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 لتقرير األويلا

 حول التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية وغريها املتخـذة بـشأن             
  تمييز ضد املرأةأحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على مجيع أشكال ال

  مقدمة  - أوالً  
صادقت سلطنة عمان على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة يف                -١
وهذا هو التقريـر الـوطين األول       . ٢٠٠٦فرباير  /شباط، ومت إيداعها يف     ٢٠٠٥مايو  /أيار

ع اختاذها إلنفـاذ    للسلطنة حول التدابري التشريعية، والقضائية، واإلدارية احلالية، وتلك املزم        
ويأيت هذا التقرير   .  من االتفاقية  ١٨أحكام مواد وبنود االتفاقية، وذلك مبوجب أحكام املادة         
 . كنتيجة للتعاون القائم بني املؤسسات احلكومية واألهلية

ُبَعْيد انـضمامها إليهـا،   االتفاقية  شكلت السلطنة جلنة خاصة ملتابعة تنفيذ أحكام        و  -٢
تود السلطنة أن تؤكد على     و. من اخلربات الدولية املتاحة يف هذا اخلصوص      واستفادت اللجنة   

 .االتفاقيةداللة البعد املؤسسي الذي تبنته ملتابعة التزاماهتا حيال 

 :هلذه اللجنة ثالثة أهداف رئيسة من مجلة أهداف أخرى، واألهداف الثالثة هي  -٣

  .متابعة تنفيذ وتفعيل أحكام االتفاقية •
لدى اجلمهور واجلهات ذات العالقة أو االختصاص بـاحلقوق،         تعزيز الوعي    •

 .واألحكام اليت تتضمنها االتفاقية من خالل وسائل مناسبة لإلعالم والدعاية

إعداد التقرير الوطين األول حول التدابري املتخذة يف السلطنة بـشأن تنفيـذ              •
  .، والتقارير الدورية األخرىاالتفاقيةأحكام اتفاقية 

 وإزالـة د التنمية بالسلطنة إىل حتقيق التكافؤ، والشراكة بني اجلنـسني     سعت جهو و  -٤
مجيع أشكال التمييز من خالل متكني املرأة وتعزيز مشاركتها يف خمتلف اجملاالت مبا يكفـل               

 مسامهتها اإلجيابية يف التنمية املستدامة، وينبثق ذلك من توصيات املؤمترات الدولية واألمميـة 

، ١٩٩٢مـؤمتر فينـا     (ان والتنمية واملرأة اليت شاركت فيها السلطنة        حلقوق اإلنسان للسك  
، وبيان أهداف األلفية الثالثة، وكذلك السياسة الوطنيـة         )١٩٩٥، وبيجني   ١٩٩٤والقاهرة  

  .٢٠٢٠للسكان بالسلطنة حىت عام 
استنادا إىل طبيعة النظام السياسي يف سلطنة ُعمان؛ فإن أقوال سلطان البالد وخطبه         و  -٥
وجيهاته، تعد مبثابة مرجعية أساسية يستند إليها يف تنفيذ األحكام وتسيري جمريات األمـور              وت
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وقد أتت على رأس هذه األقوال والتوجيهات إزالة مجيع أشكال          . ١٩٧٠بالسلطنة منذ عام    
 حيث اعتمد السلطان هنجا سعى من خاللـه يف العديـد مـن احملافـل                ،التمييز ضد املرأة  

جيع املرأة وحثها على املشاركة يف الشئون العامة للبالد، والتأكيد علـى            واملناسبات إىل تش  
 .أمهية تأهيلها وممارستها لكافة حقوقها

يتجلى اهتمام السلطنة بقضايا املساواة وقضايا النوع االجتماعي يف التشريعات اليت           و  -٦
اعـدة العامـة يف     والق. ١٩٧٣مل متيز بني الرجل واملرأة، مثل قانون التفسريات الصادر عام           

التشريعات والقوانني الُعمانية هي املساواة بني الرجل واملرأة يف مجيع احلقوق والواجبـات،             
  . منـه١٧ لريسخ هذه القاعدة العامة يف املادة ١٩٩٦وجاء النظام األساسي للدولة الصادر عام 

 القوانني احمللّية،   تطرق املُشّرع إىل مبدأ وضع املُعاهدات واالّتفاقّيات الدولية موضع        و  -٧
 مـن   ٧٦من حيث القوة اإللزامية، وذلك بعد التصديق عليها؛ حسبما هو ُمستفاٌد من املادِة              

، إيداع وثيقة انـضمام     ٢٠٠٦فرباير  /شباط ٧وحيث أنه متّ بتاريخ     . الّنظام األساسي للدولة  
 مـن  ٢٧ىل ُحكم املـادة   الّسلطنة إىل االّتفاقية لدى األمني العام لألمم املُّتحدة؛ وباالستناد إ         

االتفاقية اليت ُتشري إىل بدء نفاذ االتفاقية يف اليوم الثالثني من تاريخ إيـداع الّدولـة وثيقـة                 
التصديق أو االنضمام؛ فإن مجيع أحكام االتفاقية، باستثناء تلك املتحفّظ عليها تعترب جزًءا من            

 .٢٠٠٦مارس /آذارالتشريعات الوطنية اعتباًرا من شهر 

، واجلـزء الثـاين     جلزء األول مقدمة  : ثالثة أجزاء ينقسم هذا التقرير يف مجلته إىل       و  -٨
، واالقتصادية األساسية، والنظام السياسي     الدميغرافيةعامة عن السلطنة، واملؤشرات     معلومات  

 اسـيم  العام، واجلهود املبذولة لتكييف احمليط الثقايف واالجتماعي ليخدم منظور حقوق اإلنسان، ال           
 معاجلة مواد االتفاقية يف ضوء العوامل والصعوبات        الثالثويضم اجلزء   . ا يتعلق باالتفاقية  فيم

اليت تؤثر على مدى التزام السلطنة بأحكامها والوفاء هبا وعلى، التحفظات اليت أبدهتا السلطنة       
 .جتاه بعض هذه املواد

  معلومات عامة  - ثانياً  

 اخلصائص االجتماعية والسكانية    

االستيطان البشري يف سلطنة عمان منذ فترة ما قبل التاريخ، ولقد مسيت عمان             بدأ    -٩
أما أصول اجملتمعات العمانية فتعود إىل القبائل       . بعدة أمساء يف خمتلف العصور كمجان ومزون      

القحطانية والعدنانية أو ما يعرف بعرب اجلنوب وعرب الشمال، كما التحقت أقوام أخرى             
ليني، والذين جاءوا بسبب االزدهار التجاري الذي شهدته الـبالد     وسكنت مع سكاهنا األص   

قدميا وانفتاح التجارة العمانية وخاصة باجتاه شرق آسيا وشرق إفريقيا، وجاء هؤالء من اهلند              
وبالد فارس وإفريقيا واستقروا يف سلطنة عمان، وأصبحوا جزءا من اجملتمع العماين كغريهم             

 .ق أو متييـزمن السكان األصليني دون تفري
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 املوقع اجلغرايف واملساحة     

تقع سلطنة عمان يف أقصى اجلنوب الشرقي لشبه اجلزيرة العربية، وتطل على ساحل               -١٠
ويتاخم حدود سلطنة عمان من اجلنوب الغريب اجلمهورية اليمنية         . خليج عمان وحبر العرب   

ات العربية املتحـدة، ويتبـع   ومن الغرب اململكة العربية السعودية، ومن الشمال دولة اإلمار        
السلطنة عدد من اجلزر الصغرية يف خليج عمان ومضيق هرمـز، وتبلـغ مـساحة عمـان                 

 .ألف كيلومتر مربع) ٣٠٩,٥(

 اللغة والديانة    

اللغة الرمسية يف سلطنة عمان هي اللغة العربية، وتدين الغالبية العظمى من سـكان                -١١
كلون أساسا من العمال الوافدين من خمتلف البلدان،        عمان باإلسالم، أما غري املسلمني فيتش     

، ويتعايش اجلميع يف وئام وتسامح ديين،        يف املائة  ١وال تتعدى نسبة العمانيني غري املسلمني       
فالدولة تتيح للجميع ممارسة شعائرهم الدينية، وكفل النظام األساسي للدولة لألفراد حريـة             

م التشريعات العمانية اإلساءة إىل الـدين اإلسـالمي         املعتقد وممارسة شعائرهم الدينية، وحتر    
 . واملعتقدات الدينية األخرى

  السكان    
بلغ عدد سكان سلطنة عمان حوايل مليونيني وسبعمائة ومخسون ألـف نـسمة،               -١٢

، وتبلـغ نـسبـة     ٢٠٠٧حسب بيانات اإلحصاء السنوي لوزارة االقتصاد الوطين لعـام          
 . من السكان العمانيني يف املائة٤٩,٥اإلناث نسبة ، وتشكل  يف املائة٧٠العمانيني 

 ٧٦٦تشري تقديرات األمم املتحدة إىل أن حجم سكان سلطنة عمان قد بلغ حنـو             و  -١٣
، إال أنـه نتيجـة    يف املائـة ٢,٤، وبلغ معدل النمو السكاين آنذاك   ١٩٧٠ألف نسمة عام    

 ٣,٥تفع معدل النمـو إىل      لتحسن مستوى املعيشة، وانتشار خدمات الرعاية الصحية فقد ار        
 ١٩٩٣ خالل التسعينيات وبلغ إمجايل حجم السكان حسب التعداد السكاين لعـام             يف املائة 
مولود حي للمرأة الواحدة يف     ) ٦( مليون نسمة، وبلغ معدل اخلصوبة الكلي        ٢,٣٤١ منحو
 .٢٠٠٣مولود حسب تعداد السكان لعام ) ٣,٥( واخنفض إىل ١٩٩٥عام 

الربنامج الوطين  (سياسة الوطنية السكانية لتنظيم منو السكان املتسارع        ولقد لعبت ال    -١٤
 حسبما أظهره    يف املائة  ١,٨دورا يف ختفيض معدل منو السكان إىل        ) للمباعدة بني الوالدات  

 .٢٠٠٣التعداد العام للسكان لعام 

انتهت السلطنة من إعداد سياسة وطنية للسكان تنسجم مع قـدرات الـسكان،             و  -١٥
قهم اإلجنابية، وقيمهم األصيلة، وهتدف خللق التوازن بني أمناط اإلنتاج واالسـتهالك            وحقو

 .وحتقيق هدف حتسني نوعية احلياة وإزالة مجيع أشكال التمييز

  



CEDAW/C/OMN/1 

7 GE.10-43754 

 األوضاع االقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية     

 األوضاع االقتصادية     

تصادي احلر، ووظفت منهجيـة      النظام االق  ١٩٧٠اعتمدت سلطنة عمان منذ عام        -١٦
 .التنمية االقتصادية واالجتماعية

نظرا لديناميكية التنمية البشرية أعدت السلطنة استراتيجية التنمية بعيـدة األمـد            و  -١٧
ووضعت الرؤية املـستقبلية  ) ٢٠٢٠عمان  (، واليت اصطلح على تسميتها      )٢٠٢٠-١٩٩٦(

والثقافية ات االقتصادية   ت البشرية وجتسري اهلوّ   لالقتصاد الوطين وعلى رأس أولوياته بناء القدرا      
 .دون متييز، ولقد روجعت أهداف هذه اإلستراتيجية يف ضوء أهداف األلفية التنموية

يف إطار إسـتراتيجية التنميـة   يف هذا اإلطار مت حىت اآلن تنفيذ سبع خطط تنموية   و  -١٨
 ووضعت السياسات واآلليـات     طويلة األمد اليت تضمنت أهدافا حمددة للتنمية االجتماعية،       

  .املناسبة لتحقيقها، إدراكا بأن التنمية االجتماعية ليست بالضرورة حمصلة تلقائية للنمو االقتصادي

 احلالة الثقافية    

 واالجتماعي،  التنمية املستدامة إىل تنوعها الثقايف    استندت السلطنة يف صياغة أهداف        -١٩
 . على املشهد الثقايف يف السلطنةوأولت عناية بالنساء والرجال املؤثرين

تسعى السلطنة إىل حتقيق أهداف التنمية املـستدامة باألخـذ مبعطيـات العـصر           و  -٢٠
حبيـث تتـسق    . والتقنيات واملفاهيم احلديثة مع احملافظة على القيم الثقافية العمانية األصيلة         

تمييز وحتقيق املـساواة    التحوالت االجتماعية واالقتصادية يف منظومة ثقافية تستهدف إزالة ال        
  .والعدالة والتمكني للمرأة

 احلالة التعليمية     

، حيث مل يكن آنـذاك يف       ١٩٧٠حقق قطاع التعليم النظامي قفزة كبرية منذ عام           -٢١
السلطنة سوى ثالث مدارس حكومية، وعدد من املدارس اخلاصة، وكان العمانيون الـذين             

ارس، أو ممن تركوا البلد للعمل وللدراسة يف اخلارج،          ممن دخلوا هذه املد    آنذاكتلقوا التعليم   
 .واقتصر تعليم العمانيات آنذاك على مدارس تعليم القرآن الكرمي

، وذلك باإلضافة   ٢٠٠٧ مدرسة عام  ١ ٠٥٢وقد تواصل إنشاء املدارس حىت بلغ         -٢٢
ح  مدرسة خاصة وأجنبية يلتحق هبا حنو ستمائة ألف طالب من اجلنسيـن، ويتـا             ٢٠٧إىل  

 ٢ ٥٠٠للعديد منهم ذكورا وإناثا االلتحاق جبامعة السلطان قابوس حيث يلتحق هبا سـنوياً حنـو                
 ١٥ ٠٠٠، ٢٠٠٦/٢٠٠٧طالب وطالبة، وقد بلغ عدد امللتحقني هبا إىل هناية العام الدراسي  

 جانب جامعة السلطان قابوس؛ وخالل السنوات األخرية املاضية، شـهد           وإىل. طالباً وطالبة 
 مؤسسة يف ٢٤بلغ عدد املؤسسات العاملة فيه  م العايل يف السلطنة تطوراً ملموساً، فقدالتعلي
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 ٢٧,٦طالباً وطالبة بزيادة  ٢٥ ٩٨٨الطلبة  ، كما بلغ عدد٢٠٠٧/٢٠٠٨العام األكادميي 
 .٢٠٠٦/٢٠٠٧ عن العام األكادميي يف املائة

  احلالة الصحية    
ءة األداء، متماشيا بذلك مع االجتاهـات       شهد النظام الصحي تطورا يف نوعية وكفا        -٢٣

حيث بلـغ عـدد املستـشفيات        .احلديثة يف آليات تقدمي الرعاية الصحية والطبية للسكان       
 جممع ومركز صحي موزعة علـى مجيـع         ٢٤٤مستشفى و  ٥٩،  ٢٠٠٧احلكومية يف عام    

بنية التحتية  وقد مر هذا التطور بعدة مراحل بدءا بعملية التوسع األفقي يف ال           . مناطق السلطنة 
للخدمات الصحية للوصول هبا إىل خمتلف فئات اجملتمع العماين، مث باالجتاه حنو تطوير نوعية              
اخلدمات الصحية لتصبح أكثر مشولية، ولتتناول خمتلف جوانب الرعاية التعزيزيـة والوقائيـة     

ا  صحية هامة كصحة كاحلوامل واملرضعات سـعي       والعالجية والتأهيلية، واستهداف جوانب   
وراء ضمان متتعهن حبقوقهن اإلجنابية والرعائية، مع استمرار عمليات التوسع يف املؤسـسات         

 .اخلدمية الصحية

ركزت احلكومة على دعم الربامج الصحية اليت ازدادت تنوعا وتنظيما مبا يتماشى            و  -٢٤
ـ             ة مع مفهوم الرعاية الصحية األولية وإدارة اخلدمات الصحية بأسلوب الالمركزيـة وكيفي

التعامل مع نوعية األمراض احلديثة الناجتة عن تغري أسلوب احلياة إىل األسـلوب العـصري،               
 . والتغري يف التركيبة السكانية

  النظام السياسي    
، وقـد   ١٩٩٦نوفمرب  /تشرين الثاين يف  )" الدستور(للدولة  "صدر النظام األساسي      -٢٥

وق األساسية وواجبات املواطنات غطى نظام احلكم مجيع جوانب جهاز الدولة، وكذلك احلق
واملواطنني أمام القانون وحرية املعتقد، وأكد على أن العدل واملساواة والشورى هي أسـس              

ومبوجب . احلكم وأركان مجيع جوانب احلياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية يف السلطنة         
  .تنفيذية وتشريعية وقضائية:  ثالث سلطاتاعتمدتالنظام األساسي 

تتكون السلطة التنفيذية من جملس الوزراء وعدد من اجملالس املتخصصة، وتتكـون            و  -٢٦
 وجملس الشورى   ،السلطة التشريعية من جملسي الشورى والدولة اللذين يشكالن جملس عمان         

 .منتخب بالكامل يف حني يعني أعضاء جملس الدولة

 ٧١-٥٩حيث تنص املـواد      ،استقالل القضاء " الدستور"كفل النظام األساسي للدولة     و  -٢٧
وأوجد . على أن السلطة القضائية مستقلة، وأنه ال سلطان على القضاة يف قضائهم إال القانون

، نظاما قـضائيا    ٩٠/١٩٩٩قانون السلطة القضائية الصادر مبوجب املرسوم السلطاين رقم         
بتدائيـة  متكامال يتكون من حمكمة عليا وعدد من حماكم االستئناف، وعدد من احملـاكم اال             

وباستثناء الرتاعات اإلدارية، تنظر هذه احملـاكم يف        . املوزعة عرب احملافظات واملناطق بالسلطنة    
 . احملاكم الشرعية املعمول هبا سابقاألغيتاحلاالت املدنية والتجارية ويف مسائل التحكيم، وبذلك 
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ة احملكمة الدستورية يف متثل احملكمة العليا قمة هرم النظام القضائي العماين وهي مبثاب و  -٢٨
البالد، ومهمتها اإلشراف على مدى التطابق يف تفسري القوانني وتنفيذها، ولذلك فهي الـيت              

ولية األشراف على تنفيذ أحكام هذه االتفاقية من خالل إشرافها علـى مـدى              ؤمتارس مس 
ة اتفاقيـة   تطابق األحكام الصادرة من احملاكم األخرى مع بنود وأحكام هذه االتفاقية أو أي            

 .أخرى تعىن حبقوق اإلنسان تكون السلطنة طرفاً فيها أوقد انضمت إليها وصادقت على انضمامها

 حمكمة القـضاء اإلداري الـيت       اختصاصوفيما يتعلق بالرتاعات اإلدارية فهي من         -٢٩
، وتتمتع بسلطة إلغاء قرارات احلكومـة،       ٩١/١٩٩٩أنشئت مبوجب املرسوم السلطاين رقم      

ويتيح ذلك إمكانية توظيف أحكـام االتفاقيـة        . يضات للمتضررات واملتضررين  ومنح تعو 
 . إلعادة النظر يف القرارات اليت تتخذها األجهزة احلكومية ودوائرها

أنشئت هيئة قضائية مستقلة تسمى هيئة االدعاء العـام مبوجـب           و١٩٩٩يف عام   و  -٣٠
 .  للمالحقات القضائية، وهي مبثابة هيئة مستقلة٩٢/١٩٩٩املرسوم السلطاين رقم 

  التوعية بقضايا املرأة ومتكينها والقضاء على التمييز ضدها    
ينطلق اهتمام السلطنة بقضايا املرأة ومتكينها والقضاء على التمييز ضدها من التزامها              -٣١

بقضية النهوض باملرأة وتقدمها، وهبذا جاء النظام األساسي للدولة والتوجيهـات املـستمرة             
  .بالدلسلطان ال

منهج التشريع العماين يف تناوله لألمور اخلاصة حبياة املرأة وخمتلف شؤوهنا على            يقوم    -٣٢
 .مبدأين أساسني مها، املساواة بني الرجل واملرأة بصفة عامة، ومراعاة الطبيعة الفطرية للمرأة

علق بتنمية  واملت٢٠٢٠أكد احملور الثالث من حماور الرؤية املستقبلية لالقتصاد العماين         -٣٣
 على زيادة نسبة مشاركة املرأة يف سوق العمل من خالل رفع نسبة مسامهتها       ،املوارد البشرية 
 .  من إمجايل النساء يف سن العمل يف املائة٥٠لتصل إىل حنو 

اهتمام سياسات وبرامج السلطنة بتحسني أوضاع املرأة وتأهيلها للمسامهة اإلجيابيـة يف                
 مكانتهاتنمية جمتمعها وتعزيز 

قامت السلطنة بإعداد جمموعة من الدراسات اليت ختدم أغراض التنمية االجتماعيـة              -٣٤
 :والتخطيط منها

 دراسة التكافؤ بني اجلنسني ومتكني املرأة    

                                                                   التقدم يف جمال تنمية قدرات املرأة العمانية يف اجملاالت املختلفـة                         هذه الدراسة         تتبع    -  ٣٥
   ويف      اخل، ،                                                   احلقوق املكتسبة كـالتعليم والـصحة والعمالـة                                    وحتليل الفوارق بني اجلنسني يف    

ـ            ،                              الوظائف القيادية يف الدولة       لى ـ                                                          وتقدمي توصيات حول تقليل الفجوة بني الرجل واملرأة ع
              مجيع املستويات
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    )                 ً اإلصدار يتم سنوياً   ) (    ٢٠٠٧ (                                       املرأة والرجل يف سلطنة عمان صورة إحصائية    •
  .    ٢٠٠٨                        الوعي القانوين لدى املرأة    •

                                                                         تأسيس قاعدة بيانات املؤشرات االجتماعية وإصدار التحليل اإلحصائي األول            •
    .                   للمؤشرات االجتماعية

عقدت السلطنة عددا من الدورات التدريبية املخصصة للنساء يف جماالت عدة منذ            و  -٣٦
كما جترى سلسلة من الندوات الوطنيـة لـشرائح         . الثمانينات مشلت مجيع مناطق السلطنة    

، للتوعـية  ١٩٩٥ختلفة استنادا على أهداف األلفية اإلمنائية، وعلى حماور بيجـني          اجملتمع امل 
  : ومن بني القضايا املتناولة.هبا

  .                                         إدماج النوع االجتماعي يف التخطيط واإلحصائيات   •

  .                  متكني املرأة اقتصاديا   •

   .                                      حتقيق تكافؤ الفرص يف جمال التعليم والعمل   •

 .                             طبيقاته فيما يتعلق حبقوق املرأة                          تضييق الفجوة بني القانون وت   •

   ).     مستمر (      ٢٠٠٠                                  برنامج حمو األمية القانونية منذ عام    •

                       ري الـصورة النمطيـة     ـ                                                      تعزيز الدور االجتماعي التكاملي للرجل واملرأة وتغي         •
   .          لدور املرأة

 يف عمـان مواد االتفاقية مع حتليل أوضاعها من منظور الواقع احلـايل         - ثالثاً  
  ها بأحكام عمانبات اليت تؤثر على مدى التزامعوامل والصعووال

  ١املادة 
  تعريف التمييز ضد املرأة يف التشريعات الوطنية

يف املادة األوىل منـها     القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        نصت اتفاقية     
كل عمل من شأنه التفرقة أو االستبعاد أو التقييـد          " بالتمييز ضد املرأة  "على أن املقصود    

وجه إىل املرأة على أساس اجلنس، حبيث يرتب هذا أثرا يتمثل يف إنكار االعتراف باملرأة               م
وتساويها مع الرجل يف احلقوق وااللتزامات يف ميدان حقوق اإلنسان واحلريات العامـة             
سواء أكان ذلك يف امليدان السياسي أو االقتصادي أو االجتماعي أو الثقايف أو املدين، أو               

آخر، أو يرتب أثرا يتمثل يف إبطال االعتراف للمرأة هبذه احلقوق أو متتعها             يف أي ميدان    
 .هبا وممارستها فعليا هلا سواء أكانت هذه املرأة متزوجة أو غري متزوجة
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، بل جـاءت    "التمييز ضد املرأة  "خلت مجيع التشريعات العمانية من مصطلح       وقد    -٣٧
فرص بني النساء والرجال حىت قبل صـدور        مجيع التشريعات يف إطار التأكيد على تكافؤ ال       

 .النظام األساسي للدولة

مجيعهم سواسية أمام   " من النظام األساسي للدولة على أن املواطنني         ١٧تنص املادة   و  -٣٨
القانون، وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة، وال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس،           

، " الدين، أو املذهب، أو املوطن، أو املركـز االجتمـاعي          أو األصل، أو اللون، أو اللغة، أو      
ويشمل مصطلح املواطنني الوارد يف هذه املادة الرجل واملرأة على حد سـواء، وذلك استنادا           

 منه على ٣، والذي ينص يف املادة   ١٩٧٣إىل قانون التفسريات والنصوص العامة الصادر عام        
 .املذكر تشمل املؤنثأن الكلمات اليت تدل على، أو تشري إىل، 

  ٢ املادة    
 االلتزامات اخلاصة بالقضاء على التمييز كما جتسدها التشريعات الوطنية

 الدول األعضاء بشجب مجيع أشكال التمييز ضـد املــرأة،           ٢تطالب املادة     
، وأوردت جمموعة مـن     "بالطرق املناسبة "والعمل بسرعة على القضاء على هذا التمييز        

