والفصـ فيضــا ،مـ شمهيــة التوسـ يف افتتــاش
األقسام النسا ية يف مجي انياكم وتوفر الكوادر النسا ية املؤهلة لدعم قضا املرشة يف تل انياكم.
 - 91صدر األمر امللكي رقم ش 841/واتريخ 9412/1/88ه املوافق 8197/2/97م) الذه قضس
أبن ترتبط النيابة العامة مباشرة ابملل  ،وتتمت ابالستقالل التام ،وليس ألسد التدخ يف عملضا .واجلدير
ابل ــذكر شن النياب ــة العام ــة تت ــوه التحقي ــق يف اجلـ ـرا م ،والتص ــرف يف التحقي ــق برفـ ـ ال ــدعو شو سفمض ــا،
واالدع ــاء شم ــام اجلض ــاا القض ــا ية وفق ـاً لنمامض ــا ،واالع ـرتاض عل ــس األسك ــام ،واإلش ـراف عل ــس تنفي ــذها،
والرقاب ــة والتفت ــيس عل ــس السـ ـ ون ودور التوقي ــف ،وتلق ــي ش ــكاو املسـ ـ ون واملوق ــوف والتحق ــق م ــن
مشروعية س نضم شو توقيفضم ومشروعية بقا ضم يف الس ن شو دور التوقيف بعد انتضاء املدة.
 - 81كما ون األمر السامي رقم  11188واتريخ 9412/7/89ه املوافق 8197/4/92م) املشار
ولي يف الفقـرة  ) 2مـن هـذه املـذكرة قـد قضـس ابلتأكيـد علـس مجيـ اجلضـاا ا كوميـة املعنيـة بعـدم مطالبـة
املرشة اب صول علس موافقة و األمر عند تقدمي اءدماا هلا شو وهناء اإلجراءاا اءاصة هبا.
 - 89واب لنسبة لالست ال ابالتفاقية شمام انياكم ،فتعيد اململكـة التأكيـد علـس مـا ورد يف الفقـرة )27
مـن التقريـر ،سيـث ون االتفاقيــة قـد شصـبحت قصــادقة اململكـة عليضـا جـزءاً مــن شنممتضـا الوطنيـة ،ومــؤد
ذل ـ  ،شن األسكــام الــق التزمــت هبــا اململكــة مــن االتفاقيــة مــن األســس القانونيــة الــق يطســتند وليضــا شمــام
انيــاكم ،وقــد تضــمن تعمــيم النا ــب العــام الصــادر بتــاريخ 9417/9/92ه املوافــق 8192/91/81م)
الــن صـراسة علــس وجــوأل االســتناد وه اتفاقيــة القضــاء علــس مجيـ ششــكال التمييــز اــد املـرشة يف قـراراا
االهتام ولوا ح الدعو يف القضا ذاا العالقة.
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 - 88حتمـر شنممـة اململكـة التمييــز اـد النسـاء يف انيـاكم قكتلــف شنواعضـا ودرجاهتـا ،سيـث تضــمنت
املادة  )47من النمام األساسي للحكم املشار وليضا آنفاً ،شن سق التقااي مكفول للمواطن واملقيمـ
ابلتساوه ،وتواح املعلوماا الواردة يف التقرير وهذه املذكرة؛ التـدابر املتكـذة يف هـذا اجلانـب .وقـد نـ
نمــام الس ـ ن والتوقيــف يف املــادة  )8من ـ علــس ونشــاء س ـ ون للرجــال وشخــر للنســاء ،وكــذل ا ــال
ابلنســبة لــدور التوقيــف ،سيــث يضم ـ النمــام امل ـرشة واستياجاهتــا مــن تغذيــة ،ورعايــة طبيــة ،واجتماعيــة،
وبرامع وصالسية وغرها من الربامع اهلادفة .كما حتمس املرشة برعاية طبية خاصة اب مـ ومـا بعـد ا مـ ،
ومتتــد الرعايــة وه طفلضــا سيــث يكــون يف سضــانتضا مــدة ســنت يف مكــان داخ ـ الس ـ ون خص ـ هلــذا
الغــرض تتــوفر فيـ كـ االشـرتاطاا الصــحية ،ويراعــس يف ذلـ معــاير ترتكــز علــس مبــدش املصــلحة الفضــلس
للطف ـ  ،وس ـ ون النســاء ودور توقيفضــا منفصــلة متام ـاً عــن س ـ ون الرجــال قبانيضــا ومواقعضــا وتــدار مــن
الداخ بكوادر نسا ية متكصصة ذاا كفاءة عالية.
 - 81وجتدر اإلشارة وه شن الس ون ودور التوقيف يضـ للتفتـيس مـن اجلضـاا التنفيذيـة والقضـا ية،
سيـث تقـوم النيابـة العامـة ابلرقابـة والتفتـيس علـس السـ ون ودور التوقيـف يف شه وقـت ،واالتصـال املباشـر
ابلس ـ ناء واملوقــوف واالســتماع وه شــكاواهم وذل ـ وفق ـاً للمــادة  )12مــن نمــام اإلج ـراءاا اجلزا يــة،
واملــادة  )82مــن ال حت ـ التنفيذيــة الصــادرة بق ـرار جملــس الــوزراء رقــم  )948واتريــخ 9412/1/89ه
املوافق 8192/9/98م) .كما تقـوم هيئـة سقـوا اإلنسـان وفقـاً للفقـرة  )2مـن املـادة  )2مـن تنميمضـا
بز رة الس ون ودور التوقيف يف شه وقت ودون وذن من جضـة االختصـات .ويف وطـار جضـود مؤسسـاا
اتتم ـ امل ــدين يف ه ــذا ات ــال ،تق ــوم اجلمعي ــة الوطني ــة ق ــوا اإلنس ــان  -شيض ـاً  -ب ــز رة السـ ـ ون ودور
التوقيف بشك ٍ مستمر.
 - 84وفيما يتعلق بتقدمي املساعدة القانونية ،فإن نمام اإلجراءاا اجلزا ية قد تضمن يف مادت )911
شن وذا يكن لد املتضم يف اجلرا م الكبرة املقدرة املالية يف االستعانة قح ٍـام ،فلـ شن يطلـب مـن انيكمـة
شن تنــدأل ل ـ حمامي ـاً للــدفاع عن ـ علــس نفقــة الدولــة ،وهــذا ا كــم ينطبــق علــس الرجــال والنســاء علــس قــدم
املســاواة .كمــا تضــمن تنمــيم اهليئــة الســعودية للمحــام الصــادر بقـرار جملــس الــوزراء رقــم  )197واتريــخ
9412/7/2ه املواف ــق 8192/4/87م) شن م ــن شهـ ــداف اهليئ ــة تق ــدمي العـ ــون ا ق ــوقي للمسـ ــتحق ،
واملشورة الفنية يف جمال اختصاصضا وفقاً للفقرة  )7مـن املـادة  )8منـ  .وجتـدر اإلشـارة وه شن انياميـاا
يقم ــن ب ــدور كب ــر يف ه ــذا اجلان ــب ،وق ــد بلـ ــغ ع ــدد اني ــام وانيامي ــاا س ـ ـ بداي ــة نـ ــوفمرب 8197م؛
 )4 281من بينضم  ) 922حمامية .كما قامت وزارة العدل بتوقي اتفاقية م وسد مؤسساا اتتمـ
املدين لتقدمي املساعدة واملشورة الفنية للنساء يف جمال اإلجراءاا العدلية.
اإلجابة على الفقرة ( ) 1من قائمة القضاا واملسائ
 - 82نص ــت الفق ــرة  )7م ــن امل ــادة  )2م ــن تنم ــيم هيئ ــة سق ــوا اإلنس ــان عل ــس اختص ــات جمل ــس
اهليئــة يف ” :تلقــي الشــكاو املتعلقــة حبقــوا اإلنســان ،والتحقــق مــن صــحتضا ،وايــاذ اإلجـراءاا النماميــة
بشـ ــأهنا“ .وقـ ــد بلـ ــغ عـ ــدد الشـ ــكاو املقدمـ ــة مـ ــن النسـ ــاء للضيئـ ــة خـ ــالل العـ ــام 9412ه 8197م)؛
 )9 984شــكو بواق ـ  4822يف املا ــة) مــن ومجــا عــدد الشــكاو  ،ومشلــت مواــوعاا الشــكاو
العدالــة اجلنا يــة ،واهلويــة واجلنســية ،وا مايــة مــن العنــف واإليــذاء ،والعم ـ  ،والتعلــيم ،والصــحة ،والرعايــة
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االجتماعية ،وا ماية من االجتار ابألشكات ،والل ـوء وه القضـاء ،والتملـ  ،والتنميـة ،والبيئـة السـليمة،
واءصوصية ،والرشه والتعبر وغرها من املواوعاا.
 - 82وتقوم هيئة سقوا اإلنسان مـن خـالل بـرامع وشنشـطة الـوعي بتعريـف اتتمـ ومؤسسـات وشفـراده
قــا فــيضم النس ــاء ليــة تلق ــي الشــكاو ومجي ـ اإلج ـراءاا املتعلقــة هب ــا ،سيــث ال يك ــاد حللــو شه نش ــاط
شو بــرامع يضــدف وه نشــر ثقافــة سقــوا اإلنســان مــن هــذا اهلــدف ،ومــن شمثلــة ذلـ  ،الـربامع اهلادفــة وه
ا مايــة مــن اإليــذاء ،سيــث تواــح هــذه الـربامع وســا االنتصــاف ووجـراءاا التبليــغ وتقــدمي الشــكاو ،
كما يقوم املشاركون من منسـويب هيئـة سقـوا اإلنسـان يف املعـارض واملضرجـااا تعريـف بتلقـي الشـكاو
وتعريف اجلمضور لية تقدمي الشكاو  ،وتقدمي املشورة الفنية .هذا ابإلاافة وه شن موق اهليئة اإللكرتوين
يتضمن مواد تعريفية بتقدمي الشكاو املتعلقة حبقوا اإلنسان وافذة لتقد ضا من خالل املوق .
 - 87شنش ــئت هيئ ــة سق ــوا اإلنس ــان كم ــا ذطك ــر يف الفق ــرة  )11م ــن التقري ــر ،هب ــدف اي ــة سق ــوا
اإلنســان وتعزيزهــا وف ًقــا ملعــاير سقــوا اإلنســان الدوليــة يف مجي ـ اتــاالا ،ونشــر الــوعي هبــا واإلســضام يف
ا ــمان تطبي ــق ذل ـ ـ يف ا ــوء شسك ــام الش ـ ـريعة اإلس ــالمية ،وتتمت ـ ـ اهليئ ــة ابلشكص ــية االعتباري ــة ،وهل ــا
االسـ ــتقالل التـ ــام يف ؤارسـ ــة مضامضـ ــا الـ ــق شنشـ ــئت مـ ــن شجلضـ ــا واملنصـ ــوت عليضـ ــا يف تنميمضـ ــا .وتعزي ـ ـزاً
الستقالليتضا وعملضا فقد صـدر قـرار جملـس الـوزراء رقـم  )817واتريـخ 9417/2/2ه ،متضـمناً العديـد
مــن التعــديالا علــس تنمــيم اهليئــة ومــن شمهضــا ارتبــاط اهليئــة ابملل ـ مباش ـرة بعــد شن كانــت اــمن شجضــزة
السلطة التنفيذية.
 - 82وابلنسبة لوالية اهليئة فيما يتعلق حبقوا املرشة ،فاهليئة تطعد حبماية وتعزيز سقوا اإلنسـان بشـك ٍ
عام قا فيضا سقوا املرشة ،من خالل الوسا ا تية:
• الرقابة واملتابعة :يتمث هذا الدور يف التأكد من تنفيذ اجلضاا ا كومية للسس القانونية ذاا
العالقـ ـ ــة حبقـ ـ ــوا اإلنسـ ـ ــان االتفاقيـ ـ ــاا اإلقليميـ ـ ــة والدوليـ ـ ــة ،واألنممـ ـ ــة ،والل ـ ـ ـوا ح ،واألوامـ ـ ــر
والقـراراا ،)...والكشــف عــن الت ــاوزاا ،وايــاذ اإلجـراءاا النماميــة بشــأهنا ،وز رة الس ـ ون
ودور التوقيف يف شه وقت دون وذن من جضة االختصات ،ورف تقارير عنضا وه املل .
• اي تصـ ــاف :ويتمث ـ ـ ه ــذا ال ــدور يف تلق ــي الش ــكاو املتعلق ــة حبق ــوا اإلنس ــان والتحق ــق م ــن
صحتضا ،وايـاذ اإلجـراءاا النماميـة يف شـأهنا ،ووقامـة الـدعاو والـرد عليضـا فيمـا يتعلـق قسـا
سقوا اإلنسان.
• تقدمي املشورة :تقوم اهليئة بداء الرشه يف مشروعاا األنممة املتعلقة حبقوا اإلنسـان ،ومراجعـة
األنممــة القا مــة واق ـرتاش تعــديلضا وفق ـاً لإلج ـراءاا النماميــة ،وكــذل وبــداء ال ـرشه يف الصــكوك
الدوليــة اءاصــة حبقــوا اإلنســان ،فيمــا يتعلــق ابنضــمام اململكــة وليضــا ،شو األسكــام الـواردة فيضــا،
ووعداد التقارير السنوية عن سالة سقوا اإلنسان يف اململكة .كما وهنا تقوم بتقدمي املشورة الفنية
ملؤسساا اتتم املدين ذاا الصلة واألفراد.
• التوعية والت قيف :وا السياسة العامة لتنمية الوعي حبقوا اإلنسان ،واقرتاش سب العم علس
نشر ثقافة سقوا اإلنسان والتوعية هبا ،وذل من خالل املؤسساا واألجضزة املكتصة ابلتعليم
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والت ــدريب واإلع ــالم وغره ــا .وعق ــد املـ ـؤمتراا والن ــدواا الداخلي ــة والدولي ــة يف مس ــا سق ــوا
اإلنسان ،واملشاركة فيضـا ،وفقـاً لإلجـراءاا النماميـة يف هـذا الشـأن ،ووصـدار النشـراا واتـالا
واملطبوعاا املتصلة أبهداف اهليئة واختصاصاهتا.
• التعــاون الــوطإل واإلقليمــي والــدوي :ويتمثـ هــذا الــدور يف التعــاون مـ اجلمعيــاا واملنممــاا
واملؤسساا الوطنية واإلقليمية والدوليـة العاملـة يف جمـال سقـوا اإلنسـان قـا حيقـق شهـداف اهليئـة
وتنمية عالقاهتا.
 - 81وفيما يتعلق قوارد اهليئة البشرية والتقنية واملالية ،فيعترب جملس اهليئـة السـلطة املضيمنـة علـس شـؤون
اهليئة وتصريف شمورها وفقاً للمادة  )2من تنميمضا ،وجملـس اهليئـة وفقـاً للمـادة  )4مـن التنمـيم؛ مكـون
من ر يس وا ب للر يس ومثانية عشر عضواً علس األق متفرغ للعم يف اهليئة ،ومؤهل أتهيالً عالياً يف
اتاالا ذاا العالقة حبقوا اإلنسان ،ومشضوداً هلم ابلنزاهـة والكفايـة واءـربة يف ميـدان سقـوا اإلنسـان،
ابإلاــافة وه ســتة شعضــاء علــس األق ـ غــر متفــرغ مضتم ـ ق ــال سقــوا اإلنســان .ويع ـ األعضــاء
ملــدة  ) 4ســنواا قابلــة للت ديــد .وجتــدر اإلشــارة وه شن جملــس اهليئــة يف واليتـ الثالثــة  -ا اليــة  -يضــم
س ــت عضـ ـواا .وللضيئ ــة ر ــيس قرتب ــة وزي ــر يت ــوه ودارة اهليئ ــة ومتثيلض ــا والعمـ ـ عل ــس تس ــير عملض ــا وف ــق
اختصاصــاهتا ومضماهتــا ويشــرف علــس سســن سي ــر عملضــا وفق ـاً للمــادة  )1مــن التنمــيم ،وا ــب ابملرتبــة
املمتازة يقوم قساعدة الر يس والقيام بعمل يف سال غياب وفق املادة  )91من التنميم ،وتضم اهليئة عدداً
من املوظف واملوظفاا املتكصص يف اتاالا الق تطعد هبا.
 - 11وابلنسـ ـ ــبة للم ـ ـ ـوارد املاليـ ـ ــة ،فقـ ـ ــد نصـ ـ ــت املـ ـ ــادة  )97يف فقرهتـ ـ ــا  )9مـ ـ ــن التنمـ ـ ــيم علـ ـ ــس شن
”يكون للضيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لرتتيباا وصدار امليزانية العامة للدولة ،ويصرف منضا وفقاً
لتعليماا ميزانية الدولة ،وتتكون شموال اهليئة من:
ش-

