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أ الً  -املقدمة
 - 1شــكل اإل ا ة السياســية جلاللــة الســلطان قــابوس بــ ســعيد احلكومــة الرشــيدة،
مصــد االهتمــام بأ ضــا املــرأة العُمانيــة حقوقمــا ،مـ هنــا جســدت السياســات اخلطــط
ال أساسـياا يف التنميـة البشـر ة
الربامج احلكومية مشا كة املرأة يف اجملاالت كافة باعتبا ها فـاع ً
املستدامة يف السلطنة.
 - 2صد املرسـوم السـلطا قـم ( )2005/42بشـأن انضـمام سـلطنة عُمـان إىل اتفاقيـة
القضــاء علــى مجيــع أشـــكال التمييــز ضــد املـــرأة يف  7أ ا /مــا و  ،2005مت إ ــدا ثيقـــة
االنضــمام لــد االمــم املتحــدة يف  7شــباط/فربا ر  ،200٦خلـ حيــز التنفيــذ يف  ٦آذا /
ما س .200٦
 - 3قـــــدم ســـــلطنة عُمـــــان الوثيقـــــة األساســـــية املشـــــتركة يف  25تشـــــر األ ل/
أكتوبر  ،2013تنا ل الوثيقة  -يف اإلطـا العـام حلما ـة تعز ـز حقـو اإلنسـان  -عـد اا
م اإلجنازات اليت حتقق لصاحل حقو املرأة ،كما استعرض أهـم املعلومـات املتعلقـة بعـدم
التمييز املسـا اة ،سـالل االنتصـا الفعالـة ،باعتبا هـا أسـ السياسـة العامـة للد لـة ،الـيت
جتســدت يف النظــام األساســي للد لــة القــوانن األنظمــة املختلفــة ،يف السياســات التــدابري
اإلجراءات اليت نفذتْما احلكومةُ يف استراتيجياهتا خططما.
 - 4إحلاًقــا مبــا قدمْت ـ الســلطنة يف الوثيقــة األساســية املشــتركة ،بشــأن اإلطــا التشــر عي
حلقــو اإلنســان ،حيـ أشــا ت إىل عــد مـ االتفاقيــات املعاهــدات الد ليــة الــيت صــا ق
عليما حىت  ،2011فإن السلطنة صا ق ْ أ انضم إىل االتفاقيات اآلتية:
 انضــمام الســلطنة إىل االتفاقيــة الد ليــة لقمــع مو ــل اإل هــا الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــةالعامة لألمم املتحدة يف هتـا الرابعـة اخلمسـن يف كـانون األ ل /سـمرب ،1999
فقًا ألحكام املرسوم السلطا قم (.)2011/104
 التصد ق على الرب توكول الثا التفاقية الهاي اخلاصة حبما ـة املمتلكـات الثقافيـة يفحالة نزا مسلح ،مبوج أحكام املرسوم السلطا قم (.)2011/54
 انضـــمام الســـلطنة إىل اتفاقيـــة األمـــان النـــو ي املعتمـــدة يف حز ران /ونيـ ـ ،1994مبوج املرسوم السلطا قم (.)2013/30
 االنضــمام التفاقيــة األمــم املتحــدة ملكافحــة الفســا مبوج ـ املرســوم الســلطا(.)2013/٦4
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 االنضــمام إىل اتفاقيــة حظــر اســتعمال ختــز إنتــاج نقــل األلغــام املضــا ة لألفــرا ،تدمري تلك األلغام ،مبوج أحكام املرسوم السلطا قم (.)2014/2٦
 التصــد ق علــى االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة غســل األمــوال مو ــل اإل هــا مبوج ـأحكام املرسوم السلطا قم (.)2014/27
 التصد ق على االتفاقية العربية ملكافحة الفسا مبوج أحكام املرسـوم السـلطا(.)2014/28

قـم

 التصــد ق علــى االتفاقيــة العربيــة ملكافحــة جــرالم تقنيــة املعلومــات مبوج ـ املرســومالسلطا قم (.)2015/5
 التصد ق على االتفاقية العربيـة ملكافحـة اجلرهـة املنظمـة عـرب احلـد الوطنيـة مبوجـاملرسوم السلطا قم (.)2015/٦
 - 5تقدمَ ِ السلطنةُ بتقر رهـا األ يل ،طبقًـا للمـا ة ( )18مـ اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة ،إىل جلنة القضاء على التمييز ضـد املـرأة قـم ()CEDAW/C/OMN/1
كمـــا تقـــدم الســـلطنةُ بِرُ هـــا علـــى قالمـــة القضـــا ا الـــيت طرحتـــما اللجنـــة قبـــل مناقشـــة
التقر ــر (املســتند قــم ( ،))CEDAW/C/OMN/Q/1/Add.1ناقشــ تقر رَهــا أمــام اللجنــة يف
الــد ة اخلمســن يف الرابــع م ـ تشــر األ ل/أكتــوبر ( 2011املســتند ،)CEDAW/C/sr.998
أقـــــرت اللجنـــــةُ مالحظاتِمـــــا اخلتاميـــــة يف  4تشـــــر الثـــــا /نوفمرب ( 2011املســـــتند
.)CEDAW/C/OMN/CO/1
 - ٦عمل جلنة متابعة تنفيذ أحكام اتفاقيـة القضـاء علـى التمييـز ضـد املـرأة ،الـيت رأسـما
معــايل ز ــر التنميــة االجتماعيــة ،شــا فيمــا ممثلــون عـ الــوزا ات اهليئــات املعنيــة ،علــى
تطــو ر أ المــا بعــد عــام  ،2012حيـ مت التوســع يف عضــو تما لتشــمل ممــثلن عـ املنظمــات
األهليــة القطــا اخلــا  ،عــال ة علــى ممــثلن م ـ الســلطة التشــر عية (م ـ جملســي الد لــة
الشو ) ،السلطة القضالية .كما مت تفعيل اللجان الفرعية املتخصصة فيما إشـرا كـوا
م املؤسسات األكا هية ،مجعيات املرأة ،غريها مـ اجلمـات ذات الصـلة ،تشـكل النسـاء
فيما نسبة ( 59يف املالة) م إمجايل عد األعضاء .مرفق قم (  )1أعضاء جلنـة متابعـة تنفيـذ
االتفاقية.
 - 7تنفيذًا لتوصية جلنة القضاء على التمييز ضد املرأة الوا ة يف املالحظات اخلتاميـة ،الـيت
ع إىل تقدمي التقر ر الد ن :الثا الثال معاا يف تشر األ ل/أكتـوبر  ،2015فقـد
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قدم تقر را جيمع اجلمو اليت مت تنفيذها يف الفترة ما بن تشـر الثـا /نوفمرب 2011حـىت
كانون األ ل /سمرب .2015
 - 8قام اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ االتفاقية ،بإعدا التقر ر مجع البيانـات املعلومـات
بالتعا ن مع الرة شؤ ن املرأة بـوزا ة التنميـة االجتماعيـة ،الـد الر املتخصصـة يف الـوزا ات
اجلمعيات األهلية ذات العالقة ،مت مراعاة املبا ئ التوجيمية املتعلقة بشكل حمتو التقـا ر
املطلـــــو تقـــــدهما مـــ ـ الـــــد ل األطـــــرا يف املعاهـــــدات الد ليـــــة حلقـــــو اإلنســـــان
( ،)HRI/GEN/Rev.6املالحظات اخلتامية ،التوصيات العامة للجنة القضاء علـى التمييـز ضـد
املرأة ،عند إعدا هذا التقر ر .كما مت مراعاة تنفيذ تعمدات السـلطنة مبوجـ إعـالن منـماج
عمل بيجن ،األهدا اإلمنالية لأللفية ،حتد داا اهلد الثال بشـأن املسـا اة بـن اجلنسـن.
مرفق قم (  )2بيان باجلمات احلكومية األهلية اليت سامه يف إعدا التقر ر.
 - 9مت التعا ن االستعانة باخلربة التقنية م املفوضـية السـامية حلقـو اإلنسـان  -مكتـ
الشــر األ ســط  -عنــد إعــدا التقر ــر ،االســتفا ة مـ تقــا ر عــد ٍ م ـ املنظمــات الد ليــة
كمنظمة األمم املتحدة للطفولة ،منظمة الصـحة العامليـة ،صـند األمـم املتحـدة للسـكان،
عند املناقشات ملسو ات التقر ر األ لية النمالية.
 - 10قام اللجنة الوطنية ملتابعـة تنفيـذ االتفاقيـة ،بعقـد ( )5حلقـات عمـل تد بيـة حـول
كيفية إعدا التقا ر الد لية ،إعدا التقر ـر الـوط ملتابعـة تنفيـذ هـذه االتفاقيـة فـق املبـا ئ
التوجيمية املتبعة ،شا فيما أعضاء م جلنة متابعة تنفيذ االتفاقيـة ،اللجـان املشـكلة إلعـدا
التقر ر مبا فيما اجلمعيات املعنية باملرأة تنميتما.
 - 11عقــدت الســلطنة  -هبــد توســيع املناقشــة إبــداء املالحظــات علــى التقر ــر الــوط
الثا الثال  -حلقة نقاشية يف  8تشر األ ل/أكتوبر  ،2015يف إطـا االحتفـاالت بيـوم
املرأة العُمانية حي استعرض املشا كون فيمـا املسـوَّ ة النماليـة للتقر ـر الـوط الثـا الثالـ
الد لـة) اجلمـات
لتنفيذ االتفاقية ،قد شا فيما ممثلون ع جمل عُمان (جملسي الشو
احلكومية األهلية املعنية مؤسسات اجملتمع املد بالسلطنة ،أفرا م السلطة القضالية.

ثانياا  -متابعة تنفيذ موا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة
 - 12تنفيـذًا للمالحظـتن اخلتـاميتن قــم ( )10 9للجنـة الد ليـة مت تعمـيم املالحظــات
اخلتامية على التقر ر األ يل ،على اجلمات احلكومية م خالل جمل الوز اء ،جملسـي الد لـة
الشو (جمل عمـان) ،اهليئـات القضـالية ،كـذلك علـى املنظمـات اجلمعيـات األهليـة؛
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هبــد تعر ــف أفــرا اجملتمــع هبــا .كمــا مت عقــد اجتمــا موســع يف  8آذا /مــا س ،2012
مبناسبة وم املرأة العاملي مع اجلمات املعنية كافة؛ هبد اختاذ التدابري لتنفيذ هـذه املالحظـات،
أخذها يف االعتبا يف اإلجراءات القا مة اليت ستقوم اجلمات املعنية باختاذها.
 - 13باإلشــا ة إىل مالحظــة اللجنــة يف الفقــرتن ( )12 11فإن ـ قــد مت نشــر االتفاقيــة
غريها م املسالل املتعلقة هبا ،على اجلمات التشـر عية كافـة ،يف هـذا السـيا نفـذت زا ة
التنمية االجتماعية عد اا م الد ات التد بيـة باالتفاقيـة ،كمـا مت طباعـة كتيِّبـات مطوَّـات
الــد ات
ع ـ االتفاقيــة ،مت توز عمــا علــى قطــا اســع م ـ أفــرا اجملتمــع ضــم الــو
التد بية اليت تنفذها الوزا ة سواء يف إطا تنفيذ االتفاقية أ يف إطا الربامج األخـر املرتبطـة
حبقو اإلنسان ،استمدف يف براجمما مؤسسات القضاء املم القانونية كافة ،قوم جملـ
الشؤ ن اإل ا ـة للقضـاء جبمـو كـبرية يف سـبيل تأهيـل تـد الكـا القضـالي يف خمتلـف
اجملاالت الـيت تطلبـما العمـل القضـالي ،مـ بينـما احلقـو املتعلقـة بـاملرأة ،سـواء أكـان ذلـك
فيما تعلق بقانون األحوال الشخصية أم القوانن األخر املتعلقة بشؤ ن املرأة.
 - 14عقــــدت زا ة التنميــــة االجتماعيــــة يف عــــامي  ،2014 2013حلقــــيت عمــــل
تد بيتن حول االتفاقيات الد لية يف جمـال (املـرأة الطفـل األشـخا ذ ي اإلعاقـة) شـا
فيمــا عــد ( )200مـ القضــاة اال عــاء العــام احملــامن أعضــاء اللجــان املعنيــة مبتابعــة هــذه
االتفاقيات الد لية اخلاصة بالفئات الثالث سالفة الذكر ،هدف فيمـا لـي فقـط إىل التعر ـف
التوعية بأبعا هذه االتفاقيات ،إمنا حشـد اجلمـو أ ضاـا مـ أجـل التكامـل بـن املؤسسـات
ذات الشأن م أجل تأمن احلما ة هلذه الفئات.
 - 15كما مت خالل الفترة م  29-28تشر األ ل/أكتوبر  ،2015تنفيذ حلقة تعر فيـة
باالتفاقيــة بالتعــا ن مــع مكتـ املفــوض الســامي حلقــو اإلنســان يف الشــر األ ســط مشــال
أفر قيا ،هدف إىل تعر ف القضاة أعضـاء اال عـاء العـام الشـرطة احملـامن أعضـاء اللجنـة
الوطنية ملتابعة تنفيـذ االتفاقيـة بااللتزامـات املترتبـة علـى السـلطنة مبقتضـى هـذه االتفاقيـة
القضــاة احملــامن يف تنفيــذ أحكاممــا ،كــذلك التــد علــى آليــة مناقشــة التقــا ر املتعلقــة
بالسيدا مع اللجنة الد لية ،قد شـا فيمـا ( )٦4مشـا كًا مشـا كة ،كمـا نظمـ زا ة
التنميـــة االجتماعيـــة خـــالل الفتـــرة مـ ـ  18تشـــر األ ل/أكتـــوبر  15 -كـــانون األ ل/
ســمرب  ،2015محلــة تعر فيــة باالتفاقيــة اســتمدف فيمــا مجيــع شــرالح اجملتمــع مبحافظــات
السلطنة نفذت خالهلا ( )2٦حلقة عمل استفا منما عد ( )1 244مشا مشا كة.
 - 1٦طلب ـ اللجنــة الد ليــة يف مالحظاهتــا اخلتاميــة أن تقــدم الســلطنة يف غضــون عــامن
معلومات حتر ر ة ع اخلطوات املتخـذة لتنفيـذ التوصـيات الـوا ة يف الفقـرتن ( )28اخلاصـة
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بــالعنف ضــد املــرأة )45( ،اخلاصــة بالعالقــات األســر ة ،قــد قــدم الســلطنة َّهــا علــى
املالحظتن اخلتاميتن املذكو تن يف  13موز /وليـ  ،2014مل صـلنا الـر مـ اللجنـة حـىت
اآلن .ملحق قم (  )1السلطنة على الفقرتن ( .)45 ( )28