الـنص يف   : وجب على الدول األعضاء اختاذها لتحقيق هذا اهلدف منـها         التدابري اليت يت  
الدساتري الوطنية أو يف أي تشريع آخر مناسب على مبدأ املساواة بني الرجـل واملـرأة،                
والنص يف التشريعات الوطنية على عقوبات جزائية رادعة لكل من يقدم علـى ممارسـة               

رأة من أي عمل متييزي عـرب اللجـوء إىل          عمل من أعمال التمييز ضد املرأة، ومحاية امل       
احملاكم الوطنية ذات االختصاص واملؤسسات العامة األخرى اليت قد يناط هبا مثل هـذا              
الدور، وامتناع السلطات واملؤسسات يف الدولة عن ممارسة أي عمل من شأنه اإلخـالل        

كن أن تعترب متييزا    بأحكام هذه االتفاقية، وإلغاء أو تعديل أي قانون أو عرف أو ممارسة مي            
ضد املرأة، وإلغاء مجيع العقوبات اليت تنص عليها التشريعات الوطنية واليت تشكل متييزا             

  .ضد املرأة
 من النظام األساسي على أية جهة بالدولة إصدار أنظمة أو لوائح أو             ٨٠املادة  حترم  و  -٣٩

ملعاهدات واالتفاقيات الدولية قرارات أو تعليمات ختالف أحكام القوانني واملراسيم النافذة أو ا  
القضاء على مجيع أشكال التمييز     البالد، وتشمل األخرية اتفاقية      اليت أصبحت جزءا من قانون    

 . كما أشري إىل ذلك آنفاضد املرأة،

جيرم قانون مكافحة االجتار بالبشر وقانون اجلزاء العماين االجتار باملرأة واستغالهلا           و  -٤٠
 واستغالالً هلا وسيتناول التقرير عند معاجلته لكل من مـواد االتفاقيـة             جنسيا العتباره متييزا  

 .التشريعات الوطنية ذات الصلة
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للنساء املتضررات من أية قرارات تعسفية ومتييزية احلق يف رفع قـضاياهن أمـام              و  -٤١
ل حمكمة القضاء اإلداري إن كانت احلكومة طرفا فيها، أو أمام احملاكم املدنية إن كانت تشم              

 .أطرافا مدنيني اعتباريني أو طبيعيني

 ١٢٤/٢٠٠٨ ومبوجب املرسوم السلطاين رقم      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٥يف  و  -٤٢
أنشئت جلنة وطنية حلقوق اإلنسان هلا شخصية اعتبارية وتتمتـع باالسـتقالل يف ممارسـة               

نظـام األساسـي   مهامها، ختتص مبتابعة محاية حقوق اإلنسان وحرياته يف السلطنة وفقـاً لل         
  .للدولة، واملواثيق واالتفاقيات الدولية

  ٣املادة     
  كفالة تطور املرأة وتقدمها

 الدول األطراف باختاذ ما يلزم يف امليادين التشريعية واالجتماعية          ٣تناشد املادة     
والسياسية واالقتصادية والثقافية من أجل تقدم املرأة وتطورها بشكل كامـل وعـادل،             

  . حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية على قدم املساواة مع الرجللضمان متتعها
تنبثق املرجعية السياسية للممارسات الفعلية فيما يتعلق بسياسات الـسلطنة جتـاه              -٤٣

تسريع املساواة بني الرجل واملرأة يف توجيهات سلطان البالد يف هذا الشأن، ومبادراتـه يف               
 مسميات املناصب عند شغلها من قبل نساء، ومنحهـا          تعيني املرأة يف مناصب عليا، وتأنيث     

حقوقها السياسية واالقتصادية واالجتماعية كما سبق ذكره يف مقدمة هذا التقرير، وكمـا             
 .سيتبني الحقا من خالل فقرات هذا التقرير

  :قامت السلطنة باختاذ تدابري العديد من التدابري االجيابية لكفالة تطور املرأة، منهاو  -٤٤
        مشوليـة    :        االجتماعي     اجملال  -  ة                          إصدار النظام األساسي للدول :    ريعي        جملال التش ا   •

  .                                         نظام التأمينات االجتماعية والضمان االجتماعي

  .                                                    تعيني الوزيرات والوكيالت والسفريات، ويف جمال اإلدعاء العام  :             اجملال السياسي   •

  .                    قانون العمل والشركات  :              اجملال االقتصادي   •

  .               م التعليم واملنح   نظا  :            اجملال الثقايف   •

  .وسيتطرق التقرير إىل ما ذكر أعاله بشكل أدق عند تناول مواد االتفاقية ذات الصلة  -٤٥
 ال متيز التشريعات اجلزائية بني النساء والرجال فيما عدا التمييز اإلجيـايب للمـرأة             و  -٥٦

  .)احلامل وذات الظروف الصحية اخلاصة(
زائية بني النساء والرجال فيما يتعلق بالشهادة أمـام  وال متيز اإلجراءات املدنية أو اجل       -٤٧

 .احملاكم سواء من حيث النصوص أو التطبيق
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ال توجد يف التشريعات العمانية عقبات متنع أو حتد من ممارسة املرأة حلرياهتا أو متيز               و  -٤٨
لكن، إذا كانت فاملرأة هلا احلرية الكاملة يف املشاركة يف اجملاالت املختلفة، و. الرجل عن املرأة  

ـ    ـهنالك من عقبات فهي تكمن يف العادات واألعراف والتقاليد الـسائ           دأت ـدة الـيت ب
  .بالتالشي تدرجيياً

  ٤املادة     
  السياسات املتبعة لتسريع إجراءات املساواة بني الرجل واملرأة

 للدول األعضاء اختاذ تدابري مؤقتة هتدف إىل التعجيل باملـساواة           ٤مسحت املادة     
لية بني الرجل واملرأة، ومل تعدها من قبيل التمييز، ولكن هذه التـدابري ال جيـب أن                 الفع

يستتبعها كنتيجة هلا اإلبقاء على معايري غري متكافئة أو غري شفافة يف التمييز بني الرجـل                
واملرأة، وجيب وقف العمل هبذه املعايري عند حتقق التكافؤ يف الفرص بني اجلنسني، كما مل               

 .دابري اخلاصة برعاية األمومة إجراء متييزاتعترب الت

إن السياسات املتبعة يف السلطنة لتسريع إجراءات املساواة بني املرأة والرجل سبقت              -٤٩
انضمام السلطنة إىل هذه االتفاقية؛ إال أن االنضمام إىل االتفاقية قد وجه أنظار اللجنة الوطنية             

دراستها متهيدا العتمادها كسياسات وطنيـة،      إىل إجراءات إضافية معززة واليت تعكف على        
 .وإىل أمهية االلتفات إىل جندرة البىن املعلوماتية الوطنية

ومتثل هذه املبادرة  ،تبين برنامج مبادرة املوازنات املستجيبة ملفهوم النوع االجتماعيو  -٥٠
 اخلاصة  إحدى الضمانات األساسية لسد الفجوة بني السياسات و اخلطط و مراعاة الدالالت           
  .بالنوع االجتماعي عند حتليل ورصد اإليرادات و النفقات وخمصصات املوازنة العامة للسلطنة

بشأن إعداد اإلستراتيجية الوطنية للسكان، وهتدف إىل تصويب اجتـاه   العمل جارٍو  -٥١
اجملتمـع  التنمية االقتصادية واالجتماعية لتحقيق املواءمة بني النمو السكاين واملوارد املتاحة يف       

ومن ابرز الغايات اليت تسعى لتحقيقهـا       . وإحداث تغيري إجيايب يف توزيعه اإلداري واجلغرايف      
  :الرقي حبياة سكان السلطنة من خالل عدة أهداف منهاو ٢٠٢٠حىت عام 
  .                                                                          العمل على حتقيق معدل منو سكاين يتناسب مع مقتضيات التنمية املستدامة              •

                        ياة الصحية واالجتماعية                            وتكثيف اجلهود لتحسني نوعية احل
                                                                       حتسني السلوك اإلجنايب، ومواصلة اجلهود املبذولة جتاه الوصول إىل مستويات             •

                                                                               متدنية للوفيات وبالذات بني النساء واألمهات واألطفال، وإطالة العمر املتوقع          
    .           عند الوالدة

     لـة                                                                        حتقيق العدالة بني اجلنسني ومتكني املرأة من حتقيق كامل إمكاناهتا، وكفا             •
                                                                 امهاهتا يف التنمية االجتماعية واالقتـصادية والـسياسية ومحايـة          ـ          تعزيز مس 

    .                 حقوقها الدستورية
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                                                                                التأكيد على البعد اإلقليمي للتنمية لتضييق الفجوة يف املؤشـرات التنمويـة               •
   .                                             االجتماعية واالقتصادية بني سكان املدن وسكان القرى

  ٥املادة     
   اجلنساألدوار النمطية القائمة على أساس

 الدول األطراف اختاذ ما يلزم ملعاجلة التأثري االجتماعي والثقـايف           ٥تطالب املادة     
لسلوك كل من الرجل واملرأة من أجل القضاء على األعراف والعـادات واملمارسـات              
األخرى اليت درج اجملتمع على إتباعها ضد املرأة، واليت تقوم على فكرة التفوق الذكوري     

ما تطالب الدول األعـضاء     ك. مرأة واملتمثل يف إجناب ورعاية األوالد     والدور النمطي لل  
بترسيخ الفكرة السليمة لألمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، تتطلب املشاركة الفعالة لكل           
من الرجل واملرأة يف تنشئة األطفال وتطورهم، على أن تكون مصلحة الطفل هي األساس         

  .الذي تبىن عليه هذه الفكرة
مع الُعماين جزء من اجملتمع الشرقي املسلم الذي ال يزال يعطي القوامة للرجـل،              اجملت  -٥٢

ولكن إذا كانت املرأة هي معيل األسـرة        . فاألب هو رب األسرة مبوجب القانون والعرف      
فتصبح هي رب األسرة، ومن هنا كان للتطور االقتصادي الذي طرأ على وضع املرأة عامال               

 . طي هلامسامها يف تطوير الدور النم

وبالرغم من متسك بعض أفراد األسرة باألدوار النمطية للمـرأة إال أن هنـاك اآلن                 -٥٣
اجتاها عاما يف اجملتمع الًعماين إىل املساواة بني أدوار اجلنسني، حيث بدأت النمطية يف األدوار               

 .يديـة  وتقبل دخول املرأة يف جماالت جديدة غـري تقل         يبني الرجل واملرأة بالتالشي التدرجي    
 .)اخل،  وشرطي املرور- كمهنة تعليم قيادة السيارات(

كان لسياسة السلطنة وإمياهنا بأمهية مكانة املرأة يف اجملتمع ومـسامهتها يف التنميـة                -٥٤
الشاملة، الدور الكبري يف حتديث نظرة اجملتمع هلذا الدور، وقد جاء يف النظام األساسي للدولة              

ون مجيعهم سواسية أمـام القـانون، متـساوون يف احلقـوق             التأكيد بأن املواطن   ١٧مادة  
 .والواجبات العامة

بدأ اإلعالم العماين مبختلف أجهزته ومنذ فترة ليست بالقريبة، يف التأكيد على دور و  -٥٥
املرأة الفعال يف كافة املهن والوظائف والتوعية اجملتمعية بضرورة عدم حصر املرأة يف وظائف              

امن ذلك مع إزالة كل تكريس لألدوار النمطية للجنـسني يف املنـاهج             وقد تز . منطية معينة 
 . التعليمية الُعمانية

إىل جانب ذلك فقد قامت بعض املؤسسات اليت ختتص بشؤون املرأة بالتعاون مع             و  -٥٦
خمتلف مؤسسات الدولة يف تغيري النظرة النمطية للمرأة يف اجملتمع عن طريق إقامة العديد من               

وحمو أمية  ) اجلندر(ريبية واللقاءات واحملاضرات حول مفهوم النوع االجتماعي        الدورات التد 
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كما تضافرت جهود اجلمعيات األهلية يف جمال تعـديل األمنـاط           . املرأة األجبدية والقانونية  
 .االجتماعية والثقافية السلبية

 اجملتمع  تعمل املرأة يف عمان جبميع امليادين والقطاعات، وخاضت جماالت مل يعتد          و  -٥٧
ومل يضع قـانون العمـل      . على خوضها كما سبقت اإلشارة إليه     ) خاصة(العريب واخلليجي   

العماين قيودا على نوعية مشاركة املرأة، إال إن هناك قلة من األعمال اليت ال متارسها املـرأة،       
 .عملكتلك اليت قد تعرضها للخطر، وسيتم التطرق إليها عند احلديث عن وضع املرأة يف جمال ال

كفلت التشريعات العمانية للمرأة كرامتها وإنسانيتها ؛ فهي ال جتيز إيـذاءها أو              و  -٥٨
االعتداء عليها بأي شكل من األشكال، ومن حقها يف حالة أن أحلق الضرر هبـا أن تلجـأ                  

 ).٤/٧٤(للجهات القضائية مبوجب قانون اجلزاء العماين 

قبولة يف اجملتمع العمـاين، واجملتمـع       ظاهرة العنف األسري بصفة عامة غري م      وإن    -٥٩
الُعماين ما يزال جمتمعا تقليديا يسوده التكافل بني أفراد جمتمعه، ولذا فعندما تتعرض املـرأة               
ألي مشكلة فغالباُ ما تلجأ ألفراد عائلتها أو لألقارب واألصدقاء لتوفري العون هلا على ختطي               

 قد حتتاج لإلقامة به والوقـوف جبانبـها         مثل هذه املشكالت، وتوفري املكان املناسب الذي      
وذلك إىل جانب اإلرشاد والتوجيه من املؤسسات املختلفة لتعريـف الطـرفني            . وإنصافها

 . حبقوقهم وواجباهتم األسرية واألسس السليمة إلقامة العالقة

يف حالـة   ) املرأة والطفـل  (حاليا إلجياد آليات مؤسسية متكن األسرة       جار  العمل  و  -٦٠
 للحصول على جو آمن مستقر وذلك بتشكيل فـرق          اللجوء أولعنف من اإلبالغ    تعرضهم  

عمل جبميع مناطق السلطنة من العاملني يف اجملالني احلكومي واألهلي املختـصني لدراسـة              
 .ومعاجلة احلاالت، تساعد يف مراقبة هذه الظاهرة واحلد منها

  ٦املادة     
  تدابري مكافحة استغالل املرأة 

 الدول األعضاء باختاذ تدابري تشريعية مناسبة ملكافحـة جتـارة           ٦ة  تطالب املاد   
االجتار بالنساء الرقيق األبيض جبميع صنوفه وأشكاله، باإلضافة إىل اختاذ تدابري مناسـبة             

  .متنع النساء والفتيات من اللجوء إىل الدعارة كمصدر للرزق
افه وتقاليد املوروثة، مجيع أشكال يرفض اجملتمع العماين، استنادا إىل تعاليم دينيه وأعر  -٦١

االحنالل األخالقي مبا فيها البغاء وال تقتصر نظرة اجملتمع الدونية على املرأة فحسب باعتبارها              
 .باغية أو مومسة بل تشمل كال الطرفني الرجل واملرأة

 ١٢٦/٢٠٠٨ ومبوجب املرسوم السلطاين رقم      ٢٠٠٨نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٣يف  و  -٦٢
، باإلضافة إىل وجود مواد أخرى ذات عالقة        )١املادة  (مكافحة االجتار بالبشر     (صدر قانون 

جترم األعمال اليت ميكن تصنيفها من قبيل االجتار بالبشر ) ٢٦١املادة (يف قانون اجلزاء العماين   
 ).الرقيق األبيض(خاصة فيما يتعلق بالنساء 
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شريعات واالتفاقيات املوقعة من    حترص احلكومة العمانية على تطبيق ما جاء يف الت        و  -٦٣
؛ ١١؛١٠؛  ٨املـواد   (قبلها وتفرض العقوبات اليت نص عليها قانون مكافحة االجتار بالبشر           

ضد من ميارس الدعارة أو حيرض عليها أو يدعمها كما جيـرم            ) ١٦؛  ١٥؛  ١٤ ؛١٣ ؛١٢
ف اجلرمية دون فتح أو إدارة بيوت الدعارة أو حتريض املرأة على ممارسة الدعارة ويعاقب أطرا 

  .متييز بني املرأة والرجل
تكفل التشريعات العمانية محاية اإلنسان دون متييز بني النساء والرجال، مبا يف ذلك        و  -٦٤

 .محايته من االستغالل واالجتار ال سيما النساء واألطفال

أما الشخص املكره على ذلك فيؤخذ على أنه ضحية ويعامل معاملة خاصة قضائية               -٦٥
 ).١٧ املادة - قانون مكافحة االجتار بالبشر.(  واجتماعيةوصحية

كل من ارتكب الفـضائح اجلنـسية       ) ٣٤املادة  (كما يعاقب قانون اجلزاء العماين        -٦٦
العلنية، أو انزل مبن حرم حريته تعذيب جسدي أو معنوي، أو إذا هتك عرضه أو أرغم على                 

 ).٢٥٨املادة (ة مزاولة البغاء بالسجن مدة ال تقل عن مخسة عشر سن

هناك جلنة فنية لدراسة اتفاقيات مكافحة اجلرمية اإلقليمية والدولية مشكلة بقرار من و  -٦٧
جملس الوزراء تضم يف عضويتها ممثلني عن اجلهات املعنية كوزارة اخلارجية والشؤون القانونية 

ملاليـة للدولــة،    والداخلية والعدل وشرطة عمان السلطانية واإلدعاء العام وجهاز الرقابة ا         
داد تقرير بشأن التعديالت الالزمة لتتوافق التشريعات الوطنية مـع         ـاً على إع  ـتعكف حالي 
 .هذه املواثيق

دون اإلخالل مبا جاء أعاله، تبذل السلطنة جهودا عالجية يف عملية إعادة التأهيـل                -٦٨
الل دوائر خمتصة   للنساء ضحايا مشاكل البغاء أو من هم يف مشاكل مع القانون وذلك من خ             

وبالتعاون مع شرطة عمـان     ) دائرة اإلرشاد االستشارات األسرية   (بوزارة التنمية االجتماعية    
 .السلطانية واليت تعمل على إعادة دجمهن يف اجملتمع ومساعدهتن على التكيف االجتماعي

مال فيما خيص الرصد ألمناط اهلجرة من وإىل البالد وبصورة حمددة لالخنراط يف أع            و  -٦٩
اجلنس أو السياحة اجلنسية فان السلطنة ال تسمح بدخول أراضيها ملثل هذا النوع من اهلجرة، 
كما أهنا تتخذ إجراءات صارمة تساعد كثريا يف احلد ومراقبة هذه الظاهرة، حيث يتم مـنح                

وختلو السلطنة إىل حد كبري مـن ظـاهرة االجتـار           . التصريح للعمل أو الزيارة وملدة حمددة     
خاص وفحشهم ودعارهتم وان احلاالت اليت مت ضبطها حىت تاريخ إعداد هذا التقرير مل              باألش

 . حالة خالل اخلمس أعوام املاضية٢٥٠تتجاوز 

  ٧املادة     
  املشاركة يف احلياة السياسية والعامة

 الدول األطراف باختاذ التدابري املناسبة اليت تكفل مشاركة املـرأة           ٧تناشد املادة     
: احلياة السياسية على قدم املساواة مع الرجل، من خالل كفالة حق املـرأة يف             الفعالة يف   
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التصويت يف االنتخابات واالستفتاءات العامة وأهلية االنتخاب جلميـع اهليئـات الـيت             
ينتخب أعضاءها باالقتراع العام، واملشاركة يف صياغة الـسياسات احلكوميـة، شـغل             

ية على اختالف مستوياهتا، واملـشاركة يف مجيـع         الوظائف العامة وتويل املناصب احلكوم    
  .املنظمات واجلمعيات غري احلكومية اليت هلا اتصال مباشر حبياة الناس وسياسة الدولة

  حق الترشح والتصويت والتمثيل يف الربملان     
تتمتع املرأة يف عمان حبق الترشح والتصويت يف االنتخابات على قدم املساواة مـع                -٧٠

 .  كانت هناك عضوتان يف جملس الشورى١٩٩٤ومنذ عام . ييزالرجل دون مت

 العامة مصون بالنظام األساسي للدولة ومتـاح جلميـع          الشؤونحق املشاركة يف    و  -٧١
، وهو حمدد ببلوغ احلادية والعشرين من العمر من اإلناث والذكور،           )نساء ورجاال (العمانيني  

يرتبط بأي شرط خارجي كامللكية العقارية،       سواء أكانوا عمانيني باألصل أم بالتجنس، وال      
 .وال شروط ذاتية كاالنتماء القبلي أو املهين أو معرفة القراءة والكتابة

 حيث شكلت النساء    ١٩٩٧ارتفعت نسبة مشاركات املرأة يف التصويت منذ عام           -٧٢
ة لتبلغ   ارتفعت النسب  ٢٠٠٠من الذين أدلوا بأصواهتم، ويف انتخابات عام        يف املائة   ١١حوايل  
أما االنتخابات  .  يف املائة  ٣٧ ارتفعت إىل حوايل     ٢٠٠٣، ويف انتخابات عام      يف املائة  ٢٦,٥

فقد ارتفعت نسبة الناخبات من إمجايل الذين أدلوا بأصواهتم إىل ما يزيـد             ) ٢٠٠٧(األخرية  
 . يف املائة٤٠عن 

سـواء،  رشيح لعضوية جملس الشورى متاح للنساء والرجال على حد          ـق الت ـحو  -٧٣
 وتعديالته، وال متيز    ٨٦/٩٧ من قانون جملس ُعمان الصادر باملرسوم السلطاين رقم          ٢٢املادة  

 عاماً ٣٠هذه املادة بني الذكر واألنثى، وتنص على أن شروط العضوية تتلخص يف بلوغ سن 
 .والتمتع بسمعة حسنة ومكانة اجتماعية وخربة عملية مناسبة

ترشحات خالل االنتخابات العامة األربعة األخـرية       بلغ متوسط نسبة مشاركة امل    و  -٧٤
 بلـغ   ١٩٩٧من مجلة املترشحني يف هذه االنتخابات، ففي انتخابات عام           يف املائة    ٧حوايل  

، ويف عام  ) يف املائة٤حوايل ( مرشحاً ومرشحة    ٧٣٦ مرشحة من مجلة     ٢٧عدد املرشحات   
، ويف  )يف املائـة   ٤وايل  أي ح ( مرشحاً ومرشحة    ٥٤٠ من مجلة    ٢١غ عددهن   ـ بل ٢٠٠٠

 بلـغ   ٢٠٠٧ويف عام   )  يف املائة  ٢أي حوايل    (٥٠٦ من مجلة    ١٥ بلغ عددهن    ٢٠٠٣عام  
 ).  يف املائة٣أي حوايل  (٦٣٢ من مجلة ٢١عددهن 

تقوم السلطنة حالياً من خالل اجلهات املختصة بدراسات ميدانية منهجية للتعرف           و  -٧٥
 املرأة يف العملية السياسية، على الرغم من أن         ةاركعلى األسباب احلقيقية الخنفاض نسب مش     

  .املؤشرات األولية كانت مشجعة لالعتراف حبقوق املرأة واالقتناع بأمهية مشاركتها

ومن باب اإلنصاف، البد من اإلشارة هنا إىل أن البىن االجتماعيـة كالقبيلـة أو                 -٧٦
بالت اليت أجريت مع املرشحات بعـد       اجملالس العشائرية متنح الرجل ميزة نسبية، إال أن املقا        



CEDAW/C/OMN/1 

GE.10-43754 18 

انتهاء االنتخابات أظهرت أن هذا مل مينع املرشحات الاليت خضن االنتخابات من الوصـول              
إىل عدد الناخبني والناخبات، وتوظيف نفس القنوات املتاحة تقليدياً للرجـل للوصـول إىل              

توظيـف املـرأة هلـذه    إال أنه مل جتر دراسة منهجية بعد للتعرف على مدى فعالية           . ناخبيها
 . القنوات التقليدية

وتعمل احلكومة على إزالة أية عوائق اجتماعية من شأهنا أن تشكل متييزا ضد املرأة،                -٧٧
من خالل مراقبة احلمالت االنتخابية واالنتخابات وتقييم ممارسات املرشحات واملرشـحني،           

للمرأة، وتعمل حاليا على إعداد     وإجراء الدراسات امليدانية حول معوقات املشاركة السياسية        
برامج تدريبية وتوعوية للنخب املؤثرة على املشهد القيمي والـسياسي يف اجملتمـع احمللـي،              
باإلضافة إىل متكني النساء الراغبات يف االخنراط بالعمل الـسياسي باملهـارات الـسياسية              

 . والتخطيطية الالزمة

 إال إهنن    يف املائة  ٢,٤لس املنتخب مل تتعد     وعلى الرغم من أن نسبة متثيل النساء باجمل         -٧٨
إال أن نتـائج االنتخابـات      . يعتربن األوائل يف املشاركة السياسية النسوية يف منطقة اخلليج        