االعتماداا الق يص

هلا يف ميزانية الدولة.

أل  -الدخ الذه حتقق اهليئة من ؤارسة النشاطاا الق تدخ امن اختصاصاهتا.
ل-

اهلباا واإلعااا واملنح والوصا الق تقبلضا اهليئة وفقاً للقواعد الق يضعضا جملس اهليئة.

د-

املوارد األخر الق يقرر جملس اهليئة واافتضا وه شموال اهليئة.

اإلجابة على الفقرة ( ) 6من قائمة القضاا واملسائ
 - 19صـ ــدر ق ـ ـرار جملـ ــس الـ ــوزراء رقـ ــم  441واتريـ ــخ 9417/91/81ه املوافـ ــق 8192/7/82م)؛
القااــي ابملوافقــة علــس تنمــيم جملــس شــؤون األســرة ،وهــو جملــس يرشس ـ وزيــر العم ـ والتنميــة االجتماعيــة،
يتــوه مضمــة رعايــة شــؤون األســرة داخ ـ اململكــة ،وقــد تضــمنت املــادة  )2مــن تنمــيم اتلــس شن يشــك
اتلس ما يلزم من جلان فنية علس شن يكون من بينضا جلنة الطفولة ،وجلنـة كبـار السـن ،وجلنـة املـرشة .ووفقـاً
للمادة  )4من تنميم ؛ يضدف اتلس وه تعزيز مكانة األسرة ودورها يف اتتم والنضوض هبا ،وانيافمـة
علـس شسـرة قويـة متماسـكة ترعـس شبناءهـا وتلتـزم ابلقــيم الدينيـة واألخالقيـة واملثـ العليـا ،ومـن شبـرز مضمــاا
اتلس؛ وعداد مشـروع اسـرتاتي ية األسـرة ابلتنسـيق مـ اجلضـاا ذاا العالقـة ،والعمـ علـس قيـام اجلضـاا
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ا كومية واألهلية ذاا العالقة ابألسرة أبدوارها ،وحتقيق غا هتـا ،والتنسـيق بينضـا ،لتكـوين الرؤيـة املشـرتكة
للسرة ،والتوعية حبقوا شفراد األسرة وواجباهتم يف اإلسالم ،وحتديـد املشـكالا واملكـاطر الـق تتعـرض هلـا
األســرة ،والعم ـ علــس وا ـ ا لــول املناســبة هلــا ،وتش ـ ي املشــاركة األهليــة يف االهتمــام بقضــا األســرة،
وطرش ا لول ملعاجلتضا ،ووعداد قاعدة معلوماا بشؤون األسرة.
 - 18وقــد بــدشا جلنــة املـرشة شعماهلــا يف شكتــوبر 8197م ،وشوصــت قراجعــة األنممــة والقـوان املتعلقــة
حبقوا املرشة يف جمال التقااي ،واألسوال الشكصية ،واملساواة يف العمـ  ،ودعـت وه ونشـاء حمـاكم شسـرية
تعــا بقضــا امل ـرشة وشــؤون األســرة ،كمــا تســتضدف الل نــة يف توصــياهتا مؤسســاا اتتم ـ املــدين بكافــة
مستو هتا للمشاركة الفاعلة يف جمال التوعية حبقوا املرشة.
 - 11تت ــوه هيئ ــة سق ــوا اإلنس ــان وفقـ ـاً للفق ــرة  )1م ــن امل ــادة  )2م ــن تنميمضـ ـا؛ قتابع ــة اجلض ــاا
ا كومية لتطبيق ما حلصضا من الصكوك الدولية قوا اإلنسان الق انضمت وليضا اململكة ،والتأكد مـن
اياذ تل اجلضاا اإلجراءاا الالزمة لتنفيذها.
 - 14فيما يتعلق ابالسرتاتي ية الوطنية قوا اإلنسان املشار وليضا يف الفقرة  )921من التقرير ،فقد
جـر العمـ علــس مشـروعضا مــن خـالل جلنــة مكونـة مـن اجلضــاا ا كوميـة وغــر ا كوميـة ذاا العالقــة،
وقـد تضـمن مشـروع االسـرتاتي ية  )2حمـاور هـي؛ اإلطـار القـانوين ،والقـدراا املؤسسـية ،واتتمـ املــدين،
وقطــاع األعمــال ،وثقافــة سقــوا اإلنســان ،والتعــاون اإلقليمــي والــدو ؛ ينبثــق منضــا عــدد مــن األهــداف
والربامع واملبادراا الق تتناول مجي سقوا اإلنسان.
 - 12وابلنسبة إلدمال خطة التنمية املستدامة  ،8111فـإن التـدابر املتكـذة يف سـياا خطـط اململكـة
التنموية ،والرؤيـة الوطنيـة  8111لالطـالع علـس الرؤيـة الوطنيـة  8111والـربامع املنبثقـة منضـا كـن ز رة
املوق ـ ـ ـ اإللكـ ـ ــرتوين للرؤيـ ـ ــة عـ ـ ــرب ال ـ ـ ـرابط) www.vision2030.gov.sa :؛ تنس ـ ـ ـ م م ـ ـ ـ شهـ ـ ــداف التنميـ ـ ــة
املستدامة  8111الثالثة عشر ،سيث تراعي اململكة يف وعداد خططضا واسرتاتي ياهتا الرؤ الدوليـة ،مـ
التأكيد علس شهنا جتاوزا الكثر من األهداف الق تتوخاها تل الرؤ .
اإلجابة على الفقرة ( ) 81من قائمة القضاا واملسائ
 - 12تضــمن التقريــر وهــذه املــذكرة معلومــاا تواــح شوج ـ التعــاون والتنســيق ب ـ األجضــزة ا كوميــة
ومؤسســاا اتتمـ املــدين لتنفيــذ التزامــاا اململكــة قوجــب االتفاقيــة ،وواــافة وه ذلـ  ،فإنـ يــتم وشـراك
مؤسســاا اتتم ـ املــدين يف اق ـرتاش ووعــداد ومراجعــة الق ـوان وا ليــاا ،مث ـ نمــام ا مايــة مــن اإليــذاء،
وصندوا النفقة املشار وليضما يف الفقرة  )2من هذه املذكرة ،كما قامت اجلمعية الوطنية قوا اإلنسان
صـدار دراسـة عـن مـد انسـ ام شنممـة اململكـة مـ املعـاير الدوليـة .وتقـوم عـدد مـن مؤسسـاا اتتمـ
املــدين بــدور رقــايب يف تلقــي الشــكاو ورصــد املكالفــاا والت ــاوزاا ذاا العالقــة حبقــوا املـرشة ،ولاطبــة
اجلضــاا ا كوميــة املعنيــة بشــأهنا ،ودور استشــاره يتمث ـ يف التقــارير الدوريــة الــق تصــدرها .وملؤسســاا
اتتم ـ املــدين جضــود كبــرة يف وطــار التوعيــة حبقــوا امل ـرشة قــا يف ذل ـ التعريــف ابالتفاقيــة .وفيمــا يتعلــق
ابشرتاك مؤسسـاا اتتمـ املـدين يف وعـداد التقريـر ،فقـد سـامهت العديـد مـن مؤسسـاا اتتمـ املـدين يف
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مراس وعداد التقرير وفق ما هو مواح يف الفقرة  )4من  ،سيـث تقتصـر مشـاركة تلـ املؤسسـاا يف
مرسلة املراجعة واملشاورة الوطنية ،ب شاركت بفاعلية يف مرسلق التحضر ،ومج املعلوماا.
 - 17تؤك ــد اململك ــة عل ــس شن مؤسس ــاا اتتم ـ امل ــدين ش ـري شساس ــي للجض ــزة ا كومي ــة يف اي ــة
وتعزيز سقوا اإلنسان قا فيضـا سقـوا املـرشة ،وانطالقـاً مـن ذلـ  ،فقـد سـعت وه وجيـاد منـائ مال ـم وبيئـة
مواتي ــة مت ــارس في ـ ه ــذه املؤسس ــاا عملض ــا حبري ــة واس ــتقاللية اتم ــة ،وم ــن ذل ـ وص ــدار نم ــام اجلمعي ــاا
واملؤسساا األهلية املشار ولي يف الفقرة  )94من التقرير ،والـذه تضـمن مـن بـ شهدافـ ؛ تنمـيم العمـ
األهلــي وتطــويره و ايتـ  ،وتقــدمي اإلعــااا ا كوميــة لل معيــاا .وقــد شســبغ النمــام علــس اجلمعيــاا الــق
هتدف وه حتقيق مصلحة عامة قا فيضا اية وتعزيز سقوا اإلنسان صفة النف العام ،والق متث سصانةً
تيســر ونشــاء اجلمعيــاا ومنضــا
ألمواهلـا مــن ا ــز والتنفيــذ وال حبكــم قضــا ي .كمــا تضـمن النمــام شسكامـاً َّ
ول ـزام وزارة العم ـ والتنميــة االجتماعيــة ابلــرد علــس طلــب ونشــاء اجلمعيــة خــالل ســت ) يوم ـاً مــن اتريــخ
استكمال مسوغاا الطلب ،واعتبار عدم الرد قثابة موافقة علس ونشا ضا.
 - 12وفيم ــا يتعل ــق ابلش ــروط القانوني ــة إلنش ــاء اجلمعي ــاا واملؤسس ــاا األهلي ــة ،فق ــد تض ــمن نم ــام
اجلمعي ــاا واملؤسس ــاا األهلي ــة يف مادتيـ ـ  2و  )1ع ــدداً م ــن الش ــروط ال ــق تع ــزز اس ــتقالل اجلمعي ــاا
وكفــاءة عملضــا وعــدم اســتغالهلا ،ومــن شبرزهــا؛ تقــدمي طلــب ونشــاء اجلمعيــة مــن عــدد ال يق ـ عــن عشــرة
ششكات سعودي من ذوه الصفة الطبيعية شو االعتبارية علس شن يكون الشك الطبيعي كام األهليـة
و يصدر سكم هنا ي دانت يف جر ة للة ابلشرف شو األمانة ما يكن قد طرد ولي اعتباره ،وعدم جواز
املوافقـة علــس ونشـاء اجلمعيــة وذا تضـمنت ال حتضــا األساسـية شسكامـاً لالفـة للشـريعة اإلسـالمية شو النمــام
العام وغرها من األسس ،وهذا أي منس ماً م املعاير الدولية ذاا الصلة.
 - 11وجتدر اإلشارة وه شن من نتـا ع دعـم مؤسسـاا اتتمـ املـدين وهتيئـة البيئـة املواتيـة هلـا للعمـ حبريـة
واستقاللية ،فقد بلغ عدد اجلمعياا واملؤسساا األهليـة يف اململكـة سـ هنايـة شكتـوبر 8197م )9 142
مجعية ومؤسسة ،معممضا ذاا عالقة حبقوا اإلنسـان شو ق ـاالا حمـددةٍ منضـا ،وبلـغ س ـم الـدعم املـا
املقـ ـ ــدم هل ـ ـ ــا م ـ ـ ــن وزارة العم ـ ـ ـ والتنمي ـ ـ ــة االجتماعيـ ـ ــة يف ع ـ ـ ــام 9417ه املواف ـ ـ ــق  )8192م ـ ـ ــا يق ـ ـ ــارأل
 )211ملي ــون ر ل ،وجت ــدر اإلش ــارة وه شن ع ــدد اجلمعي ــاا واملؤسس ــاا األهلي ــة ال ــق ل ونش ــاؤها بع ــد
صــدور نمــام اجلمعيــاا واملؤسســاا األهليــة املشــار وليـ يف الفقــرة  )22قــد بلــغ  )82مجعيــة ومؤسســة.
