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أطر العمل التشر عية والدستور ة:
الر على التساؤل األول:
 - ١امل ــادة ( )٧9م ــن النظ ــام األساس ــي للدول ــة (الدس ــتور) عل ـ ـ أن ــه ”جي ـ ـ أن تتط ــاب الق ـ ـوانن
واإلجراءات اليت هلا قوة القانون مع أحكام النظام األساسي للدولة “.كما تـن املـادة ( )٨٠مـن النظـام
األساســي للدولــة (الدســتور) عل ـ أنــه ”ال جيــوز أليــة جهــة يف الدولــة إصــدار أنظمــة أو ل ـوا أو ق ـرارات
أو تعليمات ختالف أحكام القوانن واملراسيم النافذة أو املعاهـدات واالتفاقيـات الدوليـة الـيت هـي جـزء مـن
قــانون الــبالد ،“.ومــن مث فـ ن تطبي ـ أحكــام املــادتن يوجـ عل ـ اجلهــات املختصــة يف الســلطنة احلــر
عل إنفاذ أحكام اتفاقية القضاء عل مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة بشـك مباشـر ،ابعتبارهـا جـزء مـن
قــانون الــبالد النافــذ ،كمــا يوج ـ عل ـ اجلهــات احلكوميــة عــدم إصــدار أيــة أنظمــة أو ل ـوا أو ق ـرارات
تتعــار مــع أحكــام هــذه االتفاقيــة ،ولــذل حتــر اجلهــات املختصــة يف الســلطنة وعل ـ األخ ـ وزارة
الشــؤون القانونيــة عل ـ مراجعــة مشــروعات الق ـوانن والل ـوا والق ـرارات قب ـ إصــدارها ونشــرها يف اجلريــدة
الرمسيــة بغيــة التأكــد م ــن تواف ـ نصوصــها م ــع أحكــام النظــام األساس ــي للدولــة واالتفاقيــات واملعاه ــدات
النافذة اليت انضمت إليها السـلطنة ،حيـ يـتم إزالـة أيـة تعـار مـع النظـام األساسـي للدولـة واالتفاقيـات
واملعاهدات النافذة يف السلطنة قب إصدار القانون أو القرار أو الال حة (وهـذا مـا يسـم ابلرقابـة املسـبقة
عل مدى تواف القوانن واللوا مع النظام األساسي للدولة واالتفاقيات واملعاهدات النافذة).
عــالوة علـ مــا ســب فـ ن صــدور أي أحكــام متييزيــة قا مــة علـ أســا اجلــن مــن قبـ أي مــن
اجلهــات يعــد ـ ـ بــال ري ـ خمالفــا ألحكــام النظــام األساســي للدولــة ممــا يعرضــه لإللغــاء مــن قب ـ اجلهــات
القضــا ية املختصــة ابلســلطنة الــيت كف ـ هلــا القــانون االســتقالل ،فالنظــام األساســي للدولــة انط ابجلهــات
القض ــا ية املس ــتقلة ممارس ــة س ــلطة رقابي ــة علـ ـ القـ ـرارات والقـ ـوانن ال ــيت ق ــد تتع ــار م ــع أحك ــام النظ ــام
األساسي للدولة ،حي أن للجهات القضا ية سلطة إلغاء القرارات أو القـوانن الـيت تتعـار مـع أحكـام
النظام األساسي للدولة.
 - ٢مع األخذ يف االعتبار أن السلطنة مل يتبن هلا األحكام التمييزية الواردة يف قانون اجلزاء العمـاين،
وقانون األحوال الشخصية ،وقانون التوفي واملصاحلة ،وقانون اجلنسية العمانية.
التحفظات:
الر على التساؤل الثاي:
 - ٣تقـوم الســلطنة مبراجعــة منتظمــة ألحكـام االتفاقيــات الــيت انضــمت إليهـا للنظــر يف مــدى تطبيقهــا
عل أر الواقع ،عالوة عل إجراء مراجعة منتظمة للتحفظات اليت مت إدراجها علـ أحكـام االتفاقيـات
ومبا حيق مصلحتها دومنا التزام مسب بسحبها من عدمه.
 - 4كمــا أنــه جتــدر اإلشــارة إىل أن حضــرة صــاح اجلاللــة الســلطان املعظــم  -حفظــه هللا ورعــاه -
قـد وافـ علـ توصـية جملـ الـوزراء املـوقر الصـادر يف جلسـته رقـم  ٢٠١5/٢4بشـأن رفـع حتفـ الســلطنة
عل الفقرة الرابعة من املادة رقم ( )١5من االتفاقية ؛ لكون ما تتضمنه هذه التوصية متحققا حاليـا علـ
أر الواقع ،وجيري حاليا العم عل اختـاذ اإلجـراءات املقـررة يف النظـام األساسـي للدولـة بغيـة استصـدار
املرســوم الســلطاين اخلــا بســح هــذا الــتحف  ،وســتعم الســلطنة جاهــدة عل ـ صــدوره يف القري ـ ،
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حي ـ س ــيقوم جمل ـ ال ــوزراء امل ــوقر بع ــر مش ــرو املرس ــوم اخل ــا بس ــح ه ــذا ال ــتحف عل ـ جملـ ـ
الشورى ألخذ مر ياته بشأنه يف ضوء ما تقضي به املادة ( )5٨مكررا ( )4١مـن النظـام األساسـي للدولـة
اليت تـن علـ أنـه ”حتـال مشـروعات االتفاقيـات االقتصـادية واالجتماعيـة الـيت تعتـزم احلكومـة إبرامهـا أو
االنضمام إليها إىل جمل الشورى ،إلبداء مر ياته وعر ما يتوص إليه بشأهنا عل جمل الوزراء الختـاذ
ما يراه مناسبا“.
 - 5كمــا أنــه ال بــد مــن بيــان أن حتف ـ الســلطنة عل ـ أحكــام اتفاقيــة القضــاء عل ـ مجيــع أشــكال
التمييــز ضــد املـرأة الــيت ال تتوافـ مــع الشـريعة اإلســالمية ،لــي مــن شــأنه التــأثر علـ حقــو املـرأة املقــررة
مبقتض ـ أحكــام االتفاقيــة يف ظ ـ كفالــة النظــام األساســي للدولــة والق ـوانن النافــذة حلقــو امل ـرأة وع ــدم
التمييز عل أسا اجلن .
الوضع القانوي لالتفاقية:
الر على التساؤل الثالث:
 - 6يف العام ٢٠١6م مت ابلتعـاون مـع مكتـ املفوضـية السـامية حلقـو اإلنسـان يف الشـر األوسـط
ومشال إفريقيا تنفيذ حلقة عم تدريبية حول االتفاقية والتعريف اباللتزامات املرتتبة علـ انضـمام السـلطنة
هلــا ،يف جمــال حقــو اإلنســان ،وكيفيــة إدمــا االتفاقيــات الدوليــة يف األحكــام القضــا ية وذل ـ يف شــهر
أكت ــوبر ٢٠١6م اس ــتهدفت امللتحق ــن ابملعه ــد الع ــاي للقض ــاء ال ــذي يض ــم القض ــاة املس ــاعدين ومع ــاوين
االدعاء العام  ،كما تعتزم جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية سـيداو متابعـة هـذا الـربانم مـع املعهـد العـاي للقضـاء
ووزارة العدل خالل السنوات األربع (٢٠٢٠-٢٠١٧م).
 - ٧تــن املــادة ( )6١مــن النظــام األساســي للدولــة علـ أنــه ”ال ســلطان علـ القضــاة يف قضــا هم
لغر القانون .وهم غر قابلن للعزل إال يف احلـاالت الـيت حيـددها القـانون .وال جيـوز أليـة جهـة التـدخ يف
القض ــاا أو يف ش ــؤون العدال ــة .ويعت ــرب مثـ ـ ه ــذا الت ــدخ جرمي ــة يعاقـ ـ عليه ــا الق ــانون .وحي ــدد الق ــانون
الشـ ــروط الواج ـ ـ توافرهـ ــا فـ ــيمن يتـ ــوىل القضـ ــاء ،وشـ ــروط وإج ـ ـراءات تعيـ ــن القضـ ــاة ونقلهـ ــم وتـ ــرقيتهم
والضماانت املقررة هلم وأحـوال عـدم قـابليتهم للعـزل وغـر ذلـ مـن األحكـام اخلاصـة هبـم ،“.وقـد أرسـت
هـذه املــادة دعـا م اســتقالل السـلطة القضــا ية الـيت ختضــع للقـانون (االتفاقيــات الدوليـة الــيت انضـمت إليهــا
الســلطنة تعــد جــزء مــن قــانون الــبالد النافــذ) ،كمــا خيضــع القضــاة يف م ـزاولتهم ألعمــال الســلطة القضــا ية
للتفتــي القضــا ي الــذي رســم قــانون الســلطة القضــا ية كافــة األحكــام املتصــلة بــه ،ومــن مث ف ـ ن التفتــي
القضا ي عل أعمال القضاة هو الوحيد الكفي مبعرفة وبيان كفاءهتم.
 - ٨م ــع االخ ــذ يف االعتب ــار أن ــه ال توج ــد حم ــاكم ديني ــة يف الس ــلطنة حي ـ خت ــت ال ــدوا ر الش ــرعية
ابحملــاكم ابلعمـ علـ تطبيـ القـوانن ذات الصــلة ابألحـوال الشخصــية ،والقضــاة يف هــذه الــدوا ر كســا ر
ال ــدوا ر األخ ــرى خيض ــعون للت ــدري والتأهي ـ قبـ ـ ممارس ــتهم األعم ــال القض ــا ية ع ــالوة علـ ـ خض ــوعهم
للتفتي القضا ي بعد توليهم القضاء.
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الوصول إىل العدالة:
الر على التساؤل الرابع:
 - 9بشأن اإلجراءات املتخذة لضمان وعي النساء حبقوقهن مبوج االتفاقية ،فـ ن السـلطنة حريصـة
ك احلر عل نشر الوعي و احلفاظ عل حقو االنسان ومنها حقـو املـرأة ،ويف هـذا اجلانـ قامـت
وزارة التنمية االجتماعية ابعتبارها اجلهة املعنية بشـؤون املـرأة يف السـلطنة ،بتحقيـ إجنـازات كبـرة يف جمـال
التوعيــة والتثقيــف وتبــى املنظــور احلقــوقي ،وســا ت الــوزارة يف نشــر الــوعي حبقــو امل ـرأة يف الســلطنة مــن
خــالل تنظــيم العديــد مــن ال ـربام وامل ـؤمترات والنــدوات عل ـ املســتوى الــو ي وقــد تضــمنت هــذه اجلهــود
إصــدار مــذكرات توضــيحية كمــا متــت اإلشــارة إليــه يف التقريــر تضــمنت بيــان وســا االنتصــا القضــا ي
للم ـرأة يف حالــة وجــود انتهــا ألي ح ـ مــن حقوقهــا املكفولــة هلــا قــانوان ،حي ـ مت تعريــف امل ـرأة بوســا
وإجراءات اللجوء للجهات القضا ية للمطالبة ابحلقو املكفولة قانوان للمرأة.
 - ١٠ابإلضافة إىل الدور الفعال الذي تسـع إليـه مؤسسـات اجملتمـع املـدين يف جمـال حقـو املـرأة املختلفـة،
ونــذكر عل ـ ســبي املثــال ال احلصــر فقــد قامــت مجعيــة امل ـرأة العمانيــة ابلســي ومجعيــة الصــحفين العمانيــة مــن
خــالل براجمهــا التوعويــة يف عــام  ٢٠١٧ابســتعرا وشــر االتفاقيــة وتوعيــة النســاء ابحلقــو الـواردة فيهــا  ،كمــا
تقوم اللجنة العمانية حلقو اإلنسان بعقد العديد من األنشطة والورش التدريبيـة يف جمـال حقـو االنسـان وفيمـا
يلي بيان أبهم األنشطة اليت متت يف هذا اجلان خالل الفرتة من ٢٠١٧-٢٠١6م وهي كاآليت :،
 - ١١دشـنت وزارة التنميـة االجتماعيــة بتـاريخ  ١٧ينـاير ٢٠١٧م خــط هـاتفي جمـاين ( )١١٠٠لتلقــي
االتصــاالت لإلبــال عــن حــاالت اإلســاءة  ،كمــا يــوفر خدمــة اإلرشــاد والتحوي ـ للجهــات املعنيــة عنــد
احلاجة لذل .