كانت خميبة لآلمال، حيث مل تفز أي من املرشحات، وأشارت نتائج فرز            ) ٢٠٠٧(األخرية  
أما بالنسبة للمجلس املعـني  . رجالاألصوات أهنن وصلن إىل مراحل متقدمة ومنافسة جدا لل        
 دل فإنه يشري وإن، وهذا  يف املائة٢١فقد ارتفعت نسبة العضوات يف اجمللس املعني إىل حوايل 

 . املرأة الفرصة يف لعب دور كبري بصنع القرارإعطاءإىل اهتمام احلكومة الرشيدة يف 

 املناصب العامة والسياسية    

ي ونظام احلكم يف ُعمان فإن معظم املناصب الرئيسية         نظراً خلصوصية النظام السياس     -٧٩
 .يتم شغلها بالتعيني من لدن سلطان البالد) فيما عدا عضوية جملس الشورى(العامة 

يكون هذا التعيني العتبارات اجتماعية وسياسية وتكنوقراطية وأخرى كحـرص          و  -٨٠
وتشغل املرأة حاليا   . العايلالسلطان على دفع مشاركة املرأة على املستوى السياسي التنفيذي          

 ١٠السياحة، والتعليم العايل، والتنمية االجتماعية، أي ما نسبته         :  حقائب وزارية هامة هي    ٣
 من عضوية جملس الوزراء، ومنصباً عاماً مبرتبة وزارية هو منصب رئيسة اهليئة العامة              يف املائة 

 .سفريتنيللصناعات احلرفية، وتشغل املرأة أيضاً منصب وكيل وزارة و

 من الوظائف التنفيذية واالستشارية العليا بالقطـاع         يف املائة  ١٢حتتل املرأة حوايل    و  -٨١
 من موظفي القطاع العام، وللمرأة حق تويل القضاء  يف املائة٣٥احلكومي العام، ومتثل حوايل    

 . ومجيع األعمال والوظائف املهنية األخرى

 االستفتاءات العامة    

اءات العامة غري معمول به يف السلطنة، ولذا فال يوجد جمال للتمييز بني             نظام االستفت   -٨٢
 .املرأة والرجل
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تشارك املرأة وبشكل فاعل ومؤثر يف الشئون العامة والقضايا التنمويـة ووضـع             و  -٨٣
 :وتنفيذ اخلطط التنموية يف البالد من خالل ثالث قنوات رئيسية

 ؛)ه الدولة والشورىبغرفتي(عضوية املرأة يف جملس ُعمان   )أ(  

عضوية املرأة املكثفة يف اللجان احلكومية القطاعية والفنية إبان وضع اخلطط             )ب(  
 من عضوية اللجان املعنية بالشئون الـصحية         يف املائة  ٨٥التنموية، حيث شكلت املرأة فوق      

ليم والثقافة،   من عضوية اللجان املعنية بالتع      يف املائة  ٥٠واالجتماعية واجملتمع املدين، وحوايل     
ونسبة ال بأس هبا من عضوية اللجان املعنية باالقتصاد، باإلضافة إىل عضويتها يف اللجنة العليا               

 ؛ة التنمويةللخطة اخلمسّي

مؤسسات اجملتمع املدين من مجعيات نسوية وتطوعية ومهنيـة واهليئـات             )ج(  
 .األكادميية احلكومية واخلاصة

 )اجملتمع املدين( وغري احلكومية املشاركة يف املنظمات احلكومية    

تتمتع املرأة حبق مساو للرجل يف تكوين وإنشاء املؤسسات املدنية، وهـذا احلـق                 -٨٤
 .مصون بالنظام األساسي للدولة والقوانني األخرى، كما سبقت اإلشارة إليه

ية سبقت املرأة العمانية الرجل العماين يف هذا اجملال، وكان إنشاء أول مجعية نـسو  و  -٨٥
 . مجعية٥١، وقد وصل إمجايل مجعيات املرأة العمانية إىل ١٩٧٢يف عام 

تتميز النساء عن الرجال يف اجملتمع العماين باستحواذهن علـى اجملتمـع املـدين،              و  -٨٦
وتشكل مؤسسات اجملتمع املدين النسائية املتمثلة يف مجعيات املـرأة الُعمانيـة وعـدد مـن        

ا يؤمل أن يكون عامالً أساسياً يف تعزيز وإجناح مشاركة          مؤسسات العمل التطوعي ثقال كبري    
 .املرأة سياسياً على صعيدي التصويت والترشـح

العمل بالنقابات واالحتادات العمالية حديث عهد يف البالد، ومل يبدأ العمل هبا يف             و  -٨٧
صائيات عن  وال تتوافر بيانات أو إح    . ٢٠٠٦شكلها القانوين املتعارف عليه عامليا إال يف عام         

متثيل املرأة فيها، والعمل جار على مراجعة اللوائح املنظمة هلا لتضمن متثيل مصاحل املـرأة يف                
 .هذه االحتادات والنقابات

يتوقع مع تطوير املسرية النقابية ونضج العمل النقايب، وإمكان ارتباطه وتوظيفه يف            و  -٨٨
 .لرجلون احلياة العامة أن تلعب املرأة دوراً مكافئاً لؤش

  ٨املادة     
 التمثيل واملشاركة على املستوى الدويل

 الدول املنضمة بتمكني املرأة من متثيل حكوماهتا على املـستوى           ٨تطالب املادة     
  .الدويل واالشتراك يف األنشطة واألعمال اليت تقوم هبا املؤسسات الدولية
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وى الدويل، وفرص التمثيل    تتمتع املرأة حبق مساوٍ للرجل يف متثيل السلطنة على املست           -٨٩
هذه بالنسبة للمرأة والرجل مرهونة باخلربة العملية واالختصاص والكفاءة املهنية باإلضافة إىل            

 .احلاجة للتمثيل وطبيعته

وتشارك النساء الرجال يف أعمال املنظمات الدولية وعلى أسس متكافئـة حـسب         -٩٠
 لتمثيلها يف حمادثـات     امرأةحاالت عديدة   وقد اختارت السلطنة يف     . املعايري املذكورة أعاله  

كما هـو   (ومعامالت دولية كمفاوضات االنضمام إىل منظمات خارجية أو إدارة مصاحلها           
، كما إن هناك نساء عمانيات يعملـن يف    )احلال مبكتب السلطنة لدى منظمة التجارة العاملية      

مة التربية والعلـوم والثقافـة   األمم املتحدة والصحة العاملية ومنظ   (عدد من املنظمات الدولية     
 ).ومنظمة التجارة العاملية

وبنفس القدر فإن العمل يف السلكني الدبلوماسي والقنصلي متاح للمرأة كما هـو               -٩١
 تسلمت املرأة العمانية العمل كدبلوماسية يف وزارة اخلارجية، حيث   ١٩٧٥للرجل ومنذ عام    

 بينهن سفريتان ، لدى اثنتني مـن        ٣٤ عددهن اآلن    أصبحكانت توجد ثالث دبلوماسيات     
أهم الدول احلليفة والصديقة مها مملكة هولندا والواليات املتحدة األمريكية، وتتمتـع املـرأة    
جبميع املزايا املمنوحة للرجل من قبيل معاملة الزوج املرافق واألوالد املرافقني وغري ذلك، كما           

 . أهم الدوائر بوزارة اخلارجيةحدىإ بدرجة سفري لتتوىل رئاسة امرأةمت مؤخراً تعيني 

إال أهنـا بدايـة     )  يف املائـة   ٥(ومع ضآلة نسبة السفريات إىل إمجايل عدد السفراء           -٩٢
مشجعة يف ظل السياق االجتماعي والثقايف يف املنطقـة، خاصة إذا ما أخذنا بعني االعتبـار               

جيـة، ومـن املنظـور       من إمجايل موظفي وزارة اخلار      يف املائة  ١٧أن املرأة تشكل حوايل     
املستقبلي فإن عددا ال بأس به من النساء بدأن يف ترقي السلم الوظيفي، وقريبا ما سـترتفع                 

 يف   يف املائة  ٢٠ يف وظيفة مستشار، و     يف املائة  ٤مشاركة املرأة عن معدالهتا احلالية اليت تبلغ        
 يف وظيفة سكرتري    ة يف املائ  ٣٠ يف وظيفة سكرتري ثان، و      يف املائة  ٣٦وظيفة سكرتري أول، و   

 يف وظيفة ملحق دبلوماسي، وتبلغ نسبة املرأة من الدبلوماسيني العمانيني            يف املائة  ٧ثالث، و 
 . يف املائة٤يف البعثات العمانية باخلارج حوايل 

ومل حيدث أن منعت امرأة من املشاركة يف أعمال املنظمات الدوليـة واملـؤمترات                -٩٣
 على العكس فقد كانت السلطنة الدولة اخلليجية األوىل اليت          املنبثقة منها بسبب جنسها، بل    

أوفدت ممثلة هلا على مستوى وكيل وزارة يف االجتماعات اليت كانت تعقد على مـستوى               
وكالء وزارات دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، كما كانت السلطنة هـي الدولـة            

يئة االستشارية للمجلس األعلـى جمللـس       يت اختارت امرأة من بني ممثليها يف اهل       ـاألوىل ال 
 .التعاون اخلليجي
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  ٩املادة 
 اجلنسية

 الدول األطراف مبنح املرأة حقا مساويا للرجـل فيمـا يتعلـق             ٩ طالب املادة ت  
باكتساب اجلنسية أو تغيريها أو االحتفاظ هبا، وضمان عدم إلغاء جنـسيتها أو تغيريهـا             

ملرأة معاملة متساوية مع الرجل فيما يتعلـق        مبجرد زواجها من شخص أجنيب، ومعاملة ا      
  .جبنسية أطفاهلا

، )٣/٨٣(مينح قانون تنظيم اجلنسية الُعمانية، الّصادر باملرسـومِ الـّسلطاين رقـم               -٩٤
، املرأة حقًّا ُمساوّيا للّرجل من حيث اكتساب اجلنسية، أو          )٥٨/٩٣(واملُعّدل باملرسوم رقم    
 . االحتفاظ هبا أو تغيريها

  )االعتراف باجلنسية(املواطَنة حّق     
 من قانون تنظيم اجلنسية الُعمانية، فال يوجد أّي متييزٍ بني الّرجـل   ١٧مبوجب املادة     -٩٥

واملرأة فيما يتعلّق مبسألة املُواطَنة، فكلّ من ولد يف ُعمان أو خارجها من أبٍ ُعمـاين فهـو                  
 . عماين سواء أكان أنثى أم ذكرا

ها يف اجلنسية بغض الّنظر عن حالتها االجتماعية، وإن تزّوجت من           وتتمتع املرأة حبقّ    -٩٦
أجنيب؛ ما مل تتقّدم بطلبٍ إىل اجلهة املختصة تعلن فيه رغبتها الصرحية يف الّتنازل عن اجلنسّية                

ويف حال انتهاء الّزوجية، ألّي سببٍ كان حيق هلا استرداد . أخرىالُعمانية، الكتساب جنسّية 
وال جترب الُعمانية املتزّوجة . ية، بناًء على طلبٍ ُتقّدمه كذلك إىل اجلهة املختصة       جنسّيتها الُعمان 

 .من أجنيب على االنضواِء حتت جنسّيِة زوجها كما أهنا ال تفقُد جنسّيتها ملُجّرد زواجها منه

ُيلزم القانون املرأة والّرجل، على حدٍّ سواء، احلصول على موافقـة مـن اجلهـة               و  -٩٧
؛ فإن عدم احلـصول     )وهو إجراء تنظيمي  (ل اّتجاه الّرغبة إىل الزواج من أجنيب        املختصة، حا 

 .على املوافقة املطلوبة، ال ُيؤّدي، حبالٍ من األحوال، إىل فقد اجلنسية

 جنسية األطفال    

وتتقـرر اجلنـسية    ). حق الّدم (يف األصل تتقّرر جنسّية الّشخص تبًعا جلنسّية األب           -٩٨
ُعمانية، إذا كان املولود جمهول األب، سواًء ولـدت بـه يف ُعمـان أو               كذلك تبًعا لألّم ال   

 .خارجها؛ أو كان أبوه ُعمانيا، مثّ فقد اجلنسية ألّي سببٍ كان

إذا ولد طفل ألبوين جمهولني فإن القانون قد كفل منحه اجلنسية العمانية إذا ولـد               و  -٩٩
 .يف عمان

إبان التصديق على انضمامها إىل االتفاقية      أوردت السلطنة حتفظا على هذا اجلانب       و  -١٠٠
وذلك من منظور عدم ازدواجية اجلنسية، ومن منظور أن اكتساب اجلنسية تنظمه ضـوابط              

  .تشريعية وطنية
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جيوز اكتساب اجلنسية بالّزواج وهذا متاح للنساء والرجال على حد سواء حسب            و  -١٠١
  . يةشروط متعلقة مبدة اإلقامة واعتبارات اجتماعية وأسر

 )الّتجّنس(اكتساب اجلنسية     

                     من قانون اجلنسية     ٢                                                              أخذ قانون اجلنسية العماين بفكرة التجنس حيث أجازت املادة            -   ١٠٢
                                                                                            اكتساب األجنيب للجنسية العمانية بشروط معينة منها اإلقامة يف سلطنة عمان مدة ال تقـل               

   .                                                   عن عشرين عاما أو عشر سنوات إذا كان متزوجا من عمانية
                                                                                تسعى السلطنة إىل احلد من أثار عدم اكتساب أبناء األم العمانية املتزوجة مـن         كما  -١٠٣

                                                                                          أجنيب للجنسية العمانية وذلك من خالل تقدمي العديد من التسهيالت اخلاصة هلم واليت مـن               
    .                                            بينها اإلقامة والعالج والتعليم والعمل والزواج

  ١٠املادة 
 التعليم

اذ التدابري املناسبة للقضاء على التمييز ضد        الدول األعضاء باخت   ١٠طالب املادة   ت  
املرأة يف جمال التعليم وذلك بإتاحة التعليم لإلناث بشكل متساو مع الرجل والتركيز على         
حمتوى هذا التعليم، والسعي وراء توجيه النساء والفتيات توجيها وظيفيا ومهنيا على مجيع 

ة وذلك بالتـشجيع الفعـال للتعلـيم    املستويات واملناطق، والقضاء على األدوار النمطي 
املختلط، وضرورة مراجعة الكتب والربامج املدرسية وتكييف أساليب التدريس بـشكل           
خاص وإزالة ما هبا من إشارات متيز بني الرجل واملرأة، ومنح املرأة فرصة متساوية مـع                

ات مناسبة حتد   الرجل لالستفادة من املنح التعليمية وبرامج التعليم املستمر، واختاذ إجراء         
من ترك الفتيات للتعليم يف سن مبكرة، مع توفري فرص متساوية مع الرجل يف املـشاركة   
يف األلعاب الرياضية والتربية البدنية، والوصول إىل معلومات تربوية حمددة لضمان صحة            

  .ااألسرة ورفاهه

 إتاحة التعليم بشكل متساو مع الرجل     

 مبدأ املساواة بني    ١٩٩٦األساسي للدولة الصادر عام      من النظام    ١٧كفلت املادة     -١٠٤
 . املواطنني مجيعا دون متييز على أساس اجلنس

خالل لقاءاته مع    ، مل يفتأ؛  ١٩٧٠ومنذ تويل جاللة السلطان مقاليد احلكم يف عام           -١٠٥
تعليم يف التأكيد على حق املرأة يف ال       املواطنني يف املناطق املختلفة للسلطنة وترؤسه للحكومة،      

 .وحتقيق تكافؤ الفرص واملساواة بني اجلنسني، مبا يف ذلك حمو األمية وتعليم الكبار

وينسحب ذلك على الذكور واإلناث على   (ويف حني ال يوجد قانون بإلزامية التعليم          -١٠٦
، إال إنه ال توجد نية إلصدار مثل هذا القانون حيث توضح املؤشرات التعليميـة               )حد سواء 
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  من النظام  ١٢ث والذكور على التعليم جبميع مراحله، وتلتزم الدولة مبوجب املادة           إقبال اإلنا 
 .األساسي للدولة بتوفري التعليم ملواطنيها

ويبلغ متوسط نسبة اإلناث من مجلة املقيدين يف مراحل التعليم األساسي والثـانوي               -١٠٧
  ).٨اجلدول انظر . ( يف املائة٤٨والعايل مبؤسسات التعليم احلكومية واخلاصة حوايل 

  التركيز على حمتوى التعليم     
األساسـي  (املنهج الدراسي موحد بالسلطنـة للجنسني ويف مجيع املراحل التعليمية            -١٠٨

 متاح للجنسني وحبسب رغبة كل ١٢ و١١، وحق اختيار املواد يف الصفني )والثانوي والعايل
  .طالبة أو طالب

المتحانات للجنسني، وتتساوى املباين والتجهيـزات      ويستتبع توحيد املنهج توحيد ا      -١٠٩
املدرسية املخصصة للجنسني من حيث التصميم واجلودة، كما أن عدد املعلمني لكل طالب             

ات لكل طالبة كما يكافئ معدل اإلنفاق لكل طالبة معدل اإلنفـاق            ـدد املعلم ـيساوي ع 
 .لكل طالب

 اجلنس، قامت اللجنة الوطنية ملتابعـة       إال إنه لعدم توافر اإلحصاءات املوزعة حسب        -١١٠
بالتنسيق مع املكتب الفين للجنة الوطنيـة       القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة        اتفاقية  

للسكان لالستفادة من الدراسات املعمقة اليت أعدت حتضريا العتمـاد الـسياسة الوطنيـة              
 ياالجتماعإدماج النوع   للسكان، وأظهرت هذه الدراسات وجود فجوة بنيوية يف ما خيص           

يف البيانات واملعلومات املتعلقة بالتنمية البشرية، ولتسهيل متابعة تنفيذ هذه االتفاقية، والتزاما            
 فيما خيـص    ياالجتماعمبوجهات أهداف األلفية التنموية، عقدت ورش عمل إلدماج النوع          

 .التعامل مع قضايا التنمية والقواعد البيانية اإلحصائية

وم خمتصون مدربون بتوعية الفتيات واألوالد معا باخليارات املتوافرة وارتباطهـا           يقو  -١١١
 .بالتخصصات الوظيفية، وكذلك حبقهم يف االختيار

وأظهرت اخلربة احلقلية إن استفادة الفتيات من هذه اخليارات حمددة بأمرين؛ األول              -١١٢
ر حيال دورها االجتمـاعي ومـدى       هو التكييف الذهين الذي تتلقاه الفتاة يف جمتمعها املباش        

 . املشاركة يف احلياة العامة، واألمر الثاين هو املستوى االجتماعي واالقتصادي لألسرة

 مع اجلهات املختصة بالدولة واجملتمع احمللـي        االتفاقيةوتسعى اللجنة الوطنية ملتابعة       -١١٣
سار التكييف الذهين   واملؤسسات املدنية ذات الصلة إىل وضع خطة عمل لتعديل مكونات وم          

، ويف ذات الوقت احترام حق الفتاة اإلنـساين يف          االتفاقيةأهداف  وه مبا يتناسب    ـاملشار إلي 
 . اختاذ القرار
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 توجيه النساء والفتيات توجيها وظيفيا ومهنيا على مجيع املستويات واملناطق    

تكييـف الـذهين    ال يوجد حتديد رمسي مبجاالت دون غريها لعمل املرأة، إال أن ال             -١١٤
وتستهدف بعض املشاغل و الـورش      . وبعض الضغوط االجتماعية تؤثر على اختيارات املرأة      

 .اآلباء واألمهات لتوضيح اخليارات املهنية املتاحة أمام بناهتن

يقوم موجهون خمتصون يف املدارس ومؤسسات التعليم العايل بإرشـاد الفتيـات            و  -١١٥
 والتأهيل األكادميي والتشغيل املناسبة، إما بشكل فردي،        والفتيان حول فرص التدريب املهين    

أو مجاعي عرب عقد برامج تدريبية وندوات ولقاءات ومعارض متنقلة يف مجيع مناطق السلطنة              
 .وتوزيع الكتيبات واملطويات وامللصقات

 ١٢ و ١١وتستهدف إجراءات أخرى يف نفس اخلصوص طالبات وطلبة الـصفني             -١١٦
  . ية التوجيه الوظيفي واملهين وفوائده التربويةبقصد التوعية بأمه

  التشجيع الفعال للتعليم املختلط    

تطبق املدارس اخلاصة نظام التعليم املختلط يف مجيع املراحل، وكذلك مؤسـسات              -١١٧
التعليم العايل احلكومية واخلاصة، إال إن املدارس احلكومية تقصر منط التعليم املختلط علـى              

وذلك استجابة ملطالب جملـس     ) ٤-١الصفوف  ( من مرحلة التعليم األساسي      احللقة األوىل 
باملزج بني التعليم املختلط يف املراحل األوىل واملتأخرة من          الشورى وجمالس اآلباء واألمهات   

  .التعليم، والفصل بني اجلنسني يف املرحلة املتوسطة العتبارات ثقافية وجمتمعية وعمرية

ب والربامج الدراسية وتكييف أساليب التدريس من أجل تعزيز إزالـة            املناهج والكت  مراجعة    
  التمييز ضد املرأة وحتقيق املساواة مع الرجل

روجعت املناهج والكتب الدراسية بغرض عرض أدوار الذكور واإلنـاث بـشكل              -١١٨
متبادل وعلى أساس املساواة يف احلقوق والواجبات مرتني على األقل، كان آخرهـا عنـد               

ري لتطبيق نظام التعليم األساسي قبل االنضمام إىل االتفاقية، وتباعا أزيلت اإلشـارات             التحض
اليت متيز بني اجلنسني وتعرض تصنيفات منطية، كما عقدت ورش عمل تدريبيـة للـهيئات               

 .التدريسية لنفس الغرض

إال إنه من خالل املمارسة الفعلية لوحظ أن ذهنية وممارسـات بعـض املعلمـات                 -١١٩
علمني ال تزال مكيفة على تقسيم األدوار بشكل منطي، وجتري معاجلة هذا حاليـا مـن                وامل

ة للمعلمات واملعلمني، باإلضافة إىل مراجعة متواصـلة للمنـاهج          ـج توجيهي ـخالل برام 
 .والكتب الدراسية

 من اهليئـة التدريـسية    يف املائة٥٩جدير بالذكر أن اإلناث ميثلن ما نسبته حوايل     و  -١٢٠
 يف مؤسسات التعليم العايل اخلاصة، وتنخفض النـسبة يف           يف املائة  ٥٦دارس احلكومية،   بامل
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 يف  ٣٣ يف جامعة السلطان قابوس و      يف املائة  ٣١بعض مؤسسات التعليم العايل احلكومية إىل       
 .)٩ اجلدولانظر (.  بكلية الدراسات املصرفية واملالية على سبيل املثالاملائة

  ستفادة من املنح التعليمية وبرامج التعليم املستمر إتاحة فرص متساوية لال    
تتاح املنح والبعثات بشكل متكافئ لإلناث والذكور، وال يوجد برنامج خمـصص              -١٢١

لتشجيع اإلناث على دراسة اجملاالت املخصصة تقليديا للذكور، كما ال توجد منح وبـرامج       
 ٢٠٠٧ الدارسني باخلارج لعام     وتبلغ نسبة اإلناث من إمجايل    . خمصصة لإلناث دون الذكور   

 نسبة اإلناث يف ختصصات التعليم العايل داخـل         ١١ و ١٠ويوضح اجلدوالن   )  يف املائة  ٧٥(
 .السلطنة وخارجها

مع عدم اإلخالل مبا جاء أعاله، تظهر البيانات عدم توجه اإلناث إىل ختصـصات              و  -١٢٢
 غالبة يف ختصصات علمية أخرى      اهلندسة والعلوم التطبيقية، يف حني يشكلن نسبة مكافئة أو        

كالطب والصيدلة والعلوم الصحية، وهتيمن اإلناث على التخصصات اإلنـسانية كالتربيـة            
 . واآلداب والعلوم االجتماعية

إال إن هذا التوجه آخذ يف التغري نتيجة إللغاء قرار سابق قّيد اخنـراط اإلنـاث يف                   -١٢٣
 قرار بتساوي حصص اإلناث والذكور من مجلة        ختصصات اهلندسة والعلوم التطبيقية، واختاذ    

الطلبة املقبولني سنويا يف اجلامعة احلكومية الوحيدة بالسلطنة، صاحبه متييز مؤقـت لـصاحل              
 . الذكور بغرض حتقيق توازن بني نسبة اإلناث والذكور من مجلة الطلبة املسجلني باجلامعة

 إذ  ،١٩٧٠نساء الاليت ولدن قبل عام      هناك فجوة نوعية يف معدل األمية، خاصة لدى ال        و  -١٢٤
 ٣٥إىل حوايل   )  فما فوق  ٤٦(و) ٤٤-٢٥(تصل نسبة النساء األميات يف الفئتني العمريتني        

 و تعلـيم الكبـار      األميةوهناك برنامج وطين حملو هذه      .  على التوايل   يف املائة  ٦١ و يف املائة 
امج تعلـيم الكبـار للعـام       ووصلت نسبة التحاق املرأة يف كل من برنامج حمو األمية وبرن          