ويكفـ نمــام اجلمعيــاا واملؤسســاا األهليــة وشنممــة اململكــة ذاا العالقــة تنــوع مؤسســاا اتتمـ املــدين
واستقالهلا ،وؤارستضا رية التعبر.
اإلجابة على الفقرة ( ) 88من قائمة القضاا واملسائ
 - 41فيما يتعلق بتقييم آاثر التدابر املتكذة ملكافحة القوالب النمطية والعاداا السلبية الق تؤده وه
التمييز اد املرشة ،فقد تضمن التقرير يف جممل معلوماا عن آاثر هذه التدابر ،كما تضمنت هذه املذكرة
عــدداً مــن التــدابر اإلاــافية املتكــذة للقضــاء علــس هــذه املفــاهيم واملمارســاا .وشمــا الكتــب املدرســية فيــتم
مراجعتض ــا بش ــك ٍ دوره م ــن قبـ ـ وزارة التعل ــيم ،لتطويره ــا بش ــك ٍ ش ــام وا ــمان ع ــدم استوا ض ــا عل ــس
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ما يغذه املواقف السلبية جتاه النساء والفتياا ،ويف سال وجود ذل فإن تتم معاجلت علس الفور يف وطار
املراجعة الدورية للكتب واملقرراا الدراسية.
اإلجابة على الفقرة ( ) 82من قائمة القضاا واملسائ
 - 49جيرم نمام ا ماية من اإليذاء ،ونمام ايـة الطفـ كـ ؤارسـاا اإليـذاء قكتلـف ششـكال قـا فيضـا
تشـوي األعضــاء التناســلية لــإلاث ،وابلنســبة ءتــان اإلاث فتمتنـ املستشــفياا واملراكــز الصــحية عــن وجرا ـ
متاشياً م سياساا منممة الصحة العاملية  )WHOيف هذا الشأن .وابلنسبة لتعدد الزوجاا فقد ل ويضاش
املوقف من يف الفقرة  )942من التقرير ،وفيما يتعلق ابلزوال ابإلكـراه؛ فضـو حممـور قوجـب شسكـام الشـريعة
اإلسالمية ،سيث ال ينعقد الزوال وال براا املرشة ا ر والكام كما ل ويضاس يف الفقرة  )944من التقرير.
 - 48فيمــا يتص ـ ابالهتامــاا يف القضــا اجلنا يــة فيــتم يف ك ـ قضــية توصــيف الواقعــة وفــق وج ـراءاا
عديدة قب وصوهلا وه القااي ،وتوفر للمتضم مجي الضـمااا املكفولـة خـالل مراسـ القـبض والتحقيـق
وانياكمة ،وعند ودانت حلتار القااي عقوبة من عقوابا حمددة حبسب ما ينتع من ارر علس اتا علي .
 - 41وفيمــا يتعلــق ابللبــاس النقــاأل شو الربق ـ وحنــوه)؛ فــإن شنممــة اململكــة ال تفــرض نوع ـاً معين ـاً مــن
اللباس علس املرشة ،وومنا ينحصر الفرض يف عدم خرول املرشة وه املرافق واألماكن العامـة بـال س ـاأل وفقـاً
ألسكام الشريعة اإلسـالمية ،وابلتـا فـإن املبـدش الواجـب وعمالـ هـو ارتـداء مـا يسـرت املوااـ املقـرر سـرتها
شـرعاً مـن جسـد املـرشة ،شمـا اختيـار نــوع وشـك ا ـاأل فضـو شمــر مـرتوك هلـا ،و تذ شهنــا مسـألة تعبديـة تعــود
وه مــا تنطلــق من ـ امل ـرشة مــن خلفيــة فقضيــة شو ثقافيــة ،وهــذه مــن اءاصــياا الثقافيــة لك ـ جمتم ـ ويتع ـ
اسرتامضــا ،وقــد صــدرا العديــد مــن اإلعــالاا والقـراراا الدوليــة الــق تنــاده ابسـرتام التنــوع الثقــايف ومــن
شبرزها؛ اإلعالن العاملي لليونسكو 8119م) املتعلق ابلتنوع الثقايف ،وكذل قـرار جملـس سقـوا اإلنسـان
رقم  89/1واتريخ  81سبتمرب 8198م والقراراا الالسقة ل .
صر ،فت در اإلشارة وه شن الدراسة املشار وليضا يف الفقرة  )942من التقرير؛
 - 44ابلنسبة لزوال ال طق َّ
قد ل اال نتضاء منضا ،وهي يف طور اإلجراءاا النماميـة ،مـ التأكيـد علـس مـا تضـمنت املـادة  )1/92مـن
الال حة التنفيذية لنمام اية الطف الق شلزمت قب وبرام عقد الزوال ابلتأكد من شن تزويع من ق عمره
عن  )92عاماً لن يلحق ب ارر ،وحيقق مصا الفضلس سواء كان ذكراً شو شنثس.
اإلجابة على الفقرة ( ) 83من قائمة القضاا واملسائ
 - 42يش ــك نم ــام ا ماي ــة م ــن اإلي ــذاء ،ونم ــام اي ــة الطف ـ  ،واالتفاقي ــة ابعتباره ــا حتم ــس اب ي ــة
القانونيــة الــق حتمــس هبــا األنممــة يف اململكــة؛ ســياجاً قانوني ـاً مايــة النســاء والفتيــاا مــن مجي ـ ششــكال
العن ــف ا ــد املـ ـرشة ،ويع ــد التوجيـ ـ ابلعمـ ـ عل ــس وع ــداد مش ــروع نم ــام ملكافح ــة التح ــرم املش ــار وليـ ـ يف
الفقرة  )2من هذه املذكرة ،تعزيزاً هلذه األسس القانونية .كما توجد آلياا انتصاف رقابية وقضا ية قا مة
ومتاسة جلمي النساء دون متييز تتضافر فيمـا بينضـا لضـمان ا مايـة مـن العنـف ،وتـوفر املسـاعدة الصـحية
والقانونية واجلرب ،وعدم وفالا اجلناة من العقاأل ،وواافة وه ما ذكر يف الفقـرة  )21مـن التقريـر ،تقـوم
النيابة العامة وفقاً للمادة  )97من نمام اإلجـراءاا اجلزا يـة املشـار وليـ يف الفقـرة  )2مـن هـذه املـذكرة؛
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قامــة الــدعو اجلزا يــة ،والتحقيــق يف اجل ـرا م الواجــب فيضــا ســق خــات للف ـراد وذا رشا مصــلحة عامــة
يف ذل .
 - 42يعم جملس شؤون األسرة علس وطالا عدد من املشـروعاا واملبـادراا الراميـة وه القضـاء علـس
العنـف األسـره ،قــا فيـ العنــف اـد املـرشة ومـن شبرزهــا؛ أويت؛ تطـوير سزمــة متكاملـة مــن اءـدماا لتغطــي
استياجــاا الضــحا شثنـاء وبعــد العنــف األســره ،تشــم تطــوير اءــدماا القا مــة ،واســتحداث خــدماا
شخـر داخـ وســداا ا مايــة مــن خــالل الشـراكاا مـ اتتمـ  ،والعمـ التطــوعي ،وعــدم اــياع سقــوا
احا العنف األسره من خالل عدد من الوسا  ،ومن شبرزها :تشكي فريق عم من اجلضاا املعنية،
ووا آلية لتقدمي الدعم واملساندة القضا ية ،وتوفر خـدماا العـالل النفسـي واالجتمـاعي ،اث يـات؛ تطـوير
آلياا التعاون ب مجي اجلضاا املعنية ابلعنف األسره ،ويشـم ذلـ توسيـد جضـود وآليـاا العمـ بـ
اجلضاا املعنية قكافحة العنـف للتأكـد مـن االلتـزام ابألنممـة والقـوان وجـودة التطبيـق وقـد انطلقـت هـذه
املبـادرة مــن خــالل :عقــد ورم عمـ للمكتصـ للوصــول لتعريــف موســد للعنــف االســره ،ووصــدار دليـ
موس ــد للتعري ــف ابلعن ــف االس ــره وشش ــكال وشمناط ـ ودرجات ـ  ،واعتم ــاد دوراا خاص ــة بتعريف ــاا العن ــف
االسره ،واعتماد الية موسدة لتلقي البالغاا والتعام معضم ،اثل ات؛ تطوير الا وعالمية لوقاية اتتم
من العنف األسره ،وتستضدف هذه املبادرة رفـ الـوعي اتتمعـي جتـاه خطـورة العنـف واـرورة ايـة املـرشة
من  ،وآلياا التبليغ وتقييم للوا الراهن للوعي اتتمعي قب ا ملة وبعدها.
 - 47ابلنسـبة لالغتصاب ،فضـو جمـرم قوجـب شسكـام الشـريعة اإلسـالمية ويسـتوجب شقصـس العقـوابا
كون ـ ث ـ اعت ــداءً عل ــس الع ــرض ال ــذه ه ــو وســد الض ــروراا اءم ــس ال ــق ج ــاءا الش ـريعة اإلس ــالمية
حبفمضا ،لذل فضو يندرل امن اجلرا م الكبرة .وابلنسبة لالعتداءاا اجلنسية داخـ وطـار الـزوال فينمـر
ٍ
سالة علس سدة ،ومعيار الت رمي من عدم ما يرتتب من ارر علس الزوجة وفقاً للقاعـدة الشـرعية
وه ك
”ال اــرر وال اـرار“ ،فقــد يكــون اإلكـراه عمـالً جمرمـاً يف ســاالا وفقـاً لنمــام ا مايــة مــن اإليــذاء ،وقــد
ال يرتقي وه شن يكون كذل  .وجتدر اإلشارة وه شن الشريعة اإلسالمية سثت علس معاشـرة الـزول زوجتـ
ابملع ـ ــروف روعاش ـ ــروهن ابملع ـ ــروف س ـ ــورة النس ـ ــاء ،)91 :وع ـ ــدم اإلا ـ ـرار هب ـ ــا روال تطض ـ ــاروهن...
ســورة الطــالا )1 :وفيمــا يتعلــق ابالعتــداء اجلنســي ةمي ـ ششــكال والتحــرم فضــو جمـ َّـرم قوجــب شسكــام
الشريعة اإلسالمية وشنممة اململكة ومنضا نمام ا ماية من اإليـذاء ،وجيـره العمـ  -ساليـاً  -علـس وعـداد
مشــروع نمــام مكافحــة التحــرم ؤــا ســيعزز اإلطــار القــانوين للحمايــة مــن هــذه االنتضاكــاا .شمــا ابلنســبة
ملا يعرف ةرا م الشرف ،فلم تس شه ساالا من هذا النوع خالل املدة الق يغطيضا التقرير.
 - 42ابلنســبة للمصــا ة األس ـرية يف ســاالا العنــف األســره الــق قــد تــؤده وه معــاودة ويــذاء امل ـرشة ،فــإن
شنممــة اململكــة ذاا الصــلة ويف مقــدمتضا نمــام اإلج ـراءاا اجلزا يــة ،ونمــام ا مايــة مــن اإليــذاء ،ونمــام ايــة
الطفـ وغرهــا ،تضــمنت نصوص ـاً تتعــارض مـ هــذا املفضــوم ،ومــن ذل ـ املــادة  )97الــق تعطــي النيابــة العامــة