 - ١٢مت عقــد العديــد مــن الــدورات التدريبيــة وبـرام الثقافــة القانونيــة يف املــدار واللقــاءات التلفزيونيــة
واإلذاعية ونشر املقاالت يف الصحف احمللية ،وإعداد وتوزيع املطبوعات املتعلقة بتعزيز ثقافة محايـة حقـو
املرأة عل مجيع اجلهات احلكومية وغر احلكومية.
 - ١٣كما مت تنفيذ عدد من احملاضرات التوعوية للتعريف ابحلماية األسرية وآليـات اإلبـال يف خمتلـف
احملافظات ،والتعريف ابخلدمات اليت تقدمها دا رة احلماية األسرية يف جمال احلماية.
 - ١4ويف إ ــار ض ــمان حق ــو امل ـرأة وق ــدرهتا عل ـ ال ــدفا ع ــن ه ــذه احلق ــو  ،مت إنش ــاء العدي ــد م ــن
اآلليــات املتخصصــة يف الســلطنة كاللجنــة العمانيــة حلقــو االنســان الــيت متــت اإلشــارة إىل دورهــا يف هــذا
اجلان يف الفقرة السابقة  ،إضافة إىل ما تقوم به الوزارة من خالل دا رة احلمايـة األسـرية الـيت تعمـ علـ
تلقــي الشــكاوى حلــاالت االســاءة ضــد املـرأة واحملالــة إليهــا مــن اجلهــات املختصــة حيـ تعمـ دار الوفــا
عل ـ إي ـواء ضــحاا اإلســاءة والعنــف مــن النســاء واأل فــال لفصــلهم عــن مصــدر العنــف وأتمــن الســالمة
اجلســدية والنفســية وحلمــايتهم مــن اإل ــال واإلس ـاءة الـواقعن يف إ ــار األســرة أو اجملتمــع عــن ريـ تقــدم
املساندة النفسية واالجتماعية والقانونية وفقا خلطة عالجية حتت إشرا كادر وظيفي ُكفء.
 - ١5كمــا أنــه مل يتبــن مثــة متييــز ميــار ضــد املـرأة يف جانـ احملــاكم علـ اخــتال أنواعهــا ودرجاهتــا،
حي تن املادة ( )59مـن النظـام األساسـي للدولـة علـ أنـه ”سـيادة القـانون أسـا احلكـم يف الدولـة.
وشر القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم ضمان للحقو واحلرات ،“.ومن مث ف ن السـلطة القضـا ية تعامـ
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كافــة املتقاضــن عل ـ قــدم املســاواة وال يوجــد متييــز بيــنهم ،حي ـ أن التمييــز يف احملــاكم خمالفــة ألحكــام
الق ــانون ويع ــر م ــن مي ــار ه ــذا اإلج ـراء للمس ــاءلة القانوني ــة ،كم ــا رمس ــت الق ـوانن املنظم ــة إلج ـراءات
التقاضي الطري للمتقاضن يف حالة الش يف إمكانية تعرضهم للتمييز من خالل تعدد مراح التقاضـي
عالوة عل إجراءات خماصمة القضاة واملطالبة بتنحيهم.
 - ١6علما أبن املرأة كالرج يتا هلا ممارسة ح التقاضي ابعتباره ح مصون ومكفول للنا كافـة
وفقا للمادة ( )٢5من النظام األساسي للدولة اليت تن عل أن ”التقاضي ح مصون ومكفول للنا
كافــة .ويبــن القــانون اإلج ـراءات واألوضــا الالزمــة ملمارســة هــذا احل ـ وتكف ـ الدولــة ،قــدر املســتطا ،
تقري ـ جهــات القضــاء مــن املتقاضــن وســرعة الفص ـ يف القضــاا ،“.كمــا تــن املــادة ( )٢٣مــن ذات
النظــام عل ـ أنــه ”للمــتهم احل ـ يف أن يوك ـ مــن ميل ـ القــدرة للــدفا عنــه أثنــاء احملاكمــة .ويبــن القــانون
األحـوال الـيت يتعــن فيهـا حضــور حمـام عــن املـتهم ويكفـ لغـر القــادرين ماليـا وســا االلتجـاء إىل القضــاء
والدفا عن حقوقهم ،“.ومن مث فقـد كفـ النظـام األساسـي للدولـة اللجـوء للقضـاء ابعتبـاره مـن احلقـو
األصــيلة اللصــيقة ابإلنســان ،كمــا كف ـ املعونــة القضــا ية لغــر القــادرين عل ـ اللجــوء للقضــاء ،وعل ـ إثــر
ذلـ صــدر القـرار الــوزاري رقــم ( )٢٠٠9/9١مــن وزارة العــدل بتنظــيم املســاعدة القضــا ية للمعسـرين الــيت
تكف لغر القادرين عل حتم األعباء القضا ية ممارسة هذا احل من خالل اإلعفاء من الرسوم القضا ية
عــالوة عل ـ نــد حمــامي للــدفا عــن حقــوقهم ،كمــا تشــم املســاعدة القضــا ية أجــر نشــر اإلعــالانت
القضا ية ومصاريف اخلرباء لك من عجز عن سداد الرسوم واملصاريف القضا ية.
 - ١٧فيمــا يتعلـ ابلتــدابر الــيت اختــذهتا اللجنــة العمانيــة حلقــو االنســان يف جمــال توعيــة النســاء بوجــود
آلية تلقي الشكاوى ف ن اللجنة تقوم بعـدد مـن األنشـطة والفعاليـات سـنوا وتتلقـ اللجنـة البالغـات عـرب
عــدة ــر  :احلضــور الشخصــي اىل اللجنــة أو مــن خــالل املوقــع االلكــرتوين للجنــة أو مــن خــالل االتصــال
عل أرقام اللجنة .تقوم اللجنة ايضا إبعـداد خطـة سـنوية للتوعيـة والتثقيـف حيـ تضـمنت اخلطـة خـالل
عــام ٢٠١5م عــددا مــن احملاضـرات والنــدوات  ،وشــاركت اللجنــة يف عــدد مــن الفعاليــات وأصــدرت عــددا
من البحوث واملطبوعات تتعلـ ابملـرأة .كمـا شـار اعضـا ها واألمانـة العامـة يف لقـاءات اذاعيـة وتلفزيونيـة
ومن هذه األنشطة ما يلي:
• حماضرات بعنوان جهود السلطنة يف جمال حقو االنسان ودور اللجنـة العمانيـة حلقـو االنسـان
بكلية احلقو يف جامعة السلطان قابو  ،واملعهد الدبلوماسي بوزارة اخلارجية.
• حماضرة بعنوان حقو املرأة والطف جبمعية املرأة العمانية يف بدية.
• حماضرات توعوية خمتلفة تتعلـ حبقـو االنسـان يف املراكـز الصـيفية جبميـع احملافظـات املختلفـة يف
السلطنة.
• حماضرة عن حقو املرأة واتفاقية سيداو يف مدرسة رقية الثانوية يف بدية.
• حماضــرة عــن اللجنــة العمانيــة حلقــو االنســان ودورهــا يف نشــر ثقافــة حقــو االنســان يف مدرســة
املعمور للتعليم االساسي ببهالء.
• القافلة التوعوية االوىل يف حمافظة ظفار الـيت تضـمنت انشـطة وفعاليـات متعـددة وزارات ميدانيـة
لعدد من اهليئات واملؤسسات احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين والقطاعن العام واخلا .
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• املشاركة يف عدة ندوات وفعاليات خت املـرأة والطفـ مثـ (اسـبو الطفـ األصـم نـدوة االمومـة
والطف  ،املسابقات الثقافية الرمضانية لأل فال.
• املطبوعات واملـواد االعالميـة :درجـة الـوعي لـدى االابء واألمهـات ابإلجـراءات املتبعـة مـن الدولـة
ملواجهة العنف ضد األ فال ،الصفحة الشهرية يف جريدة عمان الرمسية ،االليـات الو نيـة للحـد
من االساءة اىل الطف العماين.
• نفــذت اللجنــة قافلــة التوعيــة وهــي ب ـرانم مكثــف ينفــذ مــرة واحــدة ســنوا يف إحــدى حمافظــات
السـ ــلطنة .ويشـ ــتم عل ـ ـ حماض ـ ـرات عامـ ــة ،ولقـ ــاءات مبسـ ــؤولن ،وزارات ميدانيـ ــة ملؤسسـ ــات
حكوميــة وخاصــة ،وورش تدريبيــة ،ومســابقات حــول حقــو اإلنســان ،وأعمــال رصــد ومتابع ــة
ألوضــا حقــو اإلنســان يف تلـ احملافظــة .ونفــذت اللجنــة حــى اآلن قــافلتن األوىل يف حمافظــة
ظفار يف عـام ٢٠١5م ،وقافلـة التوعيـة الثانيـة يف حمافظـة مسـندم خـالل الفـرتة  ٢٠-١٧أكتـوبر
٢٠١6م ،مثمنــة اجلهــود املبذولــة ســابقا يف حمافظــة ظفــار إضــافة إىل اجلهــود الــيت تبــذهلا حمافظــة
مسندم للتنسي والتحضر هلذه القافلة ،وجتـاو وتعـاون مجيـع اجلهـات الرمسيـة يف احملافظـة ونفـذ
برانم القافلة كما يلي:
• حماضــرة عامــة بغرفــة جتــارة وصــناعة عمــان بواليــة خصـ حضــرها احملــاف وعــدد مــن املســؤولن
من القطاعات املدنية والعسكرية والقطا اخلا وهدفت إىل التعريـف ابللجنـة واختصاصـاهتا،
وآلية استقبال البالغات ،وآليات محاية حقو اإلنسان ،واالتفاقيات الدولية.
• تنفيذ حماضرتن عامتن ألهاي والييت مدحا وخبا حضرها أصحا السعادة الـوالة وأعضـاء
جملسي الدولة والشورى وشيوخ وأعيان الواليتن وعامة األهاي.
• تنفي ــذ أرب ــع ورش تدريبي ــة حل ـواي  ١٠٠مش ــار م ــن جه ــات خمتلف ــة ابحملافظ ــة ح ــول حري ــة
التعبر ،حقو الطف  ،حقو األشخا ذوي اإلعاقة ،وحقو املرأة.
• تنفي ــذ مس ــابقتن ح ــول حق ــو الطف ـ ـ حل ـ ـواي  ١٠٠ال ـ ـ و الب ــة م ــن م ــدار والي ــيت
خص وخبا.
• زارة عدد من املؤسسات الصحية من بينها مستشـف خصـ  ،واملركـز الصـحي اجملـاور لـه،
وعيادة كمزار ،وعدد من املدار والوقو عل اخلدمات املقدمة يف احملافظة.
• زارة جزي ــرة كمـ ـزار وااللتق ــاء أبهاليه ــا والوق ــو علـ ـ خ ــدمات النقـ ـ  ،وامل ــاء ،والص ــحة،
والتعليم املتوفرة يف اجلزيرة.
• أصدرت اللجنة خالل عام ٢٠١6م عددا من املطبوعات واملواد الفيلمية من أ ها:
• كتا ”حقو اإلنسان يف النط السامي“ الذي جيسد يف حمتواه رسومات فنيـة صـممت
هل ــذا الغ ــر ومقتطف ــات م ــن خطـ ـ ص ــاح اجلالل ــة الس ــلطان ق ــابو حفظ ــه هللا وم ــا
يقابلها يف النظام األساسي للدولة واإلعالن العاملي حلقو اإلنسان.
