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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١-٣

  املالحظات اخلتامية للجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة    

  ُعمان    
يف ) CEDAW/C/OMN/1(نظــرت اللجنــة يف التقريــر األويل لــسلطنة عمــان   -١

 CEDAW/C/SR.998 (٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٤ املعقودتني يف    ٩٩٩ و ٩٩٨ جلستيها
ــة    ). SR.999و ــة يف الوثيق ــئلة املطروح ــضايا واألس ــة بالق ــة اللجن ــرد قائم وت

CEDAW/C/OMN/Q/1فيما ترد ردود سلطنة عمان يف الوثيقة ، CEDAW/C/OMN/Q/1/Add.1.  

  مقدمة  -ألف   
ثين اللجنة على الدولـة   كما تُ . ثين اللجنة على الدولة الطرف لتقدمي تقريرها األويل       ُت  -٢

واألسئلة اليت طرحها الفريق العامل ملـا        الطرف ملا قدمته من ردود خطية على قائمة القضايا        
غري أن اللجنة   . ليت طرحتها اللجنة  قبل الدورة وعلى عرضها الشفوي وردودها على األسئلة ا        

تأسف مع ذلك ألن التقرير يفتقر للبيانات اإلحصائية املصنفة حبسب نوع اجلـنس وجـاء               
  .متأخراً عن موعد تقدميه

ثين اللجنة على الدولة الطرف للوفد الرفيع املستوى الذي ترأسه وزيـر التنميـة              وُت  -٣
، كان من بينهم ممثلون عـن خمتلـف         االجتماعية والذي تألف من سبعة رجال وست نساء       

وتعرب اللجنة عن تقديرها للحوار الصريح واملفتـوح        . الوزارات احلكومية واللجان الوطنية   
  .والبناء الذي دار بني الوفد وأعضاء اللجنة
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  اجلوانب اإلجيابية  -باء   
ن تشري اللجنة إىل سجل الدولة الطرف اإلجيايب يف التقيد باتفاقيات حقوق اإلنـسا              -٤

ويف هذا السياق، . واستعدادها إلصالح تشريعها احمللي طبقاً اللتزاماهتا مبوجب القانون الدويل
تالحظ التدابري اليت اختذهتا الدولة الطرف ملعاجلة مسألة االجتار بالبـشر وترحـب بقـانون               

 بـشأن   ١٢٦/٢٠٠٨مكافحة االجتار بالبشر الذي صدر مبوجب املرسوم السلطاين رقـم           
جتار بالبشر، الذي ُيعّرف جرمية االجتار بالبشر وينص علـى عقوبـات وفقـاً              مكافحة اال 

  .لربوتوكول بالريمو
وترحب اللجنة باالستعداد الذي أبدته الدولة الطرف إلعادة النظر يف حتفظاهتا على              -٥

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، وال سيما حتفظها العام بغية تضييق نطاق               
كما حتيط اللجنة علماً بتفكري الدولة الطرف يف إمكانية انضمامها          . أو سحبه /ا التحفظ و  هذ

  .إىل الربوتوكول االختياري امللحق باالتفاقية
وتالحظ اللجنة أن مبادئ حقوق اإلنسان األساسية مدجمة يف قانون الدولة الطرف              -٦

ن بني الرجل واملرأة يف القانون ويف       ، وأن القانونني املدين واجلنائي ال مييزا      )١٩٩٦(األساسي  
  .اإلجراءات ويف الشهادة

وحتيط اللجنة علماً بالتحسن السريع اخلطى يف منشآت الصحة والتعليم ويف الدولة              -٧
الطرف يف املاضي القريب، مبا يف ذلك اخنفاض معدالت وفيات الرضع، ومعـدل وفيـات               

  .قبل الوالدة وبعدها. األمهات عند الوالدة، والتحسن يف معايري الرعاية
لتزامها وإرادهتا السياسيني اللذين أعرب عنـهما       الثين اللجنة على الدولة الطرف      وُت  -٨

وهبذا اخلصوص  . رئيس الدولة من أجل متكني املرأة وتيسري مشاركتها يف مجيع مناحي احلياة           
 الذي يدعم حقـوق     ٥٥/٢٠١٠ترحب اللجنة، بشكل خاص، بإصدار املرسوم السلطاين        

نع األولياء من احليلولة دون قـرار املـرأة         مباملرأة يف اجملال اخلاص للعالقات العائلية والزواج        
  .أو اختيار زوجها/الزواج و

  جماالت القلق الرئيسية والتوصيات  -جيم   
استمرار، بتنفيذ مجيـع    بر اللجنة الدولة الطرف بالتزامها بالقيام، مبنهجية و       تذكّ  -٩

 يف نفس الوقت أن املشاغل والتوصيات احملددة يف هذه املالحظات   أحكام االتفاقية، وترى  
اخلتامية تتطلب اهتماماً ذا أولوية من جانب الدولة الطرف من اآلن وحىت تقدمي التقريـر    

 تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التركيز على تلك اجملـاالت يف            ،وبالتايل. الدوري املقبل 
 التدابري املتخذة والنتائج احملرزة يف      عنات وتقدمي تقرير    أنشطتها الرامية إىل تنفيذ التوصي    

 هذه املالحظات اخلتامية على     عرضكما تدعو الدولة الطرف إىل      . تقريرها الدوري املقبل  
  .مجيع الوزارات املعنية، وعلى الربملان والقضاء، قصد ضمان تنفيذها الفعال
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  السلطة التشريعية    
 التنفيذ الكامـل    عنولية  األمة تقع عليها املسؤولية     تعيد اللجنة تأكيد أن احلكو      -١٠

 ، وتؤكـد  وتساَءل على ذلك بشكل خاص    اللتزامات الدولة الطرف مبوجب االتفاقية،      
التنفيذي والتشريعي  (مة لكافة فروع جهاز الدولة       يف نفس الوقت أن االتفاقية ملزِ      اللجنة

شاري على القيام، متشياً مـع  ، وتدعو الدولة الطرف إىل تشجيع اجمللس االست )والقضائي
اختاذ مجيع التدابري الالزمة فيما يتصل بتنفيذ هذه املالحظات         بإجراءاته وحسب االقتضاء،    