ا ـق يف وقامـة الـدعو والتحقيـق فيضـا يف اجلـرا م الواجـب فيضـا سـق خـات للفـراد وذا رشا مصـلحة مـن ذلـ ،
س ولو تنازل اتا علي شو تصاحل م املعتده ،واملادة  )1من نمام ا ماية من اإليذاء الق نصت علس شن :
” - 9جيب علس ك من يطل علس سالة ويذاء اإلبالغ عنضا فوراً.
 - 8م مراعاة ما تقضي ب األنممة ذاا العالقـة مـن وجـراءاا ،يلتـزم كـ موظـف عـام -
مــدين شو عســكره  -وكـ عامـ يف القطــاع األهلــي ،اطلـ علــس سالــة ويــذاء  -حبكــم
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عمل  -وساطة جضة عمل اب الة عند علم هبا ،وعليضا وبالغ الوزارة شو الشرطة حبالة
اإليذاء ،فور العلم هبا ،وحتدد اللوا ح وجراءاا التبليغ“.
 - 41وابلنسبة لالدعاءاا الق تفيد أبن النساء والفتياا احا االعتداء اجلنسي تتم معاقبتضن علـس
وقامة عالقة جنسية خارل وطار الزوال شو علس الزىن ،فضـي غـر صـحيحة ،سيـث يـتم االنتصـاف للضـحية
ولــيس معاقبتضــا ،وذل ـ يقــاع العقــوابا املقــررة شــرعاً ونمام ـاً علــس اجلــاين ،وتقــدمي املســاعدة الصــحية
واالجتماعية والقانونية هلا ،وقد ن نمام مكافحة جرا م االجتار ابألشكات يف املادة  )2منـ علـس شنـ
”ال يعتد براا اتا علي يف شه جر ة من اجلرا م املنصوت عليضا يف هذا النمام“ كما ون للضحية ا ق
يف ا صــول علــس التعــويض ،سيــث نصــت املــادة  )92مــن نمــام اإلجـراءاا اجلزا يــة علــس شنـ ”للم ــا
علي شو من ينوأل عن  ،ولوارث من بعـده ،سـق رفـ الـدعو اجلزا يـة يف مجيـ القضـا الـق يتعلـق هبـا سـق
خــات ،ومباشــرة هــذه الــدعو شمــام انيكمــة املكتصــة .وعلــس انيكمــة يف هــذه ا ــال وبــالغ املــدعي العــام
اب ضــور“ .شمــا وذا ارتكبــت جر ــة مســتقلة عــن جر ــة االعتــداء عليضـا وكــان ذلـ رادهتــا دون وكـراه شو
وجبار من شسد فإهنا تعاقب علس تل اجلر ة.
 - 21ال توجــد عقبــاا ثقافيــة وقانونيــة حتــول دون جلــوء النســاء وه القضــاء ،وقــد تضــمن التقريــر وهــذه
املــذكرة معلومــاا عــن التــدابر املتكــذة لتعزيــز ســق املـرشة يف الل ــوء وه القضــاء ،ومــن شبرزهــا صــدور األمــر
السامي رقم /2182م أل واتريخ 9481/91/82ه املوافق 8112/91/82م) املتضمن؛ وجيـاد شقسـام
نسا ية يف انياكم وكتـاابا العـدل ،وتزويـد املـرشة بصـورة مـن مجيـ الواث ـق املاليـة اءاصـة هبـا ايـة قوقضـا
املالية وغرها ،وتطبيق اإلجراءاا الق تتضمن معاجلة شه ؤاطلة متس سقوا املرشة م السعي وه من شه
عنــف قــد تتعــرض ل ـ بســبب رف ـ دعواهــا وايــاذ العقــوابا املناســبة يف ســال ثبــوا ذل ـ  ،وتفعي ـ دور
الســلطة التنفيذيــة يف متابعــة تنفيــذ األسكــام القضــا ية واــبط مــا يطـرش مــن ســاالا التضــاون والتســويف شو
حماولة تعطي هذه األسكـام اءاصـة ابملـرشة ،واالعتنـاء ابلشـكاو الـواردة مـن النسـاء ووجيـاد طريقـة حمكمـة
وواا ـ ــحة لتلقيض ـ ــا والتحق ـ ــق منض ـ ــا ومعاجلتض ـ ــا .وك ـ ــذل ص ـ ــدور األم ـ ــر الس ـ ــامي رق ـ ــم  11188واتري ـ ــخ
9412/7/89ه املوافق 8197/4/92م) املشار ولي يف الفقرة  )2من هذه املذكرة.
ط
 - 29ون العقوابا البدنية املقررة علس جرا م القصات جرا م القت العمـد واالعتـداء العمـد) وا ـدود
عقوابا حمددة يف القرآن الكرمي والسنة النبوية)؛ ال متل شه سلطة يف الدولة تعديلضا شو ويقافضا ابعتبار
شن الشريعة اإلسالمية قد نصت عليضا بنصوت قاطعة ال تقب التأوي  ،وهي حمصورة يف جـرا م حمـددة يف
وصفضا وعقوبتضا وطرا وثباهتا ،و ي النمر القضا ي وه وسقاط العقوبة ا دية انطالقاً من املبدش الشرعي
”درء ا ــدود ابلشــبضاا“ ،و كــن صــدور العفــو مــن شوليــاء الــدم شو شســدهم يف اجل ـرا م الــق جيــب فيضــا
القصات ابعتباره سقاً خاصاً هلـم ال ينـازعضم فيـ شسـد ،سيـث تسـقط عقوبـة القصـات عـن اجلـاين بتنـازل
و ٍ
اسد منضم ،وفيما يتعلق ابلعقوابا التعزيرية فقد تركت الشـريعة اإلسـالمية للقااـي سريـة اختيـار العقوبـة
املناسبة من طا فة من العقوابا م األخذ يف االعتبار المروف املواوعية والشكصية لل ر ة.
 - 28فيما يتعلق ابلعقاأل البدين يف البيئاا األسرية والتعليمية واإلصالسية فضو حممور قوجب شنممة
اململكــة وينطــوه علــس املســاءلة اجلنا يــة واإلداريــة ،ويف مقــدمتضا نمــام ا مايــة مــن اإليــذاء ،ونمــام ايــة
الطف ـ  ،والتعليمــاا الصــادرة مــن وزارة التعلــيم قن ـ العقــاأل البــدين يف املــدارس قوجــب التعمــيم الــوزاره
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رقـم  9289واتريـخ 9492/99/94ه املوافــق 9112/4/1م) .واإلجـراءاا الرتبويـة الــق علـس املعلمـ
استكدامضا كبدا للعقاأل البدين.
اإلجابة على الفقرة ( ) 83من قائمة القضاا واملسائ
 - 21يعا االجتار ابألشـكات قوجـب الفقـرة  )9مـن املـادة  )9نمـام مكافحـة االجتـار ابألشـكات
الص ــادر ابملرس ــوم امللك ــي رق ــم م 41/واتري ــخ 9411/7/89ه املواف ــق 8111/7/94م) ” :اس ــتكدام
شك  ،شو و اق  ،شو نقلـ  ،شو ويـواؤه ،شو اسـتقبال مـن شجـ وسـاءة االسـتغالل“ وقـد نصـت املـادة )8
علس شن ”حيمر االجتار أبه شك أبه شك من األشكال قا يف ذل وكراه شو هتديده شو االستيـال
علي شو خداع شو خطف  ،شو استغالل الوظيفة شو النفوذ ،شو وساءة استعمال سلطة ما علي  ،شو استغالل
اــعف  ،شو وعطــاء مبــالغ ماليــة شو م ـزا شو تلقيضــا لني ـ موافقــة شــك ل ـ ســيطرة علــس آخــر مــن شج ـ
االعتــداء اجلنســي ،شو العمـ شو اءدمــة قسـراً ،شو التســول ،شو االســرتقاا ،شو املمارســاا الشــبيضة ابلــرا،
شو االستعباد ،شو نزع األعضاء ،شو وجراء جتـارأل طبيـة عليـ “ .وهـذا التعريـف منسـ م مـ املعـاير الدوليـة
ويف مقدمتضا بروتوكول من وقم ومعاقبة االجتار ابألشكات و اصة النساء واألطفال بروتوكول ابلرمو)
ال ـ ــذه انض ـ ــمت ولي ـ ـ ـ اململك ـ ــة قوج ـ ــب املرس ـ ــوم امللك ـ ــي رق ـ ــم م 22/واتري ـ ــخ 9482/2/99ه املواف ـ ــق
8117/2/82م) ،فضـ ـالً ع ــن شن النم ــام ق ــد شا ــاف ش ــكل م ــن شش ــكال االجت ــار ابألش ــكات مه ــا:
التســول ،ووجـراء الت ــارأل الطبيــة .وفيمــا يتعلــق بتنفيــذ القـوان املشــار وليضــا يف مالسمــة الل نــة ،فقــد ل
ويضاش ذل يف التقرير يف الفقراا .)77 ،72 ،72 ،74 ،71 ،78 ،79 ،71 ،14 ،92
 - 24ل وصــدار اءطــة الوطنيــة ملكافحــة جـرا م االجتــار ابألشــكات املشــار وليضــا يف الفقــرة  )14مــن
التقرير ،للعوام 9412ه9449-ه) املوافق 8197م8181-م) ول رصد مبلغ ثالث مليـون ر ل)
وهو ما يعادل  2مليون دوالر شمريكي) كميزانية لتنفيذ اءطة .وفيما يتعلق قوارد الل نة املالية والبشرية،
ف ـرشس الل نــة ر ــيس هيئــة سقــوا اإلنســان قرتبــة وزيــر) ،وتضــم ؤثل ـ مــؤهل مــن اجلضــاا ا كوميــة
ذاا العالقــة ،كمــا تتــوه تقــدمي املســاعدة الفنيــة واإلداريــة لل نــة شمانــة عامــة تضــم عــدد مــن املكتصـ يف
اتاالا الـق تطعـد هبـا الل نـة ،وابعتبـار شن الل نـة طمنشـأة هبيئـة سقـوا اإلنسـان فيـتم يصـي اعتمـاداا
مالية هلا من ميزانية هيئة سقوا اإلنسان السنوية .وجيره العمـ ساليـاً علـس وعـداد قاعـدة بيـااا متطـورة
تـربط اجلضــاا املمثلــة يف الل نــة ولكرتونيـاً ،سيــث ســتكون هــذه القاعــدة مرجعـاً معلوماتيـاً وطنيـاً يف جمــال
مكافحة جرا م االجتار ابألشكات.
 - 22بلغ عدد شكاو االجتار ابألشكات الق تلقتضا هيئـة سقـوا اإلنسـان يف عـام 8192؛ )88
شــكو  ،بنســبة  9يف املا ــة) مــن ومجــا ع ـدد الشــكاو الــق تلقتضــا اهليئــة ،وبلغــت يف عــام 8192م؛
 )92شكو بنسبة  1.2يف املا ة) من ومجا عدد الشـكاو  ،ويـرد يف اجلـدول شداه وسصـا ية بقضـا
االجتــار ابألشــكات الــق نمرهتــا انيــاكم منــذ بدايــة عــام 9412ه س ـ صــفر 9411ه املوافــق شكتــوبر
8192م س شكتوبر 8197م):
التضمة
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التضمة