  . على التوايل يف املائة٨٠ و يف املائة٩٥,٥ إىل ٢٠٠٦/٢٠٠٧الدراسي 

 احلد من ترك الفتيات للدراسة يف سن مبكرة    

تظهر اإلحصائيات وجود فجوة نوعية لصاحل اإلناث يف نـسبة االنقطـاع عـن                -١٢٥
 للذكور من مجلة الدارسـني      ئة يف املا  ١,٧لإلناث مقابل    يف املائة    ٠,٨الدراسة، فلقد بلغت    

 .مبؤسسات التعليم احلكومية واخلاصة

وأثبتت الدراسات اليت أجرهتا السلطنة حول أسباب االنقطاع عـن الدراسـة، أن               -١٢٦
أغلبها تدل على انقطاع مؤقت ويعود ألسباب اقتصادية تدفع بالطالبة أو الطالب إىل العمل              

 .ملساعدة ذويه

اسات انه سرعان انتهاء األسباب الداعية لالنقطـاع، تعـود          كما أثبتت هذه الدر     -١٢٧
املنقطعات أو املنقطعون إىل دراستهم، إال إن ذلك ال ينفي ضرورة إجياد فرص بديلة هلـذه                
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الفئة، من منظور حقها يف احلصول على التعليم وجتسري الفقر يف القـدرات احلاصـل مـن                 
 .انقطاعها عن التعليم

 نفذ مشروع وطين بغرض منح هذه الفئة فرصا دراسية          ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥ويف عامي     -١٢٨
يقل عن الشهادة العامة ويف حني استفاد مئات اإلناث والذكور           بغية حتقيقها مستو تعليميا ال    

من هذا املشروع، إال إنه مل يتم بعد تقييمه من حيث جدواه أو فاعليته، أو مدى رضا ذوي                  
 .احلقوق املستفيدين منه

  ية يف املشاركة باأللعاب الرياضية والتربية البدنية توفري فرص متساو    
تتمتع الفتيات حبق ممارسة األنشطة البدنية واأللعاب الرياضية سواء يف املدرسة أم يف               -١٢٩

النوادي الرياضية على شاكلة مماثلة للفتيان يف السلطنة، كما يتمتعن حبق االستفادة من املرافق              
 . الغرضالرمسية واخلدمات املخصصة هلذا

وال يعيق اللباس   . وتقدم حصص للتربية الرياضية يف املناهج للجنسني على حد سواء           -١٣٠
بأي حال من األحوال ممارسة الرياضة، فهناك زي رياضي خاص بالفتيات وال يعيق احلركة،              

 .وال توجد أنظمة أو تقاليد متنع إطالقا ممارسة الفتيات للرياضة

شاركات الفتيات، واإلجنازات الـيت حققنـها يف جمـال          ونتيجة للتطور الكمي مل     -١٣١
البطوالت الرياضية على الصعيدين الداخلي واخلارجي، وحصوهلن على ميـداليات ذهبيـة            
                                                                                              وفضية، أدرك اجملتمع أمهية مشاركة الفتاة يف األنشطة والفعاليات الرياضية، والتفتت النوادي            

                                               أن تلعبه الفتاة على املشهد الرياضي، وبدأت                                                        واهليئات الرياضية إىل الدور الفاعل الذي ميكن        
                                                                                     بتخصيص مدربات ومدربني لالعتناء بالطاقات النسائية الواعدة، وكثفت مـن مـشاركة            

   .                                                          الفتيات يف متثيل السلطنة يف الدورات الرياضية اخلليجية والدولية
       هذه       وكانت      ٢٠٠٨                                                           وقد شاركت سلطنة عمان يف دورة األلعاب االوملبية يف بكني             -   ١٣٢

    .                                                         ملشاركة األوىل للمرأة العمانية يف أهم احملافل الرياضية العاملية ا

 الوصول إىل معلومات تربوية لضمان صحة الفرد واألسرة    

كنتيجة ملراجعة املناهج الدراسية املشار إليها آنفاً، استعيض عن مادة التربية األسرية              -١٣٣
 األساسي والثانوي، ومن خالهلا يتم تناول مبادة املهارات احلياتية اليت تدرس يف مراحل التعليم  

 ).١٢ و١١(موضوع تنظيم األسرة يف الصفني 

وتقوم السلطنة بإدخال مادة املهارات احلياتية تدرجييا حسب خطة حمددة، وتتضمن             -١٣٤
الصحة والسالمة، عامل العمل، الثقافة املرتليـة، املواطنـة العامليـة،           : املادة مخسة حماور هي   

 .شخصية واالجتماعيةاملهارات ال

باإلضافة إىل ذلك هناك مشروعات وطنية تعىن باألمناط الصحية السليمة كمشروع             -١٣٥
مكافحة فقر الدم، ومشروع التغذية السليمة على سبيل املثال، وتنفذ هذه املـشروعات يف              
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ـ      ة مدارس الفتيات والفتيان على حد سواء، الرتباطها بأمناط غري سليمة مثل عدم تناول وجب
 . برنامج محية غري متكاملإتباعاإلفطار، أو 

  ١١املادة 
  العمل

 أن حق العمل حق غري قابل للتصرف فيه، كما تقرر حق العمل             ١١تقرر املادة     
للمرأة بالتساوي مع الرجل بدون متييز، السيما من حيث املساواة يف الفرص الوظيفيـة              

واحلق يف التدريب وإعادة التـدريب،      واالختبارات الوظيفية، واألمن الوظيفي، واملنافع،      
وتؤكد املادة على حـق     . واملساواة يف األجور واملعاملة الوظيفية ويف تقييم نوعية العمل        

وتكفـل  . املرأة يف توفري الضمان االجتماعي هلا، وكذلك حقها يف إجازة مدفوعة األجر           
صل املرأة من العمـل     املادة للمرأة حقها يف احلماية الصحية أثناء العمل، وعدم جوازية ف          

  .بسبب احلمل أو إجازة األمومة أو على أساس رابطة الزوجية من عدمها
وتطالب هذه املادة الدول األعضاء بتوفري العالوات االجتماعيـة واخلـدمات             

الداعمة كمرافق العناية باألطفال، حبيث متكن األم واألب من اجلمع بني احلياة العائليـة              
  .حلياة العامةوالعمل واملشاركة يف ا

ينظم احلقوق والواجبات املترتبة على عالقة العمل يف السلطنة قانونان، قانون اخلدمة              -١٣٦
 بالنسبة إىل املوظفات واملوظفني املدنيني يف اجلهاز اإلداري بالدولة          ١٢٠/٢٠٠٤املدنية رقم   

قد أفرد كل    بالنسبة للعامالت والعاملني يف القطاع اخلاص، و       ٣٥/٢٠٠٣وقانون العمل رقم    
من هذين القانونني أحكاما متييزية إجيابا لصاحل املرأة تقديرا الحتياجات احلمل واألمومة، على 

 . من قانون العمل٨٣-٦٦من قانون اخلدمة املدنية و املواد  ٨٠سبيل املثال املادة 

، ٢٠٠٧ عـام     يف املائة  ١١,٦ارتفعت نسبة مشاركة املرأة يف القوى العاملة إىل         و  -١٣٧
،إال أهنا ال تزال متدنية، كمـا بلغـت نـسبة           ١٩٩٣ فقط عام     يف املائة  ٣,٢حيث كانت   

 . ٢٠٠٧مع هناية عام ) ٣٤,٤(العامالت يف القطاع العام 

مقارنة )  يف املائة  ١٨,٢(كما ينخفض معدل مشاركة املرأة يف النشاط االقتصادي           -١٣٨
، لتنخفض  )سنة ٣٤-٢٠(فئة العمرية   ، وتتركز مشاركة املرأة يف ال     ) يف املائة  ٦٢,٤(بالرجل  

انظـر  . ( سنة، مما يظهر وجود فجوة نوعية      ٦٥بعدها مع ازدياد العمر لتعاود النمو ما بعد         
 ).١٢اجلدول 

سنة فنجد أن النساء يف هذا      )  فأكثر ٤٥(و) ٤٤-٢٥( أما بالنسبة للفئتني العمريتني     -١٣٩
، األطفالواج و إما التفرغ لتربية      العمر يضطررن إىل اخلروج من سوق العمل إما بسبب الز         

علـى   وهذا متييز نوعي جاري العمل على معاجلته من خالل تشجيع القطاع العام واخلاص            
فتح دور حضانة وبأسعار مناسبة إمياناً بأمهية تفعيل مشاركة املرأة يف العمل وحتقيق التـوازن     

 . بني املسؤوليات األسرية ومتطلبات الوظيفة
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 الفين للجنة الوطنية للسكان باالشتراك مع جهات حكوميـة أخـرى            قام املكتب و  -١٤٠
وقد غطت يف أحد جوانبها الوضع      " التكافؤ بني اجلنسني ومتكني املرأة    "بإجراء دراسة بعنوان    

القانوين، ومن أهداف إجراء هذه الدراسة رفع توصيات يف ضوء املعرفة العلمية والتكنولوجية       
ة يف التشريعات والقوانني السارية يف السلطنة، وقد ُضـمنت          قائمة على الوضع احلايل للمرأ    

هذه التوصيات يف أهداف السياسة الوطنية للسكان اليت مت إدماج بعض منها ضمن اخلطـة               
 .ة السابعةاخلمسّي

ويعزى اخنفاض مشاركة املرأة إىل بعض احملددات الثقافية واالجتماعية، ممـا حـدا               -١٤١
مهة االقتصادية للمرأة هدفا مباشرا يف اخلطة التنمويـة احلاليـة           بالسلطنة إىل جعل رفع املسا    

، ووضع بعض االستراتيجيات واخلطوات العملية ملعاجلة هذه احملـددات          )٢٠١٠-٢٠٠٦(
 :بالتنسيق مع مؤسسات اجملتمع املدين منها

هذا وقد  .إنشاء منتدى صاحبات األعمال ضمن غرفة جتارة وصناعة عمان           •
ملرأة كصاحبة عمل حرمن حيث امللكية والـشراكة        بلغت نسبة مشاركة ا   

  .)١٥اجلدول انظر ). ( يف املائة١١,٨(
إضافة إىل متويل املشاريع الصغرية ومشاريع التشغيل الذي يقدمه الربنـامج              •

الوطين سند، حيث بلغ إمجايل عدد املستفيدات مـن الـدعم التمـويلي             
  . ٢٠٠٢س الربنامج عام وذلك منذ تأسي)  يف املائة٥١(للربنامج ما نسبته 

إجراء عدد من الندوات وورش العمل عرب مجعيات املرأة العمانيـة لرفـع                •
  . للمرأة ودعم األسر املنتجة وتوجيههااالقتصاديةالكفاءة 

  تكافؤ الفرص وحق العمل بدون متييز    
األساسي للدولة بأن لكل مواطن احلق يف ممارسة العمل الذي خيتـاره يف حـدود                 -١٤٢
 من ذات النظام األساسي على مبدأ املساواة بني املواطنني مجيعـا            ١٧وتنص املادة   . انونالق

 .دون متييز على أساس اجلنس أو العرق أو املوطن أو املكانة االجتماعية

آنفا الذكر بني اجلنسني بشأن التوظيف أو       ) العمل واخلدمة املدنية  (مل مييز القانونان    و  -١٤٣
 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة      ١٤لندب أو اإلعارة، وقضت املادة      الترقية أو النقل أو ا    

املدنية بتساوي فرص مجيع املواطنني لشغل أية وظيفة عامة إذا توافرت فيهم شروط شـغلها               
دون متييز بينهم إال بالكفاءة، إال أن بعض اجلهات تضع الذكورة ضمن شـروط الـشغل                

. فت أحكام النص الظـاهرة مـع تعـارض لروحـه     تكون قد استووبذاألسباب متفاوتة،   
 .وينسحب ما جاء أعاله على القطاع اخلاص أيضا

املراكـز  يف  نتج عن ذلك استمرار وجود فجوة نوعية يف أعداد املوظفني اجلدد، و           و  -١٤٤
 مـن    يف املائة  ٢٤فعلى سبيل املثال بلغت نسبة اإلناث املتقدمات حوايل         . القيادية واملتدربني 

 مـن    يف املائة  ٢١تقدمني لشغل وظائف معلن عنها يف القطاع العام وشكلن حوايل           إمجايل امل 
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 ملتابعـة اتفاقيـة     ةولذا وضعت اللجنة الوطني   . الذي وصلوا إىل مرحلة استكمال اإلجراءات     
 .  معاجلة هذا األمر على رأس أولويات براجمهاالقضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة

ة واضحة يف الوظائف اإلشرافية ومواقع صنع القرار حيث         ـعيوة نو ـاك فج ـهنو  -١٤٥
 من إمجـايل     يف املائة  ٨ال تتعدى النساء يف وظائف اإلدارة العليا والوظائف اإلشرافية نسبة           

 بالقطاع اخلاص، وبينما تصل نـسبة املوظفـات إىل           يف املائة  ١٢هذه الفئة بالقطاع العام و    
 اخلدمة املدنية، إال إن جلها تركز يف قطاعي التعلـيم            من إمجايل موظفي    يف املائة  ٣٦حوايل  

 ).١٧اجلدول انظر  (.) على التوايل يف املائة٥٦ و يف املائة٥٢(والصحة 

  تكافؤ الفرص يف التدريب    
هناك فجوة نوعية كبرية يف فرص التدريب، حيث بلغ مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف           -١٤٦

وال ميكن االستناد على عزوف املرأة عـن        ،  ).,٢١(االستفادة من التدريب داخل السلطنة      
االستفادة من مثل هذه الفرص التدريبية أو احملددات االجتماعية والثقافية التقليدية كـسبب             
الخنفاض مشاركة املرأة حيث بلغ مؤشر التكافؤ بني اجلنسني يف االستفادة مـن التـدريب               

 .)٠,٤١(خارج السلطنة 

ود فجوة نوعية يف جمال االستفادة مـن برنـامج الـدعم            تظهر البيانات عدم وج   و  -١٤٧
التمويلي ملن يرغب يف تكوين مشاريع خاصة، فقد بلغت نسبة املستفيدات من برنامج سند              

 .  يف املائة٥١ حوايل ٢٠٠٧إىل عام 

  فقط من إمجايل العاملني بـأجر،  يف املائة١٧تظهر البيانات أن النساء ميثلن حوايل       و  -١٤٨
 أن أعلى نسبة من اإلناث العامالت تتركز يف فئيت الفنيني واالختصاصيني            ١٦ل  ويبني اجلدو 

، أمـا  ) على التوايل يف املائة١٦,٠١ و يف املائة٣٨,٨ (واإلنسانيةيف اجملاالت العلمية والتقنية   
املشتغالت واملشتغلني يف القطاعات غري املنظمة أو التقليدية فليسوا مسجلني ضمن الفئـات             

صاديا، و احلكومة بصدد تعديل منظومة قواعدها البيانية االقتصادية لتشمل هـذه            النشطة اقت 
 . النوع االجتماعي يف البيانات التنمويةإدماجالفئات، مع التركيز على املرأة سعياً وراء 

  املساواة يف األجور واإلجازات    
ض النظر عـن  الرواتب واألجور مرتبطة بالوظيفة املشغولة وليس بشاغلها أي بغ       إن    -١٤٩

اجلنس، ولذا مل يرد يف التشريعات أي متييز بني اجلنسني، وبذلك فإن النساء والرجال شاغلي               
نفس الوظيفة أو الدرجة املالية متساوون يف الراتب وعدد أيام اإلجازات السنوية مدفوعـة              

). لترملا(األجر إجازات املرضية والطارئة والدراسية وإجازة أداء فريضة احلج وإجازة العدة            
 .ومن واقع املمارسة والتطبيق مل ترد أي شكاوى رمسية بشأن التمييز ضد املرأة
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جيري حاليا العمل على استصدار فتوى قانونية بشأن السماح للموظفة بعد انقضاء            و  -١٥٠
إجازة الوالدة باخلروج من العمل قبل انتهاء الدوام الرمسي بساعة لرعاية طفلها وذلك ملـدة               

 . تاريخ عودهتا من إجازة الوالدةستة شهور من

ساوت التشريعات بني املرأة والرجل يف احلصول على إجازة خاصة بدون راتـب             و  -١٥١
ملرافقة الزوج إذا أوفد يف بعثة أو منحة دراسية أو دورة تدريبية أو إجازة دراسية أو انتـدب            

 .أو أُعري أو نقـل خارج السلطنة

 وتقييم نوعية العملاملساواة يف املعاملة الوظيفية     

مل مييز قانون اخلدمة بني اجلنسني يف شؤون التوظيف مبا فيها التعيني والترقية والنقل                -١٥٢
 . من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية١٤ مبوجب املادة واإلعارةوالندب 

حرية اختيار املهنة حق مصون لإلناث والذكور بدون متييز حسبما نصت عليـه             و  -١٥٣
 من الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية، وكذلك حق الترقي واألمن الـوظيفي             ١٤املادة  

واألحكام املنظمة ألسس تقييم األداء والترفيع والتدريب والنقل واملكافآت وإهنـاء اخلدمـة             
  .ظفمتماثلة للجنسني، أما الترقيات والعالوات واحلوافز فهي مرهونة مبستوى أداء املوظفة أو املو

التجمعات النقابية يف سلطنة ُعمان حديثة العهد وتعمل ضمن إطار قانون العمـل             و  -١٥٤
قر إىل كثري من البيانات السيما املوزعة حسب اجلنس منها، أمـا            ـا تزال تفت  ـالعماين، وم 

فيما يتعلق باجلمعيات املهنية فيبلغ عددها واحد وعشرون مجعية وعشرة مجعيات ختصـصية             
 .  من إمجايل عدد األعضاء يف املائة٢٥النساء حوايل خريية، ومتثل 

 األهلية واحلكومية يف السلطنة فلقد أنشئت       االجتماعيةوبالنسبة للجمعيات واملراكز      -١٥٥
منذ السبعينيات لتوفري خدمات الرعاية والتنمية االجتماعية، وإعداد وتأهيل املرأة للمشاركة           

الجتماعية واالقتصادية والثقافية والصحية، وكـذلك      يف إعداد الربامج والقيام بالنشاطات ا     
وتنفيذ الدراسات، وإجراء املسوحات اإلحصائية الـيت       ) القانونية واألجبدية (مكافحة األمية   

 ٢٥ مجعيـة و   ٥١تساعد يف رسم السياسات وحتديد اإلستراتيجيات التنموية، ويبلغ عددها          
 . يف املائة١٠٠مركزا، وهي نسوية 

  ملنافع والتأمني االجتماعياملساواة يف ا    
ال مييز القانون بني املرأة والرجل خبصوص عدد سنوات اخلدمة اليت ميكـن بعـدها                 -١٥٦
 . من اخلدمة، فهي سن الستني للجنسنياالنتهاء

متنح نظم معاشات ومكافآت ما بعد اخلدمة والتأمني االجتماعي متييـزا إجيابيـا             و  -١٥٧
  االستفادة من الراتب التقاعدي لزوجها املتوىف، إال إذا كانت على          للمرأة، ففي حالة األرمل حيق هلا     

رأس عملها، ويف حالة الزوجة املتوفاة يستفيد زوجها من راتبها التقاعدي إذا كان مـصابا               
 إذا كانـت   - ومينح ذات القانون نفس احلق لبنت املتوىف      . بعجز منعه عن العمل أو الكسب     
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، وأخته إذا كانت تعتمد يف معيشتها عليـه، بينمـا ال         مهما بلغت من العمر    -غري متزوجة   
يستفيد االبن من املعاش إذا جتاوز سنه الثانية والعشرين ما مل يثبت عجزه عن الكسب أو أن                 
يكون طالبا يف إحدى مراحل التعليم اليت ال تتجاوز مرحلة التعليم اجلـامعي وبـشرط أال                

 . عاملة االبنيتجاوز سنه السادسة والعشرين، ويعامل األخ م

وتستفيد النساء العامالت من خدمات التأمني ضد الشيخوخة والعجـز والوفـاة،              -١٥٨
 .والتأمني ضد إصابات العمل واألمراض املهنية

  عدم جوازية فصل املرأة من العمل بسبب احلمل أو إجازة األمومة أو بسبب الرابطة الزوجية    
حلمل أو الوضع، ومتنح هذه القوانني املـرأة        حتظر قوانني العمل فصل املرأة بسبب ا        -١٥٩

ب كامل ومبا   ـا برات ـإجازة خاصة لتغطية فترة ما قبل وبعد الوالدة وذلك ملدة مخسني يوم           
ال يزيد على مخس مرات طوال مدة اخلدمة، وبسبب غياب إجـازة األمومـة مـن هـذه                  

  .ة لرعاية طفلهاتزيد على سن التشريعات منحت املوظفة إجازة خاصة بدون راتب ملدة ال

توفري اخلدمات الداعمة حبيث متكن األم واألب من اجلمع بـني احليـاة العائليـة والعمـل                     
   واملشاركة يف احلياة العامة

ـ                -١٦٠ ود ـمل يرد يف مواد قانون اخلدمة املدنية وقانون العمل ما ينص على ضرورة وج
 من املؤسسات اليت تعمل فيهـا       دور لرعاية األطفال حىت سن الروضة تابعة وملحقة أو قريبة         

 .األم أو األب

 من قانون العمل تشغيل النساء يف األعمال الضارة صـحيا أو            ٨٢حظرت املادة   و  -١٦١
األعمال الشاقة، كما نظم قانون العمل تشغيل املرأة يف الفترة املسائية، وذلك بقصد مساعدة              

ل هذه الوظيفة يف التميز ضد تكافئهـا        حلمايتها من استغال  واملرأة يف أداء وظيفتها البيولوجية      
يف احلصول على فرص العمل، كما أورد الباب السادس من قانون العمل شروط الـسالمة               

  . والصحة املهنية دون متييز جلنس العامل
  ١٢املادة 

 املساواة يف الرعاية الصحية

 يف   الدول األعضاء معاملة املرأة على قدم املساواة مع الرجـل          ١٢تطالب املادة     
جمال خدمات الرعاية الصحية مبا يف ذلك خدمات ختطيط وتنظيم األسرة كمـا تطالـب          
بتوفري اخلدمات املناسبة للمرأة فيما يتعلق باحلمل والوالدة وفترة ما بعد الـوالدة، مـع               
ضرورة توفري هذه اخلدمات للمرأة جمانا إذا دعت الضرورة لذلك، كما جيب أن حتـصل     

  .ثناء احلمل والرضاعةعلى التغذية الكافية أ
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 االنتفاع خبدمات الرعاية الصحية    

كما سبقت اإلشارة إليه، قد أقر النظام األساسي للدولة مبدأ املساواة بني املواطنني               -١٦٢
وينسحب ذلك أيضا على حق االنتفاع خبدمات الرعاية        ) دون متييز بني ذكر أو أنثى     (مجيعا  
 سواء خبدمات الرعاية الصحية لقاء رسوم رمزية،        وينتفع الرجال والنساء على حد    . الصحية

احلوامل املنتفعات من خدمات املباعدة     , ويستثىن من هذه الرسوم الرمزية ذوي الدخل احملدود       
 .بني الوالدات، واألطفال يف سن التحصني

 متوسط عدد زيارات الفرد يف السنة بأن ٢٠٠٧أشارت بيانات وزارة الصحة لعام و  -١٦٣
 ٦,١ زيارة، وبلغ متوسط عدد زيارات اإلنـاث         ٥,٦للعيادات اخلارجية للمرضى العمانيني     

ويعـود   . زيارة لنفس الـسنة    ٦,٦ سنة   ١٢ زيارة واألطفال أقل من      ٤,١ زيارة والذكور 
 األمومـة  ارتفاع معدل تردد األطفال واإلناث إىل تكرار الزيارات لتلقي خـدمات رعايـة       

 . والطفولة واملباعدة بني الوالدات

 من النساء الاليت سـبق       يف املائة  ٧٦  بأن ٢٠٠٠أشار املسح الصحي الوطين لعام      و  -١٦٤
هلن الزواج يتمكن وحبرية من الذهاب للمؤسسات الصحية، وتزداد هذه النسبة بني املتعلمات 

 .والقاطنات مبناطق احلضر واألكرب سنا

لرعاية الصحية التقليدية فما زال بعض العمانيات والعمانيني يزاولـون    وعلى صعيد ا    -١٦٥
مهنة الطب التقليدي أو البديل، وعلى الرغم من عدم وجود دراسات منهجية أو مسوحات              
وطنية إال أن املؤشرات األولية وبعض الزيارات امليدانية أوضحت احنسار وجود القـابالت             

لنساء إىل الوالدة حتت إشراف طيب حديث، مثلما هـو  التقليديات، السيما مع توجه معظم ا 
 .  أدناه"خدمات رعاية األمومة والطفولة"حتت البند موضح 

 مؤشرات صحية وخدمية عامة    

، اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املـرأة        كنتيجة مباشرة لتطبيق أحكام       -١٦٦
 فإن العمل جار حاليـا علـى        ،للسكانومتطلبات إعداد تقريرها، ومتابعة السياسة الوطنية       