  .اخلتامية وعملية تقدمي احلكومة للتقارير يف املستقبل مبوجب االتفاقية

  املركز القانوين لالتفاقية واإلطار التشريعي واملؤسسي    
 مركز االتفاقية كمعاهدة دولية مـصادق عليهـا         منى الرغم   تالحظ اللجنة أنه عل     -١١

حسب األصول وتشكل جزءاً من القانون الداخلي يف ُعمان، فإن االتفاقية مل يتم االسـتناد               
  . إليها بشكل مباشر يف احملاكم الوطنية، وهناك قلة وعي باالتفاقية وبأحكامها يف القضاء

  :يتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل ما يل  -١٢
 املالحظات اخلتامية علـى نطـاق       هنشر االتفاقية وتوصياهتا العامة وهذ      )أ(  

 انتهاكات حقوق اإلنـسان     مقاضاةواسع على مجيع أصحاب املصلحة، من أجل تيسري         
  للمرأة املكرسة يف االتفاقية وحماكمتها يف احملاكم احمللية؛

  . تنفيذ االتفاقيةتوفري تدريب للقضاء وألعضاء املهن القانونية يف جمال  )ب(  

  تعريف عدم التمييز    
 املـساواة بـني الرجـل    مبدأتشري اللجنة إىل أن قانون الدولة األساسي ينص على           -١٣

 يف نفس الوقت عن قلقها ألنه ال يوجد يف التشريع الوطين أي حظـر               بواملرأة، بيد أهنا تعر   
احي احلياة كما تقضي بذلك     صريح حبكم القانون وحبكم الواقع للتمييز ضد املرأة يف مجيع من          

واللجنة قلقة فضالً عن ذلك لكون املساواة بني الرجل واملرأة تقتصر،           .  من االتفاقية  ٢املادة  
يف تشريع الدولة الطرف، على احلقوق العامة وال متتد لتشمل جمال العالقات اخلاصة يف إطار               

  .األسرة والزواج
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -١٤

أو غريه من التـشريعات احملليـة       /التعجيل بتعديل القانون األساسي و      )أ(  
   من االتفاقية؛٢املالئمة لضمان إدراج حظر صريح للتمييز ضد املرأة متشياً مع املادة 

توسيع نطاق مبدأ املساواة ليشمل جمال العالقات اخلاصـة يف األسـرة              )ب(  
ة بني الرجل واملرأة يف مجيع اجملاالت حبكم        ، بغية حتقيق املساوا   )ه(٢والزواج طبقاً للمادة    
  .الواقع وحبكم القانون
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  التحفظات    
 به الدولة الطرف، يف إطـار االسـتعراض   دتتعّه الذي بااللتزامحتيط اللجنة علماً     -١٥

حتفظها العام، فضالً عن حتفظها على      أقرب وقت ممكن يف     الدوري الشامل، بإعادة النظر يف      
 .من االتفاقيـة  ) و(و) ج(و) أ(١٦، واملادة   ١٥ من املادة    ٤، والفقرة   ٩ من املادة    ٢الفقرة  

كما حتيط اللجنة علماً بتطمينات الدولة الطرف يف احلوار الذي أجرته مع اللجنة وأن لـيس           
وترى اللجنة أن التحفظ العام، وكذلك الـتحفظ        . هناك أي تناقض بني الشريعة واالتفاقية     

 ٢٨ مبوجب املادة    ها، ومها بالتايل غري جائزين    وهدفالتفاقية  ا، خمالفان لغرض    ١٦على املادة   
واللجنة قلقـة لعـدم     ). A/53/38/Rev.1بيان اللجنة بشأن التحفظات، الوثيقة      (من االتفاقية   

أو تضييق نطاقها   / ذلك أن سحبها و    ،حتديد إطار زمين للقيام بإعادة النظر يف هذه التحفظات        
  . اً كامالً يف الدولة الطرفأمر أساسي لتنفيذ االتفاقية تنفيذ

تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل التعجيل بإعادة النظر يف حتفظاهتا على االتفاقية،              -١٦
 اجملموعـات    كاملة من  شاركةومبرف إطار زمين حمدد     ظبغية سحبها أو تضييق نطاقها يف       

 استفادةً كاملةً   النسائية من اجملتمع املدين، من أجل ضمان استفادة املرأة يف الدولة الطرف           
  . من مجيع احلقوق املكرسة يف االتفاقية، دون تأخري

  املؤسسات الوطنية حلقوق اإلنسان    
 به الدولة الطرف يف االستعراض الـدوري        تعهدت الذي   بااللتزامحتيط اللجنة علماً      -١٧

جنة قلقة  غري أن الل  . الشامل بالسهر على امتثال اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ملبادئ باريس         
كما أهنا قلقة ألن هذه اآللية مل تنظر حىت         . خبصوص استقاللية اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان     

واللجنة قلقة كذلك إزاء عدم وجود . من حاالت حقوق اإلنسان للمرأةواحدة اآلن يف حالة 
مالت آلية شاملة وفعالة لتقدمي الشكاوى يسهل وصول املرأة إليها، مبن يف ذلك النساء العـا              

  .املهاجرات
تأمني إضفاء الـصبغة املؤسـسية     للجنة الدولة الطرف على اإلسراع يف       تشجع ا   -١٨

قوق اإلنسان، طبقاً ملبادئ باريس، وتزويدها باملوارد الكافية،        حلعلى جلنة وطنية مستقلة     
 وإناطتها بوالية واسعة يف جمال حقوق اإلنسان، فضالً عن إناطتها بوالية حمددة فيما يتعلق             

  .باملساواة بني اجلنسني وحقوق اإلنسان للمرأة؛ وآلية قانونية للمرأة لتقدمي الشكاوى

  اآللية الوطنية للنهوض باملرأة    
تالحظ اللجنة أن وزارة التنمية االجتماعية، اليت تضم املديرية العامة للمرأة، هـي               -١٩