• كتــا ”حقــو اإلنســان يف الشـريعة اإلســالمية“ الــذي قــام بتأليفــه األســتاذ الــدكتور أمحــد
أب ــو الوف ــا  ،وتكفل ــت اللجن ــة بطباعت ــه  ،ويع ــد الكت ــا مرجع ــا مهم ــا وإض ــافة حديث ــة إىل
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مكتب ــة حق ــو اإلنس ــان مل ــا يتمي ــز ب ــه م ــن الش ــمولية الحتوا ــه عل ـ جوان ـ خمتلف ــة تتعل ـ
حبقو اإلنسان .ومت تدشن الكتا بتاريخ  ١6مايو ٢٠١6م.
• كتي حقي فوليت العدد اخلام (ابللغتن العربية واإلجنليزية) .صدر العـدد اخلـام مـن
سلسلة هذا الكتي املوجـه لتثقيـف األ فـال حبقـوقهم وفـ االتفاقيـة الدوليـة حلقـو الطفـ
وقــانون الطفـ العمــاين .وقــد تضــمن هــذا العــدد حـ الطفـ يف اللعـ بطريقــة حواريــة عــرب
شخصيات كرتونية تقر التعريف هبـذا احلـ للطفـ ومـا يرتتـ عليـه مـن واجبـات بطريقـة
سلسة وبسيطة.
• الصفحة الشهرية للجنة يف جريدة ُعمان .هي صفحة خاصة ابللجنـة تتنـاول يف موضـوعها
الر يسي ملخصا ألهم األحداث اليت شاركت فيها اللجنة عل املستوات احملليـة واإلقليميـة
والدوليـة ،وعــر أنشــطتها املسـتمرة خــالل شــهر ،ابإلضــافة إىل تسـليط الضــوء علـ قضــية
حقوقية قامت اللجنة بتسويتها.
• كتيـ اللجنــة العمانيــة حلقــو اإلنســان الفــرتة الثانيــة .تطــر الكتيـ بشــك تــوثيقي ألهــم
األح ـ ـ ـ ــداث واألنش ـ ـ ـ ــطة املختلف ـ ـ ـ ــة للجن ـ ـ ـ ــة خ ـ ـ ـ ــالل الف ـ ـ ـ ــرتة الثاني ـ ـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن عم ـ ـ ـ ــر اللجن ـ ـ ـ ــة
٢٠١٣م – ٢٠١6م ،حيـ اشــتم علـ األعضــاء الــذين مثلـوا اللجنــة خـالل هــذه الفــرتة
وفـ املرســوم الســلطاين رقــم (٢٠١٣/١٠م) ،كمــا مشـ الكتيـ عرضــا إلصــدارات اللجنــة
املتنوعة وإحصا يات البالغات يف هذه الفرتة.
• انتــا فــيلم جديــد للجنــة ابللغتــن العربيــة واإلجنليزيــة .ويتضــمن الفــيلم التعــديالت اجلديــدة
الواردة يف املرسوم السلطاين الصـادر يف أبريـ ٢٠١6م ،وأحـدث األنشـطة والفعاليـات الـيت
قامت هبا اللجنة.
املؤسسة الوطنية حلقوق اإلنسان:
الر على التساؤل اخلامس:
 - ١٨فيم ــا يتعل ـ ـ بتلق ــي الش ــكاوى ف ن ــه يع ــد اختصاص ــا أص ــيال للجن ــة مبوج ـ ـ املرس ــوم الس ــلطاين
( )٢٠٠٨/١٢4الــذي حــدد اختصاصــات اللجنــة .حي ـ تلقــت اللجنــة كمــا ذك ـران مســبقا عــددا مــن
البالغــات ال ـواردة مــن النســاء خــالل عــام ٢٠١5م .فقــد ورد اىل اللجنــة  ٢٨بــال لعــام ٢٠١5م فيمــا
يتعل ابحلقو املدنية والسياسية موزعة عل احلقو الفرعية التالية:
• حـ ـ املس ــاواة :تلق ــت اللجن ــة س ــتة بالغ ــات تض ــمنت ع ــدم مس ــاواة املـ ـرأة العماني ــة ابلرجـ ـ يف
موضــو كفالــة الــزو االجنـ  ،وكــذل تعــذر حصــول املـرأة العمانيــة علـ أتشــرة اقامــة ألبنا هــا
مــن أ أجنـ حــى مــع حصـوهلا علـ تصـري ابلــزوا مــن أجنـ مــن قبـ وزارة الداخليــة .وقــد
تواص ــلت اللجن ــة م ــع ع ــدد م ــن اجله ــات املعني ــة خ ــالل ع ــام ٢٠١5م للنظ ــر يف تض ــمن اقام ــة
االجان مساواة املرأة ابلرج فيما خي كفالة املرأة العمانية لزوجها األجن .
• التقاضــي :رصــدت اللجنــة ــول أمــد التقاضــي بعـ الــدعاوى العماليــة األمــر الــذي ترتـ عليــه
انتهــاء مــدة اقامــة العامـ وانقطــا مصــدر دخلــه ممــا يســب عــدم متكنــه مــن ممارســة بقيــة احلقــو
االساسية كتلقي التعليم أو الرعاية الصـحية .وأوصـت اللجنـة يف تقريرهـا السـنوي لعـام ٢٠١5م
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بضرورة رفد احملاكم بعدد مناس من القضاة املختصن يف الدعاوى العمالية مبـا يضـمن تقلـي
فرتة التقاضي ،وأن يوك اخلرباء لدا رة خاصة.
• األمان االسري :تلقت اللجنة بالغا من موا نة أفادت عن تعر ف لالعتـداء اجلسـدي مـن
قبـ زو والدتــه ،وقامــت اللجنــة بدراســة املوضــو وإحالتــه اىل وزارة التنميــة االجتماعيــة ،حي ـ
أفــادت التنميــة أبنــه متــت املوافقــة عل ـ أن تتكف ـ املوا نــة صــاحبة الــبال حبضــانة الطف ـ وف ـ
االج ـراءات املتبع ــة .وق ــد أوص ــت اللجن ــة يف تقريره ــا االخ ــر لع ــام  ٢٠١5بض ــرورة انش ــاء مرك ــز
للبياانت عن حاالت االسـاءة لأل فـال وتـدري وأتهيـ املختصـن مـن رجـال الشـر ة واأل بـاء
واالخص ــا ين االجتم ــاعين يف كيفي ــة التعام ـ م ــع اال ف ــال املعرض ــن لإلس ــاءة وم ــنحهم ص ــفة
الضبطية القضا ية وف االجراءات القانونية املتبعة.
 - ١9أم ــا فيم ــا يتعل ـ ابحلق ــو االقتص ــادية واالجتماعي ــة والثقافي ــة :تلق ــت اللجن ــة  ٢6بالغ ــا خ ــالل
عام ٢٠١5م فيما يتعل هبذه الفئة من احلقو موزعة عل احلقو الفرعية التالية:
• الس ــكن املال ــم :تلق ــت اللجن ــة ع ــددا م ــن البالغ ــات تض ــمنت لـ ـ احلص ــول علـ ـ مس ــكن
اجتم ــاعي ومس ــاعدة اس ــكانية ،ومت احالته ــا اىل جه ــة االختص ــا ال ــيت قام ــت ابس ــتثناء بع ـ
مقدمي الطل مراعاة ألوضـاعهم االنسـانية وحتقيقـا لسـب العـي الكـرم .وتلقـت اللجنـة بالغـا
يفيد بعدم توفر أدىن اشرتا ات االمن والسـالمة والبيئـة الصـحية يف املبـاين التابعـة لبلديـة مسـقط
واملخصصــة لســكن العمــال .وقامــت اللجنــة بــزارة تلـ املبــاين الســكنية وتبــن هلــا صــحة الــبال
وعدم توفر االشرتا ات الالزمة.
• الرعاية االسرية :تلقت اللجنة عدة بالغات ضمن الرعاية االسرية من ضـمنها بـال مـن موا نـة
متزوجة من رج حيم جنسية احدى الدول اخلليجيـة تطلـ احلصـول علـ جـواز سـفر البنتهـا
بعد أتخر النظر يف لبها الذي قدمته اىل سفارة بلـد الـزو  .حيـ قامـت اللجنـة ابلتواصـ مـع
الســفارة حلثهــا عل ـ متابعــة املوضــو وف ـ الض ـوابط املنظمــة لتمكــن الطفلــة مــن احلصــول عل ـ
جواز سفر.
• قدمت نزيلتان يف السجن املركزي لبا لتمكينهن من رؤية أبنا هن .وقد قامـت اللجنـة ابلتنسـي
مع وزارة التنمية االجتماعية لتمكينهن من لقاء أ فاهلن.
• العـ ــي الكـ ــرم والضـ ــمان االجتمـ ــاعي :تلقـ ــت اللجنـ ــة عـ ــدة بالغـ ــات بـ ــزادة معـ ــاش الضـ ــمان
االجتم ــاعي وت ــوفر املس ــكن االجتم ــاعي .قام ــت اللجن ــة ابلتنس ــي م ــع اجله ــات املختص ــة ومت
استثناء بع االسر مبا يتف والظرو االقتصادية لألسرة.
 - ٢٠علمــا أبن هــذه اللجنــة أنشــئت يف ســلطنة عمــان مبوج ـ املرســوم الســلطاين رقــم ٢٠٠٨/١٢4
إميـاان مـن سـلطنة عمـان أب يـة وجـود مؤسسـة مســتقلة تعـى حبقـو اإلنسـان ،وقـد روعـي يف تشـكي هــذه
اللجنة وحتديد اختصاصاهتا ونظام عملها مبادئ ابري من حي إشرا مؤسسـات اجملتمـع املـدين حبيـ
يظــم تشــكي اللجنــة ممثلــن عــن كـ مــن غرفــة جتــارة وصــناعة عمــان واالحتــاد العــام لعمــال ســلطنة عمــان،
واجلمعيــات األهليــة ،والعــاملن يف جمــال القــانون ،عــالوة علـ ممثلــن عــن بعـ اجلهــات احلكوميــة .وأييت
هــذا التشــكي ليو ــد مبــادئ ابريـ املشــار إليهــا ،والــيت حتـ علـ أن تكــون اللجنــة مســتقلة عــن غرهــا،
كم ـ ــا أوجـ ـ ـ علـ ـ ـ الوح ـ ــدات احلكومي ـ ــة التع ـ ــاون م ـ ــع املؤسس ـ ــة يف تس ـ ــير أعماهل ـ ــا ،و جعـ ـ ـ هل ـ ــا م ـ ــن
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االختصاص ــات م ــا يكف ـ حتقي ـ املب ــادئ ال ــيت ن ـ عليه ــا إع ــالن ابري ـ م ــن حي ـ إش ـراكها يف وض ــع
التق ــارير املتص ــلة حبق ــو اإلنس ــان ،كم ــا أن هل ــا والي ــة عام ــة علـ ـ مجي ــع م ــا يتصـ ـ حبق ــو اإلنس ــان يف
السلطنة ،كما كف نظـام اللجنـة الو نيـة أن تكـون هلـا مواردهـا مـن املخصصـات املاليـة يف امليزانيـة العامـة
للدولــة ،أو مــا يقــرره هلــا جملـ الــوزراء ،كمــا أن للجنــة أمانــة عامــة مت تزويــدها بعــدد مــن املــوظفن يتولــون
متابعة أنشطة وأعمال اللجنة ومساعدة أعضاء اللجنة فيمـا ميارسـونه مـن اختصاصـات ذات صـلة حبقـو
اإلنسان يف السلطنة .وتعد اللجنة العمانية حلقو االنسـان عضـو يف الشـبكة العربيـة للمؤسسـات الو نيـة
حلقو االنسان.