متابعة تنفيذ موا االتفاقية اجلزء األ ل املوا م ( )٦ - 1
املا ة  - 1تعر ف التمييز
) بشـأن تعـد ل
 - 17باإلشا ة إىل مالحظات اللجنة قم ( )13التوصية قـم (/14أ
النظام األساسي /أ غريه م التشر عات احملليـة املاللمـة لضـمان إ اج حظـر صـر ح للتمييـز
ضد املرأة ماشـياا مـع املـا ة  2مـ االتفاقيـة؛ توسـيع نطـا مبـدأ املسـا اة جتـد اإلشـا ة بـأن
السـلطنة حرصـ علــى توافـق التشــر عات الـيت تصـد ها مــع أحكـام النظــام األساسـي للد لــة
(الدستو ) الذي حظَر التمييزَ بن املواطنن يف احلقو الواجبـات العامـة علـى أسـاس اجلـن
علــى النحــو املقــر يف املــا ة ( ،)17كمــا أن ـ ف ًقــا للنظــام ذات ـ فــإن مجيــع أحكــام االتفاقيــة،
باسـتثناء تلـك املــتحف عليمـا تُ َعــد جـزءاا مـ التشــر عات الوطنيـة؛ مـ مث فإنـ ال جيــوز أليِّ
جمــة يف الد لــة إصــدا أنظمــة أ لــوالح أ قــرا ات أ تعليمــات ختــالف أحكــام القــوانن
املراســيم النافــذة أ املعاهــدات االتفاقيــات الد ليــة ،علــى اجلمــات اإل ا ــة القضــالية يف
الســلطنة االلتــزامُ بأحكاممــا باعتبا هــا جــزءاا م ـ قــانون الــبال النافــذ؛ م ـ مث فقــد عمل ـ
السلطنة على تنقية سالر التشر عات األنظمـة املعمـول هبـا مـ أيِّ أحكـام تتضـم مييـزاا بـن
املواطنن على أساس اجلن  ،كما أكدت التشر عات العُمانية علـى حظـر التمييـز علـى أسـاس
اجلن بن األفرا  ،مصداقًا لذلك فقد ت املا ة ( )2م قـانون الطفـل الصـا باملرسـوم
السـلطا قـم ( )2014/22مبـا ؤكــد مبـدأ حظـر التمييـز علــى أسـاس اجلـن بـن األطفــال
باعتبا ه أهمَّ احلقو اليت كفلما هـذا القـانونُ ،كمـا أكـد القـانون مبوجـ املـا ة ( )38علـى
القيم اليت مد التعليم يف السلطنة على ترسـيخما ،منـما ترسـيخ قـيم املسـا اة بـن األفـرا ،
عدم التمييز بينمم بسب الد أ اجلن أ العر أ أيِّ سب م أسـبا التمييـز .ملحـق
قم (  )2قانون الطفل.
 - 18إن لغة القانون يف السلطنة ختاط اجلنسـن يف صـيغة احـدة ،تـن املـا ة ( )3مـ
قانون التفسريات النصـو العامـة لسـنة  1973علـى أن ”الكلمـات الـيت تـدل أ تشـري إىل
املــذكر تشـــمل املؤنــ ضـــمري املـــذكر  -الظــاهر املســـتتر  -شــمل املؤنــ “ يف ضـــوء
هذه املا ة فإن التشر عات العمانية إن كانـ تـر بصـيغة املـذكر إال أن ذلـك شـمل مبوجبـ
املذكر املؤن .
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 - 19أما بشأن توسـيع نطـا املسـا اة ليشـمل جمـال العالقـات اخلاصـة يف األسـرة الـز اج
طب ًقــا للمــا ة ( 2ه) ،فإن ـ جتــد اإلشــا ة إىل أن الســلطنة حَرَصَــ ْ علــى املســا اة يف مجيــع
العالقات اخلاصة باألسرة الز اج ،كما أن املشر حـر علـى التـدخل يف حالـة جـو أيِّ
قصو يف التطبيق لقانون األحـوال الشخصـية بإ خـال أيِّ تعـد ل عليـ مبـا ـؤ ي إىل حصـول
املرأة على حقوقما على أكمل ج  ،مـ ذلـك علـى سـبيل املثـال التـدخلُ التشـر عي اخلـا
ضــل الـذي مت باملرســوم السـلطا قــم ( )2010/55الـذي تــيح للمـرأة اللجــوء
بـدعو الع ْ
مباشــرة إىل الــرة احملكمــة الشــرعية باحملكمــة العليــا يف حالــة امتنــا يلِّ أمرهــا عـ تز جيمــا،
كما جيوز هلا التظلم م احلكم الصـا مباشـرة جلاللـة السـلطان ،قـد مت قبـولُ عـد ()2٦3
عو خالل األعوام ( .)2015-2010مرفق قم (  )3بيان بعد عا ي العضـل املقيـدة
لد احملكمة الشرعية.
 - 20تنفيذًا ملا تعمدت ب السلطنة إِبَّانَ مناقشتما للتقر ر الد ي الشامل حلقـو اإلنسـان
لعــام  ،2011انســجاماا مــع املالحظــة ( ،)15التوصــية ( )1٦للجنــة علــى تقر ــر الســلطنة
األ يل ،فقــد نــاق جمل ـ الــوز اء يف جلســت قــم ( )2015/22املنعقــدة يف  30حز ــران/
وني  ،2015حتفظاتِ السلطنة على االتفاقيـة ،حيـ مت االتفـا علـى سـح الـتحف علـى
الفقرة ( )4م املا ة ( ،)15اليت تن على أن منح الد ل األطـرا الرجـل املـرأة احلقـو
نفســـما فيمـــا تصـــل بالقـــانون اخلـــا حبركـــة األشـــخا  ،حر ـــة اختيـــا حمـــل ســـكناهم،
إقامتمم ،ذلك انسـجاماا مـع القـوانن السـا ة يف السـلطنة الـيت مـنح املـرأة هـذا احلـق ،علـى
أن تتخـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة لـــدخول هـــذا القـــرا حيـــز التنفيـــذ فقًـــا ألحكـــام النظـــام
األساسي للد لة.
 - 21مــ اإلشــا ة يف التقر ــر األ يل الفقرتــان ( )38 37إىل أن مبــدأي عــدم التمييــز
املســـا اة ،قـــد اكتســـبا محا ـــة ســـتو ة بـــن املـــا ة ( )17مـ ـ النظـــام األساســـي للد لـــة
(الدستو ) ،كما أن بعد انضمام السلطنة إىل االتفاقيـة ،أصـبح االتفاقيـة قانوناـا طنياـا فقًـا
للما ة ( )80م النظام األساسي للد لة ،علي فإن مبدأي عدم التمييـز املسـا اة قـد جتسـدا
يف كـــل القـــوانن الصـــا ة الحقًـــا ،جيـــري األخـــذ هبمـــا عنـــد ســـم السياســـات ،إعـــدا
االستراتيجيات ،اخلطط ،الربامج الوطنية.
املا ة  - 2االلتزامات اخلاصة بالقضاء على التمييز
 - 22عد النظام األساسي للد لة (الدستو ) الصا باملرسـوم السـلطا قـم (،)9٦/101
املعــدل مبوج ـ أحكــام املرســوم الســلطا قــم ( )2011/99التشــر ع األمســى يف الســلطنة
الــذي ــتعن علــى كافــة القــوانن األنظمــة أن تصــد باالتســا مــع أحكامـ  ،مـ مث فــإن
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أحكام ـ قــد أفــر ت للمــرأة قــد اً كــبرياً م ـ العنا ــة ،إذ عــدت املــا ة ( )9من ـ  ،املســا اة م ـ
األس اليت قوم عليما احلكم يف السلطنة ،املسا اة الوا ة يف هذه املا ة هـي املسـا اة بشـىت
أنواعما ،مبا فيما عـدم التمييـز القـالم علـى أسـاس اجلـن  .ـن النظـام األساسـي يف املبـا ئ
االجتماعيــة الــوا ة يف املــا ة ( )12منــ علــى أن ”العــدل املســا اة تكافـــؤ الفــر بــن
العمانين عامات للمجتمع تكـفلما الد لة“ ،تن املـا ة ( )17علـى أن املواطنـون سواسـية
أمام القانون ،هـم متسـا ن يف احلقـو الواجبـات العامـة ،ال مييـز بينـمم يف ذلـك بسـ
اجلن أ األصل أ اللون أ اللغة أ الد أ املذه أ املوط أ املركز االجتمـاعي .مـ
مث فالنساء يف السلطنة تمتع بذات احلقو الـيت تمتـع هبـا الرجـال علـى املسـتو التشـر عي،
العمل ال زال جا لتحقيق املسا اة بشكل فعلي.
 - 23كفل السلطنة محا ة املرأة م خالل عد ٍ م اإلجراءات التشر عات ،فقد خاطـ
قانون اجلزاء العُمـا يف نصوصـ العقابيـة الرجـل املـرأة علـى حـد سـواء .حيـ جيـرِّم قـانون
اجلزاءِ العُما ُّ كافـةَ أشـكال العنـف املرتكـ ضـد املـرأة أ الرجـل ،تكفـل السـلطنة احلما ـة
القانونية حلقو املرأة على قدم املسا اة مـع الرجـل مـ خـالل عـد مـ اإلجـراءات التـدابري
القضالية حي تعد عـا ي األحـوال الشخصـية مـ الـدعا املسـتعجلة ،فلـما عنا ـة خاصـة
لد احملاكم بالسلطنة؛ لذلك أطلق قـانون السـلطة القضـالية علـى الـرة األحـوال الشخصـية
مسمى حمكمة ،مل طلق على هذا املسمى على سالر الد الر األخـر ؛ ذلـك عطيمـا مز ـداا
مـ األمهيــة ،هيزهــا بشــيء مـ اخلصوصــية عـ ســالر الــد الر ،فقــد نصـ املــا ة ( )11مـ
قــانون الســلطة القضــالية علــى أن ـ ” :ترت ـ احملــاكم علــى النحــو اآليت“( :أ) احملكمــة العليــا.
( ) حماكم االسـتئنا ( .ج) احملـاكم االبتداليـة .ختـت كـل منـما باملسـالل الـيت ترفـع إليمـا
طب ًقــا للقــانون ،يف أي مــ هــذه احملــاكم تســمى الــدالرة املختصــة بنظــر عــا األحــوال
الشخصــية ” الــرة احملكمــة الشــرعية“ ،للعنا ــة هبــذه الــدالرة فــإن املرســوم الســلطا قــم
( )2012/9بشأن اجملل األعلى للقضـاء ،قـد خـ لـي الـرة احملكمـة الشـرعية باحملكمـة
العليا م سالر ؤساء الد الر األخر بالعضو ة يف تشكيل اجملل األعلى للقضاء.
 - 24كما أن قانون اإلجراءات املدنية التجا ـة قـد خـ َّ األحـوال الشخصـية بـإجراءات
اســتثنالية عقــد هلــا البــا الرابــع عشــر ( )5٦مــا ة هلــذا الغــرض م ـ املــا ة ( )272إىل املــا ة
( ،)328نـذكر هنـا علـى سـبيل املثـال ال احلصـر بعـ االسـتثناءات املميـزات الـيت خصــما
القانون هلذا النو م الدعا :
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 هك فع مجيع عا األحوال الشخصية م األطرا أنفسمم ،فال تطلـ فعمـاع طر ق حمـام ،فـيمك أن ترفعمـا الز جـة مباشـرة ،أ توكـل أحـد أقا هبـا ،خبـال
الدعا األخر اليت ال قبل فعما أمام احملاكم إال ع طر ق حمام.
 ســوم فــع الــدعو الشــرعية ال تجــا ز حبــال م ـ األحــوال ( )5مخســة ــاالتعُمانية ،تعد هذه الرسوم مز ة.
 راعي القانون سرعة حسم قضا ا األحوال الشخصية؛ هلذا فميعـا اسـتئنافما خـالل( )15مخسة عشر وماا ،خبال الدعا األخر اليت ميعـا االسـتئنا فيمـا خـالل
( )30ثالثن وم.
 فق التعد ل الذي مت يف قـانون السـلطة القضـالية بشـأن قضـا ا العضـل فترفـع مباشـرةأمام احملكمة العليا ،للمرأة فقط التظلم م احلكم إىل جاللة السلطان ،أمـا يل املـرأة
فلي ل ذلك احلق يف التظلم.
 - 25ضمن السلطنة محا ة املـرأة مـ كافـة أشـكال العنـف (مبـا يف ذلـك العنـف اجلنسـي،
اإل ذاء اخل األسرة ،التحر اجلنسـي يف مكـان العمـل ،مـ خـالل عـد مـ التشـر عات
الـــيت مت تطو رهـــا منـــما علـــى ســـبيل املثـــال قـــانون العمـــل الصـــا باملرســـوم الســـلطا قـــم
صــا بتشــغيل النســاء ،حي ـ أكــدت املــا ة ( )80م ـ
ال خا ا
( )2003/35الــذي أفــر فص ـ ً
القــانون ذات ـ علــى عــدم التمييــز بــن اجلنســن يف العمــل الواحــد .كمــا حظــر يف املــا ة ()81
تشــغيل النســاء يف الفتــرة بــن الســاعة التاســعة مســاءا ،السا ســة صــباحاا ،حظــر كــذلك يف
املا ة ( )82يف شأن تشغيل النسـاء يف األعمـال الضـا ة صِـحِّياا األعمـال الشـاقة غريهـا مـ
األعمال الـيت صـد بتحد ـدها قـرا مـ ز ـر القـو العاملـة ،جـاءت املـا ة ( )84لتحظـر
على صاح العمل فصل العاملة لغياهبـا بسـب مـرض ثبـ بشـما ة طبيـة أنـ نتيجـة احلمـل
أ الوضع ،أنـ ال هكنـما العـو ة إىل عملـما بشـرط أال جتـا ز مـدة الغيـا يف جمموعمـا ()٦
ستة أشمر .أما املا ة ( )85فقد ألزمـ صـاح العمـل  -يف حالـة تشـغيل عاملـة أ أكثـر -
أن ضع يف مكان العمل نسـخة مـ نظـام تشـغيل النسـاء .جتـد اإلشـا ة هنـا إىل أن االحتـا
العام لعمال السلطنة يف إطا جمو ه احلقوقية النقابية شا مبجموعـة مـ املقترحـات تتعلـق
باملرأة العاملة يف مشر قانون العمـل اجلد ـد ،منـما ز ـا ة عـد أ ـام اإلجـازة ،عـد مـرات
إجازة الوضع مدهتا ،ساعات العمل ،ختصي فترات للعاملة املرضعة بإ ضا مولو ها.
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املا ة  - 3تطو املرأة تقدمما
املؤسسات املعنية حبقو اإلنسان
 - 2٦يف إطا مالحظيت اللجنة الد لية قمي ( )18 17بشأن إضفاء الصـبغة املؤسسـية
على جلنة طنية مستقلة حلقو اإلنسان ،طبقًا ملبا ئ با  ،فضال ع إناطتما بوال ة حمـد ة
فيمــا تعلــق باملســا اة بــن اجلنســن حقــو اإلنســان للمــرأة ،عمل ـ الســلطنة علــى اختــاذ
اإلجــراءات الــيت م ـ شــأ ا أن جتعــل اللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســان منســجمة مــع مبــا ئ
با ؛ علماً بأن املرسـوم السـلطا قـم ( )2008/124أكـد علـى اسـتقالليتما عـ أجمـزة
احلكومة ،مت بطما مبجل الد لـة إ ا اـا فقـط ،قـد حصـل اللجنـة علـى ضـع ( ) مـ
جلنة التنسيق الد لية .تقوم اللجنة  -بالتعا ن مع احلكومـة ،اجملتمـع املـد  -برصـد تلقِّـي
أيِّ بالغــات أ شــكا ي فيمــا تعلــق حبقــو اإلنســان ( جــال أ امــرأة) ،مبــا يف ذلــك النســاء
العامالت التواصل مع اجلمات املعنية ملتابعة االنتـما الـذي قـع باإلضـافة إىل تقـدمي احللـول
املناسبة هلا .جتد ن يف املرفق قم (  )4جد الً توضيحياا للبالغات اليت تلقتْما جلنـة حقـو
اإلنســـان بشـــأن حقـــو املـــرأة للفتـــرة مـــ كـــانون الثا  /نـــا ر حـــىت تشـــر األ ل/
أكتوبر .2015
 - 27تتمثل املرأة يف عضـو ة اللجنـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـان بنسـبة ( 14.2يف املالـة) مـ
إمجايل عد األعضـاء ،أمـا فيمـا تعلـق بـالقو العاملـة مـ النسـاء يف هـذه اللجنـة فقـد بلغـ
( 43يف املالــة) ثالثــة أ بعــن يف املالــة م ـ إمجــايل الكــا الــوفيفي ،تنطبــق علــيمم مجيــع
النصو الوا ة يف الاللحة املنظمة لشؤ ن املوففن.
 - 28تقوم اللجنة بوضع خطـة سـنو ة تُعْنَـى بالتوعيـة التثقيـف ،الـيت تتضـم إقامـة
العمــل احملاضــرات التثقيفيــة يف مجيــع حمافظــات الســلطنة الــيت تتعلــق جبميــع قضــا ا حقــو
االنسان ،اآلليات الد لية املعنية حبقو االنسان منما االتفاقيـات الد ليـة الـيت صـا ق عليمـا
السلطنة ،كما قام اللجنة بإعدا قـراءة حتليليـة عـ ضـع املـرأة خـالل عـام  ،2013حيـ
تنــا ل التقر ــر ضــع املــرأة يف جمــاالت متعــد ة منــما السياســة ،التعلــيم ،احليــاة االجتماعيــة،
املرأة يف فل القـانون ،الصـحة ،العمـل .خـالل عـام  ،2015مت ختـر ج عـد ( )11أحـد
عشر م املد بن يف جمال حقو اإلنسان منمم ( )٦س مد بات.
اآللية الوطنية املعنية باملرأة
 - 29بنــاء علــى مالحظــات اللجنــة اخلتاميــة الفقــرة ( ،)19التوصــية ( )20بشــأن اآلليــة
الوطنية ضر ة متعما باملوا البشـر ة املاليـة الكافيـة ،ضـر ة جـو اسـتراتيجية بتعمـيم
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املد ر ـة
املنظو اجلنسا  ،جتد اإلشا ة بأن زا ة التنمية االجتماعية عمل علـى تعز ـز
العامة للتنمية األسر ة الـر املـرأة األسـرة جلنـة متابعـة تنفيـذ االتفاقيـة بكـوا متخصصـة
ذ ات خــربة ،يف هــذا اإلطــا مت تــوفري ميزانيــة خاصــة لــدالرة شــؤ ن املــرأة باعتبا هــا األمانــة
الفنيــة هلــذه اللجنــة ،كمــا مت تــأمن ميزانيــة خاصــة ألنشــطة اللجنــة براجممــا ،بشــأن تعمــيم
املنظــو اجلنســا  ،جتــد اإلشــا ة إىل أن الــوزا ة قــد عملـ علــى صــياغة اســتراتيجية للعمــل
االجتماعي ،إعدا عد ٍ م االستراتيجيات القطاعيـة يف جمـاالت املـرأة الطفـل األشـخا
ذ ي اإلعاقــة ،اســتوعب فيمــا املنظــو اجلنســا  ،شــكل مؤشــرات النــو االجتمــاعي،
املوازنات املستجيبة للنو االجتماعي أساساا للخطط التنفيذ ـة هلـذه االسـتراتيجيات لألعـوام
ممــام اللجنــة الوطنيــة لشــؤ ن األســرة
( ،)2025-201٦مت يف هــذا الســيا مراجعــة
لتكون جلنة إشرافية تنسيقية معنيَّة برسم السياسات اخلاصة باألسرة املرأة الطفل ،بنـاءا علـى
القــرا الــوزا ي قــم ( )2012/14٦بشــأن إصــدا الاللحــة التنفيذ ــة لنظــام اللجنــة الوطنيــة
لشـــؤ ن األســـرة ،بـــالقرا الـــوزا ي قـــم ( )2012/300بشـــأن األمانـــة الفنيـــة هلـــا .مت
استحداث الرة خاصة باحلما ة األسر ة بالقرا الـوزا ي قـم ( )2012/330ختـت بوضـع
اخلطط للحما ة األسر ة ،ختدم هذه الدالرة الفئات التالية (نساء العضل  -األطفـال املعرضـن
لإلساءة  -حاالت االجتا بالبشر أ اإلساءة األسـر ة) .ملحـق قـم (  )3القـرا ات الوزا ـة
املشا إليما يف الفقرة.
 - 30مت االنتماء م اعدا االستراتيجية الوطنية للمرأة يف السـلطنة ”تعز ـز جـو ة احليـاة“،
حي صد القـرا الـوزا ي قـم ( )2014/150بتشـكيل اللجنـة التوجيميـة لإلشـرا علـى
مراجعة متابعة تنفيذ مشر االستراتيجية إعـدا خطـة عمـل تنفيذ ـة شـاملة هلـا ،اشـتمل
االســتراتيجية علــى عــدة حمــا  ،هــي (ســيا ة القــانون ،صــنع القــرا  ،املعرفــة ،البيئــة املمكنــة،
اجملتمع املد  ،التماسك اجملتمعـي ،املـال األعمـال) بلـغ نسـبة النسـاء املشـا كات يف إعـدا
هذه االستراتيجية ( 85يف املالة) م إمجايل أعضاء اللجنة.
 - 31جتد اإلشا ة إىل أن هنا حتداا بشأن اقع املوازنـات املسـتجيبة للنـو االجتمـاعي
نظراا إىل اآللية املتبعة يف النظام املايل ،إال أن جا حالياا األخـذ بتخصـي موازنـات للمـرأة يف
إطا التوج اجلد د بأن تكون املوازنات العامة فقًا للقطاعات.
اآلليات الوطنية األخر للنموض باملرأة
 - 32يف عــام  2014مت اعتمــا اهليكــل التنظيمــي للمركــز الــوط لإلحصــاء املعلومــات
الذي تضم قسماا إلحصاءات النو االجتماعي اإلعاقة ،م ضـم ممامـ اختصاصـات
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القيـــام بالد اســـات الـــيت تشـــخ
بن اجلنسن.