 .تعديل البىن املعلوماتية الستكمال هذا النقص واستصدار السياسات والقوانني الضرورية

 ٢٠٠٧تشري البيانات الصحية أن معدل العمر الكلي املتوقع عند الوالدة وصل عام             و  -١٦٧
 ٣,١يات اخلـام     سنة لنفس السنة، وبلغ معدل الوف      ٧٣,٦ سنة، ولإلناث وصل إىل      ٧٢إىل  

 .وال يتوافر إىل اآلن معدل الوالدات الطبيعية للرجال والنساء. من السكان ١ ٠٠٠لكل 

 إىل أن أمراض اجلهاز الدوري حتتل املرتبـة األوىل يف           ٢٠٠٧أشارت بيانات عام    و  -١٦٨
ية  من أسباب الوفيات، تليها األمراض املعدية والطفيل يف املائة  ٣٢,٥وفيات النساء حيث متثل     

، وهـي    يف املائة  ٨ فأمراض اجلهاز التنفسي      يف املائة،  ٩,٣ فاألورام    يف املائة،  ١٨,٥بنسبة  
 .نسب مساوية أو مقاربة يف بعض األحيان للرجال
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تشري اإلحصائيات الرمسية إىل أن معدل وفيات األمهات يف اخنفاض مستمر لتصل            و  -١٦٩
 الكلي لوفيات األطفال الرضـع      أما املعدل . ٢٠٠٧ ألف مولود عام     ١٠٠ لكل   ٢٢,٩إىل  

مولـود   ١ ٠٠٠ لكل   ٨,٩٤مولود حي، ويف اإلناث بلغ       ١ ٠٠٠ لكل   ١٠,١فوصل إىل   
مولود حي، ممـا     ١ ٠٠٠ لكل   ١٣,٠ة   اخلامس حي، وبلغ معدل وفيات األطفال دون سن      

 . يؤكد عدم وجود متييز ضد اإلناث

، ٢٠٠٧ات الرمسيـة    تتفاوت أسباب الوفاة مع تفاوت العمر، فحسب اإلحصاء       و  -١٧٠
العيوب اخللقية والـشذوذ الـصبغوي،      : تتركز أسباب الوفاة لدى األطفال الرضع يف فئتني       

أما يف حالة األطفال دون سن اخلامسة فتتركـز يف          . وحاالت تنشأ يف الفترة حوايل الوالدة     
 .وذ الصبغوي العيوب اخللقية والشذإىل باإلضافةاألمراض املعدية والطفيلية، واإلصابات والتسمم 

 من إمجـايل     يف املائة  ٥٥ بلغت نسبة الطبيبات العمانيات حنو       ٢٠٠٧يف هناية عام    و  -١٧١
.  من إمجايل أطباء األسنان العمانيني يف املائة٥١األطباء العمانيني العاملني يف وزارة الصحة، و      

ني يف هيئـة     من إمجايل العمانيني العامل     يف املائة  ٨٨,٦وبلغت نسبة املمرضات العمانيـات     
 من إمجايل    يف املائة  ٥٨,٧التمريض، وبلغت نسبة النساء العامالت يف وزارة الصحة حوايل          

 . العمانيني العاملني بنفس الوزارة

وتعتلي العديد من النساء مراتب إدارية وإشرافية فنية عالية يف جمال الرعاية الصحية               -١٧٢
 عن وحدة صحية أو رئيسة جلنة مكونة من كمديرة إدارة أو رئيسة مركز أو الطبيب املسئول    

عدد من األطباء والطبيبات، وال يبدو إن اجلنس يشكل عائقا حقيقيا أمام املرأة يف تويل هذه                
 .املناصب أو يف احلصول على أعلى الدرجات العلمية

  خدمات رعاية األمومة والطفولة     
بدأت احلكومـة يف    وقد  . رأةاملوجهة أو حنو امل   وهناك العديد من الربامج املخصصة        -١٧٣

لدعم خدمات رعاية األمومة والطفولة علـى املـستوى الـوطين يف            ق برنامج   تعميم وتطبي 
 هبدف خفض معدالت األمراض والوفيات من خالل تـوفري          ١٩٨٧أغسطس من عام    /آب

 الرعاية الصحية للمرأة أثناء احلمل والوالدة وما بعد الوالدة، وتشجيع الوالدة حتت اإلشراف            
، ٢٠٠٦ ويتم تسجيل بيانات احلامل يف بطاقة صحة احلامل واليت مت حتـديثها عـام                .الطيب

 .  طوال فترة احلمل لتحصل على العناية الضرورية من أي مؤسسة صحيةإالموحتملها 

 من النساء قد تلقني رعاية       يف املائة  ٩٩,٦ إىل أن    ٢٠٠٠أشار املسح الوطين لعام     و  -١٧٤
ن عدد الزيارات للحوامل يف مناطق احلضر والعـامالت ومـن تتمتـع      طبية أثناء احلمل، وإ   

مبستوى علمي عال مقارنة بغريهن من النساء، مما يستدعي العمل مستقبال على حتديد أسباب     
 .هذه الفجوة ومعاجلتها

 من األمهـات     يف املائة  ٧٢ إىل إن    ٢٠٠٠ لعاماملسح الصحي الوطين    أيضا  يشري  و  -١٧٥
جـدير  و. لثالث سنوات قبل املسح، قد تلقني التحصني ضد التيتانوس        الاليت ولدن خالل ا   
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 ٣ بينمـا  ٢٠٠٧ يف مؤسسات صحية حكومية عام  أجننب من النساء     يف املائة  ٩٧بالذكر أن   
 أجننب يف البيوت، وتزداد النسبة يف املناطق الريفية أو بني األمهات األكثر سنا، ويبدو               يف املائة 

 .خنفاضإن هذه النسبة آخذة يف اال

 من األمهات الـاليت      يف املائة  ٨٠ بأن   ٢٠٠٠املسح الصحي الوطين    كذلك  وأشار    -١٧٦
كما أكد كتاب   .  خالل الثالث سنوات قبل املسح قد تلقني رعاية صحية بعد الوالدة           أجننب

الت ـ أن نسبة عدد الزيارات بعد الوالدة إىل احلوامل املسج         ٢٠٠٧اإلحصاء السنوي لعام    
 .١,٢٤هو 

  وتنظيم األسرةاإلجنابية الصحة اتخدم    

ال توجد عقبات قانونية أو ثقافية حقيقية حتول دون تلقي النساء للرعاية الصحية مبا                -١٧٧
يف ذلك تنظيم األسرة، السيما وإن اخلطاب الرمسي اإلعالمي واحلكومي حيث على ختطـيط              

 واخنفـاض معـدل     األسرة وتنظيمها، مثل إتاحة وسائل منع احلمل وانتشار اسـتخدامها،         
 .اخلصوبة النوعي، واخنفاض معدل النمو الطبيعي للسكان

ال حتتاج املرأة إىل ختويل من زوجها مبوجب القانون لالنتفاع باخلدمات الصحية،            و  -١٧٨
 . يتخذان قرارا مشتركا قبل االستخدامأهنمامبا يف ذلك خدمات تنظيم األسرة، ويفترض 

نتهاء من اعتماد السياسة الوطنية للـسكان، وتعمـل         تعكف الدولة حاليا على اال    و  -١٧٩
بالتعاون مع أجهزة األمم املتحدة املختلفة وبالذات صندوق األمم املتحدة للـسكان علـى              

ة وإدارية، خاصة فيما يتعلق بالقوانني أو السياسات الرمسية اليت قـد            تأسيس إجراءات متكينيّ  
ما عدا ذلك فقد أسدى سـلطان الـبالد         في. تطلب استعمال تدابري لتخطيط وتنظيم األسرة     

توجيهات إىل املواطنني يف العديد من جوالته السنوية حول أمهية تنظيم األسرة، والتفكري يف              
 .أن يكون العدد املثايل ألفراد األسرة مخسة، مبا يف ذلك األم واألب

ي ـ ف امرأة ١ ٠٠٠أشارت اإلحصاءات الصحية أن معدل اخلصوبة النوعي لكل         و  -١٨٠
 ٢٠٠٠ منخفضا عن املعدل السابق عـام        ٣,١٣ إىل   ٢٠٠٧ سنة وصل عام     ٤٩-١٥الفئة العمرية   
 .٤,٧حيث كان 

 أن نسبة النساء الاليت يستخدمن موانـع        ٢٠٠٠أظهر املسح الصحي الوطين عام      و  -١٨١
؛ ويف نفس  يف املائة٢٥والاليت يستخدمن الوسائل احلديثة   يف املائة    ٣٢احلمل التقليدية بلغت    

 من النساء حتت سن اخلمسني لديهن دراية بوسيلة          يف املائة  ٩٧لوقت أظهر ذات املسح إن      ا
 يليهـا    يف املائة  ٩٤واحدة على األقل، أكثرهن انتشارا احلبوب حيث بلغت نسبة الدراية هبا            

 وتعقـيم النـساء      يف املائة  ٧٦,٣ فالواقي الذكري     يف املائة  ٩٢ فاحلقن    يف املائة  ٩٣اللولب  
 وهي أعلى نسبة يف الدراية بـني         يف املائة  ٧٧,٣وسجلت الرضاعة الطبيعية    . املائة يف   ٧٤,١

 .الوسائل التقليدية
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 من النساء املتزوجات الاليت ال يستخدمن وسيلة مباعدة حالية           يف املائة  ٤٨وعربت    -١٨٢
عن رغبتهن يف استخدام وسيلة مباعدة؛ مما استدعى التركيز على توعية النـساء حبقـوقهن               

علما بأن هذه اخلدمـة تقـدم       . جنابية وإتاحة وسائل وآليات تنظيم األسرة بشكل ميسر       اإل
 . وبشكل جماين وميسر يف مؤسسات الرعاية الصحية األولية

 إحصائيات وال توجد    ،التعقيم بالنسبة للرجال أو النساء اختياري ومتاح ملن يرغب          -١٨٣
 .حول هذا املوضوع

 احلقوق اإلجنابية األخرى    

إن اإلجهاض غري مشروع إال يف حدود ضيقة جدا وبعد موافقة جلنة طبيـة فنيـة                  -١٨٤
 وتقتصر ظروف اإلجهاض املسموح به على احلاالت اليت تشكل خطرا على حياة        .متخصصة

األم أو أن اجلنني مصاب بتشوه خلقي جيعل حياته صعبة وجيب أن يتم تشخيص هذا قبـل                 
  .ل الدولة جبميع نفقات الرعاية الصحية النامجةوتتكف. األسبوع السابع عشر من احلمل

مجيع حاالت اإلجهاض املسجلة هي إما إجهاض تلقائي أو لعدم اكتمال اجلنني أو             و  -١٨٥
 .٢٠٠٧ يف عام ٩,٤ سنة ٤٩-١٥ يف عمر امرأة ١ ٠٠٠ وقد بلغ معدل اإلجهاض لكل .وفاته

لفترة ما قبل الوالدة ويـتم      وتقدم احلكومة عرب مؤسساهتا الصحية اختبارات اجلنني          -١٨٦
 توفر معـدل    إحصائيات أوتوجد دراسة     على التسجيل املبكر للحمل وال     األمهاتتشجيع  
 الرئيسية ملثل هـذه     األسباب توضح   أوقبل الوالدة    ثر اختبارات ما  أ على   جهاضاتالاوقوع  

كوميـة   ويعتمد املعدل على عدد احلاالت املبلغ عنها يف املؤسسات الصحية احل           جهاضاتالا
اين ال يرى عارا أو عبئا يف احلصول على مولودة أنثـى            ـع العم ـمع التأكيد على أن اجملتم    

ـ                م ـوال توجد إحصائيات أو بيانات عن ما إذا كانت عمليات اإلجهاض غري الـسليمة تت
 احلكومة ملزمة بتقدمي الرعاية الصحية مهما كانت        أنبطريقة تقليدية أو خارج السلطنة إال       

 .لذلكالدواعي 

  املمارسات الضارة    
 أن نسبة النساء الاليت يوافقن على ٢٠٠٠أشارت دراسة املسح الصحي الوطين لعام       -١٨٧

 يف ٥٣، وتبني من الكشف الطيب أن نسبة اخلتان تـصل إىل           يف املائة  ٨٥ختان البنات بلغت    
 . املائة يف٧,٥ والنوع الكبري نسبة  يف املائة٤٥,٥ وميثل النوع البسيط نسبة املائة

  يف املائة  ٨٠ يف املدارس الثانوية إىل أن       ٢٠٠١وأشارت دراسة صحة املراهقني لعام        -١٨٨
تقريبا من الطلبة والطالبات يتفقون على أن عملية اخلتان ضرورية، وتنخفض هذه النسبة بني              

 مـن بنـات      يف املائة  ٤٦أبناء املتعلمني واملتعلمات، حيث أفادت نفس الدراسة أن حوايل          
عن رفضهن هلـذه املمارسـة   ) األمهات احلائزات على مستوى الثانوي فما فوق      (ملتعلمات  ا

 . من بنات ألمهات أميات يف املائة١٧مقابل 
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ال توجد قوانني بشأن ختان البنات وهناك نقاش فقهي حوله، وال جترى عمليـة              و  -١٨٩
ذه العمليات، ويبدو   ختان البنات عرب املؤسسات احلكومية بناء على قرار حكومي منع مثل ه           

 .أنه ميارس على املستوى احمللي التقليدي إال أنه ال توجد دراسات أو بيانات قاطعة

أعدت اإلستراتيجية الوطنية لألعالم والتثقيف واالتصال       ويف ضوء نتائج الدراسات،     -١٩٠
وبناء لتعزيز صحة املراهقني ومنائهم، هبدف تصحيح املفاهيم ومعاجلة جذور املشاكل الصحية     

 . جسور التواصل بني هذه الفئة واحمليطني هبم

جمموعات بعينها حتـتفظ بعـادات    ال توضح املؤشرات الصحية أن هناك فئات أو  و  -١٩١
تضر بصحة املرأة، السيما وأن هناك هوية عامة للمجتمع ازدادت قوة ووضحا ومع ارتفاع              

يعول الكثري على نتائج املسح     و .مستوى التعليم، ولكن ال توجد دراسات معمقة هبذا الشأن        
 .٢٠٠٩ -اخلليجي الذي جيري حاليا املتوقع صدورها بنهاية عام /الصحي الوطين

  مكافحة األمراض املنقولة جنسيا    
اختذت السلطنة تدابري عدة لزيادة الوعي مبخاطر وآثار األمراض املنقولـة جنـسيا               -١٩٢

 املكتسب، وعلى رأس هذه التدابري      ومكافحتها خاصة اإلصابة بفريوس ومرض نقص املناعة      
 الوطنية ملكافحة مرض نقص املناعة املكتسب واألمراض املنقولة جنسيا          اإلستراتيجية ،املتخذة

 .٢٠٠٧ديسمرب /كانون األولاليت دشنت يف 

 الصحية  األوضاعوعمل الربنامج الوطين ملكافحة نقص املناعة املكتسب على حتسني            -١٩٣
للمصابني من خالل املرشدين الصحيني، وال تستهدف هذه النشاطات         والنفسية واالجتماعية   
 .النساء والفتيات حصريا

  بفريوس العوز املناعي املكتسب    واإلصابة) اإليدز(فيما خيص حاالت العوز املناعي      و  -١٩٤
)HIV (         ٢٠٠٧-١٩٩٠ لفترة   ١٦٤٠للعمانيني واملسجلة يف وزارة الصحة فقد بلغ عددها 

 حالة ١٠١ مت تسجيل ٢٠٠٧ويف عام .  من إمجايل احلاالت يف املائة٢٦ وكانت نسبة النساء
 .٢٠٠٦ عن عام  يف املائة١٧,٤بزيادة قدرها 

 إىل بدء االحنسار التدرجيي يف مفهوم الوصمة احمليطة         االخنفاضويعود السبب يف هذا       -١٩٥
 وإبقائهاة للفحوصات    احملافظة على السرية التام    إىل باإلضافةواملرتبطة باملرض بسبب التثقيف     

 .  الالزمة للعالجاألدويةضمن االستخدامات الطبية فقط وتوفر 

 من احلـاالت     يف املائة  ٦٤,٦كانت طريقة االنتقال اجلنسي هي السبب يف حوايل         و  -١٩٦
 يف  ١١,٦ املخدرات    يف املائة، وأسباب   ٢٦,٣ ، غري معروفة  أسباباملسجلة بالسلطنة، تليها    

، كما قد تتعدد الطرق يف آن واحد للعدوى يف بعض احلاالت             يف املائة  ٤,٩فنقل الدم   املائة،  
 . من إمجايل احلاالت املسجلة بالسلطنة يف املائة١,٨ومثلت هذه 
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  ١٣املادة 
  املساواة يف املنافع االجتماعية واالقتصادية

ل  الدول األعضاء اختاذ التدابري املناسبة ملساواة املرأة مع الرج         ١٣طالب املادة   ت  
يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية، السيما من حيث منح املرأة حقها يف االسـتحقاق             
األسري واحلصول على القروض املصرفية والرهون العقارية، وغري ذلك مـن أشـكال             
االئتمان املايل وحق املشاركة يف األلعاب الرياضية واألنشطة التروحيية واحليـاة الثقافيـة             

  .جبميع جوانبها

 ام املنافع االجتماعيةنظ    

ال يوجد يف السلطنة نظام للمنافع العائلية باملعين املعروف، فال توجد هناك منـافع                -١٩٧
سواسية يف هذا الصدد، ومينح     ) نساء ورجاال (متعلقة بالزوجية أو بعدد األوالد، فاملواطنون       

  .ز بني الرجل واملرأةمجيع املوظفات واملوظفني عالوات سكنية كل حسب درجته املالية دون متيي

 القروض املصرفية والرهون العقارية وأشكال االئتمان املايل األخرى    

تتساوى املرأة والرجل يف شروط االستحقاق جلميع أشكال االئتمان املايل، وال متيز              -١٩٨
التشريعات العمانية بني اجلنسني يف هذا الصدد، وللمرأة نفس حقوق الرجل وإمكاناتـه يف              

سيما وأن هذه األمور حتكمها نظم وقـوانني         ض من البنوك واملؤسسات املصرفية، ال     االقترا
ر وال تتـدخل األعـراف أو       ـوق احل ـمنبثقة من طبيعة العمل التجاري املتعومل وقوى الس       

 . التقاليد فيها

 كانت املرأة تعاين من متييز جزئي       ١٢٥/٢٠٠٨قبل صدور املرسوم السلطاين رقم      و  -١٩٩
ل على أرض حكومية أو قرض إسكان حكومي، إال أنه وبفضل املرسوم آنف             يف حق احلصو  

الذكر ومجلة الدراسات والتقارير اليت رفعت يف هذا الصدد،الغي هذا التمييز وأصبح من حق              
النساء احلصول على أراضي سكنية حكومية بدون اشتراط أهنن العائالت الوحيدات ألسرهن            

 . احلال يف السابقأو إهنن مطلقات أو أرامل كما كان

ميكن للمرأة املتضررة من عدم تطبيق حق املساواة يف هذا اخلـصوص أن ترفـع               و  -٢٠٠
شكواها عرب حمكمة القضاء اإلداري للدولة إذا كانت احلكومة طرفا يف الضرر أو سببا فيه،               
وخالف ذلك ترفع املرأة شكواها عرب احملاكم املنتشرة يف طول البالد وعرضها علمـا بـأن                

سوم التقاضي ميسرة جدا،وحق اإلعفاء من قيمة التقاضي إذا كانت من األسر املعـسرة،              ر
 .ومينحها القانون حق احلصول على حمام لتيسري متابعة شكواها وتقاضيها

 حق املشاركة يف األلعاب الرياضية واألنشطة التروحيية واحلياة الثقافية    

تصة لدعم وتطوير رياضـة الفتيـات       أنشأت احلكومة وحدات إدارية وتنظيمية خم     و  -٢٠١
والنساء، من منظور حقهن يف ممارسة الرياضة واألنشطة التروحيية ومنظور دعـم مـشاركة              
السلطنة يف احملافل الرياضية اإلقليمية والدولية وتقوم هذه الوحدات بالتنسيق مع اجملمعـات             
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ضة، باإلضـافة إىل عقـد      واألندية الرياضية لتوفري أماكن لتدريب الفتيات وممارستهن للريا       
 .الندوات والدورات التدريبية وتلك اليت تعىن بتأهيل املشرفات على أنشطة الفتيات

وجترى مسابقات وطنية مستقلة للنساء، وتـشارك الـسلطنة دوليـا وإقليميـا يف        -٢٠٢
ومع اإلقـرار باخنفـاض هـذه       . البطوالت النسائية مبختلف الرياضات اليت متارسها النساء      

كة نسبيا، مل جتر إىل اآلن دراسة منهجية ألسباب هذا االخنفاض، وتعتزم اللجنة الوطنية     املشار
 .إجراءها يف خطة العمل املستقبليةملتابعة اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة 

ويف احلياة الثقافية تكاد ال ختلو أمسية أو فعالية ثقافية من حضور واضح ومكـافئ                 -٢٠٣
إسـهامات يف   ) شاعرات وكاتبات قصة وباحثات وناقدات    (وللمثقفات العمانيات   . اءللنس

إال إن هذه امللحوظات غري مدعومة ببيانـات أو مؤشـرات      . احلركة األدبية وطنيا وخليجيا   
إحصائية، مما يتطلب توعية بأمهية رصد البعد النسائي يف مثل هذه الفعاليات وتعتزم اللجنـة               

مجيع اجلهات احلكومية وغري احلكومية لتوثيق وحبث مدى مشاركة املرأة          التنسيق مع    الوطنية
 .يف احلياة الثقافية

  ١٤املادة 
  املرأة الريفية

 على الدول األعضاء القضاء على التمييز الذي قد تتعرض له           ١٤توجب املادة     
القتـصادي  املرأة الريفية، وتقدير الدور الذي تقوم به هذه املرأة يف تأمني أسباب البقاء ا             

وتطالب هذه الدول بأن تكفل للمرأة الريفية املشاركة يف التخطيط اإلمنـائي،            . ألسرهتا
وسهولة الوصول إىل اخلدمات الصحية، والنصائح املتعلقة بتخطيط األسرة، واالسـتفادة      
من برامج الضمان االجتماعي، واحلصول على التعليم والتدريب جبميع أشكاله وأنواعه،           

  .ات وتعاونيات اقتصادية هبدف احلصول على فرص اقتصادية متكافئة مع الرجلوإقامة مجعي
كما تطالب هذه املادة الدول األطراف بضمان متتع املرأة الريفية بظروف معيشية             

مالئمة يف جمال اإلسكان والتسهيالت الصحية واإلمـداد بالكهربـاء وامليـاه والنقـل              
  .ض البنكية والضمانات املالية األخرىواالتصاالت، وحقها يف احلصول على القرو

ثقافية حتول دون مشاركة النـساء       -  قواعد دينية أو تقاليد اجتماعية     أيةال توجد     -٢٠٤
 .بفعالية يف أي من النشاطات اجملتمعية أو النشاطات الريفية

 مشاركة املرأة يف التخطيط اإلمنائي    

االقتصادية والزراعية بالشكل املباشـر     مل تشارك املرأة الريفية يف تطوير السياسات          -٢٠٥
واملتعارف عليه إال مؤخرا، وسعت السلطنة من خالل التشاور املباشر مع النساء الاليت ميتهن              
الزراعة وتربية احليوانات وصيد األمساك إىل تشجيعهن وحتديد سـبل النـهوض بأنفـسهن              

 إىل إشراك املرأة يف القـرى      اقتصاديا واجتماعيا واملشاركة فيها واالستفادة منها، كما سعت       
إشراكا فعليا يف عمليات تصميم املشاريع وتنفيذها وتقييمها لالنتقال هبا من حالة االعتمـاد              
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على احلكومة أو اآلخرين إىل االعتماد بقدر اكرب على الذات، ومتكينها من القيـام بـدور                
 . مستقل يف اختاذ القرارات

أدركت السلطنة أن هناك فروقات بني احتياجـات        يف املراحل األوىل من التنمية،      و  -٢٠٦
املناطق الريفية وغريها من املناطق، ولذا مت ختصيص سياسات وبرامج وطنية تستهدف النساء             
يف القرى، واستعانت احلكومة باجلمعيات النسوية ومؤسسات اجملتمع املـدين يف الـسلطنة             

مج والـسياسات الوطنيـة املتعلقـة       لتقدمي برامج إضافية للتدريب والتثقيف تتضافر مع الربا       
وبعد ظهور مؤشرات على احنسار يف الفروقـات بـني احلـضر            . بالتعليم والتدريب للمرأة  

والقرى، ونظرا الندماج املناطق الريفية ضمن التقسيمات اإلدارية املختلفة يف البالد توجهت            
طنية حـسب التقـسيم     السلطنة إىل إدماج قضايا املرأة الريفية ضمن السياسات والربامج الو         

 .املناطقي والقطاعي

أفردت السلطنة خمصصات مالية للربامج املوجهة لتلبية احتياجات املـرأة الريفيـة            و  -٢٠٧
ضمن خمصصات القطاع الزراعي والسمكي من املوازنة العامة للدولة إال أن هذه املخصصات 