اآللية الوطنية للنهوض ابملرأة:
الر على التساؤل السا س:
 - ٢١قيما يتعل مبا إذا كانت دا رة شؤون املرأة جمهزة اآلن علـ حنـو كـا مـن حيـ املـوارد البشـرية
والتقنيــة واملاليــة لتنســي السياســات واآلليــات علـ املســتوين املركــزي واحمللــي ،مبــا يف ذلـ عــن ريـ فــت
مكات ـ فرعيــة يف مجيــع احملافظــات لتحقي ـ التنفيــذ الكام ـ واملوحــد مــن االتفاقيــة يف مجيــع أحنــاء أراضــي
الدولـة الطــر ف نـه ال بــد مــن التأكيـد علـ مــا ورد ابلتقريـر مــن أن وزارة التنميــة االجتماعيـة عملــت علـ
تعزي ــز دور املديري ــة العام ــة للتنمي ــة األس ـ ـرية ودوا ــر املـ ـرأة واألس ــرة وجلن ــة متابع ــة تنفي ــذ االتفاقي ــة بك ـ ـوادر
متخصصــة ذوات خــربة ،وتوجــد يف مجيــع حمافظــات الســلطنة دوا ــر للتنميــة األس ـرية معنيــة بشــؤون امل ـرأة
ومتثلها أقسام للتنمية األسرية يف الوالات .تعم هذه الدوا ر واألقسام بكفاءات و نية مدربة ومؤهلـة يف
جمــال تنفيــذ بـرام التمكــن الــيت تســتهد امل ـرأة ومنهــا التمكــن القــانوين والسياســي واالجتمــاعي وتعم ـ
عل ـ نشــر االتفاقيــة يف كافــة احملافظــات مــن خ ــالل املــدربن الــذي مت تــدريبهم يف جمــال نشــر االتفاقي ــة،
وختص ـ وزارة التنميــة االجتماعيــة ض ــمن موازنتهــا ميزانيــة خاصــة لقط ــا امل ـرأة ،وذل ـ لتنفيــذ األنش ــطة
والربام اليت ختدم املرأة يف كافة احملافظات يف اجلوان اليت تُعى هبا الوزارة.
 - ٢٢االسـرتاتيجية الو نيـة للمـرأة بعنـوان ”حتسـن جـودة احليـاة“ ال زالــت يف ـور االعـداد علمـا أبنــه
سيتم وضع خطة عم لتنفيذها فور إقرارها من اجلهات املختصة ابلسلطنة( .النظر من قب معاي الشـيخ
الوزير وسعادة الدكتور الوكي )
منظمات اجملتمع املدي
الر على التساؤل السابع:
 - ٢٣فيما يتعل ابلتدابر امللموسة واملتخذة إلنشاء بيئة مواتية حبيـ تعمـ منظمـات اجملتمـع وحقـو
املرأة حبرية ،توفر وزارة التنمية االجتماعية كافة التسهيالت اإلدارية واملالية لدعم هذه اجلمعيـات حيـ مت
ت ــوفر مق ـرات ومب ــاين جلمعي ــات امل ـرأة العماني ــة جمه ــزة ابلقاع ــات املص ــممة وف ـ أفض ـ التص ــاميم احلديث ــة
ل ــتمكن اجلمعي ــات م ــن ممارس ــة األنش ــطة وال ـربام ال ــيت تق ــدمها ألفـ ـراد اجملتم ــع واس ــتغالل ه ــذه القاع ــات
واســتثمارها يف مشــاريع تــدر الــدخ عليهــا ،كمــا أن اجلمعيــات هلــا حريــة ممارســة براجمهــا وأنشــطتها وف ـ
نظامها دون ضرورة الرجو لـوزارة التنميـة االجتماعيـة ونـدل علـ ذلـ مـن حجـم األنشـطة والـربام الـيت
نفذهتا هذه اجلمعيات خالل عام ٢٠١6م.
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 - ٢4ابإلش ــارة اىل املتطلب ــات القانوني ــة لتس ــجي وتش ــغي املنظم ــات غ ــر احلكومي ــة ،مب ــا فيه ــا تلـ ـ
املتعلقة حبقو اإلنسان للمرأة ،ف ن قانون اجلمعيات األهلية أعط االختصا لـوزارة التنميـة االجتماعيـة
ابلنظــر يف لـ إشــهار اجلمعيــات األهليــة ،و قــد أوجـ القــانون علـ الــوزارة يف حالــة الــرف أن يكــون
لبــه يف إشــهار مجعيــة معينــة أن يــتظلم مــن ذلـ للــوزير
ذلـ لألســبا احملــددة ،كمــا كفـ ملــن مت رفـ
خــالل شــهر مــن اتريــخ اســتالمه لقـرار الــرف  ،ويف حالــة صــدور قـرار الــوزير بــرف الــتظلم  ،جيــوز لــذوي
الشأن التظلم مـن قـرار الـوزير إىل حمكمـة القضـاء اإلداري ابعتبارهـا اجلهـة القضـا ية املسـتقلة الـيت أوكـ هلـا
النظــام األساســي للدولــة النظــر يف مــدى صــحة القـرارات اإلداريــة ،إال أنــه وأتكيــدا عل ـ مرونــة و شــفافية
إج ـراءات إش ــهار اجلمعي ــات األهلي ــة يف س ــلطنة عم ــان ،فق ــد مت إش ــهار العدي ــد م ــن اجلمعي ــات يف الف ــرتة
األخــرة ،حي ـ أن حريــة تكــوين اجلمعيــات مكفولــة وفقــا لقــانون اجلمعيــات األهليــة ،وحي ـ للجمعيــات
املنشــأة وفقــا للقــانون ممارســة نشــا ها بكـ ســهولة ويســر ،علمــا أبن الســلطنة تعمـ بشــك مســتمر علـ
تعدي تشريعاهتا اخلاصة حبرية التجمع السلمي وتكوين اجلمعيات.
التدابري اخلاصة املؤقتة:
الر على التساؤل الثام :
 - ٢5مثــة إدرا مــن قب ـ الســلطنة ألحكــام الفقــرة رقــم ( )١مــن املــادة رقــم ( )4مــن االتفاقيــة اخلاصــة
ابلتــدابر املؤقتــة الــيت تســتهد التعجيـ ابملســاواة الفعليــة بــن الرجـ واملـرأة ،ومــا تتضــمنه هــذه الفقــرة مــن
إمكانيــة قيــام الــدول املنظمــة لالتفاقيــة ابختــاذ تــدابر مؤقتــة للتعجي ـ يف املســاواة بــن الرج ـ وامل ـرأة ،ويــتم
دراســة عــدد مــن املقرتحــات املقدمــة مــن قب ـ اللجنــة الو نيــة املعنيــة مبتابعــة تنفيــذ االتفاقيــة عل ـ الصــعيد
الو ي من حن آلخر ابالستناد هلذه الفقرة ،حي تعم اللجنة الو نية عل دراسة احلص ”الكوتة“
يف عضوية جمل الشورى ،وما يقتضيه هـذا األمـر مـن اختـاذ إجـراءات لتعـدي الـنظم القانونيـة املعمـول هبـا
يف السلطنة ،وذل كله انطالقا من أحكام الفقرة(أ) من املادة رقم ( )4من االتفاقية.
 - ٢6وفيما يتعل ابلتدابر املتخذة لتعريف املسؤولن املعنين واملمثلن السياسين مبفهـوم هـذه التـدابر
اخلاص ــة واملؤقت ــة ،فباإلض ــافة إىل اجله ــود ال ــيت تب ــذهلا احلكوم ــة وال ــوزارات ذات الص ــلة حبق ــو امل ـرأة ودع ــم
مشــاركة املـرأة يــتم الرتكيــز علـ تنفيــذ الـربام التدريبيــة والتمكينيــة للمـرأة وخاصــة املتقــدمات للتنــاف علـ
اجملال االنتخابية منها جمل الشورى واجملال البلدية ،حي عملت وزارة التنمية االجتماعية علـ دعـم
املرتش ــحات النتخ ــاابت اجمل ــال البلدي ــة يف دورهت ــا الثاني ــة م ــن خ ــالل تنفي ــذ ب ـ ـرانم ت ــدري اس ــتهد
االعالمين واملرتشحات للمجال البلدية وذل ابلتعاون مع مركز املرأة العربية للبحوث والتدري هـد
ال ــربانم إىل تعزي ــز املش ــاركة السياس ــية للمـ ـرأة ومفه ــوم مش ــاركة املـ ـرأة يف االنتخ ــاابت وال ــنظم االنتخابي ــة
الداعمــة هلــا  ،كمــا ركــزت الــدورة عل ـ دور اإلعــالم يف تعزيــز مشــاركة امل ـرأة ،ابإلضــافة إىل ذل ـ دعمــت
وزارة التنمية االجتماعيـة الدعايـة االنتخابيـة للمرتشـحات للمجـال البلديـة يف القـرتة الثانيـة ممـا أسـفر عـن
فوز  ٧نساء يف هذه االنتخاابت اليت أجريت يوم  ٢5ديسمرب ٢٠١6م.تصدرت منها اثنتـان مـن النسـاء
املراكــز األوىل يف واليــتهن .ويــتم كــذل تعيــن ممثلــن للــوزارات ومــن أه ـ الـراي واملشــورة يف عضــوية هــذه
اجملال من النساء.
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 - ٢٧انقشــت جلنــة متابعــة تنفيــذ االتفاقيــة علـ املســتوى الــو ي بعـ التــدابر املقرتحــة يف اجتماعهــا
االول لعام  ٢٠١٧املنعقد بتاريخ  ٢٢مايو ٢٠١٧م  ،حول التدابر املؤقتة وختصي حص للنساء يف
اجملال املنتخبة ،وتعم اللجنة حاليا عل التنسي مع جمل الدولة الستكمال دراسة هذا املوضو .
القوال النمطية واملمارسات الضارة:
الر على التساؤل التاسع:
 - ٢٨تضـمنت االسـرتاتيجيات واخلطـط الو نيـة أهـدافا يف سـبي ضـمان تغيـر الصـورة النمطيـة للمـرأة.
حي ـ ارتكــزت اس ـرتاتيجية العم ـ االجتمــاعي لــوزارة التنميــة االجتماعيــة ( )٢٠٢5-٢٠١6عل ـ ثالثــة
مبــادئ ر يســية وهــي اإلنصــا التمكــن الــدم االجتمــاعي اشــتملت اخلطــة التنفيذيــة أهــدافا تُعــى بتغيــر
تل الصورة النمطية اليت قد تتعر هلـا املـرأة والفتـاة ،و تنسـجم اسـرتاتيجية العمـ االجتمـاعي مـع الرؤيـة
العمـاين ،مــن خـالل تــوفر
املسـتقبلية ” ُعمـان  ، “٢٠4٠وتركــز علـ تنميــة دور املـرأة ومتكينهـا يف اجملتمــع ُ
البيئــة املال مــة لتأكيــد دورهــا االقتصــادي ،واحملــوري يف األســرة واجملتمــع ،ومشــاركتها يف دوا ــر صــنع الق ـرار
املختلفة ،حبي تتواف هـذه االسـرتاتيجية مـع التشـريعات الو نيـة وااللتزامـات الدوليـة الـيت صـادقت عليهـا
السلطنة مبا يف ذل اتفاقية القضاء عل مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة واتفاقيـة حقـو الطفـ  ،واتفاقيـة
حقو األشخا ذوي اإلعاقة.
 - ٢9هنــا جهــود تبــذل حاليــا لتقيــيم أثــر ال ـربام التنمويــة ومنهــا اإلعالميــة املوجهــة للم ـرأة  ،حي ـ
اختــذت وزارة التنميــة االجتماعيــة مســارين مهمــن األول تعزيــز الــوعي القــانوين للم ـرأة مــن خــالل ال ـربام
التوعوية اليت توض احلقو والواجبات للمرأة يف التشريعات العمانية واالتفاقيات الدولية اليت صادقت او
انضمت إليها السلطنة اثنيا إ ال برانم يعى ابإلرشاد الزواجي واألسري الذي يوض أس العالقات
الزوجيــة وثقافــة الرتبيــة الصــحيحة واملعاملــة املتكافئــة بــن الــزوجن وتوضــي دور وحقــو ك ـ ــر مــن
أ ـرا هــذه العالقــة وآليــة التعــاون وتكام ـ األدوار بــن الــزوجن ،كمــا ان هنــا أثــر واض ـ لتعلــيم امل ـرأة
واخنرا ها يف سو العم .
