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SUĠĠERIMENTI

Il-Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi jitlob lill-Kumitat għall-
Affarjiet Barranin, bħala l-Kumitat responsabbli, sabiex jinkorpora s-suġġerimenti li ġejjin fil-
mozzjoni għal riżoluzzjoni li ser jadotta:

A. Billi n-nisa fl-Arabja Sawdija għadhom qed jiffaċċjaw bosta forom ta' diskriminazzjoni u 
ta' segregazzjoni fil-ħajja pubblika u f'dik privata, u għandhom kisbu l-permess tal-
gwardjan maskili tagħhom biex jieħdu l-iktar deċiżjonijiet bażiċi tal-ħajja;

1. Iħeġġeġ li jinżammu l-impenji magħmula mill-Arabja Sawdija favur in-nisa (id-dritt tal-
vot u li joħorħġu bħala kandidati fl-elezzjonijiet muniċipali tal-2015; Ħatra tan-nisa fil-
Kunsill ta' Shura; l-introduzzjoni ta' liġi li tipproteġi n-nisa, it-tfal u l-ħaddiema domestiċi 
mill-abbuż; l-għoti ta' liċenzji biex in-nisa jkunu jistgħu jipprattikaw il-liġi); Jitlob lill-UE 
biex tmexxi djalogu mal-Arabja Sawdija b'appoġġ għal iktar riformi għal żieda fil-bilanċ 
bejn is-sessi u tal-benessri tan-nisa;

2. Jilqa' l-leġiżlazzjoni reċenti li tippermetti lill-bniet tal-Arabja Sawdija fi skejjel privati li 
jipprattikaw l-isport; Jiddispjaċih li dan mhuwiex il-każ għall-bniet fl-iskejjel pubbliċi;

3. Jitlob lill-Gvern tal-Arabja Sawdija jabolixxi r-restrizzjonijiet fuq il-moviment liberu tan-
nisa, partikolarment il-projbizzjoni tas-sewqan, u fuq l-opportunitajiet ta' impjieg 
tagħhom, il-personalità u rappreżentanza legali fi proċedimenti ġudizzjarji;

4. Jitlob lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jiġġieldu kontra ż-żwiġijiet furzati u f'età żgħira, 
li jikkostitwixxu ksur tad-drittijiet tal-bniedem u ostaklu għall-iżvilupp;

5. Jenfasizza li filwaqt li n-nisa fl-Arabja Sawdija jikkostitwixxu 57 % tal-iggradwati 
universitarji, huma biss 18 % tan-nisa tal-Arabja Sawdija ta' fuq il-15-il sena li jinsabu 
impjegati - waħda mill-iktar rati baxxi fid-dinja; Jitlob li l-bniet jingħataw l-istess 
opportunitajiet ta' aċċess għall-edukazzjoni primarja u sekondarja bħal dawk tas-subien;

6. Ifakkar lill-Gvern tal-Arabja Sawdija dwar l-impenji li ħa taħt il-Konvenzjoni dwar l-
Eliminazzjoni ta' Kull Forma ta' Diskriminazzjoni kontra n-Nisa u l-Konvenzjoni dwar id-
Drittijiet tat-Tfal;

7. Iħeġġeġ lill-awtoritajiet tal-Arabja Sawdija jittrattaw il-kwistjoni tal-ħaddiema domestiċi 
migranti nisa li jsofru minn abbuż u jgħixu f'kundizzjonijiet li huma ekwivalenti għal 
xogħol furzat u skjavitù;

8. Jitlob lill-Gvern tal-Arabja Sawdija juża l-influwenza tiegħu bħala wieħed mill-mexxejja 
fid-dinja Islamika u Għarbija biex jiddefendi u jippromwovi l-integrità, id-dinjità u d-
drittijiet u l-libertajiet fundamentali tan-nisa u l-bniet.