رصد تنفيذ االتفاقية، والتوعيـة     اآللية الوطنية للنهوض باملرأة، وأنه قد مت إنشاء جلنة وطنية ل          
لتعمـيم مراعـاة    غري أهنا قلقة إزاء عدم وجود استراتيجية منسقة         . مببادئها، وإعداد التقارير  

وهي قلقة أيضاً ألن اآللية الوطنية ال تتمتـع         .  يف مجيع املؤسسات العمومية    اين اجلنس املنظور
  . باملوارد البشرية واملالية الكافية
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  :لدولة الطرف مبا يليتوصي اللجنة ا  -٢٠
اختاذ اخلطوات الالزمة لزيادة التعريف باآللية الوطنية للمـرأة وزيـادة             )أ(  

قدرهتا وسلطتها، وذلك عن طريق رصد واستدامة ما يكفي من املخصصات من املوظفني             
وامليزانية، وذلك قصد متكينها كلياً من تنفيذ الربامج واملشاريع املتعلقة باملـساواة بـني              

  سني والنهوض باملرأة؛ اجلن
تعزيز قدرة اآللية الوطنية على العمل كآلية تنسيق، واستنباط استراتيجية   )ب(  

وجيب أن يشمل ذلـك     . لتنسيق املسائل اجلنسانية تستخدم يف مجيع السياسات والربامج       
تعزيز قدرة مجيع اإلدارات وسائر اهليئات احلكومية على االستخدام الفعال الستراتيجية            

 اجلنساين، وبشكل خاص من خالل التدريب وتدابري بنـاء          تعميم مراعاة املنظور  يق  تنس
  .الثقة بشأن املسائل اجلنسانية للمسؤولني احلكوميني

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
 تعرب اللجنة عن قلقهـا      ، امرأة يف عضوية جملس الدولة     ١٤على الرغم من تعيني       -٢١

للغرض املتوخى من التدابري اخلاصة املؤقتة واحلاجة إليها        بشأن عدم توافق فهم الدولة الطرف       
ألنـه  ). ٢٠٠٤(٢٥ من االتفاقية وتوصيتها العامة رقم       ٤ من املادة    ١مع ما جاء يف الفقرة      

على الرغم من نقص متثيل املرأة يف مناصب صنع القرار، مبا يف ذلك يف اجملال السياسي، مل تر               
باعتماد تدابري خاصة مؤقتة، مبا يف ذلك نظام داع للتعجيل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان أي  

 حيال غياب أي استراتيجية للتدابري اخلاصة املؤقتة وحيال عدم    كما أن اللجنة قلقة   . للحصص
التفكري يف وضع تلك االستراتيجية يف املستقبل القريب للتعجيل بتحقيق املساواة الفعلية بـني     

  . سية ومناصب صنع القرارالرجل واملرأة يف املناصب السيا
  :وتشجع اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٢

 املعنيني مبفهوم التدابري اخلاصة  واملمثلني السياسينيتعريف مجيع املسؤولني  )أ(  
 من االتفاقية وتفـسريه الـوارد يف التوصـية العامـة            ٤ من املادة    ١الفقرة  املؤقتة املبّين يف    

   للجنة ؛)٢٠٠٤(٢٥ رقم
تضمني قوانينها أحكاماً حمّددة بشأن تنفيذ التدابري اخلاصة املؤقتة الـيت             )ب(  

  تشجع على اللجوء إليها يف القطاعات االقتصادية العامة واخلاصة على السواء؛
تطبيق تدابري خاصة مؤقتة يف اجملاالت اليت تكون فيها املرأة ممثلة متثـيالً               )ج(  

مبا يف ذلك اجملاالت السياسية والقضائية والقطاع       اتية،  ؤناقصاً أو تعاين من أوضاع غري م      
  .الرجللي مع فعال املرأة تساويالعام وذلك للتعجيل بتحقيق 
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  القوالب النمطية واملمارسات الثقافية    
يف حني حتيط اللجنة علماً جبهود الدولة الطرف فيما يتعلق بتجنب إدراج القوالـب             -٢٣

نسني يف الكتب واملناهج املدرسية، وبالدور اإلجيايب الذي      النمطية اخلاصة باألدوار املنوطة باجل    
تضطلع به املنظمات غري احلكومية للتشجيع على تغيري األدوار النمطية للمرأة، فإهنا تـشعر              
بالقلق حيال املواقف األبوية املتغلغلة والقوالب النمطية املتجذرة يف الدولة الطرف فيما خيص             

  . جال يف مجيع مناحي احلياةأدوار ومسؤوليات النساء والر
  :وتوصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٢٤

لتغيري العقليات فيما يتعلق باألدوار النمطيـة       اعتماد سياسات وتدابري      )أ(  
 وذلك بتعزيز دور املرأة يف مناصب املسؤولية        ،السائدة وتغيري املواقف التمييزية من املرأة     

تمع وكذلك التشجيع على تقاسم املسؤوليات عن       العامة وتعزيز حضورها النشط يف اجمل     
  األسرة بني املرأة والرجل يف كنف العائلة؛

 وذلك بالتعاون ،تعزيز اجلهود املبذولة من أجل مكافحة القوالب النمطية        )ب(  
 عن طريق محالت    ،مع القادة اجملتمعيني والدينيني ومع املنظمات النسائية ووسائط اإلعالم        

  .ىل املرأة والرجل على السواءالتوعية املوجهة إ

  لإلناثتشويه األعضاء التناسلية     
حتيط اللجنة علماً بقرار احلكومة الذي يقضي حبظر قيام األطباء بعمليـات ختـان                -٢٥

غري أهنا تعرب عن بالغ قلقها حيال قلة البيانات اإلحصائية عن مدى استفحال هذه              . اإلناث
 الرغم من وجود بيانات تفيـد، حـسب بعـض           وذلك على املمارسة يف الدولة الطرف،     

 يف  ٨٥أن  ب و ،يف املائة من النساء خضعن لتلك العملية       ٥٣الدراسات االستقصائية، بأن قرابة     
وتعرب اللجنة عن قلقهـا اخلـاص ألن تـشويه          . املائة من النساء يوافقن على اخلضوع هلا      