اقـــع املـــرأة يف اجملتمـــع ،قيـــاس التفـــا ت الفجـــوات

 - 33يف هــذا الســيا مت تأســي املركــز الــوط لألعمــال يف عــام  ،2012ليكــون منصــة
الــدة لــدعم ا األعمــال العُمــانين مـ اجلنســن يف تطــو ر مشــا ع جتا ــة ناجحــة ،عــد
املركز جزءاا م استراتيجية حكومية كبرية تقوم بدعم احتضان املؤسسات العُمانيـة الصـغرية
املتوســطة لتســاهم يف فــع عجلــة االقتصــا العُمــا إىل األمــام ،خلــق فــر عمــل جد ــدة
يف السو .
 - 34هبــد تطــو ر املؤسســات عــم نشــاطما مت إنشــاء هيئــة عامــة لتنميــة املؤسســات
الصــغرية املتوســطة ،إصــدا نظاممــا مبوجـ املرســوم الســلطا قــم ( ،)2013/3٦هــي
هتــد إىل غــرس ثقافــة ــا ة األعمــال ،العمــل احلــر لــد الناشــئة الشــبا  /تعز ــز
املؤسســات يف تــوفري فــر العمــل املتعــد ة املتجــد ة للجنســن ،مســاعدة ا الــدات
األعمال على املبا ة يف إنشاء تنفيذ املشـر عات اخلاصـة هبـم ،الر ـا ة يف إ ا هتـا تنميتـما،
قد استفا ت م برامج اهليئة العد دُ م النساء الباحثات ع عمل ،أ بات البيـوت الاللـي
ُ ِد ْنَ حرفًا ممنية تقليد ـة .مرفـق قـم (  )5عـد النسـاء يف مجيـع احملافظـات جلميـع أنشـطة
التراخي لألعمال املنـ زلية.
 - 35ز ــا ة التوســع يف إنشــاء مجعيــات املــرأة العُمانيــة ســواءا م ـ حي ـ العــد أ االمتــدا
اجلغرايف على مستو حمافظات السلطنة ،هي مؤسسات اجتماعيـة ،هلـا تـا خ عر ـق فاعـل
يف احلياة االجتماعية يف اجملتمع العما  ،،كما أ ـا تسـتقط أعـدا اا كـبرية مـ النسـاء الاللـي
العمـل النسـالي
هثل العضوات لتلـك اجلمعيـات ،هـ سـامه إسـماماا كـبرياا يف تفعيـل
التطوعي م خالل املشا كة االستفا ة م الفعاليات اليت تـنظم هبـد تنميـة اجملتمـع احمللـي،
بلغ عد هذه اجلمعيات حىت تشـر األ ل/أكتـوبر  )٦0( 2015سـتن مجعيـة ،بلـغ عـد
العضوات املنتسبات هلذه اجلمعيات ( )8 531عضوةً ،كما تشـا املـرأة أ ضاـا يف اجلمعيـات
املؤسسات األهلية التخصصية األخـر بنسـ متفا تـة .مرفـق قـم (  )٦وضـح مجعيـات
املرأة املشمرة م ( .)2015 - 2011
املا ة  - 4التدابري اخلاصة للتعجيل باملسا اة
 - 3٦باإلشــا ة إىل مالحظــة اللجنــة قــم ( )21حــول غيــا اســتراتيجية للتــدابري اخلاصــة
املؤقتة التعجيل لتحقيق املسـا اة ،نـو اإلشـا ة إىل أن السـلطنة تـد جـو حتـد ات بشـأن
مشا كة املرأة يف اجملال السياسـي؛ نظـراا لعوامـل ثقافيـة تتعلـق بـالواقع االجتمـاعي ،املسـتو
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التعليمــي للمــرأة؛ لــذلك ضــع احلكومــة عــد اا م ـ التــدابري البــدالل املســتقبلية لتحقيــق
املسا اة الفعلية بن الرجل املرأة يف املناص السياسية ،مناص صنع القـرا  ،منـما إصـدا
مراسيم بتعيينات للمرأة يف جمل الد لة ،يف عد ٍ م املناص القيا ة.
 - 37يف إطــا متابعــة تنفيــذ التوصــية قــم ( )22بشــأن مفمــوم التــدابري اخلاصــة الــوا يف
التوصية العامة قم  )2004( 25للجنة حقو املرأة تطبيق تدابري خاصة مؤقتـة يف اجملـاالت
اليت تكون فيما املرأة ممثلة مثيال ناقصاا ،فإنـ جتـد اإلشـا ة إىل أن جلنـة متابعـة تنفيـذ االتفاقيـة
قد عمل على إعدا ثيقة خاصة بالتوصيات العامة للجنة ،مرفقة باالتفاقيـة ،عممتـما علـى
الوزا ات اهليئات ذات العالقة هبـد مراعـاة تضـمن حمتو ـات هـذه التعليقـات يف القـوانن
اإلجــــراءات التــــدابري املتخــــذة يف القطاعــــات ذات العالقــــة بــــاملرأة ،يف هــــذا الســــيا
جتـــد اإلشـــا ة إىل أنــ قـــد بـــرزت تطـــو ات إجيابيـــة بشـــأن مثيـــل املـــرأة يف قطـــا العمـــل،
اجلان القضالي.
 - 38شــجع القيــا ة السياســية احلكومــة علــى املشــا كة السياســية للمــرأة يف الربملــان،
تسعى إىل تعز ز جو املرأة غم النتالج اليت تفرزها العمليـة االنتخابيـة الدهوقراطيـة .نظـراا
حلصـول امــرأة احــدة علــى مقعــد يف جملـ الشــو يف الــد ة ( )2015-2011كــذلك
الد ة ( ،)2019-201٦األمـر الـذي أ إىل غيـا املشـا كة الواسـعة للمـرأة الناجتـة عـ
االنتخابات ،فقد صـد ت األ امـر السـامية بتعـين عـد ( )15امـرأة يف جملـ الد لـة ،حيـ
هثل نسبة ( 18يف املالة) م األعضاء ،شكل هذا اإلجراء االستثنالي فرصـة لضـمان صـوت
مشا كة املرأة يف اجملل  .يف الـد ة السا سـة جمللـ الد لـة فقـد صـد ت األ امـر السـامية
بتعين ( )13امرأة أي بنسبة ( 15.4يف املالة) ،مت انتخا أحد العضوات كنالبـة للـرلي
أل ل مرة منذ إنشاء اجملل .
 - 39شكل اإل ا ة السياسية لسلطان البال مصد اا اعماا للمسا اة بن الرجل املـرأة يف
السلطنة ،هو األمر الذي انعك على سياسات احلكومة ،غريها مـ املؤسسـات التشـر عية
القضــالية ،حيــ حظيــ املــرأة باملســا اة يف النظــام األساســي للد لــة (الدســتو ) ،بقيــة
التشر عات القانونية ،اإلجراءات التنفيذ ة هلا .شكل عقد ند يت املـرأة العُمانيـة الـيت جـاءت
بناءا على األ امر السامية ( )2009-2007نقلـة نوعيـة للمـرأة العمانيـة حيـ مسـ النـد ة
توجمــات العمــل املســتقبلي للنــموض بــاملرأة يف خمتلــف اجملــاالت .منــذ عــام  ،2010تعمــل
اجلمات املختصة على متابعـة تنفيـذ توصـيات النـد ة الثانيـة الـيت حققـ عـد اا مـ املكاسـ
العمليــة للمــرأة ،منــما علــى ســبيل املثــال أن ـ قــد مت إنشــاء عــد ( )40أ بعــن مبانــى خــا ٍّ
جبمعيات املرأة العُمانية ،كما عد االحتفـال السـنوي بيـوم املـرأة العُمانيـة ( 17تشـر األ ل/
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أكتوبر م كل عام) أحد أبرز التدابري الداعمة جلمو املرأة ،ففي هـذا اليـوم تعقـد العد ـد مـ
الفعاليــات األنشــطة (ملتقيــات ،نــد ات ،احتفــاالت تكــرمي ... ،غريهــا) حيــ ــتم فيمــا
اإلعالن ع تدابري جد دة لصاحل املرأة ،أ التوصية بتعز ز هـا يف أحـد اجملـاالت التطبيقيـة،
كما تم تدشن اسات معنية باملرأة .مرفق قم (  )7بيـان بالد اسـات الـيت مت تدشـينما يف
وم املرأة العمانية م ( .)2015 - 2011
 - 40أصـــد املركـــز الـــوط لإلحصـــاء املعلومـــات يف عـــام  ،2013ليــلَ مكــنِ املـــرأ ِة
العُمانية ،اسة خصال األسر اليت ترأسما نساءٌ ،تقر ـر معلومـايت بعنـوان املـرأة العُمانيـة،
تقر ر املرأة الرجل عام  ،2014شكل هذه األ لـة التقـا ر الـيت قدمتـما فرصـة ملراجعـة
جمو الـوزا ات متابعـة التطـو الفجـوات إنْ جـدت ،العمـل علـى تشـجيع اختـاذ تـدابري
جد دة لصاحل التعجيل باملسا اة.
املا ة  - 5األمناط االجتماعية الثقافية
 - 41باإلشــا ة إىل مالحظــة اللجنــة قــم ( )23بشــأن القوالـ النمطيــة املتجــذ ة يف أ ا
مســؤ ليات النســاء الرجــال يف مجيــع منــاحي احليــاة التوصــية ( )24باعتمــا سياســات
املرأة يف اجملتمع بالتعـا ن مـع القـا ة اجملتمعـين الـد نين،
تدابري لتغيري العقليات ،تعز ز
مع املنظمات النسالية ،سالط اإلعالم نو اإلفا ة بأن التغيري يف البىن الثقافية عمليـة ليسـ
بسيطة كالتغيري االقتصا ي بناء املنشآت ،فقد عمل السلطنة على هـذا الصـعيد العد ـد مـ
اإلجراءات للتغيري يف البناء االجتماعي الثقـايف بغيـة حـدة ماسـك اجملتمـع حققـ بفضـل
السياسة احلكيمة حدة النسيج االجتماعي العما  .كما أجنـزت السـلطنة بـالتوازي مـع ذلـك
تقــدماا اقتصــا اا ثقافايــا مكن ـ املــواط العُمــا م ـ مســتو معيشــي اللــق ،حيــاة كرهــة
مناسبة .هي تد بذلك أن إجراءاهتا تلك تساهم باإلضـافة إىل التطـو التعليمـي ،يف التغـيري
التــد جيي الــواعي لألمنــاط الثقافيــة .حتــر احلكومــة يف هــذا اإلطــا علــى أال ــرتبط التغــيري
االجتمــاعي فقــط بــالقرا ات الفوقيــة ،إمنــا ــرتبط كــذلك بــالتطو النــوعي يف الــوعي ألفــرا
مكانـة
اجملتمع ،يف سبيل ذلك اختـذت احلكومـة عـد اً مـ االجـراءات التـدابري لتعز ـز
املــرأة يف العمليــة السياســية التنمو ــة (كمــا ســبق اإلشــا ة) ،تتج ـ يف خططمــا براجممــا
القا مة إىل حتقيق املز د م املكاس للمرأة باعتبا ها الشر ك يف التنمية احلياة.
 - 42ساهم حصول املرأة على التعليم ،خر جمـا للعمـل ،مشـا كتما يف جمـاالت التنميـة
املختلفة منذ النمضة املبا كة ،بـالتغيري يف مفـاهيم فئـات اجملتمـع بشـأن عمـل املـرأة ،أ تنميطـ
بوفالف حمد ة ،كما كان يف السابق حمصو اا يف الز اعـة الرعـي أ العمـل املنــزيل ،فصـا ت
املــرأة تعمــل يف أغل ـ األعمــال الوفــالف ،بفضــل حصــول املــرأة علــى فــر املســا اة يف
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التعليم األساسي التعليم العايل ،تشجيعما على االختيا يف التخصصـات الكليـات املختلفـة
سواء اخل أ خا ج السلطنة ،فقد مكنـ املـرأة العمانيـة مـ حتقيـق نسـ عاليـة يف التعلـيم
األساسي التعليم العـايل ،كـذلك احلصـول علـى مراتـ عليـا يف الوفـالف ،يف العد ـد مـ
اجملاالت املتخصصة اليت كان حكراا على الرجل.
 - 43عمل احلكومة يف إطا التطو ر املستمر للتعليم ،علـى مراعـاة تغـيري املفـاهيم النمطيـة
لعمل املرأة الرجل يف املناهج بالكت الد اسية .أحدث توازناـا يف تنـا ل األ ا لكـل مـ
املرأة الرجل ،الطفلة الطفل سواءا يف املواضيع الـيت تتنا هلـا املنـاهج تعاجلمـا املوضـوعات،
أ يف طبيعة عد الصو الرسومات اليت تعرب عنما املواقـف احلياتيـة .عملـ زا ة التربيـة
التعليم بالتوازي مع هذه اجلمو إىل إ خال مفاهيم حقـو اإلنسـان الطفـل املـرأة التربيـة
م ـ أجــل الســالم يف املنــاهج الد اســية ،م ـ الصــفو ( ،)12-1ذلــك يف إطــا التعــا ن
الشراكة مع منظمة األمـم املتحـدة للطفولـة  -اليونيسـيف  -كمـا مت تصـميم منـاهج حقـو
الطفــل ملعلمــات مــا قبــل املد ســة بالتعــا ن مــع جامعــة الســلطان قــابوس .كــذلك مت تنفيــذ
مشــر املــدا س الصــد قة للطفــل هــو مشــر حيــوي لتحســن جــو ة التعلــيم اجيــا جــو
مد سي صد ق للطفل أهـم أبعـا ه (حقـو الطفـل ،فاعليـة التعلـيم ،الشـمولية ،املسـا اة بـن
اجلنسن ،املشا كة اجملتمعية ،الصحة السالمة األمان).
 - 44قد عززت الوزا اتِ املعنيةَ باإل شا التثقيف اإلعالم ،حتد ـداا زا ات األ قـا
الشؤ ن الد نيـة ،التـراث الثقافـة ،اإلعـالم ،هيئـة تقنيـة املعلومـات مـ براجممـا التوعو ـة
اإلعالمية لتأكيد املسا اة يف األ ا االجتماعية لكـل مـ املـرأة الرجـل ،عكـ اخلطـا
الد أمهيةً خاصة يف احترام حقو األسرة ،على أسما األم ،كذلك املـرأة .كمـا تتنـاف
الــربامج الثقافيــة اإلعالميــة عــرب ســالل االتصــال اإلعــالم يف تقــدمي القضــا ا املوضــوعات
اخلاصة بتقدم املرأة مشا كتما يف التنمية.
 - 45عملـ ـ الســـلطنة علـــى اختـــاذ تـــدبري ُغيّـــر مـ ـ املفمـــوم القـــالم يف بعـ ـ األعـــرا
املما سات اليت تشكل مييزاا ضد املرأة كحقما اخلا يف احلصول على جواز السـفر اهلو ـة
ن اال تباط مبوافقة يلِّ األمر أ الز ج فتم تعد ل ن املا ة ( )12م قـانون جـواز السـفر
العُمــا  ،مبوج ـ املرســوم الســلطا قــم ( )2010/11الــذي كــان جيعــل حصــول املــرأة
املتز جة على جواز سـفر مرهوناـا مبوافقـة ز جمـا علـى ذلـك كتابـةً؛ مـ مث ففـي ضـوء هـذا
التعد ل حيق للمرأة احلصول على جواز السفر ن أخـذ موافقـة يل األمـر ،علماـا بـأن النظـام
األساسي للد لة كفل جلميع املواطنن حر ة اإلقامة التنقل فقًا لن املا ة ( )18من .
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 - 4٦باإلشـــا ة إىل التوصـــية اخلتاميـــة ( ،)25املالحظـــة ( )2٦للجنـــة الد ليـــة حـــول
املما ســات الضــا ة (ختــان اإلنــاث) ،بــذل جمــو للقضــاء علــى هــذه املما ســة ،فإن ـ جتــد
اإلشـــا ة إىل أن زا ة الصـــحة تبـــذل جمـــو اا مـــ خـــالل مراكزهـــا الصـــحية يف التوعيـــة
باملما ســات الصــحية اخلاطئــة ،منــما ختــان اإلنــاث ،كمــا أن اللحــة األعمــال املالزمــة ملمنــة
الط األسنان مل ُتجِـزْ إجـراء عمليـة اخلتـان يف املؤسسـات الصـحية ،علماـا بـأن املـا ة ()20
م قانون الطفل قـد نصـ علـى أنـ ( :حيظـر علـى كـل شـخ خاصـة األطبـاء املمرضـن
يل األمـر القيـامُ باملما سـات التقليد ــة الضـا ة بصـحة الطفــل ،أ التـر ج هلـا ،أ املســاعدة
فيما) ،حتــد الاللحــة مــا عــد مـ املما ســات التقليد ــة الضــا ة بصــحة الطفــل ،علــى زا ة
الصحة اختاذ اإلجراءات الالزمة للتوعية مبخاطر تلـك املما سـات .كمـا نصـ املـا ة ()248
م قانون اجلزاء العُما على أن ( :إذا نـجم عـ األذ احلاصل مرض أ تـعطيــل عــ العمـل
ملدة تز د على عشرة أ ام عاق بالسج م ثالثة أشمر إىل ثــالث سنـوات ،بــغرامـــة مـــ
( )20عشــر ــاال عُمانيــا إىل ( )100مالــة ــال عُمــا  ،أ بإحــد هــاتن العقــوبتن).
نص الـما ة ( ( )249ـعاق بالســج مـ ثـالث سـنوات إىل عشـر سـنوات إذا نشـأ عـ
اإل ذاء املقصو (مرض ال رجى الشفاء من  ،أ حيتمل عدم الشفاء منـ  ،مثـل فقـد حاسـة مـ
احلــواس ،أ فقــد أحــد األطــرا  ،أ تعطيلــما ع ـ العمــل ،أ تعطيــل القــد ة ع ـ التناســل،
أ تشو الم يف الوج  .إجماض احلامل املعتدَ عليما إذا كان املتعـدِي علـى علـم حبملـما)؛
م مث تنطبق نصــو املـوا الـسابقة على مجـيع املما سات الـيت تعـد عنفًـا سـواء علـى املـرأة
أ علـــى الـــرجل ،هـــنا آليـــات حمـــلية هكــ للـــمرأة الــلجــــوء إليـــما حلــــما ة حقوقـمــــا
كاال عــــاء العــام ،أ شـــرطة عُمــان الســـلطانية ،أ زا ة التنميــة االجتماعيــة ،غريهــا مــ
اآلليات احمللية حلما ة حق املرأة.
املا ة  - ٦مكافحة مجيع أشكال االجتا باملرأة استغالهلا
 - 47باإلشـــا ة إىل مالحظـــة اللجنـــة قـــم ( ،)27التوصـــية قـــم ( )28بشـــأن العنـــف
ضـــد املـــرأة ،مبـــا يف ذلـــك العنـــف املنـ ــزيل ،ذلـــك انســـجاماا مـــع التوصـــية العامـــة للجنـــة
قم  ،)1992( 19إنشاء آليات انتصا  ،فإن جتـد اإلشـا ة إىل أن قـانون اجلـزاء الـعُــما
الـــصا باملــــرسوم السـلطــــا قـــم ( )74/7قــد تضــم يف بع ـ مــوا ه عقوب ـةَ جــــــرالمِ
هـــــــتكِ العـــــــرضِ يف املــا ة ( )218من ـ حبي ـ  ” :عاق ـ بالســج م ـ ( )5مخ ـ ســنوات
إىل ( )15مخ ـ عشــرة ســنة كــلُّ م ـ جــامع أنثــى بغــري حالــة الــز اج بــد ن ضاهــــا ســواء
باإلكــراه أ بالــــتمد د أ باحليلة ،كل م خطـف شخصاـا بـنف الوسـالل بقصـد ا تكـا
الفجو ب  ،كل م ا تك الفجو بشخ كان ن اخلامسة عشـرة مـ عمـره ،أ كـان
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مصاباا بنق جسدي أ عقلـي ،لـو حصـل الفعـل بـد ن إكـراه أ هتد ـد أ حيلـة ،أ كـان
املعتدي م أصول املعتدَ علي أ م املتولِّن عا ت  ،أ مم هلم سلطة عليـ  ،أ خا ماـا عنـد
أ لئك األشخا “ يف البـا الــسا س مـ القـانون ذاتـ مـ اإلشـا ة إىل اجلـــرالم الــواقعة
عـلى األفرا يف املوا م ( )249-247اليت جترِّم الـضر اإل ـذاء اجلـرح.
 - 48ســـبق اإلشـــا ة يف التقر ـــر األ يل إىل أن اجملتمـــع العُمـــا ـــرف االجتـــا بـــاملرأة
استغالهلا يف الدعا ة ،ذلك ملخالفت التعـاليم الد نيـة ،األعـرا التقاليـد املو ثـة ،عليـ ،
فإن التشر عات اإلجراءات املتخذة جتسد هذا االلتزام األخالقي.
العاملن الصحين على الكشف ع العنف ضـد األطفـال حـىت سـ مثـا
 - 49تم تد
عشرة سنة على حسـ ليـل عمـل ُأعِـدَّ لـذلك ،مت عقـد شـة طنيـة بالتعـا ن مـع منظمـة
اليونيســف يف عــام  ،2013لتــد عــد مـ العــاملن الصــحين علــى كيفيــة التعــر علــى
العمل م قِبَل أعضاء الفر ق الـوط بـالوزا ة يف
حاالت اإلساءة ،كما مت عقد عد م
عد م حمافظات السلطنة.
 - 50عملــ اللجنــة الوطنيــة حلقــو اإلنســان بإنشــاء حــدة لتلقِّــي الشــكا ي ،منــما
شكا ي النساء بشكل عام العامالت يف البيوت الاللي تعرض للعنف ،تقوم هـذه الوحـدة
بإنصا النساء ،ضمان تأهيلم مبَ ْ فيمم العامالت األجنبيات.
 - 51كما اختذت السلطنة عد اا م التدابري اإلجراءات ملنع قـو أيِّ اسـتغالل أ حتكـم
يف مما سة املرأة لكافة حقوقما يف العد د م اجملاالت هبد عم أهليتـما القانونيـة ،التعر ـف
حبقوقمـا ،جتـد اإلشـا ة هنـا إىل جمـو زا ة التنميـة االجتماعيـة الـيت عملـ علـى تكثيـف
التوعية القانونية للمرأة م خالل إصدا مـذكرات توضـيحية ملـوا قانونيـة ذات صـلة بـاملرأة:
”املرأة يف التشر عات العُمانية“ خـالل األعـوام مـ ( ،)2014-2012ذلـك لـتمكن املـرأة
إملامما حبقوقما القانونية ،إىل جان إصـدا هـذه املـذكرات مت توز عمـا علـى شـرحية كـبرية
م أفرا اجملتمع ،كان آخرها ضم عد اا مـ القـوانن ،منـما قـانون االجتـا بالبشـر ،قـانون
اإلجــراءات اجلزاليــة ،قــانون التوفيــق املصــاحلة ،قــانون األحــوال املدنيــة ،قــانون اجلنســية،
قـانون السـجون ،قـانون املعـامالت املدنيـة باإلضــافة إىل اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشــكال
التمييز ضد املرأة ،كما متَّ بيان سالل االنتصا القضالي للمرأة يف حالـة جـو انتـما أليِّ
حــق م ـ حقوقمــا املكفولــة هلــا قانوانــا ،عمل ـ الــرة شــؤ ن املــرأة خــالل األعــوام الثالثــة
( ،)2015-2013علــى تنفيــذ عــد ( )10حلقــات عمــل يف العد ــد مـ حمافظــات الســلطنة
لنشــر هــذه املــذكرات ،قــد اســتمدف اجلنســن ،بع ـ الطــال الطالبــات م ـ املــدا س
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الكليات ،جا العملُ هبذا النـمج خـالل اخلطـط القا مـة ،كـونَ أنَّ هـذا الربنـامج عـزز مـ
التوعية حبقو املرأة.
 - 52م اإلشا ة يف التقر ر الوط األ يل للسلطنة إىل أن السلطنة ختلو إىل حـد كـبري مـ
فاهرة االجتا باألشخا  ،استغالل املرأة يف البغـاء .مواصـلةً للجمـو الـيت بذلتـما السـلطنة
يف التصدي هلذه املشـكالت الـيت تـربز بـن احلـن اآلخـر بسـب اهلجـرة غـري املشـر عة ،فـإن
السلطنة عمل على تشد د اإلجراءات اخلاصة مبنح تصـا ح العمـل ،أ الز ـا ة حرصاـا علـى
عدم استقدام نساء بغـرض االجتـا  ،أ الـدعا ة ،يف هـذا السـيا تتـابع السـلطنة تنفيـذ قـانون
مكافحــة االجتــا بالبشــر الــذي صــد يف  ،2008مـ خــالل اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة االجتــا
بالبشر اليت أعدت خطة متكاملـة يف سـبيل التصـدي هلـذه املشـكالت .مل تَسُـ َّ احلكومـة أيَّ
تشر عات جد دة منـذ آخـر تقر ـر ،إمنـا هنـا قـرا ات أُصْـ ِد َتْ هبـذا الشـأن حلما ـة العمـال
املزنلين م االستغالل أ االجتا هبم ،كما مت تقنن إصدا التأشريات اخلاصـة بـالقو العاملـة
األسرة يف تنشئة األبناء.
املزنلية هبد تعز ز
 - 53باإلشا ة إىل توصية اللجنة ( )28بشأن تعز ز تدابري الدّعم مثل :املـأ  ،خـدمات
إسداء املشو ة ،إعا ة التأهيـل علـى كامـل تـرا أ اضـي الد لـة؛ فإنـ جتـد اإلشـا ة إىل أن
السلطنة شكَّل آلية جد دة يف إطا زا ة التنمية االجتماعية م خالل إنشـاء الـرة احلما ـة
األسر ة اليت تبعما ا الوفا حلما ة املرأة م العنف مب فيمم النساء الاللي تعرضـ لالجتـا ،
ذلــك منــذ عــام  .2012تقــوم الــدا بتــوفري اإل ــواء املؤقـ للحــاالت ،تقــدمي العد ــد مـ
الــربامج االجتماعيــة النفســية االستشــا ات القانونيــة ،مقاضــاة اجلنــاة ،العمــل علــى تلبيــة
احتياجــات الضــحا ا ،حــل مشــكالهتم .تقــوم ا الوفــا بتــوفري احلما ــة العاجلــة اإلقامــة
املؤقتة الغذاء امللب املناسبن املستلزمات اليومية .كما تقوم باآليت:
(أ)

السماح هلم بإجراء املكاملات اهلاتفية مع أهلمم ذ مم.

( ) تقدمي املشو ة القانونية.
(ج)

تقييم احلالة النفسية االجتماعية الصحية للضحا ا.

()

تقدمي العالج التأهيل الالزمن.

(هـ) التنســيق التعــا ن مــع اجلمــات املعنيــة ذات االختصــا
التحقيقات العو ة أل طا .
()
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(ز) تقدمي العد د م الربامج الترفيمية الثقافية الر اضية اليت تسـمم يف املسـاعدة
على االندماج يف اجملتمع.
 - 54كمــا تقــوم شــرطة عُمــان الســلطانية اال عــاء العــام باســتقبال البالغــات الشــكا ي
سواء م امرأة أ جل ،تتخذ إجراءات التحقيق م خالل الد الر األقسـام املعنيـة بشـرطة
عُمان السلطانية ،مـ مث اإلحالـة إىل اال عـاء العـام خـالل ( )48مثـانٍ أ بعـن سـاعة الختـاذ
اإلجــراءات الالزمــة .قــوم اال عــاء العــام مبباشــرة التحقيــق مــع املتــمم خــالل ( )24أ بــع
عشـر سـاعة بعـد اإلحالـة مـ شـرطة عُمـان السـلطانية ،عليـ  ،فإمـا أن ـتم حـب املتــمم
احتياطياا حلن إحالة ملف الشكو إىل احملكمة املختصة ،إما أن طلـق سـراح مبوجـ قـرا
حف الشكو  .تقوم الد الر اجلزالية باحملاكم بالفصل يف قضا ا العنف ضد املرأة.
 - 55تستقبل زا ة الصحة املرأة اليت تعرض للعنف م خالل إجراء الفحـ
للتأكد م نوعية العنف الذي تعرض ل  ،مد تأثريه عليما.

الطـ هلـا؛

 - 5٦اتساقًا مع مالحظات اللجنة الفقـرة ( ،)29التوصـية ( )30فإنـ جتـد اإلشـا ة إىل
أن السلطنة تضـم متابعـة اإلجـراءات املتخـذة بشـأن املوقـوفن بسـب جـرالم االجتـا بالبشـر
باعتبا هم ضحا ا ،مب فيمم النساء الاللي عمل يف البغاء ،تعاملمم على هذا األساس حيـ
ال ــتم مقاضــاهتم باعتبــا هم مــذنبن ،إمنــا باعتبــا هم ضــحا ا ،كمــا عمل ـ الســلطنة علــى
مضاعفة جمو ها ملقاضاة مرتك جرالم االجتا  ،يف هذا اإلطا تقوم بالتنسـيق التعـا ن مـع
اجلمات الوطنية يف بلدان املنشأ العبو .
 - 57هكـــ حصـــر احلـــاالت اخلاصـــة باالجتـــا بـــاملرأة ،اســـتغالهلا يف الســـلطنة منـــذ
عــام  ،2013إىل تشــر الثــا /نوفمرب  ،2014حيـ مت اســتقبال عــد ( )18مثــا عشــرة
حالـــة اجتـــا بالبشـــر مــ جنســـيات خمتلفـــة ،أحيلــ مجيعُمـــا إىل القضـــاء اتخِــ َذتْ بشـــأ ا
اإلجراءات فقًا للقانون.
 - 58توجد عدة جمات حكومية تُعنَى مبكافحـة مجيـع أشـكال االجتـا بـاملرأة ،كـل جمـة
تعمل حس اختصاصاهتا ،جمال عملما ،تقوم بد ها بالتنسـيق مـع اجلمـات األخـر  ،مـ
بينــما زا ة التنميــة االجتماعيــة (املد ر ــة العامــة للتنميــة األســر ة)،حي تقــوم الــرة اإل شــا
االستشا ات األسر ة بتقدمي االستشا ات األسـر ة ،باإلضـافة إىل الـرة احلما ـة األسـر ة الـيت
سبق اإلشا ة إليما.
 - 59ضع اللجنة الوطنية ملكافحـة االجتـا بالبشـر فـق املـا ة ( )11باملرسـوم السـلطا
قم ( ،)2008/12٦خُطة سنو ة ملكافحة االجتا بالبشر إعدا قاعدة بيانـات بالتنسـيق مـع
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اجلمات احمللية اإلقليمية الد ليـة ضـع بـرامج لرعا ـة تأهيـل الضـحا ا التوعيـة مـ خـالل
املطو ــات املنشــو ات ،القيــام جبميــع اإلجــراءات حلما ــة املــواطنن ،املقــيمن م ـ االجتــا
بالبشر.