زراعي والسمكي خيدم شرحية    ما تزال متواضعة، وال يعود ذلك إىل متييز ضد املرأة فالقطاع ال           
واسعة من املواطنني، ولكن يعود هذا إىل تراجع مسامهة هذا القطاع يف االقتصاد الوطين وإىل              

 .قلة املوارد املائية املتاحة لتطوير هذا القطاع

إن األحكام املتعلقة بالسكن أو الصرف الصحي أو خدمات الكهرباء واملياه والنقل              -٢٠٨
 املرأة يف املناطق الريفية دون سواها، ولكنها تراعي احتياجات املنـاطق            واالتصاالت ال متيز  

 .الريفية وأهليها من نساء ورجال

 مشاركة املرأة يف املناطق الريفية باألنشطة االقتصادية وتقسيم العمل    

الذين يـشكلون   ) الريف( من إمجايل سكان القرى      يف املائة  ٤١,٦متثل املرأة نسبة      -٢٠٩
 من إمجايل سكان السلطنة، ويقصد بسكان القـرى هنـا املـشتغلون             يف املائة  ٣٣,٨نسبة  

 .بالزراعة وتربية احليوانات وصيد األمساك

تبلغ نسبة املرأة كعاملة زراعية تتوىل تقدمي اخلدمات الزراعية أو احليوانية بـشكل             و  -٢١٠
املة الدائمة الزراعية يف     من إمجايل القوة الع     يف املائة  ٢٤منتظم داخل احليازة الزراعية حوايل      

، وتقسيم العمل يف احليازات الزراعية بالسلطنة يأخذ بعـني االعتبـار            ٢٠٠٥السلطنة لعام   
واجبات املرأة جتاه تنشئة األطفال والدور امللقى على الرجل يف توفري العيش ألسرته، كمـا               

ستخرج عن طريق األفالج يأخذ يف االعتبار اعتماد الزراعة يف عمان على املياه اجلوفية واليت ت    
، واليت تعتمد متاما على جهد الرجل يف توظيف طاقة )الزاجرة أو اجلازرة(أو اآلبار أو الزجيرة   

 . احليوانات، ويصبح دور املرأة الريفية هنا دورا هاما ومكمال ملا يقوم به الرجل

ا عدا العنايـة  من الصعب حتديد أدوار للمرأة دون الرجل يف احليازات الزراعية فيم    و  -٢١١
باحليوانات لدى بعض اجملتمعات البدوية يف السلطنة حيث ختتص املرأة برعاية األبقار والغنم             
واملاعز، وينصرف الرجل إىل رعاية اجلمال واخليول، ويشترك اجلنسان يف القيـام بأعمـال              
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) لصعوبتهاولية جىن مثار النخيل وجوز اهلند      ؤولو أنه يناط بالرجل مس    (التنظيف وجين الثمار    
وتقوم املرأة باإلضافة إىل هذا باألعباء املرتلية التقليدية من تنظيـف           . والعناية بالغلة الزراعية  
 .وطبخ وعناية باألطفال

  وباحلقوق القانونية للمرأة العمانية عامة والريفية بصفة أخص باالتفاقيةالتوعية    

دت السلطنة عددا من النـدوات      مثلما سبقت اإلشارة إليه يف أول التقرير، فلقد عق          -٢١٢
واحملاضرات التوعوية هبدف حمو األمية القانونية يف املناطق الريفية لتبصري النساء حبقوقهن اليت             
تكفلها هلن التشريعات العمانية وجار العمل يف تنفيذ الربامج التوعوية للنساء والرجال هبـذه              

 .االتفاقية يف مجيع أحناء السلطنة

 امللكية    

تطيع املرأة يف املناطق الريفية تسجيل أمالكها مبا يف ذلك األراضي بامسها، وتوجد  تس  -٢١٣
 .أراضي مملوكة لنساء ولكنها تدار من قبل أقارهبا الرجال

مل يتم تنفيذ برامج لإلصالح الزراعي، وإمنا كان هناك توزيع لألراضـي ولـيس              و  -٢١٤
املناطق الريفية تبعا لـذلك إال أن شـروط   توزيع مللكية األراضي، ومل تتأثر ملكية النساء يف        

استحقاق األراضي الزراعية اجلديدة ال متنح املرأة أفضلية، وهذا األمر مدرج على جـدول               
للوصول اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة         أعمال اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ      

 .إىل خطوات عملية بشأنه مع اجلهات املختصة

  تع بظروف معيشية مالئمةالتم    
ميكن للمرأة الريفية اآلن شراء معظم التقنيات أو السلع االستهالكية لسهولة االنتقال         -٢١٥

من منطقة إىل أخرى ولوجود عدد ال بأس به من أبناء املناطق الريفية يعملون يف احلـضر أو                  
، ٢٠٠٧/٢٠٠٨ لعاموقد أشارت النتائج األولية ملسح نفقات ودخل األسرة         . املدن الرئيسة 

 يف حني وصل إنفاق األسـرة يف   يف املائة٤٥أن إنفاق األسرة العمانية يف التجمعات القروية  
 . يف املائة٥٥التجمعات احلضرية إىل 

 مسامهة املرأة الريفية يف الناتج القومي احمللي    

ساب تدرج مسامهة املرأة الريفية ضمن مسامهات القطاع الزراعي والسمكي عند ح            -٢١٦
الناتج القومي اإلمجايل، وال يفرد هلا بند خاص، أما من حيث األعمـال التقليديـة املرتليـة      
واألسرية املؤثرة يف اجملتمع فال يوجد اتفاق على أو طريقة موحدة حلساب مسامهتها ضـمن               

 .الناتج احمللي اإلمجايل

 خدمات الرعاية الصحية وختطيط األسرة    

املباعدة بـني الـوالدات،     / اطق الريفية من برامج تنظيم األسرة     تستفيد املرأة يف املن     -٢١٧
وتشمل هذه الربامج حماضرات وزيارات توعوية، واستشارات صحية وعائلية، وتوفري موانع           
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احلمل، وتقدم هذه الربامج ضمن اخلدمات الصحية بالتعاون مع جمموعات الدعم الـصحي             
 .املرتكزة على اجملتمع

 الضمان االجتماعي    

تنتفع النساء يف القرى واملناطق الريفية من برامج الضمان االجتماعي، عرب فئـات                -٢١٨
معاشات الضمان االجتماعي اليت ال متيز بني املناطق وإن كانت متنح النساء يف املناطق الريفية               
 .أو النائية أفضلية يف املعاملة، وكذلك عرب مشروعات خمصصة هلا كمشروعات موارد الرزق

 م والتدريبالتعلي    

تعمل السلطنة حاليا بالتنسيق مع صندوق األمم املتحدة للـسكان علـى صـياغة                -٢١٩
املؤشرات وحساب النسب املئوية املختلفة الدالة على مدى استفادة املرأة يف املناطق الريفيـة              

 بعني االعتبار توزع املناطق الريفية على عـدد         اًخذآمن خدمات التعليم ومعدالت التحاقها،      
 أوضح  ٢٠٠٣إال إن التعداد العام للسكان واملنشآت عام        . ن املناطق والتقسيمات اإلدارية   م

 مـن    يف املائة  ٤٠بنسبة تصل حوايل    (أن شرحية واسعة من النساء يف املناطق الريفية أميات          
وبينما تتقارب النسب مع النساء يف احلضر يف فئات التعليم االبتدائي    ) إمجايل النساء يف القرى   

 ١٧إلعدادي إال أهنا تنخفض يف مرحلة التعليم الثانوي والتعليم اجلامعي لتصل إىل حوايل              وا
 .من إمجايل النساء يف القرى على التوايل يف املائة ٣ويف املائة 

هناك العديد من الربامج اليت نفذهتا السلطنة من باب متكني املرأة يف القرى وتوسيع              و  -٢٢٠
امها، منها برامج تدريب يف جماالت تقليدية مثل اخلياطة وغريها،          الفرص واخليارات املتاحة أم   

وأضيفت برامج تدريبية تربط بني     . ومنها حديثة مثل جماالت التنظيم واإلدارة واحلاسب اآليل       
متكني املرأة اقتصاديا وتعظيم دورها يف تعزيز الصحة مثل برنامج تربية وإكثار حنل العـسل               

 هلا صلة مباشرة بالعمل الزراعي وخصوصا ذات الدخل احملدود،          وتوجيهه للمرأة الريفية اليت   
. ٢٠٠٣-٢٠٠٠ أسرة ريفية خالل األعـوام       ٦٥وبلغ إمجايل عدد األسر املستفيدة حوايل       

 ٥٢وكذلك برنامج التربية املرتلية للدجاج البياض الذي قدر عدد املستفيدات منه حـوايل              
 ارتفـع عـدد     ٢٠٠٥-٢٠٠٤تـرة   ، وخالل الف  ٢٠٠٣-٢٠٠١مستفيدة خالل األعوام    

 . املستفيدات مبقدار مخس وستني امرأة ريفية

ـ           و  -٢٢١ دوات ـيقدر عدد الربامج اإلرشادية املوجهة للمرأة الريفية من احملاضـرات والن
زيارة ميدانية على مـستوى الـسلطنة يف عـام           ٦ ٦٥٣ برناجما و  ٩٢٥وأيام احلقل حبوايل    

جما تدريبيا وتوعويا مت تقدميها بالتعاون والتنسيق       برنا ٢ ٦٨٨باإلضافة إىل   ،  ٢٠٠٤-٢٠٠٠
 .بني أكثر من جهة حكومية هبدف توسيع قاعدة اإلرشاد

 تسويق املنتجات الزراعية    

قامت احلكومة بإنشاء هيئة للتسويق الزراعي وذلك لدعم املزارعني عموما والنساء             -٢٢٢
علق بكفاءة تـشغيلها وحتقيقهـا      خصوصا، إال أن هذه اهليئة مل تستمر يف عملها ألسباب تت          
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وال توجد حاليا مرافق تسويقية رمسية، وتبقى املرافق التقليديـة          . للهدف املنشود من إنشائها   
 .متاحة للمرأة والرجل على حد سواء

 تكافؤ الفرص االقتصادية    

ال توجد جمموعات تعاونية نسائية ألغراض اقتصادية، وال رجالية يف هذا الـسياق،               -٢٢٣
ا يعود ذلك أصال لعدم وجود قانون ينظم قيام مثل هذه اجلمعيات التعاونية، وجـدير               ولرمب

بالذكر هنا أن غلة عدد كبري من احليازات الزراعية خمصصة لالستهالك األسري، باإلضـافة              
 .إىل وجود آليات تقليدية لتوزيع وبيع احملاصيل الزراعية الرئيسة

رص متكافئة مع الرجل يف املنـاطق الريفيـة يف          وعلى الرغم من أن املرأة تتمتع بف        -٢٢٤
احلصول على دعم اقتصادي أو فرص التشغيل الذايت حسب دعم احلكومة إال أنه يالحظ قلة               
مشاركة املرأة يف هذا اجملال، ويعزى هذا إىل صورة منطية ال تتوقع من املرأة أن تكون العائل                 

 الوظائف التقليدية هلا ودروها االجتماعي،      الرئيس لألسرة، وإىل دعوة املرأة إىل التركيز على       
وتعتزم اللجنة الوطنيـة    . ولذا ينبغي االلتفات إىل أمهية تغيري الصورة النمطية للمرأة يف القرى          

 إجراء سلسلة مقابالت اسـتطالعية  القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة      ملتابعة اتفاقية   
 . مصادر وأطر هذه الصور النمطية واقتراح معاجلتهامع النساء والرجال يف هذه املناطق لتحديد

ة كمستفيدة من الربامج اإلقراضية يف أواخر التـسعينيات،         ـرأة الريفي ـمت إدراج امل    -٢٢٥
وما تزال هذه الربامج حمدودة يف عددها وتنوعها أو فهمها الحتياجات املرأة الريفيـة، وال               

 يف كثري من األوقات ضمانات قد يـصعب         تأخذ يف احلسبان ظروفها، وتتطلب هذه الربامج      
ومن األمهية مبكان إشراك املؤسسات االئتمانية واملاليـة القتـراح          . على املرأة الريفية تلبيتها   
  .تذليل هذه الصعوبات

  ١٥املادة 
  املدنيةالشؤوناملساواة أمام القانون ويف 

اة القانونية بني    من الدول األعضاء يف االتفاقية أن تكفل املساو        ١٥املادة  تطالب    
الرجل واملرأة يف جمال القضاء، واملساواة يف األهلية القانونية حبيث ميكن للمـرأة إبـرام               
العقود وإدارة املمتلكات والعمل على قدم املساواة مع الرجل، واملساواة يف احلقوق اليت             

ل األعضاء كما تطالب الدو. يتمتع هبا الرجل يف جمال حرية اختيار مكان املسكن واإلقامة  
  .باعتبار العقود والصكوك اخلاصة اليت تتضمن تقييدا ألهلية املرأة باطلة والغية

 من النظام األساسي للدولة مبدأ املساواِة بني مجيـع املـواطنني يف             ١٧ترسخ املادة     -٢٢٦
احلقوقِ والواجبات العامة، وعدم التمييز بينهم بأّي شكلٍّ من األشكال املعروفة، ومن ضمنها             

 .جلنس أو النوعا

 من قانون السلطة القضائية     ١١ و ١٠ املشكلة وفقا للمادتني     ،اـة العلي ـإن احملكم   -٢٢٧
 تقوم مقام احملكمة الدستورية يف ضمان أن األحكام الصادرة مـن خمتلـف              ،٩٠/٩٩رقم  
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بني  من النظام األساسي للدولة القاضية بعدم التمييز         ١٧الدوائر القضائية تلتزم بأحكام املادة      
املواطنني، وبالفعل قامت احملكمة العليا يف أكثر من حالة مستندة على املبادئ القانونية الدولية          
املعنية حبقوق اإلنسان بنقض احلكم الصادر ضد أحد املواطنني من قبـل إحـدى الـدوائر                

كما يقوم جملس الشورى عند مراجعته مسودات القوانني قبل إصـدارها متابعـة             . القضائية
  .ها واتفاقها مع أحكام النظام األساسي للدولة والتزامات السلطنة الدوليةاتساق

  القضاء والتقاضي    
تقف املرأة أمام القضاء يف وضعٍ ُمساوٍ للرجل؛ فالتقاضي حٌق مصون، ومكفـول               -٢٢٨

كما للمرأة احلق، باألصالِة    .  من النظام األساسي للدولة    ٢٥للناس كافة، مثلما ورد يف املادة       
 من قانون اجلزاء على حّق    ٥٨فلقد نّصت املادة    . فسها، أن تتقّدم بشكواها أمام القضاء     عن ن 

التعويض الـذي   و. بفعل جرمية، أن يتقّدم بطلب تعويض أمام القضاء       " كلّ من أحلقُه ضرر   "
وال متيز قوانني اإلجراءات    . حتكم به احملكمة ُمنبّت الصلة بكون طالب التعويض ذكر أم أنثى          

 .ائية أم املدنية والتجارية بني شهادة الرجل واملرأة، وكذلك املمارسات القضائيةسواء اجلز

مل مييز قانون السُّلطة القضائية بني الذّكر واُألنثى يف حّق ُممارسة مهنة القـضاء؛              و  -٢٢٩
وتعمل جمموعة من القانونّيات يف االّدعاء العام، وهي هيئة قضائية بالسلطنة، وفق الدرجات             

 أمـام   املقّررة يف قانون االّدعاء العام للرجال والنساء دون متييز، وُيمـثّلن اجملتمـع             القضائية
 وكذلك سلك املُحامـاة     ،احملاكم، مبختلف درجاهتا، دومنا متييز عن نظريها الرجل يف املهنة         

 .تعمل احملاميات جنبا إىل جنب احملامني دون متييز

ُعمانيـِة املُختلفـة؛ إالّ أن وجـودهّن يف         ورغم أنه ال توجد قاضيات يف احملاكم ال         -٢٣٠
 فالذكورة ليست من شروط تولّي القضاء، حسبما ورد يف          ،املُستقبل املنظور أمٌر غري ُمستبعد    

 من قانون السُّلطة القضائية، وتقبل اجملتمع لتقلد املرأة أدوارا قانونية وقضائية آخـذ   ٢١املادة  
.  عضوه ادعاء عـام    ٢٢للمدعي العام بإمجايل    سيما أن هناك مساعدات أول       يف التنامي، ال  

كما تولت املرأة منصب مدير عام يف إحدى إدارات السلطنة، ومديرة للتحقيقات واملرافعة،             
 . إضافة إىل تعيني عضوات يف قضايا األحداث

  املساواة يف األهلية القانونية    
ا يتعلّق هبا هـو القـانون   القانون املعين بتنظيم الشؤون اخلاصة بإبرام العقود وكلّ م      -٢٣١

ويف غياب هـذا  . املدين أو ما يعرف بقانون املعامالت املدنية الذي مل يصدر يف الّسلطنة بعد        
 العامة للمساواة بني النساء والرجال يف الكفاءة واألهلية القانونية حتكم           املبادئالتشريع، فإن   

عة واملمارسـات القـضائية     إبرام العقود واملعامالت املدنية، وتستخلص من أحكام الـشري        
فإن غياب القانون املدين يؤثر على املرأة والرجل على حد سواء، وبذا            . اـارف عليه ـاملتع

  .ال يوجد متييز ضد املرأة يف هذا الصدد
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 من النظام األساسـي للدولـة للنـساء         ١١/٥امللكية اخلاصة مصونة حبكم املادة      و  -٢٣٢
ة حق الّزوجة يف التصّرف يف ماهلا كيفما شـاءت       والرجال، وتناول قانون األحوال الشخصي    

دون موافقة زوجها، ويف حالة إهنا غـري متزوجـة          ) اخل وقف،   - هبة   - جتارة   -استثمار  (
وبلغت سن األهلية القانونية فال ألحد سلطة على تصرفها يف أمواهلا ما مل تكن حالتها العقلية            

 .مشكوك فيها، ويسري ذلك على الرجال والنساء

 قوق املدنيةاحل    

للمرأة احلصول على وسائل منع احلمل دون اشتراط احلصول إذن زوجها، ولـيس               -٢٣٣
 . من اختصاص اخلدمات الصحّية السؤال عن ُموافقة الزوج

للرجال والنساء احلقوق القانونية نفسها بالنسبة حلّرية احلركة واختيار حملً إقامتهم، و  -٢٣٤
كما أن قانون إقامـة     .  من النظام األساسي للدولة    ١٨دة  وفق ما هو موّضح صراحةً يف املا      

 حق إحلاق زوجه وأبنـاءه      امرأةاألجانب، يكفل لكل من يعمل يف الّسلطنة، رجالً كان أو           
 ". ُمرافق زوج"لإلقامة معه بصفة 

  ١٦املادة 
 املساواة يف الزواج ويف قانون األسرة

بني الرجل واملرأة يف املسائل      الدول األعضاء بتحقيق املساواة      ١٦لب املادة   اطت  
املتعلقة بالزواج والعالقات األسرية، وعليها بشكل خاص أن تنظم املساواة يف املـسائل             
املتعلقة بآثار عقد الزواج، وحق املرأة يف اختيار الزوج املناسب وبدون إكراه، وترتيـب              

احلق للمرأة يف   حقوق متساوية لكل من الرجل واملرأة أثناء الزواج وعند فسخه، وإعطاء            
حتديد عدد األطفال الذين تريد إجناهبم وحقها يف وجود فترة بني إجناب طفـل وآخـر،                
وحقها يف احلصول على املعلومات والوسائل املناسبة الكفيلة مبمارسة هذه احلقوق علـى             

  .وجه سليم
كما تطالب هذه املادة الدول األعضاء بأن تعطى النساء نفس احلقوق اليت يتمتع               

ا األزواج يف جمال حرية اختيار اللقب العائلي، واملهنة، أو الوظيفة ويف امللكيـة وإدارة               هب
املمتلكات وبيعها، وسن التشريع املناسب الذي حيدد سن الزواج القـانوين لكـل مـن          
الشاب والفتاة وعدم االعتداد بزواج األطفال ويف حالة حدوث ذلك وجـوب اختـاذ              

 .اإلجراءات الضرورية

القانون املُنظّم للعالقات األسرية هو قانون األحوال الشخصية، الصادر مبوجـب    إن  -٢٣٥
، ويستمد أحكامه من قواعد الشريعة اإلسالمية املـصدر         )٣٢/٩٧(املرسوم السلطاين رقم    

 .األساسي للتشريع حسبما جاء يف النظام األساسي للدولة

انون متـنحهم حـق تطبيـق        من نفس الق   ٢٨٢يف حال غري املسلمني، فإن املادة       و  -٢٣٦
  .األحكام اخلاص هبم يف مسائل األحوال الشخصية ما مل يطلبوا تطبيق نصوص القانون أعاله
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رف بأي منط آخر من األمناط املكّونة لألسرة،        عَتأساس األسرة هو الزواج، وال يُ     إن    -٢٣٧
 .كاملُعايشة أو الشراكة

 حق املرأة يف اختيار الزوج وبدون إكراه    

مرأة احلّرية يف اختيار شريك حياهتا؛ فال ينعقد الزواج إالّ مبوافقتها، ويعترب            لل  - ٢٣٨
 من قانون   ١٧،  ١٦هذا الركن األول من أركان الزواج، وفق ما أشارت إليه املادتان            

 .األحوال الشخصية

 السن القانوين للزواج لكل من الفتاة والشاب    

مثانية عشَر عاًما، ورغـم أن      ) أنثى/اذكر(أهلية الزواج تكتمل ببلوغ الشخص      إن    -٢٣٩
الُعرف يقّر الزواج دون هذه الّسن؛ إالّ أن اجلهات املسؤولة عن توثيق الزواج ال تعترف به؛                

 .ومتتنع بالتايل عن توثيقه إذا حدث قبل متام الّسن القانونية

م يف  إن كان يقصد به االتفاق بني اآلباء على تزويج أطفاهلم وه          (خطوبة األطفال   و  -٢٤٠
أمر مرفوض اجتماعيا وقانونيا، وال ميارس البتة يف اجملتمع العمـاين، إال إذا             ) السنوات األوىل 

احتسب أن الفتاة دون سن الثامنة عشر عاما تعد طفلة، وحيدد القانون العماين سن املمارسة               
 .اجلنسية بسن الستة عشر عاما

 زواج وعند فسخهترتيب حقوق متساوية لكل من الرجل واملرأة أثناء ال    

املهر حق للزوجة دون الرجل، وهو مبلغ من املال أو ما ميكن للزوجة أن تقبلـه أو                   -٢٤١
 ٢٢ و ٢١ و ١٦(وليها مهرا هلا، وهو ركن من أركان عقد الزواج وفقا لنـصوص املـواد               

من قانون األحوال الشخصية، ويدفع للمرأة مقابل قبوهلا بالزواج، وال يعد املهر            ) ٢٤و٢٣و
 .  كحق أو هديةإليه العمانية بل ينظر اإلسالمية أو تقليل من شأن املرأة يف الثقافة ةإهان

تقدير قيمة املهر متروك التفاق الزوج مع املرأة أو ويل أمرها، وهناك توجيهـات              و  -٢٤٢
سلطانية بعدم املبالغة يف املهور، وحتديد حد أعلى هلا ال جيوز جتـاوزه، وعادة يتم التراضي               

رفني مراعاة للظروف االقتصادية لكل منهما، وال يقف املهر عقبة أمام الزوجني وال             بني الط 
 .يؤثر على مساواة املرأة بالرجل يف العالقة الزوجية

الطالق يف األصل قراٌر ميلكه الزوج، وجيوز له تفويض زوجته بتطليق نفسها منـه              و  -٢٤٣
ون األحوال الشخصية وميكن للمرأة طلب       من قان  ٨٢وفقا ملا يتم االتفاق عليه بينهما، املادة        

املـرض،  : التطليق من احملكمة يف حالة توافر سبب من األسباب القانونية للتطليق وهي مثانية            
، للغياب أو الفقدان، حلبس الـزوج،       اإلنفاقلعدم أداء مقدم املهر، للضرر والشقاق، لعدم        

 . يف اإلدارة العامة لألحوال املدنيةجيب تسجيل مجيع حاالت الطالقو. لإليالء والظهار، وللخلع
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للمرأة احلق يف احلصول على نفقة من ُمطلِّقها؛ كما هلا كذلك احلصول على نفقة              و  -٢٤٤
 .وتكون النفقة مشمولة بالنفاذ املُعّجل، حبكم القانون. األوالد

  احلضانة    
األصـل أن  و. احلضانة من واجبات الزوجني مًعا، ما دامت العالقة الزوجية قائمـة     -٢٤٥

احلضانة لألم يف حالة االنفصال سواء أكان ذلك بالطالق أم بالتطليق، ما مل يكن هناك مانع                
قانوين أو عدم توافر شروط صالحية األم للحضانة، وهذه الشروط مقررة ملصلحة الطفـل              

 .بصفة عامة دون متييز بني الرجال والنساء

 ألقرباء احملضون وفق ترتيب حمدد حيفظ لألم        احلضانة لألم مث لألب، مثّ ألم األم، مثّ       و  -٢٤٦
 .حقها يف احلضانة، ما مل ُيقّدر القاضي خالفه ملصلحة احملضون) وأصوهلا(