 - ٣٠كما أن السلطنة مستمرة يف جهودها الرامية إىل إبـراز الـدور الفاعـ للمـرأة يف اجملتمـع ويف احليـاة
السياسية والعامة.
الر على التساؤل العاشر:
 - ٣١أورد التقريــر أن قــانون األح ـوال الشخصــية يف املــادة ( )٧قــد حــدد ســن الــزوا وهــو إمتــام ســن الثامنــة
عشرة للذكر واألنثـ  ،وجعـ تسـجي الـزوا يف سـج رمسـي أمـرا إلزاميـا علـ النحـو الـذي قررتـه املـادة ( )6مـن
قانون األحوال الشخصية ،وقد استثى القانون من ذلـ حـاالت الـزوا الـيت يـتم فيهـا زوا مـن مل يكمـ الثامنـة
عشرة من عمره إبذن القاضي وبعد التحق من املصلحة ،ومن مث ف ن حاالت الزوا ملن مل يتم الثامنة عشر تتم
قانوان بناء عل إذن من القاضي املخت وبعد التحق من توفر املصلحة يف هذا الزوا .
 - ٣٢وفيما يتعل ابحلد األدىن لسـن الـزوا فقـد بينـت نتـا تعـدادي ٢٠٠٣م و ٢٠١٠م أن الـزوا
املبك ــر ال يش ــك ظ ــاهرة يف اجملتم ــع العم ــاين ،وأن النس ــبة ال ــيت اش ــارت اليه ــا نت ــا التع ــدادين ال تتع ــدى
 ٠.١٠يف املا ة من حجم فئة األ فـال .كمـا بينـت مؤشـرات املركـز الـو ي لإلحصـاء واملعلومـات متوسـط
العمر عند الزوا األول يف السلطنة ارتفع ليص  ٢٨سنة للذكور ،و ٢6سنة لإلانث.
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 - ٣٣بشــأن اخلطـوات املتخــذة للقضــاء علـ املمارســات الضــارة وجترميهــا نــود التأكيــد علـ مــا ورد يف
التقريــر بشــأن جترميهــا يف قــانون الطفـ  ،وهــذه األمــور انفــذة يف كافــة أحنــاء الســلطنة دون متييــز بــن الريــف
واملـدن .ومت تضـمن ختــان اإلانث ضـمن املمارســات الضـارة يف مســودة الال حـة التنفيذيــة لقـانون الطفـ ،
ومت حبـ املوضــو يف اجتمــا جلنــة متابعــة تنفيــذ اتفاقيــة ســيداو يف اجتماعهــا األول لعــام  ٢٠١٧املنعقــد
بتــاريخ  ٢٢مــايو ٢٠١٧م  ،وتكليــف ممثلــة وزارة الصــحة مبوافــاة اللجنــة بتقريــر ختصصــي حــول املوضــو
ومن مث النظر إلحالته لإلفتاء الشرعي.
العنف ضد املرأة:
الر على التساؤل احلا ي عشر:
 - ٣4الس ــلطنة تعك ــف حالي ــا عل ـ اخت ــاذ اإلجـ ـراءات املق ــررة يف النظ ــام األساس ــي للدول ــة (الدس ــتور)
إلصــدار قــانون جديــد للج ـزاء (العقــوابت) ،ومــن املؤم ـ أن يغطــي هــذا القــانون عــدد كبــر مــن جوان ـ
النق والقصور الواردة يف القانون احلاي مبا يف ذل االعتداء اجلنسي بشى أنواعه ،كما أنه يكف مزيـد
مـن احلمايــة للمـرأة مـن جـرا م العنــف واإليـذاء ،ومــن مث فـ ن السـلطنة تــرى أنــه يف الوقـت احلــاي ال يشــك
العنــف املنــزي واجلنســي ظــاهرة ممــا يســتوج استصــدار قــانون مســتق لتنظيمــه ،وأن التش ـريعات احلاليــة
كافيــة لــرد مـرتك هــذه اجلـرا م ومقاضــاهتم أمــام احملــاكم املختصــة وتوقيــع العقــوابت الرادعــة جتــاه مـرتك
هــذه اجلـرا م ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن ضــحاا االعتــداء اجلنســي يــتم معــاملتهن كمجــي علــيهن وتكفـ
هلم كافة اإلجراءات الالزمة للدفا عن حقـوقهن ومعاقبـة اجلنـاة ،علمـا أبن السـلطنة قـد سـب هلـا مبوجـ
املرســوم الســلطاين رقــم  ٢٠٠١/٧٢أن ألغــت املــادة ( )٢5٢مــن قــانون اجلـزاء والــيت كانــت تعطــي الرج ـ
العذر احمل مـن العقـا أو ختفـف لـه العقوبـة يف حالـة مشـاهدته لزوجتـه أو امـه أو اختـه أو ابنتـه يف حالـة
تلب يف إحدى جرا م الشر  ،وإقدامه عل القت واإليذاء.
الر على التساؤل الثاي عشر:
 - ٣5س ــب بي ــان أن امل ــادة ( )٢5م ــن النظ ــام األساس ــي للدول ــة ال ــيت ت ــن عل ـ أن ”التقاض ــي ح ـ
مصــون ومكفــول للنــا كافــة .ويبــن القــانون اإلج ـراءات واألوضــا الالزمــة ملمارســة هــذا احل ـ وتكف ـ
الدولــة ،قــدر املســتطا  ،تقريـ جهــات القضــاء مــن املتقاضــن وســرعة الفصـ يف القضــاا ،“.كمــا تــن
املــادة ( )٢٣مــن ذات النظــام عل ـ أنــه ”للمــتهم احل ـ يف أن يوك ـ مــن ميل ـ القــدرة للــدفا عنــه أثنــاء
احملاكمة .ويبن القانون األحوال اليت يتعن فيها حضور حمام عن املتهم ويكف لغر القادرين ماليـا وسـا
االلتجاء إىل القضاء والدفا عن حقوقهم ،“.ومن مث فقـد كفـ النظـام األساسـي للدولـة اللجـوء للقضـاء
ابعتبــاره مــن احلقــو األصــيلة اللصــيقة ابإلنســان ،كمــا كفـ املعونــة القضــا ية لغــر القــادرين علـ اللجــوء
للقض ــاء ،وعلـ ـ إث ــر ذلـ ـ ص ــدر القـ ـرار ال ــوزاري رق ــم ( )٢٠٠9/9١م ــن وزارة الع ــدل بتنظ ــيم املس ــاعدة
القضــا ية للمعسـرين الــيت تكفـ لغــر القــادرين علـ حتمـ األعبــاء القضــا ية ممارســة هــذا احلـ مــن خــالل
اإلعف ــاء م ــن الرس ــوم القض ــا ية ع ــالوة علـ ـ ن ــد حم ــامي لل ــدفا ع ــن حق ــوقهم ،كم ــا تش ــم املس ــاعدة
القضـا ية أجـر نشـر اإلعــالانت القضـا ية ومصـاريف اخلـرباء لكـ مـن عجـز عــن سـداد الرسـوم واملصــاريف
القضا ية ،األمر الذي يتا فيه لضحاا العنف من النساء اللجوء للقضاء واحلصول عل املعاونة القانونية
وعل حقوقهن والدفا عنهن.
12/20

17-12204

CEDAW/C/OMN/Q/2-3/Add.1

 - ٣6يــتم تقــدم املســاعدة القانونيــة والطبيــة والنفســية وإعــادة التأهي ـ لضــحاا العنــف مــن النســاء مــن
خــالل املســاعدات املتعــددة االختصاصــات للمودعــات بـ ـ ”دار الوفــا “ عــن ري ـ املختصــن الــرمسين
وابلتعاون مع املؤسسات ذات العالقة واجلمعيات األهلية ،فاملساعدة القانونية للضـحاا بواسـطة البـاحثن
القانونين هتد لتبصر الضحاا حبقـوقهم الـيت كفلتهـا هلـم القـوانن ،ومتابعـة القضـاا يف اجلهـات العدليـة
والتسـريع هبــا لصــاح الضــحية .مــن جانـ آخــر فـ ن اللجنــة الفنيــة الــيت شــكلتها وزارة التنميــة االجتماعيــة
بقـ ـرار( )٢٠١5/٣5وال ــيت تض ــم بعض ــويتها أ ب ــاء م ــن وزارة الص ــحة وع ــدد م ــن املختص ــن م ــن التنمي ــة
االجتماعيـ ـ ــة تكـ ـ ــون غايتهـ ـ ــا املسـ ـ ــاعدات الطبيـ ـ ــة الطار ـ ـ ــة أو الفحوصـ ـ ــات الدوريـ ـ ــة للضـ ـ ــحاا .ويعم ـ ـ ـ
االختصاصــين االجتمــاعن والنفســن عل ـ متابعــة وتقيــيم احلــاالت ،وتنفيــذ ال ـربام ذات العالقــة إبعــادة
أتهي الضحاا.
 - ٣٧فيما يتعل ابخلطوات الـيت اختـذت جلمـع البيـاانت ابنتظـام عـن العنـف ضـد النسـاء والفتيـات ،مت
مــع بدايــة ٢٠١٧م تطــوير قاعــدة بيــاانت الكرتونيــة لتســجي املودعــات بــدار الوفــا تشــم الكثــر مــن
البياانت االجتماعيـة للمعنفـه وأسـرهتا ،وأسـبا العنـف ،ونوعـه ،واإلجـراءات الـيت متـت خـالل فـرتة بقا هـا
ابلدار ،كما يتم تسجي حاالت اإلساءة أو اليت تتعـر ملشـاك اجتماعيـة مـن قبـ املختصـن ابإلرشـاد
واالستشــارات األس ـرية ودا ــرة احلمايــة األس ـرية بــوزارة التنميــة االجتماعيــة ،ويــتم العم ـ حاليــا عل ـ إعــداد
سج و ي للحماية.
 - ٣٨يعتــرب ”دار الوفــا “ هــو مركــز االي ـواء املركــزي الــذي يســتقب حــاالت اإلســاءة مــن النســاء مــن
مجيــع حمافظــات الســلطنة ،وهــو بقــدرة اســتيعا  ٣٠امـرأة يف الوقــت نفســه ،وميكــن التوســع عنــد الضــرورة
حي ميل الدار ملحقات ميكن استغالهلا يف حالة جتاوز العدد القدرة االستيعابية له.
 - ٣9عمل ــت وزارة التنمي ــة االجتماعي ــة علـ ـ إنش ــاء خ ــط للحماي ــة (إب ــال الش ــكاوى) :يعت ــرب خ ــط
احلماية ( )١١٠٠خطـا هاتفيـا جمانيـا لتلقـي االتصـاالت ،ويـوفر اخلـط خدمـة اإلرشـاد والتحويـ للجهـات
املعنيــة عنــد احلاجــة لــذل  ،ويقــدم اخلــط العديــد مــن التوجيهــات اإلرشــادية للمتصــلن وتــوفر اخلي ــارات
املناسبة حل مشكالهتم واملسا ة يف احملافظة عل حقوقهم.