د تتم تلك العملية على أيدي       يتم بطريقة سرية يف مواضع أخرى وق       لإلناثاألعضاء التناسلية   
  .أشخاص غري متخصصني يف اجملال الطيب

  :وحتثّ اللجنة الدولة الطرف على ما يلي  -٢٦
استنباط خطة عمل وبذل جهود للقضاء على هذه املمارسة الضارة من             )أ(  

خالل إذكاء الوعي يف صفوف قادة اجملتمعات احمللية فضالً عن القادة الدينيني ومهنيـي              
  التعليم وعامة السكان؛الصحة و
 وتـؤمن   لإلنـاث  األعضاء التناسلية    التعجيل بسن قوانني حتظر تشويه      )ب(  

  مقاضاة اجلناة وتسليط العقوبات املناسبة عليهم؛
  .مجع اإلحصاءات والبيانات الالزمة عن هذه املمارسة  )ج(  
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  العنف ضد املرأة    
 مبا يف   ،ة الطرف حلماية املرأة من العنف     حتيط اللجنة علماً بالتدابري اليت اختذهتا الدول        -٢٧

 وتعرب عن تقديرها لوجود وحدة سكنية خمصصة إليواء النساء الالئـي            ،ذلك العنف املرتيل  
يتعرضن للعنف مهما كان نوعه بصفة مؤقتة، وللجهود اليت تبذهلا وزارة التنمية االجتماعيـة       

عرب عن أسفها لعدم وجود قـانون       غري أن اللجنة ت   . ملتابعة احلاالت الفردية يف هذا الصدد     
 مبا يف ذلك العنف املرتيل، وقلة اإلحصاءات والبحوث         ،حمّدد بشأن العنف املمارس على املرأة     

والوثائق املتعلقة مبعدل حدوث العنف املمارس على املرأة، ولعدم وجود أي آلية حمّددة متكّن              
مقاضاة مـرتكيب أعمـال     النساء من التقدم بالشكاوى واحلصول على التعويضات وضمان         

 وتعرب اللجنة كذلك عن مشاعر القلق إزاء انعدام محاية العـامالت            .العنف املمارس عليهن  
املهاجرات، وال سيما العامالت يف البيوت، من العنف الذي ميارسه عليهن أربـاب العمـل               

مـن   يف إطار العمل يف البيت بعيداً عن األنظار، وما ينجم عن ذلـك               مالذين يعملن عنده  
  .تعرضهن للمخاطر واالستضعاف

  : ما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل  -٢٨
اعتماد قانون حمّدد بشأن العنف ضّد املرأة مبا يف ذلك العنـف املـرتيل                )أ(  

 وإنشاء آليـات انتـصاف      ،)١٩٩٢(١٩وذلك انسجاماً مع التوصية العامة للجنة رقم        
 وضمان ،ت يف البيوت الالئي يتعرضن للعنف مبن فيهن العامال،مالئمة تتاح جلميع النساء 

  مقاضاة اجلناة وإنزال العقوبة املناسبة هبم؛
تعزيز تدابري الّدعم من مثل املآوى وخدمات إسداء املـشورة وإعـادة              )ب(  
   أراضي الدولة الطرف؛على كامل ترابالتأهيل 
فحـة  توفري التدريب الذي يراعي االعتبارات اجلنسانية ويركز على مكا          )ج(  

  ؛ة القضاء وإنفاذ القوانني وملهنيي الصحجمايلالعنف للعاملني يف 
 )١٩٨١(١٥٦ منظمة العمـل الدوليـة رقـم         التصديق على اتفاقية    )د(  

  واالتفاقية املتعلقة بالعمال املهاجرين؛
  .إقامة نظام للحماية والرصد ُيعىن باملهاجرات العامالت يف البيوت  )ه(  

  البغاء اللاالجتار باألشخاص واستغ    
 ١٢٦/٢٠٠٨على الرغم من صدور قانون مكافحة االجتار بالبشر باملرسوم السلطاين رقم              -٢٩

وإنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر اليت تعكف على صياغة خطة ملكافحة االجتـار        
سسة بالبشر، فإهنا تشعر بالقلق حيال تطبيق ذلك القانون على النحو الكامل وعمل هذه املؤ             

بقلق خاص حيال عدم    اللجنة  ويف هذا السياق، تشعر     . حلماية حقوق األشخاص املتاجر هبم    
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كما . وجود آلية ميكنها أن تتخذ اإلجراءات الكفيلة بالتعرف على الضحايا يف مرحلة مبكرة            
  . البغاءالالئي يعملن يف املتاجر هبن  محاية حقوق النساء  قلّةتعرب اللجنة عن قلقها بشأن

  : ما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل  -٣٠
، البغـاء ضمان اعتبار ضحايا االجتار، مبن فيهم النساء الالئي يعملن يف             )أ(  
، وضمان عدم مقاضاهتم وترحيلهم     سومعاملتهم على هذا األسا   يف مجيع األحوال    ضحايا  
   للضحايا؛املوفرةاحلماية باملساعدة الالزمة وب ومّدهم

 الرامية إىل مقاضاة مرتكيب جرمية االجتار ومعاقبتهم عن         مضاعفة اجلهود   )ب(  
طريق اختاذ تدابري وطنية والتعاون مع بلدان املنشأ والعبور، علـى األصـعدة الـدويل               

، مبا يف ذلك عن طريق إشراك املنظمات غري احلكومية هبـدف منـع              لثنائيواإلقليمي وا 
  .والتعاضداالجتار من خالل تقاسم املعلومات 

  ركة يف احلياة السياسية والعامةاملشا    
 إال أهنا تشعر بـالقلق حيـال     العليابعض الوظائف   يف   النساء   بتواجدتعترف اللجنة     -٣١

 ضعف مستوى متثيل النساء أو عدمه يف اجمللس االستشاري واحلكومة وجهاز القـضاء والـسلك              
يف ي امرأة منتخبة  إىل أن اجمللس االستشاري ال يضم أوتشري اللجنة بقلق خاص . دبلوماسيال