عدد القضا

عدد املدان

وساءة استغالل
استغالل جنسي
ويواء شو استغالل
تسول
نق
نق واستغالل وهتريب
اجملموع

عدد اتا عليضم من اإلاث
غر سعودية
سعودية

9
8
2
8
91
94

8
4
4
2
2
92

صفر
صفر
صفر
صفر
صفر
صفر

8
8
18
1
92
1

33

31

صفر

11

 - 22وفيما يتعلق بتدريب املسؤول ا كومي علس التصده جلرا م االجتـار ابألشـكات ،فتقـوم هيئـة
سقــوا اإلنســان وفقـاً الختصاصــضا ،ويف وطــار مــذكرة التفــاهم للتعــاون الفــا املربمــة مـ املفواــية الســامية
قوا اإلنسان واملشار وليضا يف التقرير يف الفقرة  )28قامة األنشطة التدريبيـة الـق تسـتضدف يف املقـام
األول املســؤول ا كــومي  ،والقضــاة ،وشعضــاء النيابــة العامــة ،واملكلفـ نفــاذ القــانون ،وانيــام وؤثلــي
مؤسساا اتتم املدين ،ومن تل األنشطة الدورة التدريبية الق طعقدا بعنوان ”جتارأل الدول الناجحـة
يف جمـ ــال مكافحـ ــة االجتـ ــار ابألش ـ ـكات“ يف مـ ــارس 8194م ،كمـ ــا عقـ ــدا هيئـ ــة سقـ ــوا اإلنسـ ــان يف
8198م يف وطار عملضا يف جمال تعزيز الـوعي حبقـوا اإلنسـان نـدوة بعنـوان ”شـرش نمـام مكافحـة جـرا م
االجتــار ابألشــكات“ وغرهــا مــن األنشــطة املســتمرة يف هــذا اتــال .وجتــدر اإلشــارة وه شن هــذه األنشــطة
هت ــدف وه وكس ــاأل املس ــتضدف املض ــاراا واملع ــارف الالزم ــة ال ــق متك ــنضم م ــن اإلمل ــام ةمي ـ ـ وج ـ ـراءاا
االنتصاف ومنضا الرصد والتوثيق وا ماية واملقاااة واملساعدة ةمي شنواعضـا وال سـيما املسـاعدة القانونيـة
الق تشم توكي انيام  ،وتوفر املرتمج  ،والتأهي واجلرب.
 - 27توج ــب األنمم ــة اي ــة ا ــحا االجت ــار ابألش ــكات واالس ــتغالل اجلنس ــي ،وونص ــافضم وتق ــدمي
املساعدة الصحية واالجتماعية والقانونية هلـم ،والتعويضـاا الالزمـة ،وال يـتم جتـر ضم مـا يقومـوا ابرتكـاأل
عم ٍ جمرم قوجب شنممة اململكة .وقد نصت املـادة  )92مـن نمـام مكافحـة جـرا م االجتـار ابألشـكات
عل ـ ــس شن ”تتك ـ ــذ اإلجـ ـ ـراءاا ا تي ـ ــة يف مرسـ ـ ـ التحقي ـ ــق شو انياكم ـ ــة يف ش ـ ــأن ات ـ ــا عليـ ـ ـ يف جر ـ ــة
االجتار ابألشكات:
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وعالم اتا علي حبقوق النمامية بلغة يفضمضا.

-8

واتســة الفرصــة ل ـ لبيــان واــع قــا يتضــمن كون ـ اــحية اجتــار ابألشــكات ،وكــذل
واع النمامي واجلسده والنفسي واالجتماعي.
وذا تب شن حباجة وه رعاية طبية شو نفسية شو وذا طلب ذل .

-1

عرا علس الطبيب املكت

-4

ويداع شسد مراكز التأهي الطبية شو النفسية شو االجتماعية ،وذا تبـ شن سالتـ الطبيـة
شو النفسية شو العمرية تستدعي ذل .
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-2

ٍ
ساجة وه مأو .
ويداع شسد املراكز املتكصصة وذا كان يف

-2

توفر ا ماية األمنية ل وذا استلزم األمر ذل .

-7

وذا كان اتا علي شجنبيا وكانت هناك ارورة لبقا يف اململكة ،شو العم شثناء السر
يف وجراءاا التحقيق شو انياكمة ،فلالدعاء العام شو انيكمة املكتصة تقدير ذل .“.