أمـر  ) إن كان يقصد به نسبة الطفل جمهول األبوين إىل أبوين غري حقيقيني           (التبين  و  -٢٤٧
شرعي هو اإلطار الوحيد    غري مقبولٍ يف الشريعة اإلسالمية وكذا القانون العماين، والزواج ال         

 .لنسبة األبناء إىل آبائهم

كخيار بديل يعترف القانون العماين بنظام األسرة احلاضنة، وهو احتضان طفـل            و  -٢٤٨
جمهول األبويني ملن لديه الرغبة والقدرة، دون أن يلحق الطفل بنسبه أو امسه، وبالتايل تتحقق               

 .مصلحة الطفل ذكرا كان أو أنثى

 د عدد األطفال واملدة بني طفل وآخراحلق يف حتدي    

هناك برامج وسياسات وطنية تعىن بتنظيم األسرة منها برنامج املباعدة بني الوالدات،        -٢٤٩
 .ويقدم هذا الربنامج خدمات واستشارات صحية وأسرية للمرأة والرجل

ستطيع املرأة احلصول على مجيع اخلدمات الصحية واإلجنابيـة مبفردهـا ووفقـا             وت  -٢٥٠
إلرادهتا احلرة دون الرجوع إىل الزوج، وإن كان الزوجان يتفقان فيما بينهما علـى تنظـيم        

وتستطيع املرأة مبفردها الوصول إىل املراكز الـصحية احلكوميـة أو           . عملية احلمل والوالدة  
كما تتمتع املرأة يف نفس اخلصوص باحلصول       . اخلاصة للحصول على اخلدمة اليت حتتاج إليها      

 .املعلومات الصحية دون أية عراقيلعلى مجيع 

 اختيار اللقب العائلي واملهنة والوظيفة    

 من  ٣٧/٣من حقوق املرأة االحتفاظ بامسها العائلي حىت بعد الزواج، مبوجب املادة              -٢٥١
قانون األحوال الشخصّية، ويدعم هذا احلق األعراف العمانية، حيث تبقي املرأة على اسـم              

 . أسرهتا أو قبيلتها

وهـذا ُمؤكّـٌد   . املرأة والرجل متساويان يف اختيار الوظيفة وتويل الوظائف العامة      و  -٢٥٢
  . من النظام األساسي للدولة١٢مبوجب املادة 
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 امللكية وإدارة املمتلكات    

ترث األرملة وبنات الرجل املتوىف قانونا نصيبهم يف التركة مجيعها، مبا فيهـا مـن                 -٢٥٣
ذلك، بدون وصية، وهذا حق كفله قانون األحوال الشخصية         عقارات وأراض وأموال وغري     

للمرأة والرجل، وهو حق املرياث وفقا لألنصبة احملددة قانونا واملستمدة من الشرع واليت تقدر 
وفقا لدرجة القرابة، كما جيوز لألرملة أو االبنة التملك عن طريق اإليصاء، وهو التـصرف               

ية نافذة شرعا وقانونا يف حدود ثلث التركة، وميكن         املضاف إىل ما بعد املوت، وتكون الوص      
 .اإليصاء بأكثر من ذلك على أن تتبعه موافقة باقي الورثة على الوصية

لكل من املرأة والرجل حق التملك بصورة منفردة سواء أكانوا يف عالقة زوجية أم              و  -٢٥٤
قهما، ويكون للمالك، بدوهنا، كما حيق هلما متلك عقار مناصفة أو حسب نسبة ما وفقا التفا

سواء أكان رجال أم امرأة أم االثنني مشتركني، إدارة أمالكهما وفقا إلرادة كـل منـهما،                
وبالتايل فإن املرأة تتمتع جبميع احلقوق اليت يتمتع هبا الرجل يف امتالك أو حيازة العقـارات                

 .والتصرف فيها حسب إرادهتا

 أمالك الزوجة إال إذا كان الزوج قد عمـد          ويف حالة إعالن إفالس الزوج فال تتأثر        -٢٥٥
إىل هتريب بعض أمواله إليها أو ممتلكاته، وجيب إثبات ذلك، أما فيما عدا هذه احلالـة فـال          

 .يوجد أية تأثري على أمالك الزوجة من جراء إفالس زوجها

ية، ، اليت تكونت أثناء العالقة الزوج     )ثروة األسرة (مل يأخذ املشرع العماين بفكرة      و  -٢٥٦
املأخوذ هبا يف بعض البلدان، ولكن ميكن للزوج أو الزوجة أن يشتركا يف ملكيـة عقـار أو       
شركة أو مصنع أو غري ذلك، ويف هذه احلالة يكون للمرأة حقوق مساوية يف ملكيتها كمـا   
لو كانت شريكا رجال، وبغض النظر عن الرابط الزوجي، وال يتطلب القانون موافقة الزوج              

 حالة رغبة اآلخر يف التصرف فيما ميلكه أو متلكه، فكل منهما حـر يف بيـع                 أو الزوجة يف  
  .أمالكه والتصرف فيها دون الرجوع إىل اآلخر

يف حالة حدوث طالق أو تطليق، يبقى كل شخص علـى أمالكـه دون تـأثر                و  -٢٥٧
وجـة  بالطالق، وال يفرض على أي منها التنازل عنها أو تقسيمها، وهذا ينسحب على الزوج والز              

 .ال يتم تقسيمها إال إذا رغب الطرفان يف ذلك دون متييز، واملمتلكات اليت ميتلكوهنا مشاركة

وفيما يتعلق بعمل املرأة املرتيل أو الزراعي غري املأجور فال حيتسب ضمن املمتلكات،               -٢٥٨
لعمـل  ورعايتها، وال حتتسب قيمة هذا ا      وإمنا يبذل باعتباره مسامهة املرأة يف تأسيس األسرة       

  .عند الطالق من منظور تكامل العالقة بني األفراد داخل األسرة
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  املرفقات

 املرفق األول

  اجلداول    
  ١دول اجل

  ٢٠٠٧عدد السكان حسب تقديرات عام 
 % وافد % عماين احملافظة/املنطقة

 ٤٤,٢ ٣٦٢ ٩٢٥ ٢٢,١ ٤٢٢ ٥٩٠ مسقط
 ١٦,١ ١٣٢ ٠٢٦ ٤٣,١ ٦٠٣ ٦٤٣ الباطنة
 ١,٥ ١١ ٩٧٩ ١,١ ٢١ ٨٨١ مسندم
 ١٠,٦ ٨٧ ٠٧٠ ٨,٣ ١٥٩ ٤٢٥ الظاهرة
 ٥,٨ ٤٧ ٤٦٥ ١٣,١ ٢٥١ ٦٦١ الداخلية
 ٩,٠ ٧٣ ٧٦٦ ١٤,٦ ٢٨١ ٦١٦ الشرقية
 ١,٢ ٩ ٤٥٨ ١,٠ ١٧ ٨٨٠ الوسطى
 ١١,٧ ٩٦ ١١٣ ٨,٥ ١٦٤ ٠٠٢ ظفار

  ١٠٠,٠  ٦٦٦ ١٥٣  ١٠٠,٠  ١ ٩٢٢ ٦٩٧  اإلمجايل

  ٢دول اجل
  املؤشرات احليوية للسكان

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ البيـان

 ٢,٨ ١,٨ )٢٠٠٣(معدل النمو السكاين 
 ٣,١٣ ٤,٧ معدل اخلصوبة الكلي 

 ٢٥,٠ ٣٢,٥٨ )من السكان ١ ٠٠٠لكل (معدل املواليد 
 ٣,١ ٣,٦٥ )من السكان ١ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات 

 ١٠,٢٨ ١٦,٧ )من املواليد األحياء  ١ ٠٠٠لكل (معدل وفيات األطفال الرضع 
 ١٣,٠ ٢١,٧ ) مولود حي١ ٠٠٠( اخلامسة لكل معدل وفيات األطفال دون

 ١٥,٤ ١٦,١ )مولود حي ١٠٠ ٠٠٠(معدل وفيات األمهات لكل 

 ٧٢ ٧٣,٣٨ )اإلمجايل(العمر املتوقع عند الوالدة 

 ٧٣,٦ ٧٤,٣ )إناث(العمر املتوقع عند الوالدة 
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  ٣دول اجل
  التركيب العمري للسكان العمانيني

 التوزيع النسيب حسب فئات العمر
من إمجـايل الـسكان     

 ٢٠٠٧تقديرات 
نسبة اإلناث من كـل     

 ٢٠٠٧فئة 

 ٪ ٤٩,٢ ٪ ٣٦,٣ )أطفال (سنة ١٥أقل من 

 ٪ ٥٣ ٪ ٦١,١ )بالغني( سنة ٥٩ - ١٥

 ٪ ٤٧,١ ٪ ٣,٧ )كبار السن( سنة فأكثر٦٠

  ٤دول اجل
 ٢٠٠٣توزيع السكان حسب الريف واحلضر حسب تعداد 

احلالة احلضرية   موعاجمل وافد عماين
 ٪ العدد ٪ العدد ٪ العدد والنوع

٧١,٤٩ ١ ٦٧٣ ٤٨٠ ٨٦,٠٢ ٤٨١ ٠٩٨ ٦٦,٩٣ ١ ١٩٢ ٣٨٢ 

٤٠,٦٠ ٩٥٠ ٤٧١ ٦١,٥٧ ٢٤٤ ٣٣٥ ٣٤,٠٢ ٦٠٦ ١٣٦ 

  حضر
  

  ذكور
  

 ٣٠,٨٩ ٧٢٣ ٠٠٩ ٢٤,٤٥ ١٣٦ ٧٦٣ ٣٢,٩١ ٥٨٦ ٢٤٦ إناث

٢٨,٥١ ٦٦٧ ٣٣٥ ١٣,٩٨ ٧٨ ١٥٩ ٣٣,٠٧ ٥٨٩ ١٧٦ 

١٥,٥٠ ٣٦٢ ٧٦٨ ١٢,٢٢ ٦٨ ٣٦٤ ١٦,٥٣ ٢٩٤ ٤٠٤ 

  قرى
  

  ذكور
  

 ١٣,٠١ ٣٠٤ ٥٦٧ ١,٧٥ ٩ ٧٩٥ ١٦,٥٥ ٢٩٤ ٧٧٢ إناث

١٠٠,٠٠ ٢ ٣٤٠ ٨١٥ ١٠٠,٠٠ ٥٥٩ ٢٥٧ ١٠٠,٠٠ ١ ٧٨١ ٥٥٨ 

٥٦,١٠ ١ ٣١٣ ٢٣٩ ٧٣,٧٩ ٤١٢ ٦٩٩ ٥٠,٥٥  ٩٠٠ ٥٤٠ 

  اجملموع
  

  ذكور
  

 ٤٣,٩٠ ١ ٠٢٧ ٥٧٦ ٢٦,٢١ ١٤٦ ٥٥٨ ٤٩,٤٥ ٨٨١ ٠١٨ إناث
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  ٥دول اجل
  ٢٠٠٣ليمية للمرأة حسب تعداد احلالة التع

حـسب  ) سنة فأكثر ١٥(التوزيع النسيب للعمانيني    
 احلالة التعليمية احلالة التعليمية والنوع 

 )٪(نسبة إناث إىل اجملموع  )٪(إناث 
 ٦٦,٦٩ ٢٩,٣٨ أمي

 ٤٣,٢٢ ٩,٤٨ يقرأ ويكتب
 ٣٨,٤٤ ١٣,٩٧ املرحلة األوىل من األساسي /املرحلة االبتدائية

 ٤٥,٤٥ ١٧,٣٥ املرحلة الثانية من األساسي /ة اإلعداديةاملرحل
 ٥١,٠٤ ٢٣,٠٠ املرحلة الثانوية

 ٤٤,٩٥ ٢,٨٩ الكليات املتوسطة والفنية
 ٤١,٤٠ ٣,٥٧ تعليم جامعي فأعلى 

 - ٠,٣٦ غري مبني

   ٦ دولاجل
  الناتج احمللي اإلمجايل باألسعار اجلارية حسب نوع النشاط االقتصادي

 ٢٠٠٧ ٢٠٠٠ البيـان
 ١٦٠ ١٠٣ ٧٤ ٧٨٥ )ع.مليون ر(الناتج احمللي باألسعار اجلارية

 ١٥٦ ٤٧٣ ٧١ ٥٦٥ )ع.مليون ر(الناتج القومي اإلمجايل 
 ٤٤ ٨٩١ ١٧٩ ٩٤٤ )ع.مليون ر(األنشطة النفطية 

 ١٤ ٣١٥ ٤ ٩٥٥ )ع.مليون ر(األنشطة غري النفطية 
 ٢ ٧٤٣ ٢ ٤٧٨ )ألف(عدد السكان

 ٤ ٤٩٧ ٣ ٧٦٠ )ع.ر(لقومي اإلمجايل نصيب الفرد من الناتج ا

  ٧دول اجل
  ٢٠٠٣-١٩٩٣مؤشرات القوى العاملة حسب التعداد السكاين لعامي 

 ٢٠٠٣ ١٩٩٣ املؤشر

  سبة قوة العمل إىل جمموع السكان ن
  ) معدل النشاط االقتصادي اخلام(

  نسبة قوة العمل من القوة البشرية 
 )معدل النشاط االقتصادي للقوة البشرية (

٣٤,٩٪  
  

٥٩,٢٪ 

٣٧,٣٪  
  

٥٦,٤٪ 

  :التوزيع النسيب لقوة العمل حسب اجلنسية
  عماين 
 وافد 

٣٨,٦٪  
٦١,٤٪ 

٥٠,٧٪  
٤٩,٣٪ 

  :التوزيع النسيب لقوة العمل حسب النوع
  ذكور 
 إناث

٩٠,٣٪  
٩,٧٪ 

٨١,٦٪  
١٨,٤٪ 
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  ٨دول اجل
 )باملائـة (امللتحقات باملراحـل الدراسـية املختلفـة للعـام األكـادميي             نسبة اإلناث 

)٢٠٠٧/٢٠٠٨(  
 )٪(نسبة اإلناث املرحلة التعليمية
 ٤٧ ما قبل االبتدائي

 ٤٩ التعليم األساسي

 ٥٠ )٦-١(الصفوف 

 ٤٨ )٩-٧(الصفوف 

 ٤٨ )١٢-١٠(الصفوف 

 ٤٨ املرحلة اجلامعية

  ٩دول اجل
 واملعلمات باملدارس احلكوميـة حـسب نـوع التعلـيم للعـام الدراسـي               املعلمون
٢٠٠٦/٢٠٠٧  

 ليمنسبة التع مجلة وافد عماين

 مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور مجلة إناث ذكور عليمنوع الت

 ٨٩,٢١ ٩٠,٨٨ ٨٥,٨ ٢٦٤٩٩ ١٨١٦١ ٨٣٣٨ ٢٨٥٨ ١٦٧٥ ١١٨٣ ٢٣٦٤١ ١٦٤٨٦ ٧١٥٥ التعليم األساسي

 ٩١,٤٣ ٩٠,٣٠ ٩٤,٨٧ ٢٧١٩ ١١٩٦ ١٥٢٣ ١٩٤ ١١٦ ٧٨ ٢٥٢٥ ١٠٨٠ ١٤٤٥ )٦- ١(الصفوف 

 ٧٩,٢٧ ٨٣,١٦ ٧٦,٢٩ ٤٧٦٣ ٢٠٦٧ ٢٦٩٦ ٩٨٧ ٣٤٨ ٦٣٩ ٣٧٧٦ ١٧١٩ ٢٠٥٧ )٩- ٧(فوف الص

 ٨٠ ٨٦,٢٠ ٧٤,٦٨ ٧٩٩٨ ٣٦٩٧ ٤٣٠١ ١٦٠٩ ٥٢٠ ١٠٨٩ ٦٣٩٩ ٣١٨٧ ٣٢١٢ )١٢-١٠(الصفوف 

 ٨٦,٥٦ ٨٩,٤٢ ٨٢,٢٧ ٤١٩٨٩ ٢٥١٣١ ١٦٨٥٨ ٥٦٤٨ ٢٦٥٩ ٢٩٨٩ ٣٦٣٤١ ٢٢٤٧٢ ١٣٨٦٩ اجلملة

  ١٠دول اجل
  ٢٠٠٧السلطان قابوس يف عام نسبة اخلرجيات من جامعة 

 )٪(نسبة اإلناث  الكليات

 ٦٥  اآلداب والعلوم االجتماعية
 ٦٧ التربية

 ٤٨ العلوم الزراعية والبحرية
 ٤٠ التجارة واالقتصاد

 ٦١ العلوم
 ٢٣ اهلندسة

 ٦٠ الطب والعلوم الصحية
 ٥٣ إمجايل الطلبة والطالبات بكليات اجلامعة
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  ١١دول اجل
 حسب ،ات من إمجايل الطلبة الدارسني يف اجلامعات والكليات باخلارجنسبة الطالب

  )٢٠٠٦/٢٠٠٧(التخصص يف العام األكادميي 
 )٪(نسبة اإلناث التخصص

 ٥٥ طب
 ٥٥,٤ علوم صحية

 ٩٠ صيدلة
 ٢٠ هندسة وعلوم تطبيقية

 ٨٠,٤ علوم
 ٩٠ طب بيطري+ زراعة 
 ٨٨,٨ تربية

 ٢٣,٥ كومبيوتر

 ٨٢ آداب

 ١١,٨ حقوق

 ٢٦ جتارة وعلوم إدارية

 ٣٣ اقتصاد وعلوم سياسية وسكرتارية

 ٣٦,٤ إعالم وصحافة

 ٧٢,٨ شريعة ودراسات إسالمية

 ٧٥ إمجايل الطلبة الدارسني باخلارج

  ١٢دول اجل
حسب فئات العمر )  سنة فأكثر١٥(املسامهة بالنشاط االقتصادي للعمانيني  معدالت
  )*٢٠٠٣-١٩٩٣( والنوع

١٩٩٣ ٢٠٠٣ 

 اجلملة إناث ذكور اجلملة  إناث ذكور فئات السن

١٣,١ ٣,١ ٢٢,٤ ١٣,٣ ٩,٢ ١٧,٢ ١٩-١٥ 
٥٢,٢ ١٦,٥ ٨٤,٥ ٥٥,١ ٣٤,٦ ٧٥,٤ ٢٤-٢٠ 
٥٤,٤ ١١,٩ ٩٦,٣ ٦٥,٦ ٣٥,٤ ٩٥,٩ ٢٩-٢٥ 
٥٠,٩ ٧,٤ ٩٦,٠ ٥٩,٦ ٢٢,٢ ٩٥,٣ ٣٤-٣٠ 
٤٧,١ ٥,١ ٩٥,٣ ٥٢,٧ ١٢,٨ ٩٤,٤ ٣٩-٣٥ 
٤٨,٦ ٤,٦ ٩٣,١ ٤٧,٨ ٨,٦ ٨٩,٨ ٤٤-٤٠ 
٤٧,٢ ٤,١ ٨٩,٦ ٤٣,٠ ٦,٣ ٨٤,٥ ٤٩-٤٥ 
٤٣,٨ ٣,٢ ٨١,٤ ٣١,٩ ٤,٠ ٦٢,٣ ٥٤-٥٠ 
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١٩٩٣ ٢٠٠٣ 

 اجلملة إناث ذكور اجلملة  إناث ذكور فئات السن

٤٢,٦ ٢,٥ ٧٥,٤ ٢٧,٢ ٣,٢ ٥٠,٢ ٥٩-٥٥ 
٢٩,٨ ١,٧ ٥٢,٥ ١٨,١ ١,٧ ٣٢,٣ ٦٤-٦٠ 
+١٥,٩ ١,٠ ٣٠,٧ ٤١,٠ ٤,٠ ٧٣,٩ ٦٥ 

 ٣٧,٩ ٦,٧ ٦٨,١ ٤٠,٤ ١٨,٢ ٦٢,٤ اجلملة

 .نسبة املئوية للقوى العاملة من إمجايل السكان يف هذه الفئة العمريةمعدل املسامهة يف أي فئة عمرية هو ال *

  ١٣دول اجل
  ٢٠٠٧ ،حسب اجملموعات املهنية العمانيون العاملون بأجر يف القطاع اخلاص

 ٪ نسبة اإلناث جمموع إناث ذكور اجملموعات املهنية

 ١٣,٢ ٣٧٩٥ ٥٠٠ ٣ ٢٩٥ مديرو اإلدارة العامة واألعمال واملستثمرون العاملون

 ٣٦,٨ ٩ ٧٦٦ ٣ ٥٩١ ٦ ١٧٥ االختصاصيون يف املواضيع العلمية والفنية واإلنسانية

 ١٧,٧ ٩ ٧٤٣ ١ ٧٢٦ ٨ ٠١٧ الفنيون يف املواضيع العلمية والفنية واإلنسانية

 ٤٣,٩ ٣٢ ٠١٧ ١٤ ٠٥٩ ١٧ ٩٥٨ املهن الكتابية

 ٣٩,٩ ١١ ٤٢٥ ٤ ٤٨٧ ٦ ٩٣٨ مهن البيع

 ١١,٠ ٣٥ ٧٧٥ ٣ ٩٣٢ ٣١ ٨٤٣ مهن اخلدمات

 ٢٣,٥ ١ ١٢٧ ٢٦٥ ٨٦٢ مهن الزراعة وتربية احليوانات والطيور والصيد

 ١٢,٦ ١٠ ٠٢٣ ١ ٢٥٨ ٨ ٧٦٥ مهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية

 ٠,٣٧ ٤٧ ٣٣٣ ١٧٥ ٤٧ ١٥٨ املهن اهلندسية األساسية املساعدة

 ١٨,٦ ١٦١ ٠٠٤ ٢٩ ٩٩٣ ١٣١ ٠١١ اجملموع

  .وزارة القوى العاملة  :املصدر
 ١٤دول اجل

  ٢٠٠٣ ،املشتغلون العمانيون باحلالة العملية والنوع وفئات السن

  

  

  

 احلالة العملية
 يعمل بأجر

 اجلملة
)٪( 

 إناث
)٪( 

 ذكور
  فئات العمر )٪(

٢٤-١٥ ٧٦,٨٤ ٢٣,١٦ ١٠٠,٠٠ 
٤٤-٢٥ ٨٢,١٠ ١٧,٩٠ ١٠٠,٠٠ 
٤٥ ٩٤,٥٧ ٥,٤٣ ١٠٠,٠٠+  
 غري مبني ٨٩,٨٣ ١٠,١٧ ١٠٠,٠٠

 اجلملة ٨٢,٨٦ ١٧,١٤ ١٠٠,٠٠



CEDAW/C/OMN/1 

GE.10-43754 54 

  ١٥دول اجل
  استثمارات املرأة يف الشركات واملؤسسات حسب نوع امللكية والشراكة

 ٪نسبة اإلناث ذكور إناث الصفة

 ٪    ٦,٦٦   ٦٤     ٤٧٠  ٤     ٦٠٠         مالك فرد
 ٪     ٢١,٧٣  ٨     ٢٩٤  ٣     ٣٠٢           شريك موصي 
 ٪    ٥,٠٦  ١     ٢٣٩   ٦٦           شريك مفوض 
 ٪    ٨,٨١   ٢٢     ١٣٢  ٢     ١٣٩            شريك متضامن

 ٪     ١٠,١٨   ٣٤     ٢٦٨  ٣     ٨٨٣                    شريك حمدود املسئولية 
 ٪    ١,٤١     ١٦١١   ٢٣               عضو جملس إدارة 

 ٪     ١١,٧٥   ٩٧     ٧٤٦   ١٣     ٠١٣      اجملموع

  . غرفة جتارة وصناعة عمان- مركز املعلومات :املصدر

  ١٦دول اجل
   مجايل املستفيدين من الدعم التمويلي لربنامج سندإ

   عدد املستفيدين 
 %نسبة اإلناث  اإلمجايل أنثى ذكر العام

٤٠ ٦٢ ٢٥ ٣٧ ٢٠٠٢ 
٣٢ ١٨٠ ٥٨ ١٢٢ ٢٠٠٣ 
٥٤ ١٧١ ٩٢ ٧٩ ٢٠٠٤ 
٤٤ ٣٢٩ ١٤٥ ١٨٤ ٢٠٠٥ 
٦٨ ٤٢٥ ٢٩١ ١٣٤ ٢٠٠٦ 
٤٧ ٢٦٤ ١٢٣ ١٤١ ٢٠٠٧ 

 ٥١,٣ ١ ٤٣١ ٧٣٤ ٦٩٧ اإلمجايل 
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  ١٧دول اجل
ـ  ـ وظائف اإلدارة العليا والوظائ    واملوظفون العمانيون شاغل   ب ـة حـس  ـف اإلشرافي