وجود قاضيات يف احملـاكم علـى       وعليه فإهنا بالتأكيد تشعر بالقلق لعدم       .  املاضية االنتخابات
 وشغل خمتلف املناصب ضـمن      قاضياتكالرغم من اإلمكانية القانونية املتاحة أمام النساء للعمل         

عدد من منظمات   وعالوة على ذلك، وعلى الرغم من األنشطة اليت قام هبا           . اجلهاز القضائي 
 فإن اللجنة يساورها القلق حيال عدم وجود جمتمع مدين مفعم باحليوية يـضم              ،الصاحل العام 

  .منظمات مستقلة ونشطة يف جمال الدفاع عن حقوق املرأة
  : ما يليوتدعو اللجنة الدولة الطرف إىل  -٣٢

اعتماد قوانني وسياسات ترمي إىل تعزيز مشاركة املرأة الكاملة على قدم             )أ(  
املساواة مع الرجل يف عملية صنع القرار يف مجيع مناحي احلياة العامة والسياسية واملهنية              

للجنة، واعتماد تـدابري    ) ١٩٩٧(٢٣ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٧وفقاً للمادة   
  للجنة؛) ٢٠٠٤(٢٥  من االتفاقية والتوصية العامة٤ من املادة ١رة خاصة مؤقتة وفقاً للفق

تنظيم أنشطة لتوعية اجملتمع يف جممله بشأن أمهية املساواة بني اجلنـسني              )ب(  
 مبا يف ذلك عن طريق توفري الدعم لتـدريب املنظمـات            ،ومشاركة املرأة يف صنع القرار    

ا أحكام االتفاقية واالجتـهادات الفقهيـة       غري احلكومية يف اجملاالت اليت تشمله     النسائية  
  ؛٢٥ و٢٣بالتوصيتني العامتني و من االتفاقية ٨ و٧املادتني ب  فيما يتعلقللجنة وخاصة
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 برامج تدريب ورصد لصاحل النساء املرشحات واملنتخبات لشغل         وضع  )ج(  
 برامج تركز على مهارات القيادة والتفـاوض توجـه إىل           وضع وكذلك   ،مناصب عامة 

   يف احلاضر واملستقبل؛يتولني القيادةاء الالئي النس
لمنظمـات  للمجتمع املدين وال سـيما      ل متكينيةهتيئة وضمان قيام بيئة       )د(  
  . غري احلكومية املتخصصةالنسائية 

  اجلنسية    
تشعر اللجنة ببالغ القلق حيال عدم مساواة النساء مع الرجال يف التمتع بـاحلقوق                -٣٣

 عدم قدرة النساء العمانيات علـى       وتالحظ اللجنة بقلق  . الدولة الطرف ذاهتا يف اجلنسية يف     
 على العكس من الرجـال      ، إذا مل يكن آباؤهم مواطنني عمانيني       جنسيتهن إىل أطفاهلن   نقل

انتهاكاً واضحاً  األمر الذي يشكل    ،  أجنبيات اجلنسية ألبنائهم من نساء      نقلالذين يستطيعون   
وحتيط اللجنـة   . حلقوق اليت يتمتع هبا الرجل مبوجب االتفاقية       يف التمتع بذات ا    املرأةحلقوق  

علماً بتطمينات الدولة الطرف بأن هذا الوضع ال يؤدي إىل معاناة األطفال من مسألة انعدام               
أو إىل حرماهنم من املنافع االجتماعية واالقتصادية، إال أهنا تؤكد جمدداً علـى أن              /اجلنسية و 

النساء العمانيات باملقارنة مع الرجال العمانيني فيمـا يتعلـق          هذا الوضع يشكل متييزاً ضد      
كما تشعر اللجنة بالقلق حيال التمييز املمارس ضد النساء فيما . باحلقوق يف اجلنسية واملواطنة   

خيص جتنيس أزواجهن األجانب حيث إن شروط جتنيس األزواج األجانب ختتلف يف القانون             
  . اءالعماين بالنسبة إىل الرجال والنس

 من االتفاقيـة    ٩كما تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل سحب حتفظاهتا على املادة             -٣٤
الرجال مع  حقوقاً تؤدي إىل مساواهتن     الُعمانيات  وإىل تنقيح قوانينها الوطنية ملنح النساء       

  . إىل أزواجهن األجانبونب ا أجآباء إىل األطفال املولودين من نفيما يتعلق بنقل جنسيته

  ليمالتع    
تثين اللجنة على الدولة الطرف لرفعها معدالت التحاق النساء والفتيات بالتعليم يف              -٣٥

 اخنفض املعدل العام لألميـة      حيثمجيع مستوياته، وللتقدم الذي حققته يف جمال حمو األمية،          
ا بيد أهن .  يف املائة  ١٢,٢ يف املائة إىل     ٢١,٩بني النساء على مدى السنوات السبع املاضية من         

تعرب عن قلقها حيال عدم توفري التعليم اإللزامي واجملاين للجميع وكذلك حيال عدم تـوافر    
 يف املراحل التعليمية االبتدائية والثانويـة       عن الدراسة  الفتيات   توقفمعلومات عن معدالت    

كما تعرب عن قلقها ألنه على الرغم من اختاذ الدولـة           . التوقفواجلامعية وعن أسباب هذا     
مبادرات إلتاحة برامج وظيفية ومهنية، فإن اآلراء التقليدية للطالب واملدرسني على           الطرف  

السواء تتجه حنو توجيه الطالبات إىل جماالت دراسية ُتعترب مناسـبة لـدورهن االجتمـاعي               
ويساور اللجنة القلق أيضاً إزاء عدم توافر معلومات وبيانـات          . وملشاركتهن يف احلياة العامة   
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 الفئات العمرية، واإلمكانية املتاحة للنساء      عدالت االلتحاق باملدارس يف خمتلف    مإحصائية عن   
  . والفتيات يف املناطق الريفية ولألقليات ولغري املواطنني يف جمال احلصول على خدمات التعليم