االجتار ابلبشر واستغالهلم:
الر على التساؤل الثالث عشر
 - 4٠سب اإلشارة يف التقرير إىل أن السلطنة أصدرت قانون مكافحة االجتـار ابلبشـر مبوجـ املوسـوم
السلطاين رقم ( ،)٢٠٠٨/١٢6كما أعدت خطة ملكافحة االجتار ابلبشر ،مبشاركة خمتلف جهات إنفـاذ
الق ــانون ،وإع ــداد قاع ــدة بي ــاانت ووض ــع بـ ـرام لرعاي ــة وأتهيـ ـ الض ــحاا والتوعي ــة م ــن خ ــالل املط ــوات
واملنشــورات ،ابإلضــافة لتــدري العــاملن مبختلــف اجلهــات القضــا ية واحلكوميــة واألهليــة .وجيــري العم ـ
عل حتدي خطة اللجنة الو نية ملكافحة االجتار ابلبشر لتعزيز العم القا م وتطـويره واسـتحداث آليـات
جديدة ملكافحة هذه اجلرمية.
 - 4١وحــول اســتمرار وجــود حــاالت لإلجتــار ابلبشــر ابلســلطنة ،نــود أن نشــر إىل أن هــذه اجلرميــة تعــرب
جرميــة عامليــة حتــدث مبختلــف دول العــامل ،وأنــه عنــد الرجــو للحــاالت املســجلة ابلســلطنة جنــد أبهنــا ليســت
ابحل ــاالت الكب ــرة ،حيـ ـ اس ــتقب دار الوف ــا املخصـ ـ لرعاي ــة ض ــحاا االجت ــار ابلبش ــر ( )9ح ــاالت يف
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عـ ـ ــام  ،٢٠١٣و ( )١١حالـ ـ ــة يف  ،٢٠١4و( )٢حـ ـ ــالتن يف  ،٢٠١5و( )١5حالـ ـ ــة يف  ،٢٠١6وتقـ ـ ــوم
خمتلف جهات انفاذ القانون أبدوارها يف التفتي العماي ومدا ة مـا يشـتبه أهنـا أمـاكن لالسـتغالل اجلنسـي،
ونشر خمتلف األخبار املتعلقة مبكافحة هذه اجلرا م يف ظ وجود عقوابت رادعة ملكافحة هذه اجلرمية.
 - 4٢وع ــن املالحق ــات القانوني ــة للمتهم ــن جبـ ـرا م االجت ــار ابلبش ــر ن ــود أن نش ــر ل ــدور ش ــر ة عم ــان
الســلطانية يف مجــع االســتدالالت حــول املشــتبه تــور هم ،وأعمــال التحقيـ الــيت يقــوم هبــا االدعــاء العــام يف
ه ـ ـ ــذا اجلان ـ ـ ـ  ،حي ـ ـ ـ بل ـ ـ ـ ع ـ ـ ــدد املتهم ـ ـ ــن بقض ـ ـ ــاا االجت ـ ـ ــار ابلبش ـ ـ ــر ( )9ح ـ ـ ــاالت م ـ ـ ــن ال ـ ـ ــذكور يف
عــام .٢٠١5إثنــان مــنهم عمــانين و( )٧وافــدين أمــا يف عــام ٢٠١6مبلغــت عــدد ج ـرا م االجتــار ابلبشــر
جرميتن فقط ارتكبها ( )١٠جناة ( )٣ذكور ( )٧إانث كلهم وافدون.
 - 4٣تتشـك اللجنـة الو نيـة ملكافحـة االجتـار ابلبشـر برائسـة معـاي امـن عـام وزارة اخلارجيـة وعضــوية
عدد من وكالء الوزرات واملستشارين مبختلف اجلهـات ذات العالقـة مبكافحـة االجتـار ابلبشـر ،كمـا يتفـر
عن اللجنة الو نية فري من اخلرباء والفنين يف هذا اجملال لبح ك ما يتعلف هبذه اجلرمية والعمـ علـ
تطوير اليات احلماية.
 - 44تق ــوم اللجن ــة بعق ــد ال ــورش التدريبي ــة وال ـ ـربام التوعوي ــة لرف ــع ق ــدرات الع ــاملن يف ه ــذا اجمل ــال،
ابإلضــافة للمـوارد املاليــة الــيت تنفـ يف محايــة ورعايــة الضــحاا وأتهــيلهم ،حيـ بل ـ االنفــا بــدار الوفــا
للمسـ ــتفيدات مـ ــن خـ ــدمات الـ ــدار  ٨99٣٠رال عمـ ــاين يف  ،٢٠١5وقـ ــد تضـ ــاعف هـ ــذا االنفـ ــا يف
 ٢٠١6يف ظـ ـ تق ــدم خ ــدمات التغذي ــة واملص ــرو االس ــبوعي وت ــذاكر الس ــفر واالتص ــاالت وخ ــدمات
النظافة وغره ليص إىل  ١9١٨6٣رال عماين.
 - 45جي اإلشارة أبن معظم حاالت الضـحاا بـن سـن  ٢٠إىل  4٠سـنة وابلنظـر للقضـاا املسـجلة
يف الس ــلطنة كج ـ ـرا م اجت ــار ابلبش ــر ،ف ـ ـ ن معظمه ــا ه ــي يف االس ــتغالل اجلنس ــي ،وبنس ــبة أق ـ ـ القض ــاا
العمالية ،ويصنف القانون العماين جرا م االجتار ابلبشر كجنـاات وتبـدأ عقوبتهـا ابلسـجن ( )٣سـنوات،
ابإلضافة لعقوابت ملن يعلم ابجلرمية واخف ذل عن السلطات ،كما أنه اعف الضحاا من الرسوم عند
رفــع الــدعوى املدنيــة ،كمــا يــتم مــن الضــحاا بفرصــة للعمـ يف حالــة الرغبــة بعــد صــدور احلكــم للجــاين،
ومنحه عدة تسهيالت لبقا ه يف البالد ملواصلة العم .
 - 46وتقوم السلطنة عرب خمتلف جهات انفاذ القانون بنشر التوعية حول جرا م االجتار ابلبشـر حيـ
مت تنفيذ اآليت:
• إعداد منشورات وكتيبات بعدة لغات وتوزيعها للعاملن الوافدين.
• تق ـ ــدم اخلـ ـ ــدمات التوعوي ـ ــة للعـ ـ ــاملن وأص ـ ــحا العم ـ ـ ـ بل ـ ـ ـ اكثـ ـ ــر م ـ ــن ( )6٠٠ب ـ ـ ـرانم يف
عام ٢٠١5م.
• توفر خدمة اخلط الساخن لتلقي البالغات عل اخلط اجملاين .٨٠٠٧٧٠٠٠
• ابإلضــافة للنــدوات والــدورات التدريبيــة للعــاملن يف هــذا القطــا واملــوظفن احلكــومين وأعضــاء
مجعيات اجملتمع املدين.
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املشاركة يف احلياة السياسية والعامة:
الر على التساؤل الرابع عشر:
 - 4٧تبذل السلطنة مـن خـالل اجلهـات املختصـة نشـر الـوعي أب يـة مشـاركة املـرأة يف احليـاة السياسـية
والعامــة مــن خــالل عــدد مــن الـربام التوعويــة والتدريبيــة الــيت تســتهد املختصــن واملعنيــن يف املؤسســات
احلكومية واخلاصة وتستهد املرأة كذل لتعزيز وعيها أب ية مشاركتها يف احلياة السياسية والعامة.
 - 4٨جمم ـ األحكــام واملبــادئ الــيت اشــتملت عليهــا التش ـريعات انطالقـ ــا مــن دســتور الــبالد  ،جن ـ ــدها
تش ــر إىل أن القاع ــدة العام ــة ه ــي ”املس ــاواة ب ــن الرجـ ـ واملـ ـرأة“ يف خمتل ــف من ــاحي احلي ــاة م ــع مراع ــاة
ما تفرضه بيعة الوظا ف احلياتية يف اجملتمع ومراح تطـوره ،وكانـت وال تـزال مبـادئ املسـاواة عرفـا سـا دا
يتبعــه القــا مون علـ تنظــيم شــؤون احليــاة العامــة يف الســلطنة .ويالحـ مــن خــالل هــذه التشـريعات مــدى
تواف احلقو املمنوحة للمرأة مع معظم ما ورد من بنود يف االتفاقيات الدولية املربمة حلماية حقو املـرأة،
والـيت مـن شــأهنا رصـد تطــورات وضـع املـرأة واملؤشـرات واإلحصــاءات املرتبطـة بــذل مـن أجـ وضـع خطــة
متكامل ــة للنهـ ــو هب ــا ومتكينهـ ــا يف خمتل ــف اجملـ ــاالت مث ـ ـ التعل ــيم والصـ ــحة والبيئ ــة واإلعـ ــالم والتش ـ ـريع
واالقتصاد واالجتما والسياسة.
 - 49توجــد العديــد مــن النق ــاابت العماليــة ترأســها قيــادات نس ــا ية ،يف قطــا التعلــيم ،واإلنش ــاءات،
والصناعة وغرها ،ابإلضافة إىل عضويتهن يف اهليئـات اإلداريـة لتلـ النقـاابت ،ويعمـ االحتـاد العـام علـ
أتهيـ كـوادر نســا ية للعمـ يف جمــال املفاوضــة اجلماعيــة واالنتســا النقــا  ،ومــن مث تثقيــف املنخر ــات
حديثا يف املنظمات العمالية من خالل الورش والربام واملشاركات الداخلية واخلارجية.
اجلنسية:
الر على التساؤل اخلامس عشر:
 - 5٠تلتزم السلطنة مبنع انعدام اجلنسية ،وذل عرب أخذها حب الدم من حي
يف حالــة األ فــال جمهــوي األ أو األبــوين ،فمــن ولــد أل عمــاين فهــو يكتسـ
أمــا مــن ولــد أل أجن ـ مــن أم عمانيــة فيحص ـ االبــن عل ـ جنســية أبيــه وذل ـ
العمانيـة مـن زوجهـا األجنـ
العمانيـة للقاصـر ولـد املـرأة ُ
إال أنه جيوز من اجلنسية ُ
اليت أوردهتا املادة ( )١٨من قانون اجلنسية العمانية.

األصـ  ،وحـ اإلقلـيم
اجلنســية بصــفة أصــيلة،
ملنــع ازدواجيــة اجلنســية،
إذا تـوافرت فيـه الشـروط

 - 5١وحول املدة اليت وضعها القانون لتمكن املرأة العمانية من نق جنسيتها إىل أزواجهـن األجانـ
وأبنــا هن ،نؤكــد أبن الغايــة مــن ذلـ هــو للتأكــد مــن اســتقرار العالقــة الزوجيــة ودميومتهــا هبــد رفــع قــدر
وشان املرأة وأال تكون وسيلة لتحقي غاية يف نف الزو مثلما ورد ابلفقرة ( )99من التقرير.
 - 5٢ال بــد مــن اإلشــارة إىل أن اجلنســية تعــد مــن األمــور الــيت تــدخ يف عــداد األمــور الســيادية الــيت
ختضــع لتنظــيم الــدول مبــا بتواف ـ مــع مصــاحلها ،وإن مــن اجلنســية لألبنــاء تعــد وســيلة لتحقي ـ غايــة هــي
احليلولــة دون اعتبــار األبنــاء عــدميي اجلنســية ،وملــا كانــت الســلطنة رفــا يف اتفاقيــة حقــو الطفـ مبوج ـ
أحكام املرسوم السلطاين رقم  96/54واليت تكف لكـ فـ احلـ يف اكتسـا جنسـية عنـد والدتـه فـ ن
يف قــانون اجلنســية مــا يكفــي للوفــاء هبــذا االلتـزام ،حيـ يكفـ قــانون اجلنســية العمانيــة اكتســا كـ مــن
يولد يف ار السلطنة جلنسـية ،كمـا اختـذت السـلطنة عـددا مـن بعـ اإلجـراءات الـيت مـن شـأهنا معاملـة
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أبناء العمانية معاملة العمانين فيما يتعل ابخلـدمات الـيت تقـدمها مرافـ الدولـة ،وعلـ االخـ التعليميـة
والصــحية ،حي ـ يتلقــون التعلــيم والرعايــة الصــحية اجملانيــة عــالوة عل ـ حص ـوهلم عل ـ االبتعــاث للدراســة
أسوة ابلعمانين.
