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WSKAZÓWKI

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia zwraca się do Komisji Spraw Zagranicznych, 
właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że kobiety w Arabii Saudyjskiej nadal napotykają na liczne formy 
dyskryminacji i segregacji w życiu prywatnym i publicznym oraz że muszą uzyskać zgodę
męskiego opiekuna na najbardziej podstawowe życiowe decyzje;

1. z zadowoleniem przyjmuje poczynione przez Arabię Saudyjską zobowiązania na rzecz 
kobiet (bierne i czynne prawo wyborcze w wyborach samorządowych w 2015 r., 
powołanie kobiet do Rady Szury, wprowadzenie prawa chroniącego kobiety, dzieci i 
pomoce domowe przed nadużyciami, wydawanie pozwoleń umożliwiających kobietom 
prowadzenie praktyki prawniczej); wzywa UE do kontynuowania dialogu z Arabią 
Saudyjską w celu wspierania dalszych reform służących poprawie sytuacji w zakresie 
równouprawnienia i dobra kobiet;

2. z zadowoleniem przyjmuje najnowszą ustawę, która zezwala saudyjskim dziewczętom w 
prywatnych szkołach na uprawianie sportu; ubolewa, że prawa tego nie przyznano 
dziewczętom w szkołach publicznych;

3. wzywa saudyjski rząd do zniesienia ograniczeń w zakresie swobodnego przemieszczania 
się kobiet, szczególnie zakazu prowadzenia samochodu i ograniczeń w zakresie 
możliwości zatrudnienia, osobowości prawnej i reprezentowania w procesach sądowych;

4. wzywa saudyjskie władze do zwalczania zjawiska zmuszania do wczesnego zawierania 
małżeństwa, które stanowi naruszenie praw człowieka i przeszkodę dla rozwoju;

5. podkreśla, że choć Saudyjki stanowią 57% absolwentów wyższych uczelni w tym kraju, 
jedynie 18% Saudyjek powyżej 15 roku życia podejmuje pracę zawodową – jest to jeden z 
najniższych wskaźników na świecie; domaga się, aby dziewczęta miały takie same 
możliwości w zakresie dostępu do kształcenia na poziomie szkół podstawowych i 
średnich co chłopcy;

6. przypomina saudyjskiemu rządowi o jego zobowiązaniach wynikających z Konwencji w 
sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet oraz z Konwencji o prawach 
dziecka;

7. wzywa saudyjskie władze do rozwiązania problemu imigrantek zatrudnionych jako pomoc 
domowa, które doświadczają złego traktowania i żyją w warunkach niczym nie 
różniących się od niewolnictwa czy pracy przymusowej;

8. wzywa saudyjski rząd do wykorzystania swych wpływów jako jednego z wiodących 
państw w świecie islamu i świecie arabskim w celu ochrony i wspierania nietykalności, 
godności oraz podstawowych praw i wolności kobiet i dziewcząt.


