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ET

ETTEPANEKUD

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval väliskomisjonil lisada 
oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

A. arvestades, et Saudi Araabia naised kogevad nii era- kui ka avalikus elus endiselt mitut 
liiki diskrimineerimist ja segregatsiooni ning et põhiliste eluliste otsuste tegemiseks tuleb 
neil saada luba oma meessoost eestkostjalt;

1. tunnustab Saudi Araabia võetud kohustusi naiste olukorra parandamiseks (õigus hääletada 
ja kandideerida 2015. aasta kohalikel valimistel; naiste nimetamine nõuandvasse kogusse; 
naiste, laste ja koduabiliste väärkohtlemise vastase seaduse kehtestamine; juristina 
töötamise lubade väljastamine naistele); palub ELil jätkata dialoogi Saudi Araabiaga, et 
toetada edasisi reforme soolise võrdõiguslikkuse ja naiste heaolu suurendamiseks;

2. tunnustab hiljuti vastu võetud õigusnorme, mis lubavad erakoolides õppivatel Saudi 
Araabia tüdrukutel spordiga tegeleda; peab kahetsusväärseks, et see ei puuduta riiklikes 
koolides õppivaid tüdrukuid;

3. kutsub Saudi Araabia valitsust üles kaotama piirangud naiste vabale liikumisele, eelkõige 
sõiduki juhtimiskeelu osas, ning kaotama piirangud seoses naiste tööhõivevõimaluste, 
õigusliku staatuse ja esindatusega kohtumenetluses;

4. kutsub Saudi Araabia ametivõime üles võitlema sunnitud ja varajaste abielude vastu, 
millega rikutakse inimõigusi ja takistatakse arengut;

5. rõhutab, et kuigi Saudi Araabia naised moodustavad riigi ülikoolilõpetajatest 57%, on üle 
15aastaste Saudi Araabia naiste tööhõive vaid 18%, mis on maailmas üks madalamaid 
näitajaid; nõuab, et tüdrukutele antaks põhi- ja keskharidusele juurdepääsu osas poistega 
samaväärsed võimalused;

6. tuletab Saudi Araabia valitsusele meelde tema kohustusi, mis tulenevad konventsioonist 
naiste diskrimineerimise kõigi vormide likvideerimise kohta ning lapse õiguste 
konventsioonist;

7. nõuab, et Saudi Araabia ametivõimud asuksid lahendama koduabilisena töötavate 
võõrtöölistest naiste väärkohtlemise ja sunniviisilise töö või orjuse sarnastes tingimustes 
elamise probleemi;

8. kutsub Saudi Araabia valitsust kui araabia- ja islamimaailma ühte juhtivat jõudu üles 
kaitsma ja edendama naiste ja tüdrukute puutumatust, väärikust ning nende põhiõigusi- ja 
vabadusi.