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٣٦
  احاً جماناً للجميع؛جتسيد رؤيتها املتمثلة يف جعل التعليم إلزامياً ومت  )أ(  
مواصلة بذل جهودها لضمان حصول النساء والفتيات على التعليم على            )ب(  

  قدم املساواة مع الرجال؛
اختاذ التدابري الالزمة للتصدي للقوالب النمطية اجلنـسانية التقليديـة            )ج(  

للتالميذ واملدرسني، وضمان استفادة الفتيات إىل أقصى حـد مـن           " التكّيف الذهين "و
  الربامج الوظيفية واملهنية؛

سيما إحصاءات مصنَّفة    ، وال القادمتقدمي معلومات تفصيلية يف تقريرها        )د(  
أوسـاط  يف   مبا يف ذلك التعليم يف املنـاطق الريفيـة           ،حسب اجلنس والعمر عن التعليم    

 بالنسبة ملختلف الفئـات  األقليات وغري املواطنني، وتوفري صايف معدل االلتحاق باملدارس 
 فضالً عن التقدم احملرز فيما يتعلق بتوجه الفتيات حنـو           ، يف خمتلف مراحل التعليم    العمرية

  .جماالت دراسية غري تقليدية

  العمل    
)  يف املائـة   ١١( العاملة متدنية للغاية     ة بقلق أن مشاركة املرأة يف القوة      تالحظ اللجن   -٣٧

لعمريـة الـشابة، وأن نـسبة        تتركز على الفئـات ا     ةفضالً عن أن مشاركتها يف تلك القو      
يشري إىل اجتاه ينحو باملرأة إىل أن تصبح مىت تزوجت        مما ،مشاركتهن تنخفض مع تقدم السن    
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء تركز النساء العامالت         . مسؤولة حصراً عن أعمال الرعاية    

نـساين  فـصل اجل يف قطاعي التعليم والصحة، وهذا األمر إن دل على شيء فهو يدل على ال         
وتالحظ اللجنة أنه حيظر قانوناً فصل املرأة من عملها إذا أخـذت            .  العاملة الواضح يف القوة  

ويف . إجازة أمومة، وأن التحرش اجلنسي يف مكان العمل أو يف أي مكان آخر ُيعترب جرميـة               
عـامالت يف    جلميع النـساء ال     األجر حني تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود إجازة أمومة مدفوعة         

 فإهنا ترحب بتعّهد الدولة الطرف، يف حوارها مع اللجنة، مبراجعة تـشريعاهتا             الدولة الطرف، 
 يوماً قبل الوالدة وبعدها، ٦٠ومنح املرأة يف مجيع القطاعات إجازة أمومة مدفوعة األجر ملدة 

  . ى طلبهافضالً عن إتاحة إمكانية حصول املرأة على إجازة غري مدفوعة األجر ملدة عام لد
  :يلي حتث اللجنة الدولة الطرف على ما  -٣٨

) ١٩٥٨(١١١و) ١٩٥١(١٠٠اعتماد اتفاقييت منظمة العمل الدولية        )أ(  
 املساواة يف األجر مقابل ةلاضمان مساواة املرأة بالرجل يف تطبيق مجيع قوانني العمل وكفو

  العمل املتساوي القيمة؛
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األسـرة  مـسؤوليات   بني  وازنة  املوضع سياسات وتدابري تشجع على        )ب(  
واملسؤوليات الوظيفية، بطرق منها اختاذ مبادرات لتوعية كل من الرجل واملرأة وتثقيفهما            

  بأمهية تقاسم الرعاية واملسؤوليات املرتلية على قدم املساواة؛
جلميع النساء العامالت دون إبطاء،     األجر  تنظيم إجازة األمومة املدفوعة       )ج(  

  ).ب(١١جرات والعامالت يف اخلدمة املرتلية مبا يتمشى مع الفقرة مبن فيهن املها
ببيانـات  القـادم   تطلب اللجنة أيضاً إىل الدولة الطرف موافاهتـا يف تقريرهـا              -٣٩

العمالة، مبا يف ذلك حوادث املـضايقات يف        جمال  املرأة يف   وضع  ومعلومات إحصائية عن    
  .  حبقوقهن املنصوص عليها يف العهدالعمل ومدى متتع العامالت يف اخلدمة املرتلية

  الصحة    
 الدولة الطرف يف حوارها مع اللجنة أن موانع احلمـل           بتطميناتحتيط اللجنة علماً      -٤٠

جمانية جلميع النساء يف عمان، وأن املعلومات املتعلقة بالصحة اإلجنابية واألمـراض املنقولـة              
أنه ليس من الضروري أن تطلب املـرأة         وترحب أيضاً باملعلومة اليت مفادها    . جنسياً متاحة 

تظل اللجنة قلقة لكون    ومع ذلك   . تصرحياً لكي حتصل على الرعاية يف جمال الصحة اإلجنابية        
 عامـاً   ٤٩ و ١٥يف الفئة العمرية ما بني      )  يف املائة  ٤١,٤(أقل من نصف النساء املتزوجات      

زاء حاالت اإلجهاض السرية إوتظل اللجنة قلقة أيضاً     . يستخدمن وسائل منع احلمل العصرية    
وتعرب اللجنة عن قلقها أيضاً إزاء      . اليت غالباً ما تؤدي إىل تعقيدات خطرية على صحة املرأة         

  . عدم حتديد االحتياجات اخلاصة للنساء ذوات اإلعاقة وإزاء عدم تلبية تلك االحتياجات
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤١

يادة نسبة احلصول علـى خـدمات مأمونـة         مواصلة بذل جهودها لز     )أ(  
 ملنع احلمل يف مجيع أحناء البلد، وضمان عدم مواجهة النساء الريفيـات             يسورةوبأسعار م 
   حتول دون حصوهلن على املعلومات واخلدمات املتعلقة بتنظيم األسرة؛عقبات

توفري برامج التثقيف والتوعية بأمهية استخدام موانع احلمـل وخمـاطر             )ب(  
  اض غري املأمون وحبقوق املرأة اخلاصة بالصحة اإلجنابية؛اإلجه