 - 5٣أما فيما يتص مبن زو العمانية اجلنسـية فـ ن ـول هـذه الفـرتة منبعـه أن فلسـفة قـانون اجلنسـية
العمانيــة قا مــة عل ـ أن امل ـرأة العمانيــة املتزوجــة مــن أجن ـ ســتعي معــه يف بلــده ،ومــن مث فقــد أذن هلــا
القــانون ابلتنــازل عــن جنســيتها ،أمــا يف حالــة مكوثهــا مــع زوجهــا األجن ـ يف الســلطنة فقــد عمــد القــانون
علـ وضــع فــرتة زمنيــة مناســبة للتأكــد مــن اســتقرار العالقــة األس ـرية بــن الرجـ األجنـ وزوجتــه العمانيــة،
وذل كله محاية للمرأة العمانية من اختاذها كوسيلة للحصول عل اجلنسية العمانية.
التعليم:
الر على التساؤل السا س عشر:
 - 54البد من التأكيد بداية إىل مـا أشـار إليـه التقريـر إىل أن قـانون الطفـ الصـادر ابملرسـوم السـلطاين
رق ــم ( )٢٠١4/٢٢يف امل ــادة ( )٣6أق ــر مبجاني ــة التعل ــيم يف امل ــدار احلكومي ــة ح ــى إمت ــام مرحل ــة التعل ــيم
مــا بعــد األساســي ،وكــذل إلزاميــة التعلــيم حــى إمتــام مرحلــة التعلــيم األساســي ،وأوجبــت املــادة ذاهتــا علـ
وي األمر مسـؤولية تسـجي الطفـ  ،وانتظامـه يف املدرسـة ،واحليلولـة دون تَ َسـبربه منهـا ،وعاقـ القـانون يف
وي األمر يف حال خمالفة إللزامية وجمانية التعليم املدرسي.
املادة ( )٧٠ي
 - 55ويف ما يتعل ابلتدابر املتخذة لزادة خف معدل األميـة بـن اإلانث وضـمان حصـول الفتيـات
علـ ـ األنش ــطة الالمنهجي ــة واألنش ــطة الراض ــية يف امل ــدار فكم ــا مت ــت اإلش ــارة إلي ــه يف التقري ــر فق ــد مت
استحداث منه الثقافة العامة من ضمن املواد الدراسية لتدري حمو األمية  ،واشتم علـ تـدري مـادة
املهــارات احلياتيــة ،وتقــدم ب ـرام ال صــفية لفصــول حمــو األميــة تن يفــذ عل ـ مســتوى احلــي أو القريــة  ،وقــد
أس ــهم ك ــذل بـ ـرانم الق ــرى املتعلم ــة وامل ــدار املتعاون ــة يف حم ــو األمي ــة يف الق ــرى املس ــتهدفة ابلس ــلطنة
ابلتعاون مع مجعيات املرأة العمانية ،وبل إمجاي مراكز حمـو االميـة ابحملافظـات  ١٢مركـز خمصصـة لـإلانث
وكان ــت نس ــبة الطالب ــات امللتحق ــات بـ ـربام حم ــو األمي ــة يف احملافظ ــات حـ ـواي  9٧يف املا ــة م ــن إمج ــاي
الدارســن هبــذه املراكــز ،أمــا فيمــا يتعلـ مبراكــز تعلــيم الكبــار فكــان عــدد هــذه املراكــز  ١٣مركــز  ،وإمجــاي
النس ــاء املقيـ ــدات هب ــا  ٣٧٨٨بنسـ ــبة  ٢٠يف املا ــة مـ ــن امج ــاي نسـ ــبة الدارس ــن وذل ـ ـ للع ــام الدراسـ ــي
٢٠١6/٢٠١5م.
 - 56يضــمن التعلــيم األساســي التعــادل يف النــو االجتمــاعي كمــا يشــهد التعلــيم العــام والتعلــيم العــاي
زادة يف عدد اإلانث امللتحقات هباذين املستوين من التعليم مع اخنفـا معـدالت التسـر بـن الفتيـات
من مرحليت التعليم ما بعد األساسي ،حي بلـ عـدد الطالبـات امللتحقـات مـن الصـف األول إىل الصـف
احلــادي عشــر  ٢٧ ٢٣6بنســبة  49.٧٢يف املا ــة مــن إمجــاي الطــال حس ـ إحصــا ية العــام الدراســي
٢٠١6 /٢٠١5م ،وبلغت نسبة اإلانث الدارسات ابلتعليم الثانوي (دبلوم التعلـيم العـام)  49.9يف املا ـة
من إمجاي ال التعليم العام بواقع  5١5٨البة للعام الدراسي ٢٠١6/٢٠١5م.
امله ــي ابلتع ــاون م ــع القط ــا اخل ــا بتنفي ــذ العدي ــد م ــن ال ـ ـربام
 - 5٧يق ــوم املرك ــز ال ــو ي للتوجي ــه ْ
والفعاليات واألنشطة ابلتساوي بـن النـوعن دون متييـز بـن الـذكور واإلانث مبـا حيقـ مبـدأ تكـافؤ الفـر
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منه ــا ب ـرانم ال ــرادة للش ــبا ”غايت ــه“ لتنمي ــة ق ــدراهتم ومس ــاعدهتم الكتس ــا العدي ــد م ــن امله ــارات يف
خمتلــف اجملــاالت ،وبـرانم الــرواد العــاملي يركــز علـ صــق مهــارات الطلبــة يف جوانـ عــدة مثـ التحــدث
أمــام اجلمهــور ،التفكــر الناقــد ،التواص ـ  ،التحلي ـ  ،ح ـ املشــكالت ،إدارة الفعاليــات ،املشــاريع ،خدمــة
املهــي ،وب ـرانم حتــدي عمــان وه ــو مبــادرة تعليميــة ال تســع لتحقي ـ ال ـرب وخمصص ــة
اجملتمــع ،التوجيــه ْ
الستخدام صحارى وسواح عــمان لتنميـة املهـارات احلياتيـة األساسـية للطلبـة وبـرانم انطالقـة ”أان را ـد
أعمــال“ هــي مبــادرة هتــد إىل نشــر ثقافــة رادة األعمــال بــن لبــة الــمدار  ،كمــا يســع الــربانم إىل
تشـجيع الشــبا علـ إنشــاء مشـاريع جتاريــة خاصــة هبــم ،وتشـجيع املبــادرات الفرديــة ،والتوظيــف الــذايت ،
وقــد اســتهد الــربانم لبــة الصــفن احلــادي عشــر ،والثــاين عشــر جبميــع احملافظــات التعليميــة  ،وبـرانم
”رواد تكاتف“ وهو برانم يتم فيه اختيار الطلبة من الصف العاشر يهد لتأهي الطلبة ألدوار راديـة
ومهنيــة ،وإعطــاء اجمليــدين مــنهم الفرصــة لتنميــة مـواهبهم األكادمييــة ،وإكمــال دراســتهم يف أرقـ اجلامعــات
واملؤسســات العامليــة ،وبـرانم إجنــاز عمــان ويهــد إىل إكســا الطلبــة مهــارات وقــدرات حيويــة لــدخول
سو العم وعامل األعمال ملشروعات صغرة ومتوسطة ،وذل من خالل أنشطة المنهجية تقـدم للطلبـة
بواسطة متطوعن من القطا اخلا .
 - 5٨يتمتــع أ فــال الرعــاا األجانـ يف الســلطنة بــذات احلقــو املقــررة أل فــال املـوا نن ال ســيما يف
مرحلــة التعلــيم مــا قبـ اجلــامعي حيـ يتســاوى اجلميــع يف كافــة املـزاا املتاحــة يف مجيــع مؤسســات التعلــيم
اليت تُسرها الدولة دون أدىن تفرقة مادية أو معنوية يف مجيع مراح التعليم.
التوظيف:
الر على التساؤل السابع عشر:
 - 59تشــك النســاء يف قطــا اخلدمــة املدنيــة مــا يقــار نســبة  4٧يف املا ــة يعملــن مبعــدل دوام كامـ
يتسـ ــاوى أج ـ ــر الرج ـ ـ وامل ـ ـرأة عـ ــن العم ـ ـ ذي القيم ـ ــة املتس ـ ــاوية وذل ـ ـ وفق ـ ــا للمرس ـ ــوم الس ـ ــلطاين رق ـ ــم
( )٢٠١٣/٧٨القاضي بتوحيد جدول الدرجات و الروات للموظفن العمانين املدنين ابلدولة.
 - 6٠وفيمــا يتعلـ ابلتحــرش اجلنســي يف مكــان العمـ وذلـ فـ ن قــانون اجلـزاء العمــاين قــد كفـ هــذا
احل  ،ويغطي قانون اخلدمة املدنية الواجبات واحملظورات املنصو عليها يف الفص الثاين عشر.
 - 6١بل امجاي النساء املؤمن عليهن يف القطا اخلا حـى هنايـة ديسـمرب ٢٠١6م  9٨.٨6٠امـرأة
بنسـبة  ٢٣.5يف املا ـة ،كمــا بلغـت نســبة النسـاء العمانيــات العـامالت يف القطــا اخلـا واملســجالت يف
اهليئة العامة للتأمينات االجتماعية  ٢4يف املا ة.
الصحة
الر على التساؤل الثام عشر:
 - 6٢إن اإلجهــا يف الســلطنة جمــرم لتعارضــه مــع أحكــام الش ـريعة اإلســالمية وجيــوز إجهــا امل ـرأة
احلام يف حالة الضرورة اليت يقوم هبا بي مـرخ لـه مـع اعتقـاده اخلـال أبن اإلجهـا يعـد الوسـيلة
الوحي ــدة إلنق ــاذ حي ــاة املـ ـرأة ،م ــع األخ ــذ يف االعتب ــار أن امل ـ ـرأة ال تع ــد م ــن اجلن ــاة وال تعاق ـ ـ إال إذا مت
اإلجهــا مــن قبلهــا أو مــن شــخ آخــر برضــاها أو بطلـ منهــا ،وتشــر املــادة ( )١١مــن قــانون مزاولــة
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مهن ــة الط ـ البش ــري إىل أن ــه ال جي ــوز للطبي ـ اخت ــاذ أي إج ـراء ي ــؤدي إىل إجه ــا ام ـرأة حام ـ  ،كم ــا
ال جيــوز لــه إج ـراء اإلجهــا إال عنــدما تكــون هن ــا أســبا بيــة تســتوج ذل ـ  ،وتقــرره جلنــة بي ــة
متخصصة ،ويف هذه احلالة يتعن أن يقوم إبجراء العملية أخصا ي يف أمـرا النسـاء والـوالدة كلمـا كـان
ـاش
ذلـ ممكنــا؛ لــذا فــان اإلجهــا مســمو بــه حاليــا يف حالــة وجــود خطــر علـ حيــاة األم ،وجــار النقـ ُ
عل ـ ج ـوازه يف حالــة وجــود تشــوهات خ ْلقيــة يف اجلنــن الــيت جتع ـ حياتــه صــعبة مــن قب ـ اللجنــة الو نيــة
لألخال البيولوجية.
 - 6٣يف ا ار نشر الوعي الصحي لـدى أفـراد اجملتمـع ولعـدم وجـود مـنه صـحي يف املنـاه الدراسـية
أصــدرت وزارة الصــحة ابلســلطنة ابلتعــاون مــع وزارة الرتبيــة والتعلــيم ومنظمــة اليونيســيف كتــا ”حقــا
للحيــاة“ والــذي يــتم توزيعــه عل ـ لبــة و البــات الصــف احلــادي عشــر .ويعتــرب الكتــا مرجــع ومصــدر
للمعلومات الصحية لطلبة املدار .
 - 64يف الطبعتن األوىل والثانية تضـمن كتـا حقـا للحيـاة ( )١٧فصـال  ،واعتبـارا مـن الطبعـة الثالثـة
مت اضــافة فصــول جديــدة مــن املواضــيع الصــحية الــيت هتــم الطلبــة يف هــذه املرحلــة العمريــة ،مت بعــدها مت إضــافة
عدد من الفصول يف الطبعات الالحقة ليص عدد الفصول إىل ( )٣٠فصال يف الطبعة الرابعة عشر.