ثالثاً  -متابعة تنفيذ موا االتفاقية اجلزء الثا املوا م ( )9 - 7
املا ة  - 7املسا اة يف احلياة السياسية العامة
املشا كة يف جمل

عمان

 - ٦0تــو الســلطنة اإلفــا ة  -بشــأن مــا جــاء يف املالحظــات اخلتاميــة ( )31للجنــة الد ليــة
حلقــو املــرأة حــول ضــعف مثيــل النســاء يف اجملل ـ االستشــا ي احلكومــة جمــاز القضــاء
السلك الدبلوماسي  -بأ ا حر صة على مشا كة املرأة يف مجيع تلك املؤسسـات ،اجملـال ،
حي حتتل املرأة العُمانية مواقع خمتلفة يف احلكومـة السـلك الدبلوماسـي ،يف اال عـاء العـام،
القضاء ،فإن على الرغم مـ تشـجيع احلكومـة علـى حصـول املـرأة
أما بشأن جمل الشو
على مواقع يف هاتن املؤسستن حتد داا حبكم أ ما جمـات انتخابيـة أ تنافسـية ،إال أنـ نبغـي
اإلشــا ة إىل أن هنــا عوامـلَ ثقافيــة ،أخــر اجتماعيــة (كمــا ســبق اإلشــا ة) أعاقـ مـ
صول املرأة إىل هذه املواقع ،مع ذلك فإن العمل احلثي َ جا حنو مكن املـرأة مـ الوصـول
إىل مواقع متقدمة سواء ع طر ق االنتخا أ التناف أ م خالل بدالل مساندة القـرا ات
املدعومة مبراسيم سلطانية.
 - ٦1مت إحداث تعد الت على النظام األساسـي للد لـة (الدسـتو ) يف عـام  ،2011تتعلـق
بالصالحيات التشر عية الرقابية جملل عُمان (جملسا الد لة الشو ) ،قد ن هـذا النظـام
هيــز قــانون انتخابــات
علــى حــق املــرأة يف االنتخــا الترشــح لعضــو ة جمل ـ الشــو  .مل ِّ
أعضــاء جمل ـ الشــو الصــا باملرســوم الســلطا قــم ( )2013/58يف الترشــح لعضــو ة
اجملل ـ أ االنتخــا بــن الــذكر أ األنثــى ،تمتــع جمل ـ الشــو بصــالحيات عد ــدة يف
اجلوان التشر عية االقتصا ة االجتماعية غريها .تشكِّل النساء يف قوام اجمللـ يف الفتـرة
السابعة ( )2015-2011حوايل ( 1يف املالة) ،تكر احلال يف قوام اجملل يف الفتـرة الثامنـة
( ،)2019-2015هنا ربز حتـدٍ بشـأن قـد ة املـرأة يف احلصـول علـى نسـ أكـرب يف نتـالج
االنتخابات ،خاصـة أن نسـ مشـا كة الناخبـات كانـ كـبرية ،فخـالل الـد تن السـابعة
الثامنة كانـ النسـبة ( 40يف املالـة) ( 44يف املالـة) ،علـى التـوايل مـ األصـوات الناخبـة،
سيكون هذا التحدي جمالًا للعمل القا م للجمة املعنية باملرأة ،حي ختطط جلنـة متابعـة تنفيـذ
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االتفاقيــة يف الســلطنة ،للعمــل علــى عقــد عــد مـ الفعاليــات املختلفــة بشــأن التــدابري اخلاصــة
املؤقتــة للمــرأة ،مبــا فيمــا املســاعي املتعلقــة باالنتخابــات املناص ـ العليــا .مرفــق قــم ( )8
مشا كة املرأة يف جمل الشو .
املعنيــة بالتشــر ع ،هــو هيئــة عينــما جاللــة
 - ٦2عتــرب جمل ـ الد لــة هــو الغرفــة الثانيــة َّ
الســـلطان ،تشـــكِّل النســـاء يف قـــوام اجمللــ حـــوايل ( 18يف املالـــة) مــ أعضـــال يف الفتـــرة
( )2015-2011بنســبة ( 15.4يف املالــة) يف الفتــرة ( )2019-2015مرفــق قــم ( )9
مشا كة املرأة يف جمل الد لة.
 - ٦3باإلشا ة إىل املالحظـة اخلتاميـة (/32أ) املعنيـة باعتمـا قـوانن سياسـات ترمـي إىل
تعز ــز مشــا كة املــرأة الكاملــة علــى قــدم املســا اة مــع الرجــل يف عمليــة صــنع القــرا يف مجيــع
منــاحي احليــاة العامــة السياســية املمنيــة ف ًقــا للمــا ة ( )7م ـ االتفاقيــة ،التوصــية العامــة
قم  )1997( 23للجنة ،اعتما تـدابري خاصـة مؤقتـة فقًـا للفقـرة ( )1مـ املـا ة ( )4مـ
االتفاقيــة ،التوصــية العامــة  )2004( 25للجنــة ،فنــو اإلفــا ة بأن ـ مـ أجــل ضــمان حتقيــق
نتــالج أفضــل للمــرأة يف انتخابــات جمل ـ الشــو يف تي ـ  :الســابعة (،)2015-2011
الثامنــة ( ،)2019-2015فقــد مت هتيئــة جتميــز مقــا مجعيــات املــرأة العُمانيــة ضــم إطــا
القوانن اللوالح املعمـول نصـ خيـام مبقـا اجلمعيـات ذات املبـا املسـتأجرة يف الوال ـات
اليت هبا مترشحات ،االستعانة ببع مبا مراكز الوفاء االجتماعي بالوال ـات الـيت ال وجـد
هبا مجعيات ذات مساحات كافية لنص خيام .كما مت توفري املعـدات األجمـزة يف املقـرات.
مت اإلعالن يف الصحف ع الدعا ة االنتخابية لكل مترشحة ،تنفيذ برنامج تـد ٍّ يف جمـال
تعز ــز بنــاء قــد ات ممــا ات املــرأة العُمانيــة يف عمليــة الشــو لعــد ( )٦0مترشــحة م ـ
خمتلــف حمافظــات الســلطنة خــالل الفتــرة م ـ  30نيســان/أبر ل  18 -أ ا /مــا و  ،2011يف
سيا التحضريات النتخابات جمل الشو يف ت السـابعة مت عقـد جلسـة حوا ـة حـول
املرأة العُمانية يف جمل الشو ضم فعاليات امللتقـى العلمـي” :مكـن مسـؤ لية
أمهية
اجتماعيـــة“ يف تشـــر األ ل/أكتـــوبر  ،2011شـــا فيمـــا عـــد مــ أصـــحا الســـعا ة،
اخلــرباء ،عــد اســع م ـ النســاء الاللــي ترشــح لعضــو ة اجملل ـ  .عمل ـ زا ة التنميــة
االجتماعيـــــة علـــــى إعـــــدا طباعـــــة ليـــــل تـــــد حـــــول إ ا ة العمليـــــة االنتخابيـــــة
املترشحات لعضو ة اجملل يف ت الثامنة ،عد ه ( )20مترشـحة خـالل الفتـرة
تد
مــ  10-٦أ لول/ســبتمرب  ،2015علــى كيفيـــة إ ا ة احلمــالت االنتخابيــة ،كمــا مت عـــم
املرشـحات بالدعا ـة اإلعالميـة يف الصـحف احملليــة ،نظمـ زا ة الداخليـة نـد ات بعنــوان:
”ملتقى الشـو “ ،يف مجيـع حمافظـات السـلطنة .هتـد هـذه امللتقيـات إىل توعيـة النـاخبن
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بد أعضاء جمل الشـو  ،أمهيـة املشـا كة االنتخابيـة ،قامـ ببثمـا كاملـة يف التلفز ـون
العما .
املناص

يف القضاء

 - ٦4تتواجد املرأة يف خمتلف مؤسسات الد لة ،علـى خمتلـف املناصـ املسـتو ات ،فمـي
أ ضــا متواجــدة يف الســلك القضــالي .حي ـ مت تعــين عــد م ـ النســاء يف الوفــالف املعا نــة
للقضــاء ،شــغل فيفــة أمــن ســر يف خمتلــف الــد الر القضــالية ،يف مجيــع جــات احملــاكم:
االبتداليـــة ،االســـتئنا  ،العليـــا ،كمـــا تـــولن فـــالف أخـــر كباحثـــات اجتماعيـــات،
مترمجــات ،فضــال ع ـ اخنــراطم يف املم ـ املســاعدة األخــر  ،كاحملامــاة ،بيــوت اخلــربة يف
شىت جماالت التخص  ،الفرصة متاحة للمرأة للتناف لشغل الوفالف القضالية.
 - ٦5بلــغ إمجــايل عــد النســاء العــامالت يف الوفــالف املعا نــة للقضــاء ( لــي ا عــاء عــام،
كيل ا عاء عام أ ل ثان ،معا ن) ( )30امرأة ،كما بلغ عد احملاميات العُمانيـات يف عـام
 )138( 2014حماميــة مـ أصــل ( )1 23٦حمامايــا ،بينمــا كــان عــد ه عــام )53( 2012
حماميــة .مرفــق قــم (  )10وضــح الشــاغالت لــبع املناص ـ القضــالية املرفــق ( )11
وضح إمجايل احملامن املشتغلن يف السلطنة بنما ة عام .2014
املشا كة يف اجملال

البلد ة اهليئات املنتخبة األخر

 - ٦٦صـــــد قـــــانون اجملـــــال البلد ـــــة يف عـــــام  ،2011باملرســـــوم الســـــلطا قـــــم
( ،)2011/11٦قد أتاح هذا القـانون للمـرأة العُمانيـة الـيت ال قـل عمرهـا عـ ثالثـن سـنة
الترشح االنتخا لعضو ة اجملال البلد ة ،مما فتح البا أمامما يف هـذا اإلطـا ملما سـة هـذا
احلق على قدم املسا اة مع الرجل ،تعد هذه االنتخابات األ ىل يف جمال البلد ة.
 - ٦7تأيت اختصاصـات اجملـال البلد ـة فــي حـد السياسـة العامــة للد لـــة ،خططمــــا
التنمو ـــــة ،بتقد ـــــم اآل اء التوصــيات بشـــــأن تطو ـــــر النظـــــم اخلــدمات البلد ـــــة ســواء
املتعلقة باملشا ع اخلدمية علـى اختالفمـا ،اإلجـراءات الكفيلـة حبما ـة البيئـة مـ التلـوث فــي
نطـــا احملافظــة ،اسة الشكا اليت قـدمما املواطنـون اجلمـات األخـر بشـأن املسـالل
اليت تدخل فـي اختصا اجملل  ،ل أن طل م اجلمات املختصة البيانات الالزمـة لبحـ
هذه الشـكا  ،اسـة القضـا ا االجتماعيـة الظـواهر السـلبية يف احملافظـة ،اقتـراح احللـول
املناسبة هلـا ،بالتعـا ن مـع اجلمـات املختصـة التواصـل مـع اجملتمـع احمللـي مؤسسـات القطـا
اخلـــا  ،عقـــد االجتماعـــات ،تلقِّـــي املالحظـــات املقترحـــات الـــيت هتـــد إىل خدمـــة
تطو ر احملافظة.
16-08804

23/53

CEDAW/C/OMN/2-3

 - ٦8جتد اإلشـا ة هنـا إىل أن نسـبة الناخبـات يف هـذه االنتخابـات كانـ كـبرية حيـ
بلغ ـ ( 44يف املالــة) ،اســتطاع املــرأة العُمانيــة أن تفــوز بأ بعــة مقاعــد لعضــو ة اجملــال
البلد ة يف فترت األ ىل يف عام  ،2012حيـ تصـد ت ( )3منـم قالمـة ال ـاهت يف حمافظـة
مســقط ،أمــا يف إحــد ال ــات حمافظــة مشــال الباطنــة فكــان ترتيبــما الثالـ  ،هــذا إىل جانـ
تعين عـد ( )٦عضـوات ،هـثل اجلمـات احلكوميـة أهـل املشـو ة الـرأي ،يف عضـو ة هـذه
اجملال مـ اإلمجـايل الكلـي لعـد األعضـاء هـم ( ،)327هبـذا تكـون نسـبة مشـا كة املـرأة
اإلمجالية يف اجملال البلد ة ( 3يف املالة).
مشا كة املرأة يف اجملال البلد ـة مت عقـد جلسـة حوا ـة حـول اجملـال
 - ٦9لتعز ز
البلد ة اختصاصاهتا ،أمهية مشا كة املرأة العُمانية يف عضـو ة هـذه اجملـال التحـد ات الـيت
تواجممــــا ،ذلــــك ضــــم فعاليــــات االحتفــــال بيــــوم املــــرأة العُمانيــــة يف تشــــر األ ل/
أكتوبر .2012
 - 70تفعيال لـد املـرأة القيـا ي ،فـإن غرفـة جتـا ة صـناعة عُمـان خصصـ جلنـة تُعنَـى
بصــاحبات األعمــال حت ـ مســمى منتــد صــاحبات األعمــال ،هتــتم هــذه اللجنــة بقضــا ا
صــاحبات األعمــال اســة املشــكالت املعوقــات الــيت تــواجمم يف ســو العمــل .كمــا مت
إنشــاء جلــان لصــاحبات األعمــال علــى مســتو احملافظــات ،حي ـ تــرا ح عــد امللتحقــات
مبجال إ ا ة جلان صاحبات األعمال على مستو السلطنة ( )14٦عضوة.
 - 71شا ك عد م صاحبات األعمال يف انتخابات غرفة جتا ة صناعة عُمـان ،حيـ
تقدم عد ( )7م صاحبات األعمال للتناف على عضو ة جملـ اإل ا ة يف فـر الغرفـة
املختلفــة خــالل الفتــرة م ـ ( ،)2017-2014فــازت عــد ( )2م ـ صــاحبات األعمــال
بعضـــو ة اجمللـ ـ  ،كمـــا ضـــم اجمللـ ـ يف تـ ـ الســـابقة ( )2014-2011عـــد ( )2مـ ـ
صاحبات األعمال .مرفق قم (  )12عد صاحبات األعمال املسجالت لعام .2015
املناص

العامة يف اخلدمة املدنية

 - 72إن التطــو ات الســر عة الــيت هــر هبــا اجملتمــع العُمــا نتيجــة التقــدم العلمــي الــتق يف
خمتلف اجملاالت ،باإلضافة إىل التطو ات املتسا عة يف سـالل االتصـال تقنيـة املعلومـات ،قـد
انعكسـ بصـو ة إجيابيـة علـى فيفـة املـرأة مشـا كتما ،أحـدث تطـو اا يف الثقافـة احمليطــة
باملرأة العُمانية ،املؤثرة فيمـا .عليـ  ،فقـد أصـبح مشـا كة املـرأة العُمانيـة الفاعلـة ضـر ةً
ملحّةً لضمان تكامـل املنظومـة التنمو ـة بـالبال  ،فتقلـدت املـرأة العد ـدَ مـ الوفـالف القيا ـة
اإلشـــرافية يف اخلدمـــة املدنيـــة بلغـ ـ نســـبتما ( 22يف املالـــة) يف اإل ا ة العليـــا ،الوســـطى،
املباشرة بنما ة عام  ،2014بينما كان النسبة ( 10.2يف املالة) عام .2012
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 - 73م حي إسـمامات املـرأة العُمانيـة يف القـو العاملـة بالسـلطنة ،فإننـا جنـد أن نسـبة
املوففــات العُمانيــات يف القطــا احلكــومي لعــام  ،2014قــد بلغـ ( 40.5يف املالــة) ،بينمــا
بلغ ـ نســبة العُمانيــات املوففــات يف القطــا اخلــا املســجالت يف اهليئــة العامــة للتأمينــات
االجتماعيــة لــذات العــام ( 23يف املالــة) كمــا أن هــذه التطــو ات أتاح ـ للمــرأة العُمانيــة أن
تتمك َ ،يف فترة جيزة نسبياا ،تسممَ بكفاءة يف خمتلف اجملاالت.
 - 74م احلقال الوزا ة اليت تشغلما املرأة العُمانية حالياـا ( زا ة التعلـيم العـايل ،زا ة
التربية التعليم) ،تبة ز رة باهليئة العامة للصناعات احلرفيـة ،شـغْلما جـة كيلـة بـوزا ة
القو العاملة ،زا ة السياحة ،كما تشغل عد اا مـ الوفـالف اإلشـرافية القيا ـة( :سـفرية،
مستشا ة ،خبرية ،مد رة عامة ،مد رة عامة مساعدة ،مسـاعدة لـرلي اجلامعـة ،مـد رة
الـــرة .)... ،مرفـــق قـــم (  )13كشـــف باملناصـ ـ الـــيت حتتلـــما املـــرأة يف اإل ا ة العليـــا
الوسطى املباشرة.
املشا كة يف املنظمات احلكومية اجلمعيات غري احلكومية القطا اخلا
 َ - 75اا علــى املالحظــة قــم ( ) /32بشــأن تنظــيم أنشــطة لتوعيــة اجملتمــع يف جمملــ
خبصو أمهية املسا اة بن اجلنسن مشا كة املرأة يف صنع القرا  ،مبـا يف ذلـك تـوفري الـدعم
املنظمـــات النســـالية غـــري احلكوميـــة يف اجملـــاالت الـــيت تشـــملما أحكـــام االتفاقيـــة
لتـــد
االجتما ات الفقمية للجنة ،خاصة فيما تعلق باملا تن ( )8 7م االتفاقية ،بالتوصـيتن
العـــامتن ()25 23؛ فقـــد ســـع زا ة التنميـــة االجتماعيـــة خـــالل األعـــوام األخـــرية إىل
استحداث العد د م الربامج التد بية املختلفـة الـيت تسـاند هـذه اجلمعيـات للقيـام بـد ها يف
اجملتمــع ف ًقــا ألهــدافما الــيت ُأ ْشـمِ َرتْ ألجلــما ،الــيت كــان آخرهــا مرت ِكـزاا علــى تعز ــز عــم
قـــد ات مجعيـــات املـــرأة العُمانيـــة مبـــا كفـــل مســـامهتما الفاعلـــة يف التنميـــة الشـــاملة ،إبـــراز
مشا كتما الرالدة يف هذا اجملـال ،بـط هـذا التـد مبسـابقة بـن اجلمعيـات ،انطلقـ أ ىل
مراحلـــما ضـــم فعاليـــات االحتفـــال بيـــوم املـــرأة العُمانيـــة يف عـــام  ،2013حتـ ـ مســـمى
” مجعيات املرأة العُمانية يف تنمية اجملتمع“ فتقدم اجلمعيات مبشـر عات تنمو ـة متميـزة
يف خدمة اجملتمع .هذه املسابقة اليت تعـد أ اة مممـة لتطـو ر عـم أ اء مجعيـات املـرأة تنظـيم
عملما ،مسامهتما يف فع هذه القد ات تطو رها خلدمة جمتمعما استثما موا هـا البشـر ة
املا ة ،ما زال هذه املسابقة مستمرة حىت عام  .2015مرفق قـم (  )14ـبن عـد مـ
الد ات اليت قدم جلمعيات املرأة العمانية خالل الفترة م ( .)2014 - 2012
 َ - 7٦اا علــى املالحظـــة ( ) /32بتميئــة ضـــمان قيــام بيئـــة مكينيــة للمجتمـــع املـــد ،
ال سيما للمنظمات النسالية غـري احلكوميـة املتخصصـة ،إ اكًـا مـ السـلطنة بأمهيـة العمـل
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األهلي إمجاال ،اجلمعيـات املرتبطـة بـاملرأة ،فقـد عملـ علـى تشـجيع تطـو ر نـواة مجعيـات
املرأة اليت فمرت يف أ الل السبعينيات مـ القـرن املاضـي ،عملـ علـى توسـيع انتشـا ها يف
كــل حمافظــات الســلطنة تتمتــع هــذه اجلمعيــات بالصــفة االســتقاللية ،حي ـ تقــر خططمــا
براجمما أنشطتما م قِبَلِ جمال اإل ا ات املنتخبة فيما .مـع التشـجيع الـدعم الـذي تُوليـ
احلكومة للمجتمع املد  ،فإن توقع تزا د عـد اجلمعيـات يف جمـال املـرأة ،حيـ ا تفـع عـد
هذه اجلمعيات م ( )53مجعية بعام  2011إىل ( )٦0مجعية نسالية يف عام .2015
 - 77مواكب ـةً للتطـــو التــــحد احلاصــل يف اجملتمــع فقــد عمل ـ بع ـ مجعيــات املــرأة
العُمانية على إجراء تعد الت علـى ؤ تـما أهـدافما اختصاصـاهتا ،فأخـذت الـربامج املقدَّمـة
هــذه املنظمــات ،الــذي ا تــبط مبــد التطــو
حــى جد ـــداا تواكـ مــع تطــو
للمــرأة من ا
الــذي حصــل يف مســا حركــة اجملتمــع املــد يف املنطقــة العربيــة اخلليجيــة خــالل العقــد
األخري ـ  ،أي االنتقــال مـ البعــد اخلــريي إىل أبعــا التنميــة احلقــو  .فالثقافــة العربيــة خــالل
الفترات املاضية شجع على نشوء اجلمعيـات املنظمـات اخلري ـة ،هـي السـمة الـيت الزمـ
كــل اجلمعيــات الــيت نشــأت يف ل اخللــيج العربيــة؛ م ـ مث تطــو ُهــا إىل القيــام مبمــام
تنمو ــة ،فأصــبح قضــية مكــن املــرأة مـ القضــا ا املممــة الــيت تركــز مجعيــات املــرأة العُمانيــة
غريها م اجلمعيات أنشطتَما براجمَما عليما.
 - 78تشا املرأة العُمانية يف اجلمعيات اخلري ة املمنيـة بعضـو تما يف اجلمعيـات العموميـة،
أ يف إ ا ة جمال هذه اجلمعيات ،عك املرفق قم (  )15نسـبة عـد تواجـد املـرأة يف
هذه اجلمعيات.
 - 79نفــذت بــرامج تد بيــة لبنــاء قــد ات ممــا ات املــرأة العُمانيــة ،تعز ــز الثقــة بــالنف
لد ما ،لد أسرهتا بشراكة بن احلكومـة ،اجملتمـع املـد  ،بعـ منـما كـان قـد مت مببـا ة
م منظمات اجملتمع املد  ،مـ هـذه الـربامج برنـامجُ التنميـة الذاتيـة للمـرأة (سـرب نج بـو )
ُفذَ يف كافة حمافظات السـلطنة ،املعـ ّ بتنميـة قـد ات ممـا ات املـرأة العُمانيـة ،بنـاء
الذي ن ِّ
الثقــة فيمــا ،يف قــد اهتا ،اســتفا ت منــ عــد ( )150مشــا كة ،ذلــك خــالل األعـــوام
على هذا الربنامج مستمراا.
( ،)2013-2012ما زال التد
 - 80تأ يدا للد املؤثر للمـرأة يف اجملتمـع فقـد مت تنفيـذ برنـامج إعـدا سـفريات للسـالمة
على الطر ق ،ذلك للمسامهة يف احلد م احلـوا ث املر ـة ،حيـ مت تـد ( )4٦مد بـة
م النساء م عضوات مجعيات املرأة العُمانيـة املنتشـرة يف بـو السـلطنة ممَّـ لـد م القـد ة
الكفاءة يف االتصال ،التواصل مع أفرا اجملتمـع ،نُفِّـذَ هـذا الربنـامج علـى مـرحلتن :األ ىل
ة تد بيــة ،املرحلــة الثانيــة كان ـ عبــا ة ع ـ حلقــات عمــل توعو ــة لألفــرا يف
كان ـ
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اجملتمــع ،بلــغ عــد ها ( )24حلقــة اســتفا منــما ( )1 ٦90شــخ  ،ذلــك خــالل عــامي
.2013-2012
 - 81لعب املرأة العاملة يف سلطنة عُمان اا ملحوفًا يف القطا اخلا ؛ حي شـا ك
يف عضو ة اللجان العمالية التمثيلية اليت ن قانون العمل على إنشالما ،كما تشـا حاليـا يف
عضــو ة النقابــات العماليــة بعــد تعــد ل قــانون العمــل مبوج ـ املرســومن الســلطانين قم ـيّ
( ،)200٦/112( )200٦/74القرا ات الوزا ة الصا ة تنفيذًا هلما ،ما تضـمنت هـذه
األحكام م الن على إنشاء النقابـات العماليـة ،االحتـا ات العماليـة ،االحتـا العـام لعمـال
سلطنة عُمان ،تنظيم املفا ضة اجلماعية ،إقرا حق اإلضرا  ،تعزز مبدأ احلر ة النقابية.
 - 82كان للمرأة النقابيـة حضـو ملحـو يف الـد ة األ ىل الثانيـة ()2014 2010
النتخابــات جمل ـ إ ا ة االحتــا العــام لعمــال ســلطنة عُمــان ،حي ـ حصــل عضــوتان علــى
مقاعد يف جمل اإل ا ة.
 - 83توجد باالحتا العام لعمال السلطنة جلنة باسم جلنة املـرأة العاملـة ،تُعْنَـى هـذه اللجنـة
باالهتمــام بقضــا ا املــرأة العاملــة ،تعز ــز مشــا كتما يف العمــل النقــاي ،حي ـ تقــوم اللجنــة
بالتوعية بالقوانن التشر عات اليت تـنظم عمـل املـرأة يف السـلطنة ،ليسـة جلنـة املـرأة عضـوة
يف جلنـــــة شـــــؤ ن عمـــــل املـــــرأة العربيـــــة التابعـــــة ملنظمـــــة العمـــــل العربيـــــة ،للفتـــــرة مــــ
( ،)2014-2012الفتـــرة ( ،)201٦-2014هـــي عضـــوة كـــذلك يف اجمللـ ـ املركـــزي
لالحتا الد يل للنقابات ،قام هذه اللجنة يف العام  2014بتكـرمي أقـدم ( )20امـرأة عاملـة
مم أكمل يف العمل سنوات طو لة تصل إىل ( )30عاماا.
التدابري التنفيذ ة املؤسسية لبناء قد ات املرأة يف اجملال السياسي
 - 84عمل زا ة التنمية االجتماعية على فع قد ات املرأة يف اجملال السياسي مـ خـالل
برامج التأهيل التد مبشا كات على املسـتو الـداخلي اخلـا جي ،فنفَّـذتْ جمموعـة مـ
الربامج لتأهيل القيا ات النسالية على املسـتو الـداخلي خـالل األعـوام ( )2012-2010يف
جمــاالت التخطــيط االســتراتيجي بــرامج اإل ا ة الفاعلــة لعــد ( )120امــرأة لكــل برنــامج،
( )٦0امرأة لربنامج التوعية القانونية م املتطوعـات ،مـ بـا الـذكر ،لـي احلصـر ،يف
املشا كات اخلا جية فقد شا ك السلطنة يف الد ة التد بيـة املعنيـة بإعـدا قيـا ات نسـالية
شابة فاعلة يف احلياة السياسية االجتماعية اليت عقدهتا منظمـة املـرأة العربيـة خـالل الفتـرة مـ
ة التوعيــــة التثقيــــف حــــول
 30حز ران /ونيـــ إىل  2موز /وليـــ  ،2013بالقــــاهرة،
مشا كة املرأة يف احلياة السياسـية ،الـيت نظمتـما منظمـة املـرأة العربيـة خـالل العـامن 2012
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 2014بالقــاهرة ،كمــا شــا ك يف ة تــد مــد بات يف جمــال السياســة الــيت عقــدهتا
اجلمة نفسما خالل الفترة م  14-10آ /أغسط .2014
 - 85إلعدا مد بات عُمانيات متخصصات يف اجملاالت االجتماعية السياسية القانونيـة
مت تنفيــذ ( )3ات تد بيــة لعــد ( )20م ـ الكــوا العاملــة يف جمــال املــرأة خــالل عــام
( ،)2013-2012مت تنفيذ النسخة الثانيـة مـ الربنـامج ذاتـ عـام ( )2015-2014لعـد
( )20م املوففات م زا ة التنمية االجتماعية ،عضوات م مجعيات املرأة العُمانية.
املا ة  - 8التمثيل الد يل
 - 8٦تشا املرأة العُمانية الرجل يف مثيل لتما يف احملافل الد لية ،حي إن هنا العد ـ َد
م املوففات العُمانيات الاللي عمل يف السلك الدبلوماسي ،عملـ يف سـفا ات السـلطنة،
مند بياهتا ،منم سفريات يف عد ٍ م الد ل ،كما أن املند بة الدالمة للسلطنة لـد األمـم
املتحـــدة ترأســ جلنـــة اإلعـــالم التابعـــة ملنظمـــة األمـــم املتحـــدة خـــالل الفتـــرة مــ نيســـان/
أبر ل  2013إىل نيسان/أبر ل .2015
 - 87شــمد مثيــل املــرأة يف اجملــال الدبلوماســي تطــو اا ملحو ًفــا خــالل الســنوات األخــرية
( )2015-2011فقــد بلــغ عــد النســاء العــامالت يف زا ة اخلا جيــة حنــو ( )219موففــة،
حي تشكل املرأة ما نسبت ( 11يف املالة) م العاملن يف السـلك الدبلوماسـي ،قـد احتلـ
املرأة العُمانية مناص ليسـية يف العمـل الدبلوماسـي كالسـفرية ،غريهـا .املرفـق قـم ( )1٦
بن املناص اليت حتتلما املرأة يف العمل الدبلوماسي.
 - 88تشا املرأة العُمانية العاملة يف مجيع الوزا ات اهليئات احلكومية يف الوفو اليت مثـل
الد لــة يف اللجــان احلكوميــة علــى املســتو الــد يل ،اإلقليمــي ،يف املــؤمرات ،النــد ات،
الفعاليات األخر اليت تشا فيما فو الد لة .كما تقوم العد ـد مـ النسـاء برلاسـة تلـك
الوفو حبكم مناصبم القيا ة يف مجيع اجملاالت.
 - 89مت تعين أحد كـوا املركـز الـوط لإلحصـاء املعلومـات كضـابط اتصـال ملوضـو
النو االجتماعي ملنظمة اإلسكوا ،كما شا املركـز يف حلقـة عمـل حـول تطـو ر مؤشـرات
النــو االجتمــاعي يف الــوط العــري مــع منظمــة اإلســكوا ،الــيت عُقــدت يف تركيــا يف عــام
 ،2014إضــافة إىل املشــا كة يف شــة عمــل إلحصــاءات النــو االجتمــاعي ،الــيت نظمتــما
األمم املتحدة ،بالتعا ن مع اإلسـكوا ،قسـم إحصـاءات النـو االجتمـاعي باململكـة األ نيـة
اهلامشية عام .2014
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 - 90تساهم نساء عُمانيات م ذ ات اخلربة حالياا يف جلان متعد ة علـى املسـتو الـد يل،
منما مند بة لد منظمة التجا ة العاملية مند بة للسلطنة لـد األمـم املتحـدة ،نالبـة لـرلي
جلنة التنسيق للنساء الربملانيات التابعة الحتا الربملان الد يل عـام  ،2014منـما منصـ مـد ر
عام مساعد للمنظمة اإلسالمية للتربيـة العلـوم الثقافـة اإل سيسـكو ،يف عـام  ،2013منـما
م هي عضو يف معمد اليونسكو للتخطيط يف عام .2014
املا ة  - 9اجلنسية
 - 91باإلشـــا ة إىل املالحظـــة ( )33بشـــأن عـــدم مســـا اة النســـاء مـــع الرجـــال يف التمتـــع
بـــاحلقو ذاهتـــا يف اجلنســـية ،إىل التوصـــية ( )34الـــيت تـــدعو إىل ســـح التحفظـــات علـــى
املا ة ( )9م االتفاقية ،إىل تنقيح القوانن الوطنيـة ملـنح النسـاء العُمانيـات حقوقًـا تـؤ ي إىل
مسا اهت مع الرجال ،فيما تعلق بنقل جنسيتم إىل األطفال املولو م آباء أجانـ  ،إىل
أز اجم األجان  ،حي حتفظ السلطنة على هذه املا ة منعاا م از اج اجلنسـية ،عمـال
مبا أقرّه القانون الد يل بأن قانون اجلنسية م األمو املتر كة ملطلق تصـر املشـر الـداخلي
يف كل لة ،يف األصل حيصل االب على جنسية أبي  ،إال أن بإمكان احلصـول علـى جنسـية
أم يف بع األحوال ،مىت ما توافرت االشتراطات اليت ن عليما قانون اجلنسية يف ذلك.
 - 92قــد أقــر جملـ الــوز اء اســتثناءَ أبنــاءِ العُمانيــات املتز جــات مـ أجان ـ مـ شــرط
احلصــول علــى اجلنســية العُمانيــة لاللتحــا مبؤسســات التعلــيم العــايل مبوجـ ضــوابط معينــة،
حي تم تز د هذه الفئة برسالة مـ زا ة الداخليـة إىل مركـز القبـول املوحـد لتـوفري فـر
االلتحا مبؤسسات التعليم العـايل بالسـلطنة ،كمـا صـد ت يف تشـر األ ل/أكتـوبر 2015
مبوج قرا ز ر الصحة قم ( )2015/135اللحة العالج يف اخلا ج ،حي كان م بـن
احلاالت اليت هك أن تم إ فا املـر للعـالج يف اخلـا ج الوافـد املتـز جن مـ عمانيـات
أبناء العُمانية م ز ج أجن .
 - 93جــاء قــانون اجلنســية العُمانيــة الصــا مبوجـ املرســوم الســلطا قــم ()2014/38
ليُلْ ِغيَ قانون تنظيم اجلنسية العُمانيـة الصـا باملرسـوم السـلطا قـم ( ،)83/3ليؤكـد علـى
أن للمرأة حقًّـا مسـا اا للرجـل مـ حيـ اكتسـا جنسـيتما ،أ االحتفـا هبـا ،أ تغيريهـا،
ن أن تفرض عليما جنسية الز ج ،أ أن تصبح بال جنسية.
 - 94ال وجد أي مييز بن الرجل املرأة فيمـا تعلـق باملواطنـة ،حيـ قضـ املـا ة ()11
م قانون اجلنسية العُمانية ،بأن كل م ُلِد يف عُمان م أ عُما فمو عُما  ،سـواء أكـان
ذكــرا أم أنثــى ،كمــا ال ــؤثر ز اج املــرأة مـ أجــن علــى جنســيتما ،فتظــل حمتفظــة باجلنســية
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العُمانية ،ما مل تقر التنـازل عنـما الكتسـا جنسـية ز جمـا ،فمـي ال جتـرب علـى التنـازل عـ
جنسيتما لالنضـواء حتـ جنسـية ز جمـا ،كمـا ال تفقـد جنسـيتما جملـر ز اجمـا مـ أجـن ،
باإلضافة إىل أنـ حيـق للعُمانيـة الـيت تنازلـ عـ جنسـيتما ،اكتسـب جنسـية الـز ج ،طلـ
استر ا جنسيتما العُمانية ،عرب طل قـدَّم للجمـة املختصـة ،كمـا أن قـانون اجلنسـية العُمانيـة
قـد أجــاز لألجنبيــة ز جـة املــواط العُمــا أ أ ملتـ أ مطلقتـ التقــدمَ بطلـ احلصــول علــى
اجلنسية العُمانية على أن كون ز اجما قد مت مبوافقة مسبقة م زا ة الداخلية.
 - 95أكـــد قـــانون الطفـــل الصـــا مبوجـ ـ املرســـوم الســـلطا قـــم ( )2014/22عـــرب
املا ة ( )10بأن للطفل منذ ال ت احلقَّ يف أن تكون ل جنسية ،تكفل ل الد لةُ التمتـعَ هبـذا
احلق فقًا ألحكام قانون اجلنسية العُمانيـة ،فقـا للحـاالت الـيت حـد هتا لـ املـا ة ( )11مـ
القانون ،اليت يف األصل تتقر فيما اجلنسية تبعاا جلنسية األ (حق الدم) ،عترب عُمانياـا كـل
م ُِلدَ يف عُمان أ خا جما م أ عُما  ،كما عترب عُمانياا م ُِلدَ مـ أم أجنبيـة ،كـان
أبوه عُمانياا بصفة أصـلية ،أصـبح بـال جنسـية ،شـر طة أن كـون ز اج أبو ـ قـد مت باملوافقـة
املسبقة م جمـة االختصـا  ،باإلضـافة إىل أن اجلنسـية تتقـر تبعـا لـألم العُمانيـة يف حـال أن
املولو مل ثب نسب شرعاا أل  ،سواء ُِلدَ يف عُمان أ خا جما ،أ م ُِلدَ مـ أم عُمانيـة،
كان أبوه عُمانياا ،مث أصبح بال جنسية ،أما م ُلِـدَ مـ أبـو جممـولن ،فقـد كفـل القـانون
منح اجلنسية العُمانية إذا ُِلدَ يف عُمان (حق اإلقليم).
 - 9٦كما جيوز مـنح اجلنسـية العُمانيـة للقاصـر لـد املـرأة العُمانيـة مـ ز جمـا األجـن إذا
توافرت في الشر ط اليت أ هتا املـا ة ( )18مـ قـانون اجلنسـية ،مـع العلـم بأنـ تـتم معاملـة
أبناء املواطنة العُمانية املولو يف السلطنة م أ أجن إذا كان العالل الوحيد لوالدتـ سـواء
كان عمل بالقطا اخلا أ رغـ بالعمـل فيـ  ،معاملـة العُمـانين .ـتم تز ـد هـذه الفئـة
برسالة م زا ة الداخلية ،زا ة القو العاملة ،اهليئة العامة لسـجل القـو العاملـة لتـوفري
فر عمل هلم.
 - 97عل امــا بــأن ثــالق الــز اج اجلد ــدة املســجلة لعــام  ،2014لــز اج العُمــانين م ـ غــري
العُمانيات قد بلغ ( )238ثيقة ،عـد العُمانيـات الـاليت تـز ج مـ غـري العُمـانين قـد بلـغ
( )28٦حالة ز اج.
 - 98أجـــاز القـــانون لألجـــن اكتســـا اجلنســـية العُمانيـــة فـــق الشـــر ط الـــيت حـــد هتا
املا ة ( ،)15منما اإلقامة يف سلطنة عُمـان مـدة ال تقـل عـ ( )20عاماـا ،أ ( )15إذا كـان
متز جاا بعُمانية ،على أن كون ز اجمـا قـد مت مبوافقـة مسـبقة مـ اجلمـة املختصـة ،لـ منـما
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لــد ،كمــا جيــوز لألجنبيــة ز جــة العُمــا التقــدم بطل ـ احلصــول علــى اجلنســية العُمانيــة،
إذا انقضى على ز اجمما إقامتما مع مدة ال تقل ع عشرة أعوام.
 - 99فيمــا خي ـ اشــتراط اإلقامــة ملــدة ال تقــل ع ـ ( )15عا امــا حلصــول ز ج العمانيــة
األجن على اجلنسية العُمانية ،فإن هذا الشرط قد ضع للتأكـد مـ اسـتقرا العالقـة الز جيـة
هومتما هبد فع قد شان املرأة أن ال تكون سيلة لتحقيق غا ة يف نف الز ج.