تعزيز تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل إتاحة فرص فعالة للمرأة من             )ج(  
، يـسورة أجل حصوهلا على معلومات عن الرعاية الصحية وعلى اخلـدمات بأسـعار م            

فري خـدمات  سيما فيما خيص الصحة اإلجنابية ووسائل منع احلمـل، وضـمان تـو          وال
  االستشارة النفسية االجتماعية للنساء والفتيات؛

إيالء اهتمام خاص لالحتياجات الصحية للنساء ذوات اإلعاقة وضمان           )د(  
  .استفادهتن الشاملة من خدمات الدعم اليت تشمل إعادة التأهيل والرعاية النفسية االجتماعية
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  الفئات احملرومة من النساء    
قلقها إزاء نظام الكفالة الذي جيعل العامالت املهاجرات عرضـة          تعرب اللجنة عن      -٤٢
 وعي العـامالت املهـاجرات      قلة املعاملة واإليذاء على أيدي أرباب العمل فضالً عن          لسوء

  .  وصوهلن إىل العدالة وإىل ُسُبل االنتصاف القانونيةوقلة فرصحبقوقهن 
  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٣

 )١٩٤٨(٨٧  بالتصديق على اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم       التعجيل  )أ(  
  ؛)١٩٤٩(٩٨ورقم 

تعزيز احلماية القانونية املتاحة للعمال األجانب، باعتماد سياسات ترمي           )ب(  
 جهـات إىل منع التجاوزات ومقاضاة املسؤولني عن هذه اجلرائم ومعاقبتهم، مبا يف ذلك             

 يف ذلـك  لدى اجلميع، مبنلوعي حبقوق العمال التوظيف وأرباب العمل، ورفع مستوى ا  
العمال املهاجرون والعاملون يف اخلدمة املرتلية وضمان حصوهلم على املساعدة القانونيـة            

  .واستعانتهم بآليات الشكوى، وتوفري املساعدة الضرورية واحلماية للضحايا

  القوانني التمييزية يف جمايل الزواج واألسرة    
قلقها إزاء استمرار وجود عدد كبري مـن القـوانني واألحكـام            تعرب اللجنة عن      -٤٤

التمييزية، مبا يف ذلك القوانني اليت تتعلق بالزواج والطالق واجلنـسية والوصـاية وحقـوق               
 وتعرب عن قلقها البـالغ إزاء األحكـام       . احلضانة اليت حترم املرأة من مساواهتا بالرجل يف احلقوق        

لشخصية، ويشمل ذلك ضرورة حصول املرأة على إذن مـن          القانونية اليت تتصل باألحوال ا    
للزواج واملساواة بينها وبني الرجل يف متتعها باحلقوق فيما يتعلـق           ) ويل أمرها (الوصي عليها   

وتعرب اللجنة . متتثل امتثاالً كامالً ألحكام االتفاقية بالطالق وعالقات امللكية واإلرث اليت ال
 ملنـع   ٥٥/٢٠١٠السلطاين   ، كإصدار املرسوم  هود املبذولة عن قلقها ألنه على الرغم من اجل      

اً سلب تؤثر   من احلد من حق املرأة يف اختيار زوجها حبرية، ال تزال هذه العادة             الَعْضل   ممارسة
 تشعر اللجنة بالقلق أيضاً ألن الرجل ُيعترب رب األسـرة    ،ويف هذا السياق  . على حقوق املرأة  

. ار مكان إقامتها حبرية وفقاً لقانون األحـوال الشخـصية         ميكن للمرأة املتزوجة أن ختت     وال
أنه على الرغم من فرض حظر      ب تشعر اللجنة بالقلق إزاء التقارير اليت تفيد         ،وإضافة إىل ذلك  

 علـى  شـائعة قانوين على زواج الفتيات دون سن الثامنة عشرة، فإن هذه املمارسة ال تزال              
كما تشعر اللجنة بالقلق ألن تعـدد الزجيـات   . نطاق واسع وتالقي قبوالً يف العرف العماين  
  . غري حمظور يف الدولة الطرف،الذي يشكل انتهاكاً مباشراً حلقوق املرأة

  :توصي اللجنة الدولة الطرف مبا يلي  -٤٥
الشروع يف إصالح القوانني فيما خيص قانون األحوال الشخصية مبراعاة            )أ(  

ونظم قانونية مماثلة واليت أفلحـت يف تكييـف         جتارب البلدان اليت لديها خلفيات دينية       
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تشريعاهتا احمللية مع االلتزامات النابعة من الصكوك الدولية امللزمة قانوناً الـيت صـّدقت              
  عليها، وحتديداً يف قضايا امللكية والطالق واإلرث وشرط وجود ويل أمر لعقد القران؛

الصادرة عن  ) ١٩٩٤(٢١ حظر تعدد الزجيات وفقاً للتوصية العامة رقم        )ب(  
  اللجنة؛

إىل حرمان املرأة من حقها     الَعْضل  ؤدي  يمواصلة بذل اجلهود لضمان أال        )ج(  
  . أو إىل االنتقاص من هذا احلق حبريةاإلنساين األساسي يف اختيار زوجها

حتث اللجنة الدولة الطرف على القيام، لدى تنفيذ التزاماهتا مبوجب االتفاقيـة،              -٤٦
مل إلعالن ومنهاج عمل بيجني اللذين يعززان أحكام االتفاقية، وتطلب          االستخدام الكا ب

  .إىل الدولة الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  األهداف اإلمنائية لأللفية    
تشدد اللجنة أيضاً على أن التنفيذ الكامل والفعلي لالتفاقية أمر ضروري لتحقيق      -٤٧

وتدعو إىل إدراج منظور جنساين وإشارة صـرحية إىل أحكـام      . ةاألهداف اإلمنائية لأللفي  
االتفاقية يف مجيع اجلهود الرامية إىل حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، وتطلب إىل الدولـة              

  .الطرف تضمني تقريرها الدوري املقبل معلومات عن ذلك

  نشر املالحظات اخلتامية    
تامية على نطاق واسع يف سلطنة عمـان        تطلب اللجنة توزيع هذه املالحظات اخل       -٤٨