اإلجابة على الفقرة ( ) 81من قائمة القضاا واملسائ
 - 22واافة وه ما ذطكر يف التقرير يف الفقراا  ،)22 - 72فتحمس النساء ابلتش ي والدعم الالزم
واملستمر املؤسسي واتتمعي علس املشاركة يف ا ياة السياسية والعامة ،وقد تضمنت ”رؤية اململكة العربية
الســعودية  “8111يف انيــور شن املـرشة الســعودية تعــد عنصـراً مضم ـاً مــن عناصــر قوتنــا ،وذ تشــك مــا يزيــد
علــس  21يف املا ــة) مــن ومجــا عــدد اءــرجي اجلــامعي  .والعم ـ مســتمر علــس تنميــة مواهبضــا واســتثمار
طاقاهتا ومتكينضا من ا صول علس الفـرت املناسـبة لبنـاء مسـتقبلضا واإلسـضام يف تنميـة جمتمعنـا واقتصـادا،
ومن األهداف املتوخاة حبلول 9428ه8111-م) رف نسبة مشاركة املرشة يف سوا العم مـن  88يف
املا ــة) وه  11يف املا ــة) .كمــا ون األمــر الســامي الكــرمي رقــم  11188واتريــخ 9412/7/89ه املوافــق
8197/4/92م) املشــار ولي ـ يف مواا ـ عــدة مــن هــذه املــذكرة ،قــد قضــس بــدعم هيئــة سقــوا اإلنســان
لتتوه وا ما يلزم من برامع للتعريف ابالتفاقياا الدولية الق انضمت وليضا اململكة ،وذلـ مـن خـالل
وا ـ خطــة شــاملة للتوعيــة حبقــوا امل ـرشة .كمــا ون مشــروع االس ـرتاتي ية الوطنيــة قــوا اإلنســان ال ـ طمشار
وليضا يف الفقرة  ) 14من هذه املذكرة ،تتضمن العديد من املبادراا الق هتدف وه النضوض ابملـرشة ووزالـة
العقباا الق تعرتاضا.
 - 21فيما يتعلق بتكصي سص لز دة متثي املرشة يف ا ياة العامة والسياسية ،فقد ل مراعاة ذل
مــن خــالل يصــي  81يف املا ــة) مــن مقاعــد جملــس الشــور كحـ ٍـد شدىن للنســاء كمــا هــو مواــح يف
الفقــرة  ) 72مــن التقريــر .شمــا ابلنســبة للم ــالس البلديــة فــإن اتــال مفتــوش شمــام الســيداا الراغبــاا يف
الرتشح ،سيث يتيح هلن نمام اتالس البلدية الصادر ابملرسوم امللكي رقم م 29/واتريخ 9412/91/4ه
املوافق 8194/7/19م) املشار ولي يف الفقـرة  )21مـن التقريـر ،الرتشـح واالنتكـاأل علـس قـدم املسـاواة
م الرج .
اإلجابة على الفقرة ( ) 81من قائمة القضاا واملسائ
 - 21نمــام اجلنســية العربيــة الســعودية يســاوه ب ـ الرج ـ وامل ـرشة فيمــا يتعلــق اب صــول علــس اجلنســية
وتغيرها واالستفاظ هبا ،وقد تضمن يف مادتـ  )98عـدم فقـدان املـرشة السـعودية جلنسـيتضا السـعودية تبعـاً
لفقدان زوجضا جلنسيت السعودية يف سالـة جتنسـ ةنسـية شجنبيـة؛ وال وذا قـررا االلتحـاا ةنسـية زوجضـا،
وسصلت علس هذه اجلنسية قوجب القانون اءات هبا .كمـا نصـت املـادة  )97منـ علـس شنـ ”ال تفقـد
املـ ـرشة العربي ــة الس ــعودية جنس ــيتضا وذا تزوج ــت أبجنـ ـ وال وذا ق ــررا وشعلن ــت االلتح ــاا ةنس ــية زوجض ــا،
ودخلت هبذه اجلنسية حبكم القانون اءات هبـا“ .كمـا نصـت املـادة  )92علـس شنـ ”حيـق للمـرشة العربيـة
الســعودية املتزوجــة أبجن ـ شن تســرتد جنســيتضا العربيــة الســعودية عنــد انتضــاء الزوجيــة بعــد عودهتــا لإلقامــة
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يف اململكــة“ .كمــا يَّــز النمــام اــد ش ٍه مــن اجلنسـ يف ا صــول علــس اجلنســية العربيــة الســعودية بطــرا
الت نس العاده واءات.
 - 29وفيما يتعلق بتمك النساء من نق جنسيتضن وه شزواجضن األجانب وشبنا ضن منضم ،فإن شبنـاء
املـرشة السـعودية غــر السـعودي املولـودين يف اململكــة ،كـنضم ا صــول علـس اجلنسـية العربيــة السـعودية مــن
خالل الت نس اءات ،سيث نصت املادة  )2من نمام اجلنسية العربيـة السـعودية علـس شنـ ”جيـوز مـنح
اجلنسية العربية السعودية بقرار مـن وزيـر الداخليـة ملـن ولـد داخـ اململكـة العربيـة السـعودية مـن شأل شجنـ
وشم سعودية وذا توفرا الشروط التالية:
ش-

شن تكون ل صفة اإلقامة الدا مة يف اململكة العربية السعودية عند بلوغ سن الرشد.

أل  -شن يكون سسن السرة والسلوك و يسبق ا كم علي حبكم جنا ي شو بعقوبة السـ ن
جلر ة شخالقية ملدة تزيد عن ستة شضور.
ل-

شن جييد اللغة العربية.

د-

شن يقدم خالل السنة التالية لبلوغ سن الرشد طلباً قنح اجلنسية العربية السعودية“.

شمــا ابلنســبة لــزول امل ـرشة الســعودية األجن ـ  ،فيمكن ـ ا صــول علــس اجلنســية العربيــة الســعودية عــن طريــق
الت نس العاده قوجب املادة  ) 1من نمام اجلنسية العربية السعودية .وجتـدر اإلشـارة وه شن هـذا النمـام
حلض كغره من األنممة للمراجعة الدورية والتطوير.
 - 28وفيما يتعلق بضمان التطبيق الفاع لقرار جملس الوزراء رقـم  )412واتريـخ 9411/98/87ه
املوافــق 8198/99/98م) املتضــمن عــدد مــن االمتيــازاا ألبنــاء امل ـرشة الســعودية ،فتتــوه اجلضــاا املعنيــة
تنفيذه ومراقبة االلتزام بتنفيذه ،سيث تقوم هيئة سقوا اإلنسان قوجب تنميمضا قتابعـة تنفيـذ هـذا القـرار
وايــاذ اإلج ـراءاا الالزمــة فــور رصــد شه لالفــة يف تنفي ـذه ،كمــا تتــوه وزارة العم ـ والتنميــة االجتماعيــة
الرقابة علس القطاع اءات لكفالة تنفيذ هذا القرار من خالل ودارة التفتيس الق تقوم قعاجلة املكالفة فور
رصدها وويقاع اجلزاءاا املنصوت عليضا نماماً ،علس شصحاأل العم املكالف .
 - 21فيم ــا يتعل ــق ابل ــتحف اململك ــة عل ــس الفق ــرة  )8م ــن امل ــادة  )1م ــن االتفاقي ــة ،فت ــتم مراجع ــة
الصـكوك اإلقليميــة والدوليــة قــوا اإلنســان بشــك ٍ دوره ،قـا فيضــا التحفمــاا الــق شبــدهتا اململكــة علــس
بعض هذه الصكوك.
اإلجابة على الفقرة ( ) 87من قائمة القضاا واملسائ
 - 24كانت نسبة األمية يف اململكة قب  )82سنة تبلغ ما يقارأل  21يف املا ة) حتت النسـاء اجلـزء
بفض ـ ـ اجلض ــود املبذول ــة ملكافح ــة األمي ــة س ـ ـ بلغ ــت نس ــبة
األك ــرب منض ــا ،وق ــد تراجع ــت بفضـ ـ
 2.19يف املا ـ ــة) وه هناي ـ ــة ع ـ ــام 9412ه 8192م) ،وتراجع ـ ــت شمي ـ ــة النس ـ ــاء سـ ـ ـ بلغ ـ ــت نس ـ ــبتضا
 2.87يف املا ـ ــة) .وتس ـ ــعس اململك ـ ــة خ ـ ــالل األعـ ـ ـوام القابل ـ ــة يف وط ـ ــار رؤيتض ـ ــا الوطني ـ ــة ،واسـ ـ ـرتاتي ياهتا
ذاا الص ــلة ،واسرتش ــاداً ط ــة األم ــم املتح ــدة للتنمي ــة املس ــتدامة 8111م ءف ــض ه ــذه النس ــبة وه شدىن
مستو من خالل االستمرار يف وطالا الربامع املرنة مث برامع جمتم بال شمية ،وبرامع مدينة بال شمية،