ابعاا  -متابعة تنفيذ موا االتفاقية اجلزء الثال

املوا م ( )14 - 10

املا ة  - 10التعليم
 - 100باإلشــا ة إىل مالحظـــة اللجنـــة ( )35بشـــأن عـــدم تـــوفري التعلـــيم اإللزامـــي اجملـــا
للجميــع ،كــذلك حيــال عــدم تــوافر معلومــات ع ـ معــدالت أســبا توقــف الفتيــات ع ـ
الد اسة يف املراحل التعليمية ،إىل التوصية ( )3٦بشـأن جعـل التعلـيم الزاميـاً متـاح للجميـع
مواصلة بذل اجلمـو لضـمان حصـول النسـاء الفتيـات علـى التعلـيم علـى قـدم املسـا اة مـع
الرجال اختاذ التدابري الالزمة للتصدي للقوال النمطية اجلنسـانية التقليد ـة تقـدمي معلومـات
تفصيلية ال سيما احصاءات مصنفة حس اجلن العمر ع التعليم ،فتجد اإلشا ة هنـا إىل
أن قــانون الطفــل الصــا باملرســوم الســلطا قــم ( )2014/22يف املــا ة ( )3٦أقــر مبجانيــة
التعلــيم يف املــدا س احلكوميــة حــىت إمــام مرحلــة التعلــيم مــا بعــد األساســي ،كــذلك إلزاميــة
التعلــيم حــىت إمــام مرحلــة التعلــيم األساســي ،أ جب ـ املــا ة ذاهتــا علــى يل األمــر مســؤ لية
تســـجيل الطفـــل ،انتظامـ ـ يف املد ســـة ،احليلولـــة ن تَسَـــربِ ِ منـــما ،عاقــ القـــانون يف
املا ة ( )70يلَّ األمر يف حال خمالفة املا ة السابقة.
 - 101جتد اإلشا ة بأن التعليم يف السلطنة متـاح للجميـع تتـوافر فـر متسـا ة للنسـاء
الفتيـــات يف التعلـــيم ،تصـــد زا ة التربيـــة التعلـــيم تقـــا ر إحصـــالية ســـنو ة تصـــنف
اإلحصاءات املتعلقة بـالتعليم حسـ اجلـن العمـر سـواء للطلبـة العمـانين أ غـري العمـانين
كما راعي هذا التصنيف التقا ر الصـا ة عـ املركـز الـوط لإلحصـاء املعلومـات .املرفـق
قــم (  )17وضــح الطلبــة الدا ســن يف املــدا س احلكوميــة حســ اجلــن الصــفو
(أساســي عــام مــا بعــد األساســي) لعــام  2015 /2014املرفــق (  )18وضــح الطلبــة
الدا سن يف املدا س اخلاصة حس اجلن الصفو .
 - 102مل هيز النظام األساسي للد لة (الدستو ) يف السلطنة بن النساء الرجال يف التعلـيم،
تضح ذلك لي فقط فيمـا جـاء يف املـا ة ( )17اخلاصـة باملسـا اة بـن اجلنسـن ،الـيت تعـد
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ما ة أساسية قـاس عليمـا كـل مـا تعلـق بـاحلقو الواجبـات العامـة ،إمنـا أ ضاـا مـ خـالل
املا ة ( )13اخلاصة باملبا ئ الثقافية اليت أكـدت علـى أن التعلـيم كـ أساسـي لتقـدم اجملتمـع
ترعاه الد لـة ،تسـعى لنشـره تعميمـ  ،تـوفر الد لــة التعلـيم العـام ،تعمــل علـى مكافحــة
األمية ،تشجع على إنشاء املدا س املعـاهد اخلـاصـة بإشرا م الد لة.
 - 103نظم السلطنة مبوجـ املرسـوم السـلطا قـم ( )2012/48السياسـة العامـة الـيت
سري عليما التعليم يف السلطنة م خالل إنشاء جمل التعليم للنموض بالتعليم مبختلـف أنواعـ
مراحلـ خمرجاتـ  ،العمــل علــى ضــمان جو تـ  ،ذلــك مبــا تفــق السياســة العامــة للد لــة
خطط التنمية حاجات سو العمل ،حي مل هيز نظام جمل التعليم يف موا ه بن الـذكو
اإلناث .كما أن أتـاح فرصـة الوصـول إىل الد اسـات احلصـول علـى الـد جات العلميـة يف
املؤسســات التعليميــة م ـ مجيــع الفئــات يف املنــاطق الر فيــة احلضــر ة ،تكــون هــذه املســا اة
مكفولة يف مراحل التعليم كافة.
 - 104بينــ املــا ة ( )38مــ قــانون الطفــل األهــدا الــيت ســعى التعلــيم يف الســلطنة
لتحقيقما م بينما ما ن علي البند ( ) م ترسيخ قيم املسا اة بـن األفـرا  ،عـدم التمييـز
بينـمم بسـب الـد أ األصـل أ العـر أ العنصـر أ املركـز االجتمـاعي ،أ أي سـب مـ
أسبا التمييز األخر  .تعمل زا ة التربية التعليم على مراجعة إعدا املناهج الـيت هتـد
املما ات االجتاهـات ،حبيـ تـرتبط مراجعـة تطـو ر املنـاهج بـالتطو ات
إىل غرس املعا
االقتصـــا ة ســـو العمـــل التطـــو العلمـــي الـــتق الثقـــايف ،تســـاهم الكـــوا الوطنيـــة
اخلربات املتواجدة يف تطو ر هذه املناهج ن مييز بن النساء الرجال.
 - 105تشري إحصاءات التعليم العام للعام الد اسـي ( )2015-2014إىل أن عـد املـدا س
احلكوميــة املخصصــة للطالبــات ( )192مد ســة ،عــد ( )511مــدا س مشــتركة م ـ مجلــة
 1 048مد ســة يف الســلطنة ،بلغــ نســبة الطلبــات ( 49.9يف املالــة) ،نســبة املعلمــات
( 71يف املالة).
 - 10٦تتاح للفتـاة املـرأة الفـر نفسـما للوصـول إىل بـرامج التعلـيم املسـتمر ،مبـا يف ذلـك
برامج تعليم الكبا  ،ال سيما تلك اليت هتد إىل تضييق أيِّ فجـوة قالمـة بـن الرجـل املـرأة
يف التعليم ،تبـذل السـلطنة اجلمـو املسـتمرة خلفـ نسـبة األميـة ،فمنـذ بدا ـة عصـر النمضـة
املبا كــة عــام  ،1970ســا ت عمليــة حمــو أميــة الكبــا جنبــا إىل جنـ مــع نشــر التعلــيم بــن
الصــغا  .املرفــق قــم (  )19عــد اإلنــاث الدا ســات بفصــول حمــو األميــة للعــام الد اســي
.2015 /2014
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 - 107م ـ اجلمــو املبذ لــة لــر م الفجــوة يف نســبة األميــة عنــد النســاء مقا نــة بالرجــال
مــا أ لتـ زا ة التربيــة التعلــيم اهتما امــا بالفتيــات ن سـ ( )18ســنة الــاليت جيملـ القــراءة
حمـو األميـة،
الكتابة ،فقد مت استحداث منمج الثقافة العامة م ضم املوا الد اسية لتد
مـا ة املمـا ات احلياتيـة ،كمـا ـتم تقـدمي بـرامج ال صـفية لفصـول حمـو
اشتمل علـى تـد
األمية تنفَّـذ علـى مسـتو احلـي أ القر ـة ،تلعـ مجعيـات املـرأة العُمانيـة املنتشـرة يف بـو
السلطنة ا كبريا يف اإلسمام يف حمو األمية ،ذلك م خالل فتح شـع حمـو األميـة للمـرأة
فيمـا
(سواء اخل اجلمعية أ خا جما) ،اإلشرا على إ ا هتا أ تطو أعضـالما بالتـد
أ مقابل مكافآت شمر ة ،قد أسمم كذلك برنامج القر املتعلمة املدا س املتعا نة يف حمـو
األمية يف القر املستمدفة بالسلطنة.
 - 108تتوفر خدمة التوجي الوفيفي املم جلميـع الطلبـة ذكـو اا إناثًـا مبختلـف حمافظـات
السلطنة ،حي تتم توعية الطالبات مبختلف املسا ات م الصف العاشر حـىت الصـف الثـا
التأهيـل املمـ
عشـر ،مثـل (مسـا التعلـيم العـايل ،مسـا ـا ة األعمـال ،مسـا التـد
بـرامج
التق ) حس إمكانيات قد ات الطالبات الفـر املتاحـة ،كمـا ـتم عقـد
تعر فية للطالبات باملدا س كل عام اسي ،يف هذا اإلطا تم استضافة الدات أعمـال ممـ
املم .
أسَّسْ َ مشا ع بعد إ اء فترة الد اسة مبراكز التد
 - 109كما سبق اإلشا ة إلي يف التقر ر األ يل فال وجد مييـز يف األلعـا الر اضـية فـق
املعــا ري الد ليــة املتبعــة يف هــذا الشــأن ،كمــا ال وجــد مييــز يف عــد املختصــن م ـ املشــرفن
املشرفات ،مجيع تصـاميم املـدا س بالسـلطنة تتـوفر هبـا التجميـزات املالعـ املناسـبة لكـل
لعبة ختص مساحات ملما سة الر اضة حس املقا ي املعتا ة.
 - 110تشــتمل املنــاهج التربو ــة علــى معلومــات تربو ــة حــول الصــحة اإلجنابيــة ،فقــد مت
ختصي حدة كاملة بعنوان التكـاثر منـو اجلـنن يف اإلنسـان يف مـا ة األحيـاء للصـف الثـا
عشر ،اليت تتكـون مـ فصـلن مهـا التكـاثر يف اإلنسـان ،منـو اجلـنن يف اإلنسـان ،مت إ اج
املواضيع املرتبطة بالصحة اإلجنابية كاألمراض املنقولة جنسياا كمرض اإل دز أعراضـ طـر
انتقال الوقا ـة منـ  ،كـذلك األمـراض األخـر كـاهلرب الزهـري السـيالن مـع مسـبباهتا
أعراضما عالجما .مت التطر للتقانات املرتبطة بتكاثر اإلنسان كأطفال األنابي  ،احلقـ
اجملمري للبو ضة الثانو ة ،جتميد األجنة ،احليوانات املنو ة ،نقل األمشـاج إىل قنـاة البـي .
قد ت النظافة الشخصية يف أكثر م موضع يف مناهج العلوم ،كما وجـد أ ضاـا يف مـا ة
املما ات احلياتية.
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 - 111حرص زا ة التربية التعليم كجمة متخصصة بتقدمي اخلدمات التربو ـة التعليميـة
النوعية بتعليم األشخا ذ ي اإلعاقة (العقلية السـمعية البصـر ة) بشـكل عـام ،املـرأة مـ
ضمنمم ،سَعَ ِ الوزا ة لدمج هذه الفئة يف اجملتمع ،ذلك م خـالل إشـراكما يف الفعاليـات
األنشــطة مبختلــف جماالهتــا (الثقافيــة  -االجتماعيــة  -الترفيميــة  -الر اضــية) الــيت تقــام علــى
مستو السلطنة ،على الصعيد الد يل.
 - 112مت تطبيـــق مشــــر للطـــال مـــ ذ ي اإلعاقـــة يف املــــدا س احلكوميـــة ،تشــــري
اإلحصــاءات التعليميــة إىل أن عــد اإلنــاث الطالبــات بلــغ ( )٦00طالبــة يف العــام الد اســي
( ،)2014/2013هــو مــا ٦8شــكل نســبة ( 43يف املالــة) م ـ إمجــايل الطــال يف تلــك
املدا س .املرفق قم (  )20توز ع املدا س الشـع الطـال يف املـدا س احلكوميـة الـيت
تطبق مشر ذ ي اإلعاقة حس اجلن .
 - 113وجـد يف السـلطنة حسـ إحصـاءات  )٦3( 2013مؤسسـة للتعلـيم العـايل ،منـما
( )3٦حكومية ( )27خاصة ،قد بلغ نسبة الناجحـات مـ خرجيـي الـدبلوم العـام للعـام
الد اســـي ( 57.5( )2013/2012يف املالـــة) .ـــن املرفـــق قـــم (  )21أعـــدا الطلبـــة
العمــانين املقبــولن يف مؤسســات التعلــيم العــايل اخــل خــا ج الســلطنة حســ العــام
األكا هي النو .
 - 114اما بالنسبة للجامعات الكليات اخلاصـة ،فقـد بلـغ عـد املقبـولن فيمـا خـالل نفـ
الفتـــرة ( )13 ٦49طالــ طالبـــة ،منـــمم ( )11 193إنـــاث ( )2 45٦ذكـــو  ،حبيـ ـ
تشــكل الطالبــات نســبة ( 82يف املالــة) ممــا شــري بشــكل اضــح إىل ا تفــا نســبة اإلنــاث
امللتحقات بالتعليم العايل ،هذا نطبق أ ضا على املؤسسات احلكومية التعليميـة حيـ تتفـو
نسبة القبول م الطالبات علـى نسـبة الـذكو  ،بلغـ نسـبة االكا هيـات يف جامعـة السـلطان
قابوس ( 43يف املالة) م مجلة االكا هين العمانين.
 - 115يف عــام  ،2011نظــرا لز ــا ة خمرجــات التعلــيم العــام قام ـ زا ة التعلــيم العــايل
بز ا ة البعثـات الداخليـة إىل ( )7 000بعثـة ،البعثـات اخلا جيـة إىل ( )1 500بعثـة ،عـد
( )1 000بعثة للد اسات العليا للجنسن .حي تتاح املنح البعثات بشكل متكافئ لإلنـاث
الــــذكو  ،تبلــــغ نســــبة اإلنــــاث مـــ إمجــــايل الدا ســــن باخلــــا ج لعــــام 2012/2011
( 43.53يف املالــة) ،كمــا بلغــ نســبة اإلنــاث امللتحقــات بــالتعليم العــايل للعــام الد اســي
( 59( )2014/2013يف املالـة) ،تــدل هـذه النسـ علـى ز ــا ة االهتمـام بالتأهيــل العلمــي
العــايل للمــرأة .اجلــد ل قــم (  )22أعــدا الــذكو اإلنــاث الشــاغلن ملقاعــد البعثــات
الداخلية اليت نص عليما التوجيمات السامية بتخصي (  )7 000بعثة اخلية.
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َ ُ - 11٦عــد برنــامج تــد اجملتمــع يف جمــال تقنيــة املعلومــات الــذي أطلــق يف عــام ،2009
جزءاا أساسياا م املبا ة الوطنية للتوعية التـد  ،مـد هـذا املشـر إىل تفعيـل الـتعلم
املستمر لد كافة فئـات اجملتمـع ،تطـو ر قـد اهتم ممـا اهتم يف التعامـل مـع التقنيـة الرقميـة،
التفاعـــل مـــع اخلـــدمات اإللكتر نيـــة ،ذلـــك مـ ـ خـــالل الـــربامج التد بيـــة الـــيت تقـــدمما
(مراكـز اجملتمــع املعرفيــة) للمجتمـع كافــة ،للمــرأة خاصــة .كمـا أن (مراكــز اجملتمــع املعرفيــة)
أحــد أهــم احملــا الــيت أ لتْمــا مبــا ةُ عُمــان الرقميــة اهتما امــا كــبرياا ،ذلــك م ـ أجــل إتاحــة
الفرصة أمام أفـرا اجملتمـع للوصـول إىل آفـا اسـعة يف جمـال تقنيـة املعلومـات ،إضـافة إىل أن
هذه املراكز تعمل على م الفجوة الرقمية بن أفرا اجملتمع.
 - 117تأكيداا للد الذي تقوم ب املرأة يف البناء احلضا ي التنمية املسـتدامة سَـعَ ْ اهليئـة
العامـــة لتقنيـــة املعلومـــات إىل إنشـــاء مراكـــز اجملتمـــع املعرفيـــة للمـــرأة يف خمتلـــف حمافظـــات
التأهيـــل للمـــرأة يف جمـــال تقنيـــة
الســـلطنة هبـــد تـــوفري املعرفـــة الرقميـــة فـــر التـــد
املعلومــات اســتفا منــما عــد ( )3٦ 19٦م ـ النســاء مقابــل ( )19 489م ـ الرجــال منــذ
عام (.)2015-2009
 - 118اسـتكماال ملــا قـوم بـ املركــز الـوط للســالمة املعلوماتيــة هبيئـة تقنيــة املعلومــات يف
مكن املرأة يف جمال التنميـة األسـر ة اإلجيابيـة محا ـة الطفـل مـ خمـاطر اإلنترنـ  ،مت تصـميم
برنامج السـالمة املعلوماتيـة للمـرأة األسـرة هبـد تأهيـل املـرأة العُمانيـة ،إكسـاهبا املمـا ات
األساسية يف جمال األم السيربا مبا تماشى مـع متطلبـات العصـر الرقمـي ،مبـا فيـد األسـرة
اجملتمع.
املا ة  - 11العمل
 - 119باإلشا ة إىل املالحظة اخلتامية ( )37للجنة الد ليـة الـيت تشـري إىل أن مشـا كة املـرأة
يف القوة العاملة متدنية ،تتركز على الفئات العمر ة الشـابة ،التوصـية ( )38اعتمـا اتفـاقييت
العمــل الد ليــة  )1951( 100اخلاصــة بتســا ي األجــو  )1958( 111اخلاصــة بــالتمييز
يف العمل ضمان تطبيق مجيع قوانن العمل ،فتجد اإلشا ة بـأن نسـبة مشـا كة املـرأة خـالل
عــام  ،2014يف القطــا احلكــومي ( 40.5يف املالــة) ،يف القطــا اخلــا ( 23يف املالــة)،
باملقا نة مع العام  ،2010حي كان نسبة النساء يف القطـا احلكـومي ( 37يف املالـة) يف
القطــا اخلــا (.)19.2كمــا جتــد اإلشــا ة إىل أن زا ة القــو العاملــة تــد س بــن قـ
آخر اتفاقيات منظمة العمل الد لية ،تستفيد منما يف تعد ل األنظمـة القـوانن مبـا تماشـى
معا ري العمل الد لية االحتياج الوط .