 املسؤولون احلكوميون على املستويني الـوطين       هم في راد الشعب، مبن  قصد توعية كافة أف   
واحمللي، واملمثلون السياسيون، وصانعو القرار، واملنظمات النسائية ومنظمـات حقـوق           

ن وحبكم الواقـع،    اإلنسان، بالتدابري املتخذة لتأمني تساوي املرأة مع الرجل حبكم القانو         
وتطلب إىل الدولة الطرف مواصـلة      . فضالً عن التدابري اإلضافية الالزمة هبذا اخلصوص      

 املنظمات النسائية ومنظمات حقـوق اإلنـسان،        صفوفتعزيز نشر االتفاقية، وال سيما      
وكذلك التوصيات العامة للجنة، وإعالن ومنهاج عمل بيجني، ونتائج الدورة االستثنائية           

 والتنمية املساواة بني اجلنسني: ٢٠٠٠م املرأة عا" والعشرين للجمعية العامة املعنونة الثالثة
  ".لقرن احلادي والعشرينيف اوالسالم 

  املساعدة التقنية    
توصي اللجنة الدولة الطرف باالستفادة من املساعدة التقنية يف تطوير وتنفيـذ            و  -٤٩

وتعرب اللجنة  . فضالً عن االتفاقية ككل    التوصيات أعاله،    تطبيقبرنامج شامل يرمي إىل     
عن استعدادها ملواصلة احلوار مع الدولة الطرف، مبا يف ذلك من خالل قيـام أعـضاء                
اللجنة بزيارة قطرية لتوفري املزيد من التوجيه بشأن تنفيذ التوصيات والتزامات الدولـة             

د تعزيز تعاوهنا مـع     وتدعو اللجنة الدولة الطرف أيضاً إىل مزي      . الطرف مبوجب االتفاقية  
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 األمـم املتحـدة     هيئةالوكاالت والربامج املتخصصة يف منظومة األمم املتحدة، مبا فيها          
ات، وبرنامج األمم املتحدة اإلمنائي،     ءلمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة، وشعبة اإلحصا      ل

العاملية، ومنظمة األمم املتحدة للطفولة، وصندوق األمم املتحدة للسكان، ومنظمة الصحة 
  .ومفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان

  املصادقة على املعاهدات األخرى    
تالحظ اللجنة أن انضمام الدولة الطرف إىل صكوك حقوق اإلنـسان الدوليـة               -٥٠

من شأنه أن يعزز متتع املرأة حبقوق اإلنسان واحلريـات األساسـية يف     )١(الرئيسية التسعة 
، وبالتايل تشجع اللجنة سلطنة عمان على املصادقة على املعاهـدات           مجيع جوانب احلياة  

اليت مل تنضم إليها بعد، أال وهي العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد              
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهـضة التعـذيب           

بة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية        وغريه من ضروب املعاملة أو العقو     
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم، واالتفاقية الدوليـة حلمايـة مجيـع         

  .األشخاص من االختفاء القسري

  متابعة املالحظات اخلتامية    
علومات خطية  تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف القيام، يف غضون عامني، بتقدمي م            -٥١

كما تطلب اللجنة   . ٤٥ و ٢٨ لتنفيذ التوصيات الواردة يف الفقرتني       املتخذةعن التدابري   
إىل الدولة الطرف النظر يف التماس التعاون واملساعدة التقنيني، مبا يف ذلـك اخلـدمات               

  .االستشارية عند اللزوم وحسب االقتضاء، لتنفيذ التوصيات أعاله

  إعداد التقرير املقبل    
تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف تأمني مشاركة مجيع الوزارات واهليئات احلكومية   -٥٢

على نطاق واسع يف إعداد تقريرها الدوري املقبل، فضالً عن استشارة جمموعة واسعة من              
  .املنظمات النسائية ومنظمات حقوق اإلنسان خالل تلك املرحلة

 إىل املشاغل املعرب عنها يف هـذه        تطلب اللجنة إىل الدولة الطرف االستجابة     و  -٥٣
وتـدعو  .  من االتفاقيـة   ١٨املالحظات اخلتامية يف تقريرها الدوري املقبل عمالً باملادة         

__________ 

العهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق املدنيـة               )١(
والسياسية؛ واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال              

عاملة أو العقوبة القاسـية أو الالإنـسانية        التمييز ضد املرأة؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب امل         
املهينة، واتفاقية حقوق الطفل؛ واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسـرهم؛               أو

 .واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري؛ واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
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 /تـشرين األول  اللجنة الدولة الطرف إىل تقدمي تقريريها الدوريني الثاين والثالث معاً يف            
  .٢٠١٥أكتوبر 

ئ التوجيهية لتقدمي التقارير مبوجب     تدعو اللجنة الدولة الطرف إىل اتباع املباد      و  -٥٤
توجيهية لتقدمي وثيقـة أساسـية   البادئ املاملعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك     

موحدة ووثائق خاصة مبعاهدات بعينها، اليت وافق عليها االجتماع اخلامس املشترك بـني             
 HRI/MC/2006/3 (٢٠٠٦يونيـه   /حزيـران جلان اهليئات املنشأة مبوجب معاهدات، يف       

وجيب أن تطبق املبادئ التوجيهية إلعداد التقارير عن معاهدات بعينها، الـيت            ). Corr.1و
، اجلزء األول،   A/63/38 (٢٠٠٨يناير  /كانون الثاين اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا األربعني يف       

وهذه . ، باالقتران مع املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي وثيقة أساسية موحدة         )املرفق األول 
املبادئ التوجيهية تشكل معاً املبادئ التوجيهية املنسقة لتقدمي التقارير مبوجـب اتفاقيـة             

وجيب أال تتجاوز الوثيقة املتعلقة مبعاهـدة       . القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      
  . صفحة٨٠ تتجاوز الوثيقة األساسية املوحدة املستوفاة وال جيب أن صفحة، ٤٠بعينها 

        
  