 - 65ونظرا لزادة عدد الفصول و توسيع نسـبة املسـتفيدين مـن الكتـا  ،فقـد مت تقسـيم الكتـا إىل
جــز ن اعتبــارا مــن عــام ٢٠٠6م هبــد تزويــد الطلبــة ابملعلومــات الصــحية الــيت تســاعدهم علـ تبــي هنـ
حياة صحي و سليم.
 - 66واحتوى كتا احلقا ”اجلـزء الثـاين“ املوجهـة للفتيـات اىل فصـول عـن األمومـة اآلمنـة ،املباعـدة بـن
الوالدات ،يف ك بعة يتم حتدي املعلومات واإلحصا يات الصحية مبا يتواك مع املستجدات احلديثة.
 - 6٧بل إمجاي عدد احلوام الاليت تلقن اجلرعة األوىل ضد التاينو ٢٣.٧٧٣لعام ٢٠١5م.
 - 6٨بل إمجاي عدد احلوام الاليت تلقن اجلرعة الثانية ضد التاينو  5٠.٠٠١خالل عام ٢٠١5م.
 - 69بل ـ ـ عـ ــدد الـ ــزارات للنسـ ــاء (العمانيـ ــات ،الوافـ ــدات) ملتابعـ ــة عيـ ــادات املباعـ ــدة بـ ــن الـ ــوالدات
٢١.٠١١زارة حس إحصا ية ٢٠١5م.
 - ٧٠قامت وزارة الصحة ومبشاركة مع عدد من اجلهات ذات الصلة بوضع خطة ويلة املدى للنظـام
الص ــحي يف الس ــلطنة ح ــى ع ــام ٢٠5٠م ،و مت اع ــداد دراس ــة اسـ ـرتاتيجية خاص ــة بص ــحة املـ ـرأة والطفـ ـ
تتضمن الربام واملؤشرات والتحدات احلالية ،وبناء عليهـا مت اعـداد اسـرتاتيجية خاصـة بصـحة املـرأة علـ
مدى دورة حياهتا تتضمن األهدا التالية:
• القضاء عل وفيات األمهات وحديثي الوالدة اليت ميكن تفاديها.
• خف

أمرا

ووفيات األمهات واأل فال.

• حتسن جودة اخلدمات الصحية.
• إجيــاد بيئ ــة مع ــززة لص ــحة النســاء واأل ف ــال ،.وعلي ــه فق ــد مت وضــع اس ـرتاتيجيات لتحقي ـ ه ــذه
األهـدا والـيت سـترتجم عـدد مـن األنشـطة لتنفيـذها يف اخلطـط اخلمسـية املقبلـة .وجتـدر اإلشــارة
إىل أن هذه االسرتاتيجية يف مرحلة املراجعة العتمادها من قب وزارة الصحة.
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العامالت املهاجرات:
الر على التساؤل التاسع عشر:
 - ٧١توي السلطنة اهتماما ابلغا ابلقوى العاملة املنزلية حي أصـدرت وزارة القـوى العاملـة بعـ مـن
األنظمة والقوانن اليت تكفـ حقـوقهم كـالقرار الـوزاري رقـم ( )٢٠٠4/١٨9بشـأن قواعـد وشـروط العمـ
اخلاصــة ابملســتخدمن ابملنــازل ،والــذي مبوجبــه يــتم تنظــيم العالقــة بــن صــاح العمـ والعامـ مــن خــالل
شروط الرتخي وعقود العمـ والفحـو الطبيـة وبطاقـات العمـ وألزمـت صـاح العمـ بـدفع الرواتـ
شــهرا وتزويــدهم ابلطعــام املناس ـ والســكن والرعايــة الطبيــة واملــرور اجلــوي ،وحتديــد واجبــات العمــال يف
املنـازل مــن خــالل عقــد عمـ حمــدد الشـروط ،وابإلضــافة إىل ذلـ القـرار الــوزاري رقــم ( )٢٠١١/١بشــأن
إصــدار الال حــة التنظيميــة ملزاولــة نشــاط اســتقدام القــوى العاملــة غــر العمانيــة والــيت مــن خالهلــا يــتم تنظــيم
مكات ـ اســتقدام القــوى العاملــة الوافــدة لضــمان حقــو صــاح العم ـ والعام ـ وضــمان عــدم االجتــار
ابلعمــال واســتغالهلم وتقــوم الــوزارة مبراقبــة مكات ـ االســتقدام وضــمان تطبيقهــا لال حــة املــذكورة واســتقبال
الشــكاوي بشــأهنا ،حيـ تعاملــت وزارة القــوى العاملــة يف عــام ٢٠١4م مــع  ٢9٨شــكوى حبـ مكاتـ
االســتقدام مت تســوية  ١9٧شــكوى وإحالــة  ٣٢شــكوى للجهــات القضــا ية وال ت ـزال الــوزارة تتعام ـ مــع
الشكاوي املتبقية هبد حلها.
 - ٧٢كمـ ــا أصـ ــدرت وزارة القـ ــوى العاملـ ــة الق ـ ـرار الـ ــوزاري رقـ ــم ( )٢٠١١/64٧بشـ ــأن إنشـ ــاء جلنـ ــة تعـ ــى
ابالجتما مع سفارات الدول املرسلة للقوى العاملة ابلتنسي مع وزارة اخلارجية وشر ة عمـان السـلطانية للعمـ
عل إجياد احللول املناسبة لإلشكاليات اليت تواجه العامالت املنتهكة حقوقهن وخاصة عامالت املنازل.
 - ٧٣عــالوة عل ـ ذل ـ فقــد أصــدرت وزارة القــوى العاملــة التعمــيم الــوزاري رقــم ( )٢٠٠6/٢الــذي
حــدد أبنــه ال حي ـ ألصــحا العم ـ حجــز ج ـوازات ســفر عمــاهلم ،حي ـ كف ـ التعمــيم حريــة احتفــاظ
العام جبواز سفره ،وتلقت وزارة القوى العاملـة عـدد  4٧5شـكوى بشـأن حجـز جـوازات السـفر وقامـت
الوزارة ابختاذ اإلجراءات حنوها.
 - ٧4مع العلم أبن األنظمـة املعمـول هبـا يف السـلطنة قـد كفلـت انتقـال العامـ مـن صـاح عمـ إىل
صــاح عم ـ أخــر وتســتقب وزارة القــوى العاملــة لبــات العمــال ال ـراغبن ابالنتقــال إىل صــاح عم ـ
أخر حي تلقت الوزارة يف عام ٢٠١4م عدد  4٣9ل مت اختاذ اإلجراءات القانونية بشأهنا.
 - ٧5أمــا فيمــا يتص ـ ابالنضــمام إىل االتفاقيــة الدوليــة حلمايــة حقــو مجيــع العمــال املهــاجرين وأف ـراد
أسرهم واتفاقية منظمة العم الدولية رقم ( )١٨9بشأن العمال املنزلين ،ف ن سلطنة عمان تـوي أ يـة يف
الوقــت الـراهن لالنضــمام إىل املعاهــدات املتصــلة حبقــو االنســان الــيت ســب هلــا قبلوهــا خــالل االســتعرا
الــدوري الشــام حلقــو اإلنســان ،وســيتم دراســة ابقــي االتفاقيــات بعــد اختــاذ االجـراءات املقــررة لالنضــمام
لالتفاقيات اليت مت قبوهلا ،ومبا يتواف مع مصاحلها الو نية.
 - ٧6يقــوم االحتــاد العــام لعمــال الســلطنة ممــثال بلجنــة املـرأة العاملــة وفـ إجـراءات توافقيــة مــع اجلهــات
املختص ــة وأص ــحا العم ـ ـ م ــن التواص ـ ـ م ــع ع ــامالت املن ــازل وتق ــدم التوعي ــة هل ــن وتوض ــي احلق ــو
والواجبات املنصو عليها يف قانون العم ونق املعرفة القانونية هلن.
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 - ٧٧تنفيذ زارات ميدانية من قب عضوات جلنة املرأة ابلتنسي مع مكاتـ االسـتقدام للوقـو علـ
أوضا عامالت املنازل والعم عل حتسن أوضاعهن وحب التحدات اليت تواجههن.
 - ٧٨يسع االحتاد العام إىل وضع برام توعوية معرفية سـنوية للقـوى العاملـة غـر العمانيـة ال العهـا
عل حقوقها وواجباهتا اليت أقرهتا القـوانن احملليـة والدوليـة ،ابإلضـافية إىل تنفيـذ زارات ميدانيـة للوقـو علـ
أوضا القوى العاملة ورصد أي جتاوزات حبقها ،كما يتلقـ الشـكاوى العماليـة مـن خـالل املوقـع االلكـرتوين
ووســا التواص ـ االجتمــاعي (لبحثهــا مــع اجلهــات املختصــة املعنيــة وتســويتها أو إحالتهــا قضــا يا) .وســيتم
إصدار دلي إرشادي للعمال املنزلين ضمن األهدا واالسرتاتيجية القادمة لالحتاد العام.
املساواة أمام القانون ويف املسائل املدنية:
الر على التساؤل العشرون:
 - ٧9اإلثبــات بشــهادة الشــهود مــنظم مبوج ـ قــانون اإلثبــات يف املعــامالت املدنيــة والتجاريــة الصــادر
ابملرسوم السلطاين رقم  ،٢٠٠٨/6٨وقد نضم هذا القانون يف البا الثال منه أوضا اإلثبـات بشـهادة
الشهود دون متييز بن الرج واملرأة ،علما أبنه لي مثة متييز يف الشهادة يف املسا املدنية واجلزا ية.
 - ٨٠أما فيما يتص حب املرأة يف التنق فأنه ال بد من اإلشارة إىل تعـدي قـانون جـواز السـفر العمـاين مبـن
امل ـرأة احل ـ يف احلصــول عل ـ ج ـواز ســفر دون أن يتطل ـ ذل ـ موافقــة وي األمــر متاشــيا مــع النظــام األساســي
للدولة عالوة عل الواقع امللمو يف السلطنة حي ال إبراز موافقة الزو أو وي األمر كشرط لسفر املرأة.
الزواج والعالقات األسر ة:
الر على التساؤل احلا ي والعشرون:
 - ٨١إن قـانون األحـوال الشخصــية مت اســتقاء نصوصــه مــن أحكـام الشـريعة اإلســالمية والــيت متثـ أســا
التشـريع يف الســلطنة ،ومبوجـ نصــو هــذا القــانون ف نــه لــي هنــا أي متييــز ضــد املـرأة يف ســلطنة عمــان،
حي كفلت نصـو القـانون للمـرأة سـا ر احلقـو مبـا يتوافـ مـع الشـريعة اإلسـالمية ،علمـا أبن إصـدار أي
تشريع يتعار مع الشريعة اإلسالمية من شأنه أن يصمه ابملخالفة ألحكام النظام األساسي للدولـة ،حيـ
تعم السلطنة عل معاجلة احلاالت املتصلة حبقو املرأة يف إ ار قانون األحوال الشخصية.
الربوتوكول االختياري وتعد ل املا ة :)1( 20
الر على التساؤل الثاي والعشرون:
 - ٨٢سلطنة عمان توي أ ية يف الوقت الراهن لالنضمام إىل املعاهدات املتصـلة حبقـو االنسـان الـيت
س ــب هل ــا قبلوه ــا خ ــالل االس ــتعرا ال ــدوري الش ــام حلق ــو اإلنس ــان ،وس ــيتم دراس ــة ابق ــي االتفاقي ــات
والربوتوكوالت امللحقة هبا بعد اختاذ االجراءات املقررة لالنضمام لالتفاقيات اليت مت قبوهلا ،ومبـا يتوافـ مـع
مصاحلها الو نية.
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