16-08804

35/53

CEDAW/C/OMN/2-3

 - 120حتر زا ة القو العاملة على القيام بد أساسي لتنظيم سـو العمـل مـ خـالل
التفتي املتابعة املستمرة ملنشآت القطا اخلا للتأكد م التزامما تطبيقما ألحكام قـانون
العمل محا ـةً حلقـو العـاملن ،تتـابع اجلمـات املختصـة الشـكا ي املسـالل العماليـة الفر ـة
اجلماعيــة تقــوم بتســو ة نزاعــات العمــل اســتقبال الشــكا ي حلــما اــا أ إحالتــما إىل
احملاكم يف حال تعذ تسو تما ،كما تقوم بتقدمي خدمات التوعية للعمـال ألصـحا العمـل،
باإلضافة إىل ذلك تقوم بالتأكد م خالل نظـام محا ـة األجـو مـ تسـلُّم العمـال ألجـو هم،
تم فق هذا النظام حتو ل أجو العاملن شمراا إىل حساباهتم الشخصية يف البنو احمللية.
 - 121باإلشــا ة إىل املالحظــة ( )39حــول جمــاالت العمــل الــيت تشــغلما املــرأة (تبيــان هــذا
إحصـــاليا) يف القطـــاعن اخلـــا العـــام ،فتجـــد اإلشـــا ة إىل أن املـــرأة تشـــغل العد ـــد مــ
التخصصات يف العد ـد مـ اجملـاالت ،فخـالل السـنوات الـثالث األخـرية ()2015-2013
حدث تطو نوعيٌّ يف نس مشا كة املرأة يف العمل حي بلغ النسـبة اإلمجاليـة للعُمانيـات
العامالت يف اخلدمة املدنية ( 47يف املالة) لعام  ،2013هي نسـبة تتسـا تقر باـا مـع نسـبة
الرجال ،األمر الذي ُظمِر مد مشا كة املرأة الفاعل يف العمل بناء اجملتمـع العُمـا  .امل رفـق
قم (  )23وضح العمانين حس النشاط االقتصا ي تشر األ ل/أكتوبر .2015
 - 122يف إطا اخلدمات االجتماعية العمالية تم تقدمي التوعية للعـاملن مـ اجلنسـن ففـي
عام  ،2013مت تقدمي ( )329برناجماا توعواا حفافًا على حقو العـاملن ،اسـتفا مـ هـذه
الــربامج ( )2 ٦28عــامال عاملــة ،كمــا تقــوم الــدالرة املختصــة باخلــدمات العماليــة بإ ســال
سالل نصية للتوعية للعمالة الوطنية ،توز ع النشرات التوعو ة التثقيفية باللغات غري العربيـة
للقو العاملة الوافدة.
 - 123تتمتــع املــرأة بــنف فــر التوفيــف إجــراءات التعــين ،حي ـ ــتم اإلعــالن ع ـ
الوفــالف الشــاغرة م ـ قَبــل اجلمــات املختصــة ســواء بالقطــا احلكــومي أ القطــا اخلــا ،
تقدم هلا املواطنون م اجلنسـن ،كمـا تتمتـع حبر ـة اختيا هـا للممنـة ،العمـل الـذي ترغـ
ب  ،احلصول على الفر نفسما يف الترقي األم الوفيفي ،مجيع مزا ا اخلدمـة شـر طما،
املتكـر ،
املمـ املتقـدم التـد
املمـ التـد
إعـا ة التـد
احلق يف تلقِّي التد
كما أن األنظمـة القـوانن ال ميِّـز يف األجـر بـن الرجـل املـرأة ،مبـا يف ذلـك االسـتحقاقات،
املسا اة يف املعاملة.
 - 124كما سبق اإلشا ة قانون العمل ال هيـز بـن اجلنسـن ،بـل أ جـد باباـا خمتصاـا لتشـغيل
األحــداث النســاء ،مشــل البــا حتد ــد مواعيــد العمــل للنســاء ،طبيعــة العمــل ،اإلجــازات
املسـتحقة هلـا يف أثنـاء فتـرة مـا قبـل مـا بعـد الـوال ة مت مـؤخراا إصـدا القـرا الـوزا ي قـم
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( )2011/٦5٦بشــأن األحــول األعمــال املناســبات الــيت جيــوز تشــغيل النســاء فيمــا لــيال،
شر ط التشغيل .ملحق قم (  )4القرا الوزا ي.
 - 125كما حظي املرأة املعاقة باهتمام افر يف فر التوفيف ،فقد مت اختاذ تـدابري خاصـة
لتشغيل املعاقن ،م ضـمنمم املـرأة املعاقـة ،حيـ حـد ت زا ةُ القـو العاملـة الـوزا ات
املعنية بالعمل التوفيف نسبة ( 2يف املالة) الستيعا األشخا ذ ي اإلعاقـة يف املؤسسـات
الشــركات اخلاصــة ،كمــا تقــوم اجلمــات املعنيــة بتحد ــد تعــين نســبة أ عــد حمــد م ـ
الوفــالف هبــد اســتيعاهبم يف الوفــالف الــيت تتــوفر يف املؤسســات احلكوميــة .بلغ ـ نســبة
النســاء العــامالت يف القطــا احلكــومي م ـ ذ ات اإلعاقــة خــالل عــام  8( 2013يف املالــة)
مثانية يف املالة م املوففن العُمانين م ذ ي اإلعاقـة ،كمـا مـنح قـانون الضـمان االجتمـاعي
احلق  -لألشخا ذ ي اإلعاقة م اجلنسن بد ن مييـز  -يف احلصـول علـى معـا الضـمان
االجتماعي.
 - 12٦م املمـم اإلشـا ة هنـا إىل مكـن املـرأة النقابيـة مـ أجـل املطالبـة حبقوقمـا ،ظمـر
ذلــك جلايــا يف ز ــا ة عضــو تما يف اجملــال النقابيــة؛ إذ شــا ك يف عضــو ة اللجــان العماليــة
التمثيليــة ،عضــو ة النقابــات العماليــة ،عضــو ة جمل ـ إ ا ة االحتــا العــام لعمــال الســلطنة،
شــا ك املــرأة العاملــة كــذلك بعــد مـ الــربامج التد بيــة الــيت َّنفــذها االحتــا العــام لعمـال
السلطنة ،بالتعا ن مع بعـ اجلمـات الد ليـة .مـ هـذه الـربامج الربنـامج التـد للنقابـات
العماليــة بالتعــا ن مــع منظمــة العمــل الد ليــة ،الــذي بــدأ تنفيــذه م ـ ( 2010إىل منتصــف
 .)2015كز هذا الربنـامج علـى مفمـوم احلركـة النقابيـة ،معـا ري العمـل الد ليـة ،العمـل
احلــوا يف
الاللــق ،احلــوا االجتمــاعي ،املفا ضــة اجلماعيــة ،العوملــة انعكاســاهتا،
مواجمة تأثرياهتا ،العمل الاللق املسـا اة بـن اجلنسـن يف العمـل النقـاي ،اإلعـالم تقنيـات
االتصــال الفعــال النقــاي ،آفــا التعــا ن بــن أطــرا اإلنتــاج الثالثــة ،العوملــة االقتصــا ة،
تأثريهــا علــى األجــو  .قــد شــا فيمــا عــد ( )338ثالمثالــة مثانيــة ثالثــن مـ النقــابين
نقـاي
النقابيات ،العاملن العامالت ،كمـا مت إ فـا عـد مـ النقابيـات يف بـرامج تـد
خا ج السلطنة.
 - 127أما يف جمـال التـد  ،فلقـد حظيـ املـرأة بفـر تد بيـة عد ـدة سـواء يف اجلانـ
التخصصي أ اإل ا ي ا يف جان تنمية الذات  .سواءا كان ذلك اخـل أ خـا ج السـلطنة
بلـــغ إمجاليمـــا منـــذ عـــام  )38 281( 2000فرصـــة تد بيـــة .املرفـــق قـــم (  )24وضـــح
الد ات التد بية اخل السلطنة ملوففي اخلدمة املدنية خالل الفترة مـ عـام  2000إىل
عام .2013
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 - 128نَــ َّ قـــانون التأمينـــات االجتماعيـــة الصـــا باملرســـوم الســـلطا قـــم ()91/72
تعد التـ علــى نــوعن مـ معاشــات التقاعــد ،بــط شــرط االســتحقا بشــرط السـ لكــل
سـَتحَق ببلــو الس ـ القانونيـــــة ،مــدة اشــترا موجب ـ
منــمما ،فبالنســبة ملعــا الشــيخوخة ُ ْ
الستحقا هذا النو م املعاشات ،يف هذه احلالة تقل السـ القانونيـة للمـرأة مبقـدا مخـ
سنوات ع الرجل ،أي ببلـو سـ ( )55سـنة ،فضـال عـ ذلـك فـإن مـدة االشـترا للمـرأة
تقل كذلك مخ سنوات ع الرجل ،أي ( )50سنة؛ حي إن املرأة كفـي أن كـون لـد ما
مدة اشترا عشر سنوات فقط ،بينما الرجل ال بد أن تبلغ مـدة اشـتراك ( )15مخـ عشـرة
ســنة ،بالنســبة ملعــا الشــيخوخة (املبكــر) صــر ببلــو س ـ ( )45ســنة ،مبــدة اشــترا
ال تقل ع عشر سنة بالنسبة للرجل ،مخ عشرة سنة بالنسبة للمرأة.
 - 129مبوج املرسوم السلطا قم ( )2013/44مت إصدا نظام التأمينـات االجتماعيـة
على العمانين العاملن حلسـاهبم اخلـا مـ يف حكممـم حبيـ صـد ز ـر القـو العاملـة
اللوالح القرا ات الالزمة شمل العاملن حلساهبم اخلا مـ يف حكممـم اخـل السـلطنة
أ خا جما.
 - 130أما بالنسبة للحق يف الرات التقاعدي بن الرجل املرأة فقد مت بيان سـلفًا ،معـا
الوفـاة املسـتحق للمـؤم عليـ (املتـوفَّى) نتقـل بكاملـ إىل الو ثـة املسـتحقن ،فـق الشــر ط،
األنصبة املذكو ة للفئات اآلتية:
 الفئـــة األ ىل :األبنـــاء البنـــات كـــون النصـــي نصـــف املعـــا املســـتحق ،قســـمبالتســا ي إذا كــانوا أكثــر م ـ احــد ،أمــا فيمــا تعلــق بشــر ط االســتحقا فــاالب
ستحق النصي بشرط أال كون قد جتا ز س الثانيـة العشـر  ،تُسـتثنَى حالتـان؛
األ ىل :مَ ْ ثب عجزه عـ الكسـ  ،الثانيـة :املقيـد يف إحـد مراحـل التعلـيم الـيت
ال تتجــا ز مرحلــة التعلــيم اجلــامعي ،بشــرط أال جيــا ز س ـ السا ســة العشــر .
أما فيما تعلق بشر ط االبنة الستحقا نصي م املعا فأن تكون غري متز جـة،
سواء أكان آنسة أم مطلقة أم مترملة.
 الفئـــة الثانيـــة :األ ملـــة أ األ امـــل ،تســـتحق بـــع املعـــابينم بالتسا ي.