17-19864

21/26

CEDAW/C/SAU/Q/3-4/Add.1

ومشروع ”قواف النور“ ،وبـرامع ا ـي املـتعلم وغرهـا مـن الـربامع الـق هتـدف وه الوصـول للمسـتضدفاا
مـن النسـاء يف املنــاطق املكتلفـة وانيافمــاا واملراكـز واهل ــر القـر الصــغرة) .وكـذل مــن خـالل القضــاء
علـس تسـرأل الطالبـاا مـن التعلـيم ،وتقـدمي ا ـوافز املاديـة واملعنويـة للمسـتضدف وغـر ذلـ مـن الوســا ،
وتعتمــد اململكــة منــذ وقــت؛ مــنح مكافـ ا ماليــة للطــالأل والطالبــاا علــس سـ ٍـد سـواء؛ فضـالً عــن جمانيــة
التعليم اجلامعي.
 - 22فيما يتعلق ابألنشطة غر الروتينية والر اية ،فقد صدر قرار وزير التعليم يف 9412/91/97ه
املوافق 8197/7/99م) القااي ابلبدء بتطبيق برامع الرتبية البدنية يف مدارس البناا اعتباراً من العـام
الدراسي 9412ه9411/ه) املوافق 8197م8192/م) ،سيث أي هذا القرار تنفيذاً ألسـد شهـداف
”رؤيــة اململكــة العربيــة الســعودية  “8111املتضــمن ز دة نســبة ؤارســي الر اــة يف اتتم ـ  .كمــا يقــوم
االحتــاد الســعوده للر اــة اتتمعيــة الــذه ترشس ـ وكيلــة اهليئــة العامــة للر اــة؛ بــدوٍر كبــر يف متك ـ شف ـراد
اتتم قا فيضم النساء والفتياا من ؤارسة األنشطة الر اية.
 - 22وفيمـا يتعلــق ابملنـاهع والكتــب الدراسـية يف مراسـ التعلـيم العــام فت ـره مراجعتضــا بشــك ٍ دوره
لضمان أتديتضا لدورها الرتبوه والتعليمي علس شكمـ وجـ  ،مـ التأكيـد أبهنـا ال تتضـمن مـا كـن اعتبـاره
متيي ـزاً اــد امل ـرشة شو وقــالالً مــن شــأهنا .كمــا اســندا إلســد الشــركاا املتكصصــة يف تطــوير اءــدماا
التعليميـة؛ مضمــة مراجعــة املنــاهع التعليميــة وتطويرهــا وطباعتضــا ابتــداءً مــن عــام 8197م ،وتشــتم املرسلــة
الثان ويـة علـس عــدة شنممـة منضــا النمـام الفصــلي ونمـام املقـرراا) متاســة لكـ مــن الطـالأل والطالبــاا يف
مجي اإلداراا التعليمية يف اململكة ،كما شن جماالا االختصات يف املرسلة اجلامعية متاسة شمام الطالباا
علس قدم املساواة م الطالأل.
 - 27وفيمـا يتعلـق ابلـربامع املضنيـة ،فضــي تراعـي الفـوارا بـ اجلنسـ وتؤسـس علــس استياجـاا ســوا
العم  ،وواافة وه ما ذ طكر يف التقرير يف الفقرة  ،)18توجد يف اململكة املئاا من الكلياا واملعاهد الق
تقــدم التــدريب املضــا ،ويــتم دعــم هــذه املؤسســاا مــن قب ـ وزارة العم ـ والتنميــة االجتماعيــة ،وصــندوا
املوارد البشرية.
 - 22وابلنســبة للفتيــاا غــر الســعود ا ،فيتلق ـ التعلــيم العــام االبتــدا ي واملتوســط والثــانوه) جمــااً
علس قدم املساواة م الفتياا السعود ا سيث بلغ ومجا عدد الطالباا غر السعود ا امللتحقاا يف
مراس ـ التعلــيم العــام ا كــومي للعــام 8192م  )142 281طالبــة ،وبلــغ ومجــا امللتحقــاا يف التعلــيم
العــام األهلــي  )92 221طالبــة ،والتعلــيم األجن ـ  )942 212طالبــة ،ول متك ـ الكثــر مــنضن م ــن
مواصلة تعليمضن اجلامعي قنح دراسية سيث بلغ عدد امللتحقاا ابلتعليم اجلامعي يف اجلامعاا السعودية
ا كومية للعام 8192م  ،)84 411وابلنسبة للتعليم األهلي اجلامعي فال يز أبه شك ٍ من األشكال
ب ـ ـ الفت ــاة الس ــعودية واألجنبي ــة ،وق ــد بل ــغ ع ــدد امللتحق ــاا م ــن غ ــر الس ــعود ا يف تل ـ ـ اجلامع ــاا
للعام 8192م  )91 842طالبة.
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اإلجابة على الفقرة ( ) 81من قائمة القضاا واملسائ
 - 21فيمــا يتعلــق ابءطــة الوطنيــة الــق شطلقتضــا وزارة العم ـ والتنميــة االجتماعيــة بغــرض توســي فــرت
عم املرشة السعودية املشار وليضا يف الفقرة  )911من التقرير ،فضي قيد التنفيذ من خالل براجمضـا الراميـة
وه تعزيــز مشــاركة امل ـرشة يف ســوا العم ـ وتوســيعضا ،وتواــح العديــد مــن املؤش ـراا النتــا ع اإلجيابيــة هلــذه
اءطة ،ومنضا ز دة نسبة توظيف النسـاء يف القطـاع اءـات الشـركاا واملؤسسـاا واملستشـفياا األهليـة
وانيالا الت ارية) ،وكذل من املؤشراا املرصودة تنامي الوعي حبقوا املرشة يف العم يف اتتمـ بشـك ٍ
عام واألسرة بشك ٍ خـات .وجتـدر اإلشـارة وه شن هـذه اءطـة تشـم مجيـ النسـاء السـعود ا دومنـا شه
متييز ،م اإلشارة وه شن شكثر املستفيداا من هذه اءطة هن النسـاء الـال يعشـن يف انيافمـاا والقـر
النا يــة .كمــا ونـ لــيس هنــاك ف ــوة يف األجــور بـ اجلنسـ يف العمـ املتســاوه ،فضـالً عــن حتديــد األجــر
يعود علس التأهي واءربة دون النمر يف نوع اجلنس.
 - 71كمـ ـ ـ ـ ــا يعتـ ـ ـ ـ ــرب صـ ـ ـ ـ ــدور األمـ ـ ـ ـ ــر السـ ـ ـ ـ ــامي رقـ ـ ـ ـ ــم  11188واتريـ ـ ـ ـ ــخ 9412/7/89ه املوافـ ـ ـ ـ ــق
8197/4/92م) املشــار وليـ يف الفقــرة  )2مــن هــذه املــذكرة؛ شســد التــدابر التشـريعية الراميــة وه تــذلي
العقبــاا الــق حتــول دون متك ـ املـرشة مــن املشــاركة يف ســوا العمـ علــس قــدم املســاواة مـ الرجـ  ،سيــث
تضمن عددا من التوجيضاا الق هتدف وه ذل  ،منضـا التأكيـد علـس مجيـ اجلضـاا املعنيـة بعـدم اشـرتاط
ا صول علس موافقة و األمر علس املرشة عند تقـدمي اءـدماا هلـا شو وهنـاء اإلجـراءاا اءاصـة هبـا ،وولـزام
شصحاأل العم بتوفر وسا النق للعامالا من النساء وفقاً ملا تقضي ب شسكام نمام العم .
 - 79وكــذل صــدور األمــر الســامي القااــي ابعتمــاد تطبيــق شسكــام نمــام املــرور وال حتـ التنفيذيــة –
قا فيضا وصدار رخ القيادة  -للذكور واإلاث علس ٍ
سد سـواء ،واألمـر السـامي القااـي أبن تقـوم وزارة
الداخلية عداد مشروع نمام ملكافحة التحرم؛ املشار وليضما يف الفقرة  )2من هذه املذكرة.
 - 78وفيم ــا يتعل ــق برص ــد الت ـزام الش ــركاا ال ــق توظ ــف  21عامل ــة ف ــأكثر بت ــوفر سض ــااا ألطف ــال
املوظفاا العامالا فيضا ،فتتوه وزارة العم والتنميـة االجتماعيـة عـن طريـق ودارة التفتـيس اـمان ذلـ ،
وه ـ ــي لول ـ ــة قعاجل ـ ــة املكالف ـ ــة عل ـ ــس الف ـ ــور وويق ـ ــاع اجلـ ـ ـزاءاا املنص ـ ــوت عليض ـ ــا يف نم ـ ــام العمـ ـ ـ عل ـ ــس
الشركاا املكالفة.
 - 71وفيم ــا يتعل ــق ابلق ــروض املمنوس ــة للنس ــاء ملباش ــرة األعم ــال ،فق ــد بلغ ــت نس ــبة ق ــروض التنمي ــة
االجتماعي ـ ــة للمش ـ ــاري النس ـ ــا ية  89يف املا ـ ــة) م ـ ــن ومج ـ ــا الق ـ ــروض ،وبلغ ـ ــت الق ـ ــروض املص ـ ــرفية يف
عـ ــام 8194؛  92يف املا ـ ــة) مـ ــن ومجـ ــا القـ ــروض ،بعـ ــد شن كانـ ــت يف عـ ــام  8112متث ـ ـ مـ ــا نسـ ــبت ؛
 1.9يف املا ة) من ومجا القروض .وجتدر اإلشـارة وه شنـ قـد ل تعـدي اسـم ”بنـ التسـليف واالدخـار
’ليصبح‘ بن التنمية االجتماعية“.
اإلجابة على الفقرة ( ) 86من قائمة القضاا واملسائ
 - 74ا ق يف الصـحة مـن ا قـوا الـق كفلضـا النمـام األساسـي للحكـم ،سيـث تقـدم الرعايـة الصـحية
للرج ــال والنس ــاء عل ــس ق ــدم املس ــاواة ،وق ــد نص ــت امل ــادة  )19م ــن النم ــام األساس ــي للحك ــم عل ــس شن
”تعد الدولة ابلصحة العامة ،وتوفر الرعاية الصحية لك مواطن“ كما تضـمنت املـادة  )87مـن النمـام
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ذات ـ شن تكف ـ الدولــة ســق امل ـواطن وشس ـرت  ،يف سالــة الط ـواران ،واملــرض ،والع ــز ،والشــيكوخة .وجتــدر
اإلشارة وه شن ال يوجد شه تفاوا يف تقدمي الرعاية الصحية ب اجلنس  ،وال يوجد شه قانون شو ؤارسة
ي ــالف ذلـ ـ يف الواقـ ـ  ،وق ــد تض ــمن التقري ــر معلوم ــاا توا ــح ذلـ ـ ابلتفص ــي  .وفيم ــا يتعل ــق بتط ــوير
اءدماا الصحية فإاافة وه ما ذطكر يف التقرير ،فتعم وزارة الصحة  -سالياً  -وه حتوي املستشـفياا
واملراكز الصحية وه شركاا سكومية هبدف تعزيـز الكفـاءة ،ورفـ اإلنتاجيـة ،وتقليـ اهلـدر ،وسـرعة ايـاذ
القرار ،والبعد عن املركزية ،وابلتا حتس جودة اءـدماا الصـحية ،وأي ذلـ يف وطـار بـرامع التحـول
الوطا الذه هو شسد شهم برامع ”رؤية اململكة العربية السعودية .“8111
 - 72وفيما يتعلق ابلصحة اإلجنابية ،فقد تضمن التقرير معلوماا بشأن اءدماا الصحية املقدمة يف
هذا اجلانب ومن شبرزها ارتفاع نسبة األمضاا ا وام الال يتم توفر الرعاية الصحية هلن بواسطة مضني
صــحي مــن  22يف املا ــة) يف عــام 9111م وه  12يف املا ــة) يف عــام 8194م ،ووطــالا عــدد مــن
الربامع منضا برامع الزوال الصحي ،وبرامع ا م املتطور .شما ابلنسبة لإلجضاض دون مرب ٍر مشروع فضو
حممــور قوجــب شسكــام الش ـريعة اإلســالمية؛ ابعتبــاره قت ـ نفـ ٍ
ـس بغــر ســق ،وانتضــاك صــارئ علــس ا ــق يف
ا ياة ،شما يف ساالا الضرورة الق تكـون فيضـا سيـاة األم يف خطـر ،فت يـز الشـريعة اإلسـالمية اإلجضـاض
ونقــاذاً يــاة األم .وتعيــد اململكــة أتكيــدها علــس شهنــا ملتزمــة بتعزيــز ا ــق يف الصــحة اإلجنابيــة وفــق شسكــام
الشريعة اإلسالمية ،و يتم رصـد سـاالا تتضـمن مقااـاة نسـاء شقـدمن علـس االجضـاض خـالل املـدة الـق
يغطيضا التقرير.
 - 72ابلنسبة للتثقيف املتعلق ابلصحة اجلنسية ،فتقوم وزارة الصحة وغرها مـن اجلضـاا املعنيـة بتقـدمي
ب ـ ـرامع هتـ ــدف وه تعزيـ ــز الـ ــوعي لـ ــد الفتيـ ــاا املقـ ــبالا علـ ــس الـ ــزوال وتشـ ــم هـ ــذه ال ـ ـربامع اتـ ــاالا
االجتماعيــة والصــحية والنفســية وحنوهــا .كمــا تقــوم املــدارس واجلامعــاا هبــذا الــدور مــن خــالل املقــرراا
واملناهع الق تعزز الوعي اب قوا والواجباا يف وطار الزوال ،واألسرة.
 - 77وفيما يتص بربامع الوقاية من السرطان ،فقد شطلقـت وزارة الصـحة بـرامع الكشـف املبكـر عـن
سرطان الثده ،وبرامع الوقاية من األمراض املزمنة وا ماية من اإلصابة ابلسرطان وجتنب شسباب  ،كما ل
ونشـاء عيــادة الفحـ املبكـر الــق هتــدف وه الكشــف عـن عــدد مــن األمـراض مـن بينضــا شمـراض الســرطان
قا فيضا سرطان الثده أبجضزة املاموغرام.
 - 72فيما ي تعلق بتشوي األعضاء التناسلية لإلاث يرجس مراجعة الفقرة  )49من هذه املذكرة.
اإلجابة على الفقرة ( ) 21من قائمة القضاا واملسائ
 - 71ابإلشارة وه الفقرة  )81من التقرير ،فإن مفضوم الكفيـ يعـد قا مـاً يف اململكـة ،وون العالقـة
القانونيــة بـ العامـ وصــاسب عمـ عالقــة تعاقديــة ،وتقــوم اجلضــاا املعنيــة يف اململكــة يف وطــار دراســتضا
للتوصــياا املقدمــة مــن هيئــاا املعاهــداا قراجعــة الوا ـ ال ـراهن للعمــال الوافــدين قــا فــيضم العــامل يف
اءدمة املنزلية من سيث ارتباط خدماهتم بصاسب العمـ  .واجلـدير ذكـره هـو شن االنتضاكـاا واملكالفـاا
الــق ششــارا وليضــا الل نــة يف مالسمتضــا تــتم معاجلتضــا وفقـاً للنممــة ذاا الصــلة واملشــار وليضــا يف التقريــر
وهــذه املــذكرة ،ومنضــا نمــام مكافحــة ج ـرا م االجت ـار ابألشــكات الــذه تضــمن عقــوابا رادعــة تص ـ وه

