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SUGESTÕES

A Comissão dos Direitos da Mulher e da Igualdade dos Géneros insta a Comissão dos 
Assuntos Externos, competente quanto à matéria de fundo, a incorporar as seguintes sugestões 
na proposta de resolução que aprovar:

A. Considerando que, na Arábia Saudita, as mulheres continuam a enfrentar múltiplas formas 
de discriminação e de segregação nos domínios da vida pública e privada e dependem da
autorização de um tutor do sexo masculino para as decisões mais básicas da vida; 

1. Encoraja a Arábia Saudita a cumprir os compromissos assumidos a favor das mulheres (o 
direito de voto e de se candidatarem às eleições municipais de 2015; a nomeação de 
mulheres para o Conselho Shura; a aprovação de uma lei que proteja as mulheres, as 
crianças e os empregados domésticos de abusos; a concessão de licenças que permitam às 
mulheres exercer a advocacia);  exorta a UE a prosseguir o diálogo com a Arábia Saudita
no sentido de apoiar reformas adicionais que contribuam para a igualdade de género e a 
melhoria do bem-estar das mulheres;

2. Congratula-se com a recente legislação que autoriza as raparigas sauditas que frequentam 
escolas privadas a praticarem desporto;  lamenta que as raparigas que frequentam escolas 
públicas não beneficiem do mesmo direito; 

3. Exorta o Governo saudita a eliminar as restrições à livre circulação das mulheres, 
nomeadamente a proibição de conduzir, bem como as restrições à oportunidade de
emprego, à personalidade jurídica e à representação em processos judiciais;

4. Insta as autoridades sauditas a combaterem o casamento forçado e em idade precoce, que 
constitui uma violação dos direitos humanos e um entrave ao desenvolvimento;

5. Salienta que, embora representem 57 % dos diplomados do ensino superior, apenas 18 % 
das mulheres sauditas com idade superior a 15 anos estão inseridas no mercado de 
trabalho – uma das taxas mais baixas do mundo; apela para que as raparigas beneficiem 
das mesmas oportunidades de acesso ao ensino primário e secundário que os rapazes;

6. Recorda ao Governo saudita os compromissos assumidos no âmbito da Convenção sobre a 
Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção 
sobre os Direitos da Criança;

7. Insta as autoridades sauditas a encontrarem soluções para a questão das trabalhadoras 
domésticas migrantes que sofrem abusos e vivem em condições que equivalem ao 
trabalho forçado ou à escravatura;

8. Insta o Governo saudita a exercer a sua influência enquanto um dos principais líderes do 
mundo islâmico e árabe para defender e promover a integridade, a dignidade e os direitos 
e liberdades fundamentais das mulheres e raparigas.