إن تعـــد ْنَ ،ـــوز

 الفئـة الثالثـة :األ األم اإلخـوة األخـوات كـون نصـيبمم بـع املعـا املسـتحق،ُقسَّم بينمم بالتسا ي إذا كانوا أكثر م احـد ،فـاأل شـر ط اسـتحقاق للمعـا
هي شر ط االب ذاهتا ،باإلضافة إىل شما ة اعتما ع أخي املتوفَّى ،كذلك األخـ
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تأخــذ احلكــم ذات ـ لالبنــة يف شــر ط االســتحقا  ،باإلضــافة إىل شــما ة اعتمــا ع ـ
أخيما املتوىف.
املا ة  - 12الصحة
خدمات الصحة االجنابية
 - 131مل هيِّ ِز النظام األساسي يف السلطنة بن النساء الرجال يف احلقو الواجبات العامـة
مبــا يف ذلــك حــق االنتفــا باخلــدمات الصــحية ،تضــح ذلــك لــي فقــط فيمــا جــاء يف املــا ة
( )17اخلاصة باملسا اة بـن اجلنسـن ،إمنـا أكـدت املـا ة ( )12اخلاصـة باملبـا ئ االجتماعيـة
كــذلك علــى أن” :تُعَن ـى الد لــة بالصــحة العامــة ،بوســالل الوقا ــة العــالج م ـ األمــراض
األ بئـــة ،تسعــــى لتوفيــــر الرعا ـــــة الصحيــــة لكــــل مواطــــ  ،تشجــــــع علـــى إنشـــــاء
العــالج اخلاصــة بــإشرا مـ الد لـة ،فقــا للقواعـد
املستـشفيـات ،املستوصفـات،
اليت حيد ها القـانون ،كما تعمل على احملافظة على البيئة محا تما منع التـلوث عنما“ ،حيـق
للمرأة االستفا ة م كافة اخلدمات الصحية ن احلصول على موافقـة يف األمـر سـواء كـان
أ أ ز ج هلا احلق يف التوقيع علـى إجـراء أي مـ التـدخالت اجلراحيـة أ غريهـا لنفسـما،
شترط فقط موافقة الز ج يف حالة إجراء عمليـة بـط األنابيـ أ استئصـال الـرحم .مرفـق
قم (  )25معدل املواليد اخلام معدل اخلصوبة الكلي يف الفترة .2014 - 2011
 - 132كفل قانون الطفل يف الفقرة ( )5م املـا ة ( )15ضـر ة أن تتخـذ أجمـزة الد لـة
كافة التدابري اإلجراءات الوقالية العالجية الالزمة لتقدمي الرعا ـة الصـحية املناسـبة لألممـات
قبل الوال ة بعدها.
 - 133قام ـ زا ة الصــحة مبشــا كة عــد م ـ اجلمــات ذات الصــلة بوضــع خطــة طو لــة
املــد للنظــام الصــحي يف الســلطنة حــىت عــام  ، 2050مت إعــدا اســة اســتراتيجية خاصــة
بصحة املرأة الطفل ،تضمن الربامج املؤشـرات التحـد ات احلاليـة ،بنـاءا عليمـا مت إعـدا
ة حياهتا ،تضمن ثالثة أهدا  ،هي :القضـاء
استراتيجية خاصة بصحة املرأة على مد
على فيات األممات حد ثي الوال ة اليت هك تفا مـا ،حتسـن جـو ة اخلـدمات الصـحية،
إجيا بيئة معززة لصحة النساء األطفال .كمـا قامـ زا ة الصـحة يف عـام  2014بإعـدا
ليل للد اسات األحباث ذات األ لو ة ،الذي تضـم فصـال خاصاـا بصـحة املـرأة الطفـل،
مت إعدا مسو ة لقانون الصحة العامة وجد ب فصل ع صحة األم الطفل.
 - 134باإلشــا ة إىل مالحظــة اللجنــة ( )40بشــأن أن أقــل م ـ نصــف النســاء املتز جــات
( 41.4يف املالـة) يف الفئــة العمر ـة مــا بـن ( )49 15عا امــا سـتخدم ســالل منـع احلمــل
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العصر ة ،حـاالت اإلجمـاض السـر ة الـيت غالباـا مـا تـؤ ي إىل تعقيـدات خطـرية علـى صـحة
املرأة ،التوصية العامة ( )41ملواصلة اجلمو لز ا ة نسبة احلصـول علـى خـدمات منـع احلمـل
التثقيــف التوعيــة بأمهيــة اســتخدام موانــع احلمــل خمــاطر اإلجمــاض غــري املــأمون ،فتجــد
اإلشــا ة إىل أنـ فيمــا تعلــق خبــدمات املباعــدة بــن الــوال ات فــان زا ة الصــحة تقــوم بتــوفري
خدمات املشو ة األ ليـة الثانو ـة يف مراكـز الرعا ـة الصـحية األ ليـة جلميـع النسـاء الراغبـات
باســتخدام ســالل املباعــدة بــن الــوال ات يف عيــا ات متخصصــة هلــذا الغــرض ،تتعــد هــذه
الوسالل اليت توفرها زا ة الصحة ،فمنا احلبو أحا ة ثنالية اهلرمـون ،اإلبـر ،اللولـ ،
الواقي الذكري .قـد اعتمـدت زا ة الصـحة سـيلة الغرسـة كإحـد سـالل املباعـدة بـن
الوال ات طو لة األمد اليت سيتم البدء بتقدهما يف مؤسسات الرعا ـة الصـحية األ ليـة يف عـام
مد بن طنين مد بن أساسين لتقـدمي اخلدمـة ،كمـا
 .201٦هلذا الغرض فقد مت تد
مت إصــدا ليــل العمــل الــدليل التــد اخلــا هبــذه اخلدمــة .أمــا بالنســبة ملوانــع احلمــل يف
الطوا ئ فلقد مت إضافتما للنسخة احملدثة لدليل العمـل لربنـامج املباعـدة بـن الـوال ات .مرفـق
قــم (  )2٦معــدل اإلجمــاض خــالل الســنوات (  )2014 - 2011املرفــق قــم ( )27
نسبة النساء املستخدمات لوسالل املباعدة.
 - 135بالنسبة لربامج التوعية بشأن املباعدة ما بن الوال ات ،تنفَّذ سنو ا محـالت يف مجيـع
حمافظــات الســلطنة لتوعيــة اجملتمــع مبفمــوم املباعــدة فوالــدها لصــحة الطفــل األم األســرة
اجملتمع .تم تنفيذ العد د م هذه النشاطات م خالل املثقفات الصحيات مجاعات عـم
صحة اجملتمع .كما مت تضمن الصحة االجنابية يف املنـاهج الد اسـية ”كتـا حقـالق احليـاة“،
العمل التوعو ة هبا .يف عام  ، 2014مت تدشن مسـابقة لتعز ـز
تعميم عقد الند ات
برنامج املباعدة بن الوال ات ليتم تفعيلما سنو ا.
 - 13٦ملعرفة العوامل اليت تـؤثر يف اسـتخدام خـدمات املباعـدة فقـد مت تنفيـذ اسـة نوعيـة
اجتاهات مما سات اجملتمع حول سالل املباعدة بن الـوال ات بالتعـا ن مـع منظمـة
ملعا
الصـــــحة العامليـــــة صـــــند األمـــــم املتحـــــدة للســـــكان .مـــــ  23آ /أغســـــط إىل
 19أ لول/ســبتمرب  ،2015ستســمم نتــالج الد اســة يف حتســن جــو ة اخلــدمات املقدمــة.
ضــم اخلطــة املشــتركة مــع منظمــة الصــحة العامليــة لعــامي ( )2017-201٦فقــد مت إ اج
ضع خطة إعالمية متعد ة القطاعات للمباعدة بن الوال ات.
 - 137أما فيما تعلـق مبسـألة االجمـاض فتشـري املـا ة ( )11مـ قـانون مزا لـة ممنـة الطـ
البشري إىل أن ال جيوز للطبي اختاذ أي إجراء ؤ ي إىل إجماض امرأة حامل ،كمـا ال جيـوز
ل إجراء اإلجماض إال عندما تكـون هنـا أسـبا طبيـة تسـتوج ذلـك ،تقـر ه جلنـة طبيـة
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متخصصة ،يف هذه احلالة تعن أن قوم بإجراء العملية أخصالي يف أمـراض النسـاء الـوال ة
كلما كان ذلك ممكنا؛ لذا فان اإلجماض مسموح ب حالياا يف حالـة جـو خطـر علـى حيـاة
األم ،جــا النقـــا ُ علــى جـــوازه يف حالـــة جــو تشـــوهات خِلْقيـــة يف اجلــنن الـــيت جتعـــل
حيات صعبة.
 - 138ــتم تقــدمي اخلــدمات الصــحية املتعلقــة باحلمــل الــوال ة النفــاس يف خمتلــف أحنــاء
الســلطنة م ـ خــالل مؤسســات الرعا ــة الصــحية باجملــان ،للنســاء العُمانيــات الر فيــات مثــل
النساء يف املدن ،تتحمل الد لة نفقات النقـل للمـواطنن الـذ سـكنون يف املنـاطق البعيـدة.
قد بلغ إمجايل عد املراكز الصـحية ( )180مركـزاا بنما ـة عـام  ،2014باإلضـافة إىل ()23
جممعاا صحياا .كمـا مت تز ـد عـد مـ املراكـز الصـحية يف القـر البعيـدة بأسـرة للـوال ة بلـغ
عــد ها ( )72مرك ـزاا بنما ــة عــام  .2014تقــدم خــدمات التوليــد يف هــذه املراكــز م ـ قبــل
قــابالت .ــبن املرفــق قــم (  )28عــد املتــر ات اجلــد علــى عيــا ات املباعــدة بــن
الوال ات ( .)2014 - 2011
 - 139كمــا ــتم تقــدمي اخلــدمات الصــحية للنســاء غــري العُمانيــات املتز جــات بعُمــانين
باجملان ،تتكفل الد لة بعالج غري العُمانيات العامالت يف القطا احلكومي ،أما العـامالت يف
القطا اخلا فيتكفل صاح العمل بنفقات العالج م خالل التامن الصحي.
 - 140تشـري اإلحصـاءات إىل التطـو امللحـو يف املؤشـرات الصـحية للمـرأة حيـ ا تفـع
توقع احلياة لإلناث إىل ( )78.5عـام  ،2014مقابـل ( )74.8للـذكو  ،كمـا اخنفـ معـدل
فيات األممات إىل ( )18.3لكل ( )100 000مولـو حـي عـام  ،2014اخنفضـ نسـبة
فقـر الـدم لـد احلوامـل املســجالت مـ ( 27.9يف املالـة) عـام  2010إىل ( 24.8يف املالــة)
عام  2014مقا نة ( )2٦.4يف عام  ،2010كما حافظ السـلطنة علـى نسـبة تغطيـة عاليـة
بالرعا ة الصحية للمـرأة يف فتـرة احلمـل ،الـيت بلغـ ( 99يف املالـة) ،نسـبة الـوال ات حتـ
إشرا ط ( 99يف املالة) .بلغ نسبة تغطية فح اإل دز/العوز املناعي املكتسـ للنسـاء
أثنــاء احلمــل ( 98يف املالــة) يف عــام  .2014مرفــق قــم (  )29وضــح توقــع احليــاة عنــد
الوال ة حس النو م عام .2014 - 2011
اخلدمات الصحية للنساء ذ ات االعاقة
 - 141إن قانون عا ـة تأهيـل املعـاقن الصـا باملرسـوم السـلطا قـم ( )2008/٦3قـد
كفــل يف املــا ة ( )5احلقــو الصــحية للمعــاقن ،حبي ـ تمتعــون بالرعا ــة الصــحية الوقاليــة
العالجيــة الــيت تقــدمما الد لــة ،مبــا فيمــا األجمــزة التأهيليــة التعو ضــية الــيت تســاعدهم علــى
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غريها ،على ضوء ذلك مت تشكيل اللجنة الوطنية لرعا ـة
احلركة التنقل التعليم التد
املعــاقن ،الــيت انبثــق منــما تشــكيل جلنــة اخليــة اخــل زا ة الصــحة .تقــوم زا ة الصــحة
بتقدمي خدمات قالية م أجل القضاء على عد مـ األمـراض الـيت تسـب اإلعاقـة كـأمراض
اجلماز العصـ  ،قصـو الغـدة الد قيـة بـدعم املـوا الغذاليـة حبمـ الفوليـك اليـو  ،تعتـرب
السلطنة م الد ل الرالدة يف القضاء على مرض شلل األطفال ،حيـ مل تسـجَّل إصـابات بـ
منذ عام  ،1994ال تفا نسبة التطعيم ضده لتبلغ ( 99يف املالـة) تسـعة تسـعن باملالـة عـام
 .2010هبــد التقليــل م ـ تشــوهات اجلمــاز العص ـ لألجنــة ــتم تقــدمي مح ـ الفوليــك
للحوامــل ،عمــل األشــعة فــو الصــوتية للحوامــل؛ للكشــف املبكــر عـ التشــوهات اخللقيــة،
فح حد ثي الوال ة ،م خالل برنامج الصحة املد سية تم إجراء فح النظـر السـمع
الفح اإلكلينيكي جلميع أجمزة اجلسم تقييم النطـق احلالـة العقليـة عامـة لطلبـة املـدا س
منذ الصف األ ل .باإلضافة للخدمات الصحية اخلاصة باألشخا ذ ي اإلعاقة ،ـتم تقـدمي
اخلدمات الصـحية األخـر للمعـاقن مـ ذكـر أ أنثـى علـى حـد سـواء مثـل األشـخا غـري
املعاقن .مؤخراا قام زا ة الصحة بإعدا اسة استراتيجية للخدمات الصـحية للمعـاقن،
بنـاء عليمــا مت إعــدا خطــة اســتراتيجية ( ،)2050-2015كمــا قامـ بإنشــاء قســم خــا
لرعا ة املعاقن.
 - 142حــد ثًا مت إنشــاء حــدة اجللطــات الدماغيــة باملستشــفى الســلطا يف شــباط/فربا ر
عام  ،2013هبد إعا ة تأهيل املصابن باجللطات الدماغيـة .تتـوفر خـدمات تقـومي العظـام
تركي األطرا الصـناعية ،كمـا تتـوفر خـدمات التأهيـل كـالعالج الطبيعـي عـالج النطـق
اللغة يف معظم املستشفيات املرجعية باحملافظات.
 - 143تقــوم زا ة التنميــة االجتماعيــة مــ خــالل ا األمــان برعا ــة تأهيــل األطفــال
شد دي اإلعاقة مـ اجلنسـن فـق برنـامج متخصـ  ،تقـدم مراكـز الوفـاء لتأهيـل األطفـال
املعــاقن اجلمعيــات األهليــة خــدمات التأهيــل يف جمــال النطــق العــالج الطبيعــي العــالج
الوفيفي ،أصد ت الوزا ة الاللحة التنظيمية لصر األجمزة التعو ضـية الوسـالل املسـاعدة
بالقرا الوزا ي قم (.)2014/235
احلد م أضرا املخد ات املؤثرات العقلية
 - 144مت إنشــاء اللجنـــة الوطنيــة لشـــؤ ن املخــد ات املـــؤثرات العقليــة بـــالقرا الـــوزا ي
قم ( )1999/17تقوم هذه اللجنة بإعدا خطة سنو ة تم تنفيذها مبشا كة مجيـع اجلمـات
املعنية ،تتضم العد د م الربامج التوعو ة .قد بـدأ العمـل برصـد حـاالت اإل مـان بشـكل
منتظم منذ موز /ولي  2004يف السجل الوط لإل مان.
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 - 145قـد أشــمرت مجعيـة احليــاة األهليـة يف عــام 2009؛ هبـد إشــرا اجملتمـع يف ضــع
اخلطــط الــربامج للحــد م ـ مشــكلة اإل مــان ،كــذلك تــوفري الرعا ــة النفســية االجتماعيــة
الصـــحية للمـــدمنن أســـرهم ،مســـاعدهتم جممـــم يف اجملتمـــع بشـــكل إجيـــاي فعَّـــال.
كما شن زا ة التنمية االجتماعية يف نيسان/أبر ل  ،2014برنـامج تكيـف لتقـدمي الرعا ـة
الالحقة للحاالت املتعافية م اإل مان؛ هبد إعـا ة تلـك احلـاالت إىل ضـعما الطبيعـي ،مـ
خالل ما قدم هلا م برامج عالية تنمو ة تأهيلية ،جعلما تتكيـف يف حميطمـا االجتمـاعي
األســــري ،قامـــ زا ة التنميــــة االجتماعيــــة بتــــد فر ــــق متخصـــ للتعامــــل مــــع
هذه احلاالت.
 - 14٦بلغ نسبة النساء املتعاطيات للمخد ات ( 1يف املالـة) مـ احلـاالت املسـجلة ،ـتم
تقدمي العالج للمتعاطن حالياا يف مستشفى املسرة ،كما مت افتتـاح مركـز لبيـوت التعـايف بسـعة
( )50سر راا يف بدا ة عام  ،2015لتقدمي خـدمات التأهيـل إعـا ة الـدمج للمرضـى املتعـافن
م اإل مان ملدة ستة أشمر .وجد حاليا يف هذه البيوت ( )18مر .
املرأة املسنة
 - 147تم تقدمي برنـامج عا ـة املسـنن بالتعـا ن بـن زا يت الصـحة ،التنميـة االجتماعيـة
منذ عام  ،2011قدم هذا الربنامج حالياا يف معظم مؤسسات الرعا ة الصحية األ لية ،علـى
مستو مجيع احملافظات م خالل تـوفري عيـا ة خاصـة ،فر ـق طـ مـد َّ يف كـل مؤسسـة
صحية ُعنَي بتقدمي اخلدمات الشاملة لفئة كبا الس ( ٦0سنة فأكثر) ،تضم توفري األ لـة
الالزمة ،تقدمي التقييم الشامل للمسنن م خـالل امللـف املُعَـدِّ مسـبقا (ملـف التقيـيم الشـامل
للمســنن)؛ مـ مث إعــا ة التقيــيم كــل ( )٦أشــمر باإلضــافة إىل تعبئــة اســتما ة مقيــاس تقيــيم
الوضع االجتماعي االقتصا ي البيئـي ،حيـ قـوم الفر ـق املشـتر بـن الـوزا تن بالز ـا ة
املزنلية الد ة لتقييم الوضع لكبري الس  ،توفري اخلدمات الصـحية االجتماعيـة ،املتطلبـات
األساسية م كراس متحركةَ ،أسِرَّةٍ طبية غريها.
 - 148تقدم زا ة التنميـة االجتماعيـة خـدمات هلـذه الفئـة بـدا الرعا ـة االجتماعيـة ،هـي
خمصصــة للمســنن الــذ لــي لــد مم َمـ ْ تــوىل عا تــمم ،ــتم تقــدمي كافــة اخلــدمات هلــم،
مت مبوج القرا الوزا ي ( )2015/51إنشـاء الـرة شـؤ ن املسـنن الـيت تُعنَـى هبـم تعـزز
هــم مكانتــمم يف اجملتمــع مكنــمم مــ املشــا كة يف احليــاة العامــة اجتماعياــا سياســياا
اقتصــا اا ،تعمــل علــى تعز ــز الشــراكة التكامــل بــن كافــة القطاعــات احلكوميــة األهليــة
ُأسَرِ املسنن.
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املا ة  - 13املنافع االقتصا ة االجتماعية
 - 149مبوجـ النظــام األساســي للد لــة تضــمن املــا ة ( )12مـ املبــا ئ االجتماعيــة أن:
”العدل املسا اة تكافـؤ الفر بـن العُمـانين عامـات للمجتمـع تكــفلما الد لـة ،تكفـل
الد لة للمواط أسرت املعونة يف حالة الطوا ئ املرض العجـز الشيخـوخــة ،فقــاا لنظــام
الضمان االجتماعي ،تعمل على تضام اجملتمع يف حتمل األعباء النامجة ع الكـوا ث احملـ
العامة“ ،م هـذا املنطلـق تعمـل حكومـة السـلطنة مـ خـالل الـوزا ات املؤسسـات املعنيَّـة
على توفري الرعا ة االجتماعية االقتصا ة لكافة شرالح اجملتمع.
 - 150تكفــــل الد لــــة للمــــواط أســــرت املعونــــة يف حالــــة الطــــوا ئ املــــرض العجــــز
الشيخوخة ،فقا لنظام الضـمان االجتمـاعي ،تعمـل علـى تضـام اجملتمـع يف حتمـل األعبـاء
النامجة ع الكوا ث احمل العامة.
احلق يف االستحقاقات األسر ة
 - 151سبق اإلشا ة يف التقر ر األ يل إىل أن االستحقاقات األسر ة يف السـلطنة تقـدم مـ
خـــالل جمـــات متعـــد ة ،فمنـــا معـــا الضـــمان االجتمـــاعي الـــذي تقدمـ ـ زا ة التنميـــة
االجتماعية لشرالح حمـد ة مـ اجملتمـع ،فمنـذ عـام  ،2011قامـ الـوزا ة باختـاذ اإلجـراءات
الالزمة لتنفيذ األ امر السـامية لسـلطان الـبال الصـا ة يف  13آذا /مـا س  ،2011مبضـاعفة
قيمــة معـــا الضــمان االجتمـــاعي ( 100يف املالـــة) مالــة يف املالـــة ،اعتبــا اا مــ  1نيســـان/
أبر ل  ،2011حيـ أصـبح املعـا للحالـة الفر ـة ( )80مثـانن ـاال عُمانياـا ،أصـبح احلـد
األعلــى لألســرة ( )2٦4مــالتن أ بعــة ســتن ــا ًال عُمانياــا .الشــك أن تعــد ل جــد ل
معاشات الضمان االجتماعي كان ل األثر اإلجياي علـى املسـتفيد خاصـة املـرأة الـيت تنـد ج
حت هذه الفئة مثـل املطلقـة األ ملـة ،أ األسـرة املمجـو ة ،أ أسـرة السـجن أ غريهـا مـ
الفئــات األخــر  .كمــا أن للمــرأة احلــق يف احلصــول علــى املعاشــات التقاعد ــة م ـ صــنا ق
احلكومــة للموففــات يف اخلدمــة املدنيــة ،م ـ التأمينــات االجتماعيــة للعــامالت يف القطــا
اخلا .
احلق يف احلصول على القر ض املصرفية غريها
 - 152ال تفر اخلدمات املصرفية بن الـذكو اإلنـاث ،منـما احلصـول علـى التسـميالت
القــر ض ،ســواءا كان ـ شخصــية أ كان ـ للمشــا ع ،هــذا األمــر قــد أكــد علي ـ قــانون
املعــامالت املدنيــة الصــا باملرســوم الســلطا قــم ( )2013/29الــذي مــنح املــرأة أهليــة
متسا ة فيما تصل بسالر التصرفات املدنيـة منـما احلـق يف احلصـول علـى القـر ض املصـرفية
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الرهــون العقا ــة ،إذ نظمـ املــا ة ( )49٦احلــق يف احلصــول علــى القــر ض مبــا ســا ي يف
األهليــة ملما ســة هــذا احلــق بــن الرجــل املــرأة ،كمــا نظــم قــانون التجــا ة الصــا باملرســوم
السلطا قم ( )90/55حق األفرا يف مما سة العمل التجا ي ن مييز بـن الـذكر األنثـى
كما بين املا ة ( )79مـا ليمـا األحكـام املتصـلة بـالقر ض التجا ـة ن مييـز بـن الـذكر
األنثــى ،عـــال ة علـــى ذلــك فقـــد بـــن القــانون املصـــريف الصـــا باملرســوم الســـلطا قـــم
( )2000/114نشــاط املصــا يف مما ســة عمليــة اإلقــراض ن أن تــيح هلــا التمييــز بــن
الرجل املرأة.
احلق يف املشا كة يف األنشطة التر حيية األلعا

الر اضية

 - 153عمل السلطنة على توفري فر املشا كة يف األنشـطة التر حييـة األلعـا الر اضـية
مجيع جوان احلياة الثقافية لكافة السكان منمم النساء ،فقد أنشئ الرة الر اضة النسـالية
التابعة لوزا ة الشـؤ ن الر اضـية ،هتـتم بكافـة الـربامج األنشـطة الر اضـية املاللمـة للفتيـات،
عــال ة علــى ذلــك فــإن قــانون اهليئــات اخلاصــة العاملــة يف اجملــال الر اضــي الصــا باملرســوم
السلطا قم ( )2007/81قد ن على أحقية املرأة يف إنشـاء األند ـة الر اضـية االحتـا ات
الر اضــية عــال ة علــى أحقيتــما يف املشــا كة يف إ ا ة األند ــة االحتــا ات الر اضــية اللجنــة
األ ملبية العمانية مـ خـالل عضـو تما يف جملـ إ ا ة هـذه اهليئـات ،األمـر الـذي تـيح للمـرأة
تشكيل هذه اهليئات الر اضية اخلاصة املشـا كة يف إ ا هتـا مما سـة األنشـطة الـيت تنشـأ هـذه
اهليئــات ملما ســتما ،لقــد أمثــر هــذا احلــق يف مشــا كة املــرأة يف فــو الســلطنة املشــا كة يف
األلعا األ ملبية عال ة على مشا كتما يف األلعا النسالية اخل السلطنة خا جمـا ،ذلـك
كل تنفيـذاً ألحكـام املـا ة ( )53مـ قـانون اهليئـات اخلاصـة العاملـة يف اجملـال الر اضـي الـيت
نص علـى أن مـ اختصاصـات اللجنـة األ ملبيـة العمانيـة التشـجيع اجلـا بالوسـالل السـبل
املناسبة لتطو ر مشا كة املرأة يف األنشطة الر اضية على كافة املستو ات حمليا ليا.
 - 154كما أن للمرأة م ذ ي االعاقة بـرامج خاصـة هلـا يف اجملـال الر اضـي التر حيـي مـ
خالل ما تقـوم بـ مـ جمـو جلنـة البا الومبيـة جلنـة األ ملبيـا اخلـا (مجعيـة األمـل لـذ ي
اإلعاقـــة الذهنيـــة) باإلضـــافة إىل األنشـــطة الر اضـــية يف مـــدا س التربيـــة اخلاصـــة فصـــول
الدمج التربوي.
 - 155كما توجد مسا اة بن الرجل املرأة يف احلصول علـى احلصـ الر اضـية يف التعلـيم
العــام جبميــع املــدا س احلكوميــة اخلاصــة ،للمــرأة حقــو مســا ة للرجــل يف االشــترا يف
األنشطة الثقافية التر حيية الر اضية كما هو موضح يف امل رفق قم ( .)30
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الفتيـات بتــوفري صـاالت اضــية
 - 15٦قامـ اجلمـات احلكوميــة بتـوفري أمــاك تـد
باجملمعــات الر اضــية ،باملــدا س ،كــذلك وجــد منتســبات لــد األند ــة الر اضــية .فقــا
الستطال الرأي الذي قام ب املركز الوط لإلحصـاء حـول مما سـة املـواط العمـا للر اضـة
الذي مت يف آذا /ما س  ،2015أشا ت نتالج إىل أن نسبة ( 9يف املالة) م النسـاء يف العينـة
ها س األنشطة الر اضية م خالل املؤسسات الر اضـية .لتطـو ر الر اضـة النسـالية مت عمـل
استراتيجية للر اضة تشتمل علـى الر اضـة النسـالية ،مت تقـدمي حماضـرات تثقيفيـة للحـ علـى
عمل للتحكيم يف األلعـا الر اضـية ،تنفيـذ أ ـام ترفيميـة
املشا كة باملسابقات ،عمل
اضية ،إقامة ي اضي بن الفتيات يف احملافظات.
 - 157تقوم مجعيات املرأة العُمانيـة املنتشـرة يف مجيـع أحنـاء السـلطنة بتقـدمي أنشـطة تثقيفيـة
تر حييــة للمــرأة .تــد س زا ة التنميــة االجتماعيــة ،بالتعــا ن مــع مجعيــات املــرأة العُمانيــة
املنتشرة يف كل احملافظات يف السلطنة إنشاء مراكز لألنشطة (النسالية) حي تتيحمـا مجعيـات
املرأة ،تكون مسامهة النساء فيما مز ة.
املا ة  - 14املرأة الر فية
 - 158تستفيد النساء الر فيات بشكل متسا مـع الرجـل مـع النسـاء يف احلضـر مـ بـرامج
الضمان االجتماعي فكـل مـواط  ،ذكـراا كـان أ أنثـى ،مقيماـا كـان باملد نـة أ بـالر ف ،مـ
حق ـ االســتفا ة م ـ مجيــع اخلــدمات املقدمــة م ـ زا ة التنميــة االجتماعيــة ،أ م ـ اجلمــات
احلكوميــة األخــر  ،أ م ـ القطــا اخلــا بــد ن أي مييــز بــن الــذكر األنثــى ،أ مكــان
اإلقامة ،ذلك إذا انطبق علي شر ط املساعدة مبوج القانون.
 - 159حرص السلطنة على االهتمام بأ ضا املـرأة الر فيـة ،عملـ علـى عـم أ ا هـا
املختلفــة مبــا يف ذلــك عملــما يف قطاعــات االقتصــا غــري النقد ــة ،حي ـ حيتس ـ عمــل املــرأة
الر فية يف الناتج القومي يف حالـة جـو أ اسـتخراج السـجالت التجا ـة تـراخي البلد ـة
بطاقــات احليــازة الز اعيــة اخلاصــة مبشــا ع املــرأة الر فيــة .يف حالــة اشــتغاهل يف مشــا ع
خطوط اإلنتاج (كمصانع التمو غريها) ،قوم صند الرفد بتمو ل تطو ر مشا ع املـرأة
الر فية اقتصا اا ،كما وجد برنـامج مـو لي خـا بـاملرأة الر فيـة راعـي فر فمـا ،حمد ـة
إمكانياهتــا االقتصــا ة الثقافيــة قــوم بتمو لــما بنســبة فالــدة ال تتجــا ز ( 0.05يف املالــة)،
ال تجا ز مبلغ القرض ( )20 000عشر ألف ـال عُمـا  ،أي مـا قـا ()51 000
احــدا مخســن ألــف ال  ،كمــا أن زا ة الز اعــة الثــر ة الســمكية لــد ما أقســام خمتصــة
باملرأة تُعنَى بتمكن املرأة الر فية فنياا اقتصا اا ،حيـ تقـوم زا ة الز اعـة الثـر ة السـمكية
بتوز ع بع الربامج اخلدمات الز اعية لصاحل املرأة الر فية ،قـوم صـند التنميـة الز اعيـة
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السمكية بتمو ل مشا ع املـرأة الر فيـة علـى هيئـة منحـة ماليـة تقـدم بنسـبة ( 100يف املالـة)
قوم بنك التنمية بتمو ل مشا ع املرأة الر فية بنسبة فالدة (صـفر يف املالـة) علـى أال تجـا ز
املبلغ املطلو ( )5 000ال عُما .
 - 1٦0مت ختصي حمو متكامل ع املـرأة الر فيـة يف االسـتراتيجية الوطنيـة للتنميـة الز اعيـة
( ،)2040-2015حي ـ تتعامــل مكونــات هــذه االســتراتيجية علــى إحــداث التــوازن بــن
متطلبات العنصر البشري العامل يف األنشطة الز اعيـة احليوانيـة صـيد األمسـا  ،منـما املـرأة
الر فية ،احملافظة على املوا الطبيعية كعنصـر أساسـي مـ عناصـر التـوازن الطبيعـي البيئـي،
سيأخذ يف هذا احملـو تشـجيعُ إنشـاء اجلمعيـات الز اعيـة غـري احلكوميـة لصـاحل املـرأة الر فيـة
األ لو ةَ يف التنفيذ م خالل خطة العمل االستراتيجية اخلمسية القا مة؛ لتمكن املـرأة الر فيـة
اقتصا اا (.)2019-2015
 - 1٦1تتمتع املرأة الر فية بكافة اخلدمات اليت تقدمما السـلطنة سـواء يف اجملـال االجتمـاعي
أ الصحي أ الثقايف ،فم خالل اجلمـات املعنيَّـة هبـذا اجلانـ تقـدَّم هلـا هـذه اخلـدمات علـى
مكن ،ال تقتصر اخلدمات الصحية التنمو ة علـى املـدن ،بـل ختطَّـى
شكل برامج تد
كذلك القاطنن يف كافة احملافظات ،منما املرأة الر فية.
 - 1٦2تشا املرأة الر فية يف التخطيط لتنمية اجملتمعات احمللية ،مـ خـالل مجعيـات املـرأة
العُمانيـــة ،اجملـــال البلد ـــة ،الـــر التنميـــة الز اعيـــة احليوانيـــة ،أقســـام املـــرأة الر فيـــة يف
احملافظـات ،كمـا ا تفعـ نسـبة مشـا كتما يف التنميـة الز اعيـة االقتصـا ة ،يف حتقيـق األمـ
الغــذالي علــى املســتو احمللــي ،حي ـ ســجَّل ز ــا ة من ـواا يف أعــدا نســبة املشــتغالت يف
املشـــا ع الز اعيـــة الســـمكية احلرفيـــة منـــذ عـــام  ،2000حـــىت عـــام  2012مـ ـ نســـبة
( 24.5يف املالة) يف عام  2000إىل ( ٦5.3يف املالة) يف عام .2012
 - 1٦3كــذلك ســجل ز ــا ة من ـواا كــبرياا يف العالــد املــايل املقــد م ـ املشــا ع الز اعيــة
اإلنتاجية متناهية الصغر اليت مت عمما م قِبَلِ زا ة الز اعة الثر ة السـمكية تنفيـذها لـد
املرأة الر فية (كمشا ع إنتاج حنل العسل إنتاج األلبـان مشـتقاهتا إنتـاج الـد اج البـي
غريها) على سبيل املثال ،منـا خـل املـرأة الر فيـة مـ إ ا ة مشـر ”تربيـة إنتـاج العسـل
العُما “ يف موسم إنتاجي احد مـ متوسـط الـدخل املقـد بــ ( )300ثالمثالـة ـال عُمـا
ـــال عُمـــا يف
يف عـــام  2003إىل متوســـط الـــدخل املقـــد بــــ ( )9 000تســـعة آال
عام  ،2012كما منا خل املرأة الر فية م إ ا هتا ملشـر ”تربيـة إنتـاج الـد اج احملليـة“
مـ متوســط الــدخل املقــد بــ ( )400أ بعمالــة ــال عُمــا عــام  2003إىل متوســط املبلــغ
املقد بـ ( )7 140سبعة آال مالة أ بعون اال عُمانياا يف عام .2011
16-08804