24/26

17-19864

CEDAW/C/SAU/Q/3-4/Add.1

السـ ن  ) 92سـنة ،والغرامــة مليـون ر ل) ،وال حــة العـامل يف اءدمــة املنزليـة .وفيمــا يتعلـق ابستيضــاش
الل نــة بش ــأن مش ــول العــامالا املنزلي ــاا بنم ــام العم ـ  ،فــإن اهل ــدف م ــن ذل ـ متحق ــق بص ــدور ال ح ــة
العــامل يف اءدمــة املنزليــة الــق تضــمنت شسكام ـاً تكف ـ سقــوا هــذه الفئــة مــن العمــال ،و ــايتضن مــن
االنتضاكــاا واملكالفــاا الــق ششــارا وليضــا الل نــة ،وجتــدر اإلشــارة وه شن هــذه الال حــة منس ـ مة م ـ
املعاير الدولية ذاا الصلة ،وم ذل  ،فإهنا يض للمراجعة الدورية من قب اجلضاا ذاا العالقة ومنضا
وزارة العم والتنمية االجتماعية ،وهيئة سقوا اإلنسان ،شأهنا يف ذل شأن سا ر األنممة واللوا ح ذاا
العالقة حبقوا اإلنسان.
 - 21وفيما يتعلق ابلتدابر االستباقية ملن وساءة معاملة العامالا الوافداا ،فقد ل ايـاذ العديـد مـن
التدابر الق تدخ يف سيز الوقاية ،كتدابر التوعية الق تضطل هبا وزارة العم والتنمية االجتماعية ،وهيئة
سقــوا اإلنســان ،واجلمعيــة الوطنيــة قــوا اإلنســان وغرهــا مــن مؤسســاا اتتم ـ املــدين ذاا الصــلة،
وم ــا متارسـ ـ جلن ــة مكافح ــة جـ ـرا م االجت ــار ابألش ــكات م ــن رص ــد للس ــباأل املؤدي ــة وه ارتك ــاأل جـ ـرا م
االستغالل االقتصاده واجلنسي ومعاجلتضا ،وكذل ما تقوم ب ك من ودارة التفتيس التابعـة لـوزارة العمـ
والتنمية االجتماعية ،وهيئة سقوا اإلنسان من دوٍر رقايب .ووقراراً أبن وساءة املعاملـة واالسـتغالل والعنـف
اـد العــامالا األجنبيــاا وخاصــة العـامالا املنزليــاا وغرهــا مــن االنتضاكــاا الـق قــد متــارس فيـ منــأ
عن املساءلة؛ فقد ل اياذ العديد من التدابر الرامية وه تضـييق اءنـاا علـس هـذا النـوع مـن االنتضاكـاا،
وم ــن شبرزه ــا تكثي ــف ــالا التوعي ــة يف وس ــا اإلع ــالم ووس ــا التواص ـ االجتم ــاعي ةمي ـ اللغ ــاا،
تعرف العاملة جراءاا االنتصاف عنـد انتضـاك ش ٍه مـن سقوقضـا قـا يف
ووصدار الكتيباا واملطو ا الق َّ
ذل ا لية املكتصة بتلقي البالغاا وطرا ا صول علس املساعدة القانونية والرتمجة والل ـوء وه القضـاء
وحنـ ــو ذل ـ ـ  ،واالسـ ــت ابة الس ـ ـريعة والفاعلـ ــة ملـ ــا يطنشـ ــر يف مواق ـ ـ التواص ـ ـ االجتمـ ــاعي مـ ــن رصـ ــد هلـ ــذه
االنتضاك ـ ــاا .وتتلق ـ ــس الع ـ ــامالا املنزلي ـ ــاا ال ـ ـال يتعاق ـ ــدن م ـ ـ شف ـ ـراد؛ اء ـ ــدماا الص ـ ــحية اتاني ـ ــة يف
املستشفياا واملراكز الصحية ا كومية ،ويض األخر ا املتعاقداا م الشركاا لنمام التأم الصحي
الذه يلزم صاسب العم ابلتأم الصحي علس العمال الذين يعملون لدي .
 - 29مــن الت ــدابر املتك ــذة إلنف ــاذ سم ــر االستف ــاظ ة ـواز س ــفر العام ـ ال ـوارد يف ق ـرار جمل ــس ال ــوزراء
رقم  )922املشار ولي يف الفقرة  )81من التقرير ،الرصد وتلقي الشكاو والتفتيس الذه متارسـ عـدد
مــن اجلضــاا املعنيــة ،وويقــاع الغرامــة املنصــوت عليضــا نمامــا علــس املكــالف مــن قبـ وزارة العمـ والتنميــة
االجتماعية.
 - 28فيما يتعلق ابلبيااا املطلوبة واملتعلقة بعدد قضا االجتـار ابلعـامالا يف اءدمـة املنزليـة والعنـف
ادهن وما صدر بشأهنا من شسكام ،فضي مشمولة ابإلسصا ية الواردة يف الفقرة .)28
 - 21وابلنسبة لالتفاقيـة الدوليـة مايـة سقـوا مجيـ العمـال املضـاجرين وشفـراد شسـرهم ،وكـذل اتفاقيـة
منممة العم الدولية املتعلقة ابلعمال املنزلي لعـام 8199م رقـم  ،)921فتـتم مراجعـة الصـكوك الدوليـة
الق تنضم وليضا اململكة بشك ٍ دوره.
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اإلجابة على الفقرة ( ) 28من قائمة القضاا واملسائ
 - 24األسك ــام القانوني ــة املعم ــول هب ــا يف اململك ــة ال متي ــز ا ــد املـ ـرشة ،فالرجـ ـ واملـ ـرشة متس ــاو ن شم ــام
القانون ،وحتكم الشضادة وفقـاً للشـريعة اإلسـالمية عمومـاً عـدد مـن الضـوابط والشـروط سـواء كـان الشـاهد
رجالً شو امرشة ،ويض لتقدير القضاء كغرها من شدلة اإلثباا.
 - 22وفيم ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق حب ـ ـ ــق امل ـ ـ ـرشة يف التنق ـ ـ ـ وا ص ـ ـ ــول عل ـ ـ ــس ج ـ ـ ـواز الس ـ ـ ــفر ،والس ـ ـ ــفر وه اء ـ ـ ــارل،
ومغ ــادرة التوقيـ ــف شو الس ـ ـ ن ومراكـ ــز اإلي ـ ـواء ،وسضـ ــر قيـ ــادة امل ـ ـرشة للس ــيارة ،فرجـ ــس مراجعـ ــة الفق ـ ـراا
 )71 ،22 ،21 ،81 ،21من هذه املذكرة.
اإلجابة على الفقرة ( ) 22من قائمة القضاا واملسائ
 - 22يض ـ ـ مس ــا األس ـ ـوال الشكص ــية يف اململك ــة ومنض ــا املس ــا ال ــق شش ــارا وليض ــا الل ن ــة يف
مالسمتض ــا اإلرث وتع ــدد الزوج ــاا وا ض ــانة ،وال ــزوال ،والط ــالا) ألسك ــام الش ـ ـريعة اإلس ــالمية ال ــق
ال تتضمن شه متيي ٍز يكون من شاثره وسبـاط شو تـوه االعـرتاف للمـرشة حبقـوا اإلنسـان ،وابلنسـبة للمحـرم
ف ــال عالق ــة لـ ـ ابل ــزوال ،وومن ــا فرا ــت الشـ ـريعة اإلس ــالمية الواليـ ـة عل ــس املـ ـرشة يف ال ــزوال م ــن قبـ ـ الرجـ ـ
العتبــاراا عــدة هتــدف وه ايــة امل ـرشة يف املقــام األول .وفيمــا يتعلــق ققــدار سصــة االبنــة مــن امل ـراث يف
شئ هلا واسد شو شكثر ،فضو نصف مقدار سصة شخيضا.
سال وجود ٍ
 - 27فيمــا يتعلــق ابستيضــاش الل نــة بشــأن اعتمــاد قــانون موســد للسـوال الشكصــية ،فت ــدر اإلشــارة
وه شن مشــروع مدونــة األسكــام القضــا ية املشــار وليض ــا يف الفقــرة  )4قــد اشــتم علــس مدونــة األس ـوال
الشكصية.
اإلجابة على الفقرة ( ) 23من قائمة القضاا واملسائ
 - 22فيمــا يتعلــق ابالنضــمام وه الربوتوكــول االختيــاره لالتفاقيــة ،فإنـ تــتم دراســة الصــكوك اإلقليميــة
والدولية الق تنضم وليضا اململكة بشك ٍ دوره ومستمر للنمر يف مد مناسبة االنضمام وليضا.

امتة
 - 21ترجـو اململكـة شهنـا قــدمت وجـاابا مـن شـأهنا التمضيــد ـوار تفـاعلي بنـاء مـ جلنـة القضـاء علــس
مجيـ ششــكال التمييــز اــد املـرشة املــوقرة ،مـ اإلشــارة وه شن املعلومــاا الــق ســيقدمضا وفــد اململكــة خــالل
ا ـوار م ـ الل نــة يف دورهتــا التاســعة والســت الــق تقــرر شن تطعقــد خــالل املــدة مــن  91شــباط/فرباير -
 1آذار/مارس 8192م؛ ستساعدها علس فضـم شفضـ الـة سقـوا اإلنسـان يف اململكـة ال سـيما ا قـوا
املقررة قوجـب االتفاقيـة ،وسـتغطي اجلوانـب الـق يـتم اسـتيفاءها ابلشـك الكـايف يف الواث ـق الـق قـدمتضا
اململكة قا فيضا هذه املذكرة .وتؤكد اململكة شهنـا مااـية قـدماً حنـو بلـوغ مسـتو ا متقدمـة يف جمـال ايـة
وتعزي ــز سق ــوا اإلنس ــان م ــن خ ــالل اي ــاذ الت ــدابر التشـ ـريعية واإلجرا ي ــة الرامي ــة وه حتقي ــق ه ــذا اهل ــدف،
قــا يف ذل ـ االســتفادة قــا يصــدر عــن هيئــاا املعاهــداا ومــن اــمنضا جلنــة القضــاء علــس مجي ـ ششــكال
التمييز اد املرشة.
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