47/53

CEDAW/C/OMN/2-3

 - 1٦4أ ل احلكومة اهتماماا كبرياا بـاملرأة العُمانيـة يف مجيـع اجملـاالت ،منـما عـم املشـا ع
ال
اليت تُعنَي باملرأة الساحلية يف حمافظـات السـلطنة ،منـما حمافظـة الوسـطى كونَمـا متلـك سـاح ً
ُفذَ فيما عد م املشا ع احليو ة ،إذ مت مو ل مشر تطـو ر تنميـة
غنياا بالثر ات البحر ة ،ن ِّ
املــرأة الســاحلية مبحافظــة الوســطى مــ صــند التنميــة الز اعيــة الســمكية مببلــغ ،قــد ه
( )50 000مخســون ألــف ــال عُمــا  ،قــد هــد املشــر إىل ز ــا ة اإلنتــاج الســمكي
ذي القيمة املضافة ،أسمم يف طرح ثقافة تشجيع املرأة الساحلية على االسـتثما مـ خـالل
توفري منتجات مسكية متنوعة .عمـل املشـر علـى نشـر ثقافـة اسـتخدام التقنيـات املعـدات
احلد ثــة يف تصــنيع املنتجــات الســمكية ،شــا يف املشــر ( )220امــرأة ،كانــ مــدة
املشر م أ ا /ما و  - 2012أ ا /ما و .2015
 - 1٦5منذ التقر ر األ يل للسلطنة مل تم تعـد ل أ إضـافة قـوانن أ أنظمـة تتعلـق بتشـكيل
اجلمعيات املرتبطـة بـاملرأة ،فتشـا املـرأة يف عضـو ة هـذه اجلمعيـات سـواء كانـ يف الر ـف
أ احلضــر ،فنســبة مشــا كة املــرأة يف اجلمعيــات تبلــغ ( 100يف املالــة) يف خمتلــف اجملــاالت،
كما تتيح الفرصة للمرأة غري العُمانية املشا كة يف عضو ة خمتلف اجلمعيات األهليـة .كمـا أنـ
ال توجـــد أي معيقـــات حتـــول ن مشـــا كة املـــرأة الر فيـــة يف خدمـــة اجملتمـــع علـــى خمتلـــف
األصـعدة ،ذلـك نظـراا للتوز ــع اجلغـرايف جلمعيـات املـرأة بشــكل خـا  ،اجلمعيـات األهليــة
األخر بشكل عام ،على خمتلف حمافظات ال ات السلطنة.
 - 1٦٦تعمل الرة اجلمعيات أند ة اجلاليات بوزا ة التنمية االجتماعية على تقيـيم أنشـطة
برامج مجعيات املرأة العُمانية م خـالل برنـاجمي (التواصـل هـو للتوعيـة التنميـة) ،بـرامج
(التماسك لتحقيق االستقرا االجتماعي لألسر اليت تعـا مـ مشـكالت اجتماعيـة) ،مـ مث
مكن املرأة م املشا كة يف اجلوان التنمو ة ،االجتماعية ،االقتصا ة.

خامساا  -متابعة تنفيذ موا االتفاقية اجلزء الرابع املوا ( )1٦ - 15
املا ة  - 15املسا اة أمام القانون يف الشؤ ن املدنية
 - 1٦7نص ـ املــا ة ( )17م ـ النظــام األساســي للد لــة علــى مبــدأ املســا اة بــن املــواطنن
فــاملواطنون مجــيعمم سواســية أمــام القــانون ،هــم متســا ن يف احلقــو الواجبــات العامــة،
ال مييــز بينــمم يف ذلــك بســب اجلــن أ األصــل أ اللــون أ اللغــة أ الــد أ املــذه
قــانون املعــامالت املدنيــة الصــا
أ املــوط أ املركــز االجتمــاعي ،يف ضــوء ذلــك فقــد
باملرسوم السلطا قم ( )2013/29مؤكدا على هذا املبدأ هو املسـا اة بـن الرجـل املـرأة
يف القانون يف سالر الشؤ ن املدنية ،فاألهلية القانونية تسـا فيمـا الرجـل املـرأة مـ حيـ
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س األهلية األحكام املتصلة هبـا التصـرفات القانونيـة الـيت جيـوز لكامـل األهليـة ذكـرا كـان
أ أنثى مما ستما ،فقد حد ت املا ة ( )41م قانون املعامالت املدنيـة سـ األهليـة إذ نصـ
على أن :
 كل شخ بلغ س الرشد متمتعا بقواه العقلية مل حيجر علي كون كامـل األهليـةملباشرة حقوق املدنية.
 س الرشد إمام الثامنة عشرة م العمر. لــذلك فلــم هيــز القــانون بــن الرجــل املــرأة يف األهليــة املدنيــة إبــرام التصــرفاتالقانونية املنصو عليما يف قانون املعامالت املدنية ،كمـا أن موانـع األهليـة ال تتصـل
بــاجلن إمنــا هــي عــوا ض تطــرأ علــى الــذكر األنثــى علــى حــد ســواء كــاجلنون
السف الغفلة.
 - 1٦8ال توجد أي تشر عات أ قوانن حتد م أهلية املرأة القانونية املقر ة مبوج أحكـام
قانون املعامالت املدنية قانون التجا ة ،إذ مل فر أيٌّ م القانونن سالفي الـذكر بـن أهليـة
املرأة املدنية إلبرام التصرفات املدنية ،أهليتما ملزا لـة األنشـطة التجا ـة علـى النحـو املقـر يف
قانون التجا ة؛ م مث فإن أي تعليمات أ أنظمة اخلية تتطل حضو يلِّ أمر املرأة إل ـاء
خمالفة ألحكام القوانن السا ة.
املعامالت التجا ة تُعَد بال
 - 1٦9فقًا للنظام األساسي للد لة الذي قر حق املوط يف اختيـا العمـل الـذي ناسـب ،
فإن حق العمل إبرام عقو العمل مقر  ،إذ نصـ املـا ة ( )12مـ النظـام األساسـي للد لـة
علــى أنـ ”تسـ الد لــة القــوانن الــيت حتمــي العامــل صــاح العمــل تــنظم العالقــة بينــمما.
لكل مواط احلق يف مما سة العمـل الـذي خيتـا ه لنفسـ يف حـد القـانون .ال جيـوز فـرض
أي عمــل إجبــا ي علــى أحــد إال مبقتضــى قــانون أل اء خدمــة عامــة مبقابــل أجــر عــا ل“،
قانون العمل مبا كفـل املسـا اة بـن الرجـل املـرأة يف تـولِّي األعمـال
على هذا األساس
إبرام عقو العمل ن أن كون مثة تفرقة بن الرجل املرأة.
 - 170ال وجــد أي تعــد الت أ إضــافات مت إ خاهلــا علــى القــوانن ذات الصــلة بالعمــل
مما ســة األنشــطة التجا ــة ،الــيت قــد تــؤ ي إىل التــأثري علــى قــد ة املــرأة علــى إ ا ة األعمــال
اخلاصة هبا ،مت إ اج ممنيت جلي األطفال ،املسنن ضم تلك املم  ،الـذي تتـوىل حاليـا
زا ة التنميــة االجتماعيــة عــم هــذا الربنــامج بتــد للمتقــدمات هلــذه املم ـ بالتنســيق مــع
جامعة نز .
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 - 171لي مثة أثر للز اج علـى أهليـة املـرأة يف إبـرام التصـرفات القانونيـة ،فقـد نظـم قـانون
املعامالت املدنية األهليةَ القانونيةَ إلبرام التصرفات مبختلف أنواعمـا ن أيِّ مييـز بـن الرجـل
املــرأة ،عل امــا بــأن املــرأة ف ًقــا لقــانون األحــوال الشخصــية ال تفقــد أهليتــما القانونيــة يف حالــة
الــز اج ،ال وجــد هنــا قيــو علــى األهليــة القانونيــة للمــرأة ،مــع األخــذ يف االعتبــا أن ـ
مل حيدث أي تعد ل يف القوانن اخلاصة باألحوال الشخصية منذ تقدمي التقر ر السابق.
 - 172حر ــة اإلقامــة التنقــل مكفولــة ف ًقــا ألحكــام النظــام األساســي للد لــة (الدســتو )،
ال توجد أي قيـو حتـد مـ قـد ة املـرأة علـى التنقـل ،للمـرأة حـق اإلقامـة التنقـل يف حـد
القــانون ف ًقــا ألحكــام النظــام األساســي للد لــة مــع األخــذ يف االعتبــا قيــام الســلطنة بتعــد ل
أحكام قانون جواز السفر العُما باملرسوم السلطا قم ( )2010/11مبـا تـيح للمـرأة حـقَّ
احلصــول علــى جــواز ســفر ،ن أن تطل ـ األمــر موافقــة الــز ج ،أ يل األمــر ،كمــا أن ـ
ال وجــد مثــة إجــراءات خمتلفــة للمــرأة يف حالــة غبتــما يف الســفر التنقــل ختتلــف ع ـ تلــك
املقر ة للرجل.
 - 173حق اإلقامة التنقـل مكفـول فقًـا ألحكـام النظـام األساسـي للد لـة ،ال وجـد أي
قيو أ عراقيل حتد م قد ة املرأة علـى اختيـا مقـر إقامتـما سـكناها ،مـع مراعـاة أن قـانون
األحوال الشخصية قد قر التزام املرأة بالسك مع ز جما يف مقر اإلقامـة الـذي خصصـ هلـا،
مع مراعـاة أن هلـا أن تشـترط عليـ يف عقـد الـز اج األمـو ذات الصـلة باختيـا مقـر اإلقامـة،
كما أن إذا ترت علـى إقامتـما يف مسـك مَّـا اإلضـرا ُ هبـا فلـما أن ترفـع األمـر إىل السـلطات
القضالية املختصة.
املا ة  - 1٦املسا اة يف األمو املتعقلة بالز اج العالقات األسر ة
 - 174عمل السلطنة على القضاء على التمييز ضد املـرأة يف مجيـع األمـو املتعلقـة بـالز اج
العالقات األسر ة ،ضمن ْ ذلك يف اآليت:
 كفــل قــانون األحــوال الشخصــية الصــا باملرســوم الســلطا قــم ( ،)97/32عــدمالتمييـز يف عقـد الـز اج ،فللمـرأة األهليـة ذاهتـا املقـر ة للرجـل يف إبـرام عقـد الـز اج،
على أن املشر قـد اشـترط جـو يلٍّ للمـرأة لصـحة إبـرام عقـد الـز اج ،علماـا بـأن
هــذا الشــرط متــر لتقــد رات املــرأة ،ففــي حالــة إصــرا ها علــى الــز اج م ـ نف ـ
الشخ  ،فإن جيوز هلا فع األمر إىل جمات القضاء املختصة للفصل يف املسألة.
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 كما صد املرسوم السلطا قم ( )2010/55بتقر ر حـق املـرأة يف اللجـوء للقضـاءيف حالة إصرا يلِّ األمر يف عدم املوافقة على م تقـدَّم خلطبتـما ،كمـا قـر القـانون
أن موافقة املرأة بالز اج مبثابة ك ال نعقد الز اج إال ب .
 عمل الد لة على توفري احلما ة للمرأة حي إن م حـق املـرأة اللجـوء إىل احملكمـةالعليا ،فع عو ضد يلِّ أمرها ،باإلضافة إىل توفري مكان ماللـم حيمـي املـرأة مـ
التعــرض لإلســاءة حــىت موعــد اجللســة ،هــو ا الوفــا الــيت تســعى أ ضــا جبمو هــا
للتوفيق املصاحلة بن املدعية املدعي علي  ،جيوز للمرأة الـتظلم مـ احلكـم الصـا
بــرف عواهــا املشــا إليمــا إىل جاللــة الســلطان بطلــ قــدَّم إىل ــوان الــبالط
الســلطا  ،خــالل ( )30ثالثــن و امــا م ـ اليــوم التــايل لتــا خ صــد احلكــم .فــق
املرسوم السلطا قم ( )2010/55املشا إلي .
 - 175تكفل القـوانن الـيت سـبق اإلشـا ة إليمـا حـق املـرأة يف اختيـا الـز ج ،يف ضـاها
عـ
بعقد الـز اج ،فـالز اج نعقـد بإجيـا مـ أحـد املتعاقـد  ،قبـول مـ اآلخـر ،صـا
ضاا تامٍّ ،فقا للما ة ( )17م قانون األحوال الشخصية.
 - 17٦نظَّم قانون األحوال الشخصية الشر ط األ ضا املنظِّمة لـز اج الرجـل بـأكثر مـ
امرأة ،قد اشترط القانون العدل بن الز جات يف حالة التعد  ،ال توجـد أي شـر ط تـؤ ي
إىل فقدان الز جة حلقوقما املالية يف حال ز اج الرجل بامرأة أخر .
 - 177كفــل قــانون األحــوال الشخصــية مـ املــا ة ( ،)125حــىت املــا ة ( )137منـ حـ َّ
ـق
حضــانة األطفــال ،فالتشــر ع نصـ كُُّلـ ُ يف مصــلحة احملضــون ،بغـ النظــر عـ غبــة أحــد
الوالد يف أن تكون احلضانة لـ أ لغـريه ،علـى الـرغم مـ ذلـك فـإن أ لو ـة احلضـانة لـألم
ما مل ثب العك .
 - 178تأيت أمهية اإل شا الز اجي يف مكـن إعـدا املقـبلن علـى الـز اج لبنـاء أسـرة علـى
أس سليمة صحيحة م خالل تعر ف املرأة الرجـل بـالز اج أمهيتـ أبعـا ه االجتماعيـة
النفسية الشرعية القانونية ،كما تم تز مم باملما ات املعا الالزمة ملواجمة حتـد ات
متطلبات العالقة الز جية بنجاح ،اليت تُعِينُممـا علـى بـدء حيـاة أُسـرَِّةٍ مسـتقرة ،مسـتمرة،
باإلضافة إىل توعيتمم بأمهية مراعاة األسـ السـليمة الضـوابط الشـرعية يف اختيـا الشـر ك،
كمــا ــتم ز ــا ة عــيمم بأمهيــة الكشــف الط ـ إجــراء الفحوصــات الالزمــة قبــل الــز اج،
توعيتمم حبقوقمم اجباهتم الز جية ،تم كذلك توعيتمم بـأهم القـوانن املتعلقـة باألسـرة،
تقــوم الــرة اإل شــا االستشــا ات األســر ة يف الفتــرة احلاليــة بتنفيــذ حماضــرات م ـ خــالل
برنــامج اإل شـــا الز اجـــي يف مؤسســـات التعلـــيم العـــايل املؤسســـات العســـكر ة اجلمـــات
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احلكومية األهلية لفئة املقبلن على الز اج حد ثي الز اج ،تستمد الشبا م اجلنسـن
(الذكو /اإلناث) خصوصا امللتحقن باجلامعات الكليات املعاهد جمات العمل.
 - 179تقــدم مجعيــات املــرأة العُمانيــة عــد مـ اجلمعيــات املختصــة بــاملرأة األســرة بــرام َ
ج
حماضراتٍ ند اتٍ تعىن بـالفح قبـل الـز اج ،اإل شـا الز اجـي للمقـبلن علـى الـز اج،
أمهية التماسك األسري تعز ز احلوا التواصل بن أفرا األسرة.
 - 180أكد قـانون األحـوال الشخصـية يف املـا ة ( )37علـى حقـو الز جـة علـى ز جمـا،
منــما جــو النفقــة ،عــدم التعــرض ألمواهلــا اخلاصــة ،حر ــة تصــرفما فيمــا ،التمتــع هبــا،
للز جة االحتفا بامسما العاللي ،عدم اإلضرا هبا ما ّاا معنواا ،تشـري املـا ة ( )59علـى
أن ال حيـق للـز ج أن سـك مـع ز جتـ ضـرة هلـا يف مسـك احـد ،إال إذا ضـي ْ بـذلك،
حيق هلا العد لُ مىت حلقما ضر م ذلك.
 - 181حـد قـانون األحـوال الشخصـية يف املـا ة ( )7سـ الـز اج إمـام سـ الثامنـة عشــرة
للذكر األنثى ،جعل تسجيل الـز اج يف سـجل مسـي أمـراا إلزاميـا علـى النحـو الـذي قر تـ
املا ة ( )٦م قـانون األحـوال الشخصـية ،يف هـذا اخلصـو نصـ املـا ة ( )14مـ قـانون
الكاتـ بالعــدل علـى أن :حيــر الكاتـ ُ بالعــدل بنــاءا علـى طلـ ذ ي الشـأن ثــالق الــز اج
شما ات الطال فق اإلجراءات اليت صـد هبـا قـرا مـ الـوز ر ،قـد أصـد ز ـر العـدل
القرا قم ( )2003/171بتنظيم إجراءات توثيـق عقـو الـز اج شـما ات الطـال  ،املـرأة
هلــا احلــق شــأنُما يف ذلــك شــأنُ الرجــل بالنســبة لعقــد الــز اج .بتنظــيم إجــراءات توثيــق عقــو
الز اج ،شما ات الطال .
 - 182كما أشا ت املا ة ( )94م قانون األحوال الشخصية على أن للز جن أن تراضـيا
إل ـاء الـز اج بـاخللع ،إذا كـان عـرض اخللــع ألجـل التخلـي عـ حضـانة األ ال أ عـ أيِّ
حق م احلقو بطل الشرط صا اخللع طالقًا ،ذلك فق ما أشا ت إلي املا ة (.)9٦
 - 183تتــيح املــا ة ( )1٦الفقــرة (أ) مــ الاللحــة التنظيميــة للرعا ــة احلضــانة األســر ة
الصا ة بالقرا الوزا ي قم ( )2007/49للمرأة أن تقوم باحتضان طفل لرعا ت .
املـدعَى عليـ ،
 - 184األصل لنظر الدعو هـي احملكمـة الـيت قـع يف اختصاصـما حمـل إقامـة َّ
إال أن القــانون اســتثىن بعــ الــدعا الــيت األصــل فيمــا أن ترفــع مــ قِبَــل املــرأة ،فجعــل
االختصا نعقد للمحكمة اليت قع فيما حمل الـز ج الز جـة ،بـذلك خفـف القـانون عـ
املرأة ع ء االنتقال إىل حمل إقامة الز ج لرفع الدعو .
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سا ساا  -اخلامة
 - 185تؤكــد الســلطنة علــى بــذل أقصــى اجلمــو مـ أجــل مكــن املــرأة مناهضــة أشــكال
التمييز ضدها ،منطلقة يف ذلك م النظام األساسي للد لة ،م الرؤ ـة احلكيمـة لقالـد الـبال
املفــدَّ  ،الــذي ؤكــد ال امــا علــى أن املــرأة شــر ك أساســيٌّ يف التنميــة ،أن التنميــة ال تقــوم
إال باكتمال كنيما ،مها (الرجل املرأة).
كما أن النمج الذي تتبع السلطنة يف مسرية التنمية املستدامة تسـتمد كافـة شـرالح
اجملتمــع  -منــما املــرأة  -هــذا النــمج ســمم يف تعز ــز قــد ات املــرأة ،مكينــما مـ املشــا كة
الفعّالــة يف احليــاة االقتصــا ة السياســية العامــة ،تأكيــد حضــو ها يف مواقــع صــنع القــرا ،
مستندة يف ذلك أ ضا إىل املواثيق االتفاقيات الد لية ذات الصلة.
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