  ٢٠٠٧ ،النوع
 )٪( اإلناث اجلملة إناث ذكور الوظيفة

 ٢,٩ ٣٥ ١ ٣٤ وكيل وزارة
 ٠ ٨ ٠ ٨ أمني عام
 ٠ ٢ ٠ ٢ حمافظ

 ٠ ٢ ٠ ٢ نائب حمافظ
 ٠ ١ ٠ ١ رئيس بلدية
 ٠ ٢٥ ٠ ٢٥ رئيس الدائرة

 ٥,١ ٣٩ ٢ ٣٧ سفري
 ٧,١ ١٦٩ ١٢ ١٥٧ مستشار

 ٠ ٥٧ ٠ ٥٧ وايل
 ٠ ١٠٢ ٠ ١٠٢ نائب وايل

 ١٠,٩ ٢١١ ٢٣ ١٨٨ خبري
 ٦,١ ١٩٦ ١٢ ١٨٤ مدير عام

 ١٥,٠ ٢٣ ٣ ٢٠ مشرف عام
 ٩,٢ ٩٨ ٩ ٨٩ نائب مدير عام

 ٠ ٢٦ ٠ ٢٦ رئيس مكتب الوزير
 ١١,١ ٩ ١ ٨ نائب رئيس مكتب الوزير
 ٦,٩ ١٢٨٨ ٨٩ ١١٩٩ مدير دائرة ومن يف مستواه

 ١١,٠٨ ٣٨٩ ٤٦ ٣٤٣ نائب مدير دائرة ومن يف مستواه
 ٧,٧ ٣ ٧٤٩ ٢٨٨ ٣ ٤٦١ رئيس قسم

 ٧,٦ ٦ ٤٢٦ ٤٨٦ ٥ ٩٤٣ اجلملة
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  املرفق الثاين

 نصوص املواد القانونية املشار إليها يف منت التقرير    

   .مت ترتيب القوانني حسب تواريخ إصدارها، مث أوردت النصوص حسب أرقام املواد

 قانون التفسريات ١٩٧٣ ١
 قانون اجلزاء العماين ٤/١٩٧٤ ٢
  اجلنسية العمانيةقانون ٣/١٩٨٣ ٣
 الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية ٥٢/١٩٨٤ ٤
 النظام األساسي للدولة ١٠١/١٩٩٦ ٥
 قانون األحوال الشخصية ٣٢/١٩٩٧ ٦
 نظام جملس عمان ٨٦/١٩٩٧ ٧
 قانون السلطة القضائية ٩٠/١٩٩٩ ٨
 قانون العمل ٣٥/٢٠٠٣ ٩

 قانون اخلدمة املدنية ١٢٠/٢٠٠٤ ١٠
 قانون استحقاق األراضي احلكومية ١٢٥/٢٠٠٨ ١١
 قانون مكافحة االجتار بالبشر ١٢٦/٢٠٠٨ ١٢

  قانون التفسريات  -١  
  ٣املادة 

يف هذا القانون، ويف أي قانون آخر، تكون للكلمات والتعبريات التالية املعاين املبينة               
ىن أو تفسري مغاير يف     أمام كل منها ما مل يقتض سياق النص معىن آخر أو ما مل ينص على مع               

  :ذلك القانون اآلخر
  .تعين سلطان سلطنة عمان" اللتهج"و" صاحب اجلاللة"و" السلطان"و" جاللة السلطان"  
تعين مجيع أراضي سلطنة عمان حبدودها اجلغرافية ومياههـا اإلقليميـة           " السلطنة"  

 القـاري والفـضاء     وجوفها القاري وتشمل كل اجلزر التابعة هلا ومياهها اإلقليمية وجوفها         
  .اجلوي لتلك األراضي واجلزر واملياه اإلقليمية

  .تعين حكومة السلطنة" احلكومة"  
 وجيـوز أن    .تعىن جريدة احلكومة الرمسية وتشمل أي ملحق هلـا        " اجلريدة الرمسية "  

 وتنـشر   .تصدر اجلريدة الرمسية أو أي ملحق هلا يف أي وقت غري الوقت احملدد إلصـدارها              
  . ملحق اجلريدة الرمسية كلما كان ذلك ممكناالقوانني يف
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تعين أي تشريع أو نظام وأي مرسوم سلطاين وأي قرار سلطاين ذي طبيعة             " قانون"  
  .تشريعية وكل اللوائح والقواعد واألوامر التشريعية الصادرة مبوجب أي قانون

  .تعين أي شخص عماين اجلنسية مبوجب قانون اجلنسية العماين" عماين"  
  .تعين الريال العماين" لريا"  
وتشمل أية شركة أو هيئة أو جمموعة من الناس أو مجعية سواء أكـانوا              " شخص"  

  .ذوي شخصية اعتبارية أم مل يكونوا
  .حتتسبان وفقا للتقومي الشمسي الغريغوري" الشهر"و" السنة"  
  .الكلمات اليت تدل أو تشري إىل املذكر تشمل املؤنث  
  . يشمل املؤنث،املستتر الظاهر و،ضمري املذكر  
  .الكلمات اليت تدل أو تشري إىل املفرد تشمل اجلمع  
   .الكلمات اليت تشري أو تدل على اجلمع تشمل املفرد  

  العماين قانون اجلزاء  -٢  
  ٣٤املادة 

  :تعترب جرائم علنية اجلرائم اليت تنشر بالوسائل التالية  
كان مباح للجمهـور أو     األعمال واحلركات إذا حصلت يف حمل عام أو م          -١  

   .معّرض لألنظار أو إذا شوهدت بسبب خطأ الفاعل من قبل من ال دخل له يف الفعل
الكالم والصراخ سواء جهر هبا الفاعل أو نقلت بالوسائل اآلليـة حبيـث               -٢  

  .يسمعها يف كال احلالني من ال دخل له يف الفعل
فالم والـشارات علـى     الكتابة والرسوم والصور اليدوية أو الشمسية واأل        -٣  

   .اختالفها إذا عرضت يف حمل عام أو يف مكان معّرض لألنظار أو مباح للجمهور
  ٥٨املادة 

كل جرمية تلحق بالغري ضرراً مادياً كان أو معنوياً حيكم على فاعلها بالتعويض عن                
   .طلب املتضرر

  ٢٥٨املادة 
  يعاقب اخلاطف بالسجن ال أقل من مخس عشرة سنة   
  . جاوز مدة حرمان حرية املخطوف شهرا على األقلإذا  -١  
  .إذا وقع اخلطف بالقوة أو التهديد أو احليلة  -٢  
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ذا هتـك   إ أو   ،ذا أَنزلت مبن حرم حريته أفعال تعذيب جسدي أو معنوي         إ  -٣  
   . أو أَرغم على مزاولة البغاء،عرضه

 على دفع   إذا كان القصد من اخلطف ابتزاز أَموال املخطوف أو إرغام الغري            -٤  
   .فديته عنها
   .إذا وقع اجلرم على موظف أثناء قيامه بالوظيفة أو يف معرض قيامه هبا  -٥  

  ٢٦١املادة 
مخس كل من أدخل إىل األراضي العمانية أو         يعاقب بالسجن من ثالث سنوات إىل       

  أو اسـتلمه أو ،أو تصرف به على أي وجه كـان  أخرج منها إنساناً حبالة العبودية أو الرق
  .حازه أو اكتسبه أو أَبقاه على حالته

  قانون اجلنسية   -٣  
  ٢املادة 

  :الشروط التالية جيوز لألجنيب طلب التجنس باجلنسية العمانية إذا توافرت فيه  
   .وقراءة أن يكون بالغاً سن الرشد ملماً باللغة العربية كتابة  -١  
 ة ملدة ال تقـل عـن      أن يسبق طلبه إقامته يف السلطنة إقامة شرعية متواصل          -٢  

اعتبـار   عشرين عاما ميالدياً أو عشرة أعوام ميالدية إذا كان متزوجا بعمانية وال حيول دون             
مدة غيابه خالل  إقامته متواصلة غيابه عن البالد فترات مؤقتة ألعماله اخلاصة شريطة أال تزيد

  .العام على الشهرين
عاهات اليت مل يسبق احلكـم  ال أن يكون حسن السرية سليم البنية خالياً من     -٣  

   .إليه اعتباره عليه يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكن قد رد
 أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لـسد حاجتـه               -٤  

  .وحاجة من يعوهلم
الداخلية يقر فيه  أن يتقدم بطلب اجلنسية على النموذج املعد لذلك يف وزارة  -٥  
ويف حالة قبول الطلـب       التنازل عن جنسيته األصلية وان قانون بلده جييز له ذلك          برغبته يف 

ـ اليت يقيم هبا الـيمني اآلت  يتعني على الطالب أن يقسم أمام القضاء يف الوالية أو احملافظة  :ةي
ن ألسلطنة عمان وان احترم قوانينها وعاداهتا وتقاليدها و        اقسم باهللا العظيم أن أكون موالياً     (

  .)واهللا على ما أقول شهيد ن مواطناً صاحلاًأكو

  )٥٨/١٩٩٣(و) ٥/٨٦(مت تعديل هذه املادة مبوجب املرسوم السلطاين رقم     
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  ١٧املادة 
واألنثى على حد سواء     يف تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات أجنيب وعماين الذكر          

   .ثامنة عشر ميالدياًال إال إذا نص على خالف ذلك ويعترب سن الرشد يف شئون اجلنسية متام

  الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية   -٤  
  ١٤املادة 

جلميع العمانيني احلق يف التقدم لشغل أية وظيفة عامة يعلن عنها وذلك إذا توافرت                
  .فيهم شروط شغلها ودون متييز بينهم إال باجلدارة

  النظام األساسي للدولة   -٥  
  ٢املادة 

   . والشريعة اإلسالمية هي أساس التـشريعدين الدولة اإلسالم  
  ١١املادة 

  املبادئ االقتصادية
االقـتصاد الوطين أساسه العدالة ومبادئ االقـتصاد احلر، وقوامـه التعاون البنـاء           •

املثمر بني النشاط العام والنشاط اخلاص، وهدفـه حتقيق التنميـة االقـتـصاديـة           
نتاج ورفع مستـوى املعيشـة للمـواطنني      واالجتماعية مبا يـؤدي إىل زيـادة اإل     

  . وفقا للخطة العامة للدولة ويف حدود القانون
حرية النشـاط االقـتصادي مكفولة يف حدود القانون والصاحل العام ومبا يـضمن               •

   .وتشجع الدولة االدخار وتشرف على تنظيم االئتمان. السالمة لالقتصاد الوطين
واردهـا كافة ملك للدولة، تـقوم علـى حفظهـا         الثروات الطبيعيـة مجيعها وم      •

 وال جيـوز    .وحسن استغالهلا، مبراعاة مقتضيات أمن الدولة وصاحل االقتصاد الوطين        
منح امتياز أو استـثمار مورد من موارد البالد العامة إال مبوجب قـانـون ولفترة             

  . زمنيـة حمددة، ومبا حيفظ املصاحل الوطنية
  . ما، وعلى الدولة محايتها وعلى املواطنني واملقيمني احملافظة عليهالألموال العامة حرمته   •
 ،امللكية اخلاصة مصونة، فال مينـع أحد من التصرف يف ملكه إال يف حدود القانون                •

 ،وال يرتع عن أحد ملكه إال بسبب املنفعة العامة يف األحوال املبينة يف القانــون              
واملرياث حق  . تعويضه عنه تعويضا عادال    وبشرط   ،وبالكيفية املنصوص عليها فيـه   

  . حتكمه الشريعة اإلسالمية
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املصادرة العامة لألموال حمظورة، وال تكون عقوبـة املصادرة اخلاصـة إال حبكـم                •
  . قضائي يف األحوال املبينة بالقانون

  . الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية االقتصاد الوطين   •
لعامة وتعديلهـا وإلغاؤها ال يكون إال بقانـون وال يعفى أحد من          إنشاء الضرائب ا     •

 وال جيـوز اسـتحداث      .أدائها كلها أو بعضها إال يف األحوال املبـينة يف القانون         
  . ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي

  ١٢املادة 
  املبادئ االجتماعية

  .  دعامات للمجتمع تكـفلها الدولةالعدل واملساواة وتكافؤ الفرص بني العمانيني   •
 . وتعزيـز الوحدة الـوطنيـة واجب    ، بني املواطنني  ةقيالتعاضد والتراحم صلة وث      •

   .ومتنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو املساس بالوحدة الوطنية
 ، وينظم القانون وسائل محايتها، واحلفاظ على كياهنا الشرعي        ،األسرة أساس اجملتمع     •

ـ         ـ  ـوتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفري الظروف املناسب ة ـة لتنمي
   .ملكاهتم وقدراهتم

ـ تكفل الدولة للمواطن وأسرته املعونـة يف حا          • ـ  ل ارئ واملـرض والعجـز     وة الط
 وتعمل على تضامن اجملتمع يف حتمل       ،والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان االجتماعي    

  . احملن العامةاألعباء النامجة عن الكوارث و
تعىن الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعالج مـن األمـراض واألوبئـة،         •

 وتشجـع على إنشاء املستشفيات     ،وتسعى لتوفري الرعاية الصحية لكل مـواطن     
واملستوصفات ودور العالج اخلاصة بـإشراف من الدولة ووفقـا للقواعد الـيت           

  . احملافظة على البيئة ومحايتها ومنع التلوث عنها كما تعمل على .حيددها القـانون
ولكل . تسن الدولة القوانني اليت حتمي العامل وصاحب العمل وتنظم العالقة بينهما             •

وال جيوز  . ـانونمواطن احلق يف ممـارسة العمل الذي خيتاره لنفسه يف حدود الق          
 عامـة   فـرض أي عمل إجباري على أحد إال مبقتضـى قانـون وألداء خدمة          

   .ومبقابل أجر عادل
الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمني هبا، ويستهدف موظفو الدولـة يف أداء                •

 واملواطنون متساوون يف تويل الوظـائف       .وظائفهم املصلحة العامة وخدمة اجملتمع    
   .العامة وفقا للشروط اليت يقررها القانون
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  ١٧املادة 
 وهم متساوون يف احلقـوق والواجبـات      ، القانون املواطنون مجيعهم سواسية أمام     

العامة، وال متيـيز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو                  
   .املذهب أو املوطن أو املركز االجتماعي

  ١٨املادة 
وال جيوز القبض على إنسان أو تـفتيشه أو        . احلرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون      
  .  أو حبسه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانونحجزه
  ٢٥املادة 

ويبـني القانون اإلجراءات واألوضاع    . التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة       
 تـقريب جهات القضـاء مـن  ،الالزمة ملمارسة هذا احلق وتكفل الدولة، قدر املستطـاع   

  . ة الفصل يف القضايااملتقاضني وسرع
  ٥٩املادة 

وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعـدهلم      . سيادة القانون أسـاس احلكم يف الدولة       
  . ضمان للحقوق واحلريات

  ٦٠املادة 
السلطة القضائية مستقلة، وتـتوالها احملاكم على اختالف أنواعهـا ودرجاهتـا،             

  . وتصدر أحكامها وفق القانون
  ٦١املادة 

وهم غري قـابلني للعــزل إال يف       . لى القضاة يف قضائهم لغري القانون     ال سلطان ع    
.  وال جيوز ألية جهة التدخل يف القضايا أو يف شؤون العـدالة           .احلاالت اليت حيددها القانون   

وحيدد القـانون الـشروط الواجـب      . ويعترب مثل هذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون       
شروط وإجراءات تعيــني القـضـاة ونقلـهم وترقيتـهم         توافرها فيمن يتوىل القضاء، و    

   .والضمانات املقررة هلم وأحـوال عدم قابليتهم للعزل وغري ذلك من األحكام اخلاصة هبم
  ٦٢املادة 

يرتب القانون احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا، ويبني وظائفها واختصاصاهتا، ويقتصر           
 العسكرية اليت تـقع من أفراد القوات املـسلحة وقـوات           اختصاص احملاكم العسكرية على اجلرائم    

   .األمن وال ميتد إىل غريهم إال يف حالة احلكم العـريف وذلك يف احلدود اليت يقررهـا القانون
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  ٦٣املادة 
جلسات احملاكم علنية إال إذا قررت احملكمة جعلها سرية مراعاة للنظـام العـام أو                 
  . النطق باحلكم يف جلسة علنيةويف مجيع األحوال يكون . اآلداب
  ٦٤املادة 

 ويشرف على شـؤون الضبط ،يتـوىل االدعاء العام الدعوى العمومية باسم اجملتمع        
ويرتـب  .  ويسهر على تطبيق القوانني اجلزائية ومالحقة املذنبني وتنفيذ األحكـام          ،القضائي

 اخلاصة مبن يولـون     القانون االدعـاء العام وينظم اختصاصاته ويعني الشروط والضمانات       
 جلهات األمن العام بتويل الدعوى العمومية يف اجلـنح          ، وجيوز أن يعهد، بقـانون    .وظائفه

  . على سبيل االستثناء، ووفقا لألوضاع اليت يـبينها القانون
  ٦٥املادة 

  . ينظم القانون مهنة احملاماة  
  ٦٦املادة 

حملاكم ويف األجهـزة    يكون للقضاء جملس أعلى يشرف على حسن سري العمل يف ا            
  . املعاونة ويبني القانون صالحياته يف الشؤون الوظيفية للقضاة واالدعاء العام

  ٦٧املادة 
ينظم القانون الفصل يف اخلصومات اإلدارية بواسطة دائرة أو حمكمة خـاصة يبني               

  . القانون نظامها وكيفية ممارستها للقضاء اإلداري
  ٦٨املادة 

البت يف اخلـالف على االختصاص بني جـهات القضاء ويف         ينظم القانون طريقة      
  . تـنازع األحكام

  ٦٩املادة 
حيدد القانون اختصاصات اجلهة اليت تـتوىل إبداء الرأي القانوين للوزارات واجلهات   

احلكومية األخرى، وتـقوم بصياغة مشروعات القوانني واللوائح والقرارات ومراجـعتها،         
  . الدولة وسائر اهليئات واملؤسسات العامة أمام جهات القضاءكما يبني كيفية متثيل 

  ٧٠املادة 
يعني القانون اجلهة القضائية اليت ختتص بالفصل يف املنـازعات املتعلقـة مبــدى              

 ويبني صالحياهتا   ،تطابق القوانني واللوائح مع النظام األساسي للدولة وعدم خمالفتها ألحكامه         
  . واإلجراءات اليت تـتبعها
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  ٧١املادة 
ويكون االمتناع عن تـنفيذها    . تصدر األحكام وتـنفذ باسـم جاللة السـلطان       

. أو تعطيل تنفيذها من جانب املوظفني العموميني املختصني جرمية يعاقب عليهـا القـانون             
  . وللمحكوم له يف هذه احلالة حق رفع الدعوى اجلنائية مباشرة إىل احملكمة املختصة

  ٧٦املادة 
ون للمعاهدات واالتـفاقيات قوة القانون إال بعـد التصديق عليها وال جيوز           ال تك   

  . يف أي حال أن تـتضمن املعاهدة أو االتفاقية شروطا سرية تـناقض شروطها العلنية
  ٨٠املادة 

ال جيوز ألية جهة يف الدولـة إصدار أنظمة أو لوائح أو قــرارات أو تعليمـات                  
سيم النافذة أو املعاهدات واالتفاقيات الدوليـة اليت هي جزء من          ختالف أحكام القوانني واملرا   

  . قانون البالد

  قانون األحوال الشخصية   -٦  
  ١٦املادة 

  :أركان عقد الزواج  
  ؛اإلجياب والقبول  )أ(  
  ؛الويل  )ب(  
  ؛الصداق  )ج(  
  .البينة  )د(  

  ١٧املادة 
 بإجياب من أحد املتعاقدين  من هذا القانون ينعقد الزواج  ١٩مع مراعاة أحكام املادة       

 ويف حال العجز عن     ، بألفاظ تفيد معناه لغة أو عرفا      ،وقبول من اآلخر صادرين عن رضا تام      
   . فان تعذرت فباإلشارة املفهومة، تقوم الكتابة مقامه،النطق
  ٢١املادة 

  . هو ما يبذله الزوج من مال بقصد الزواج:الصداق  
  ٢٢املادة 

  .ن يكون صداقاأصلح كل ما صح التزامه شرعا   
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  ٢٣املادة 
  . وال يعتد بأي شرط خمالف، تتصرف فيه كيف شاءت،الصداق ملك املرأة  

  ٢٤املادة 
  .جيوز تعجيل الصداق أو تأجيله كال أو بعضا حني العقد  )أ(  
 ، أو اخللوة الصحيحة   ،جيب الصداق بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول        )ب(  
ه بالوفاة أو البينونة ما مل ينص يف العقد على خـالف ذلـك               ويستحق املؤجل من   ،أو الوفاة 

   .وتستحق املطلقة قبل الدخول نصف الصداق إن كان مسمى وإال حكم هلا القاضي مبتعة
  ٣٧املادة 

  :حقوق الزوجة على زوجها   •
  .النفقة   •
  .ستزارهتم باملعروفا و، وحمارمها،السماح هلا بزيارة أبويها   •
  .االحتفاظ بامسها العائلي   •
 . فلها التصرف فيها بكل حرية،عدم التعرض ألمواهلا اخلاصة   •

 .عدم األضرار هبا ماديا أو معنويا   •

 .ن كان للزوج أكثر من زوجةإ ،العدل بينها وبني بقية الزوجات   •

  ٨٢املادة 
 أو من الزوجة إن ملكها الزوج ، أو من وكيله بوكالة خاصة،يقع الطالق من الزوج   
   .أمر نفسها

  ٢٨٢املادة 
تسري على األحوال الشخصية لغري املسلمني األحكام اخلاصة هبم مـا مل يطلبـوا                

  .تطبيق نصوص هذا القانون

  نظام جملس عمان  -٧  
  ٢٢املادة 

   :يشترط يف من يتم ترشيحه أو انتخابه لعضوية جملس الشورى ما يلي  
  .أن يكون عماين اجلنسية بصفة أصلية طبقا للقانون  )أ(  
  .سنه عن ثالثني سنة ميالديةأال تقل   )ب(  
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أن يكون من ذوي املكانة والسمعة احلسنة يف الوالية وإال يكون قد حكم               )ج(  
  .عليه بعقوبة جناية أو يف جرمية خملة بالشرف أو األمانة ما مل يكون قد رد إليه اعتباره

  .أن يكون على مستوى مقبول من الثقافة، وأن تكون لديه خربة عملية مناسبة  )د(  
  .أن يكون مقيدا يف السجل االنتخايب  )ه(  
  .أال يكون منتميا جلهة عسكرية أو أمنية يف السلطنة  )و(  
  .أال يكون قد حكم عليه بشهر اإلفالس ما مل يكن قد رد إليه اعتباره  )ز(  
  .أال يكون حمجورا عليه حبكم قضائي  )ح(  
   .أال يكون مصابا مبرض عقلي  )ط(  

  :ةقانون السلطة القضائي  -٨  
  ١٠املادة 

 هيئة تتألف من رئيس احملكمة العليا وأقـدم         - عند احلاجة    -تشكل باحملكمة العليا      
مخسة من نوابه أو األقدم فاألقدم من قضاة احملكمة ينضم إليهم رئيس حمكمة القضاء اإلداري               
ونائبه وأقدم ثالثة من مستشاري احملكمة ختتص بالفصل يف حاالت تنـازع االختـصاص               

 بني كل من احملاكم املنصوص عليها يف هذا القانون وحمكمة القضاء اإلداري ، والسليباالجيايب
 ويف . كما ختتص بتعيني احلكم الواجب التنفيذ يف حالة تنازع األحكـام      ،وغريها من احملاكم  

حالة غياب أي من الرئيس أو األعضاء أو وجود مانع لديه حيل حمله من يليـه يف أي مـن                    
 ويف حالة غيابه أو وجود مانع لديه حيل حملـه           ،س اهليئة رئيس احملكمة العليا     ويرأ .احملكمتني

   . وتصدر أحكامها بأغلبية سبعة أعضاء على األقل،أقدم أعضائها
  ١١املادة 

 هي اجلهة القضائية املختصة بالفـصل يف        ١٠تكون اهليئة املنصوص عليها يف املادة         
 .مع النظام األساسي للدولة وعدم خمالفتها ألحكامه      املنازعات املتعلقة مبدى تطابق واللوائح      

  .ويصدر مرسوم سلطاين يبني صالحيتها واإلجراءات اليت تتبعها
  ٢١املادة 

  :يشترط فيمن يوىل القضاء أن يكون  
  ؛ عماين اجلنسية،مسلما  )أ(  
  ؛كامل األهلية  )ب(  
  ؛حممود السرية حسن السمعة  )ج(  
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اإلسالمية أو القانون من إحدى اجلامعات      حاصال على شهادة يف الشريعة        )د(  
  ؛أو املعاهد العليا املعترف هبا

أال تكون قد صدرت ضده أحكام جزائية أو تأديبية ألسباب ماسة بالذمة              )ه(  
  ؛ ولو كان قد رد إليه اعتباره،والشرف
   .أن جيتاز االختبارات واملقابالت اليت تعقد هلذا الغرض  )و(  

  قانون العمل   -٩  
  ٨٢ املادة

ال جيوز تشغيل النساء يف األعمال الضارة صحيا وكذلك يف األعمـال الـشاقة أو                 
   .غريها من األعمال اليت حتدد بقرار من الوزير

  قانون اخلدمة املدنية   -١٠  
  ٨٠املادة 

وبعد الوالدة وذلك ملدة مخسني      لبمتنح املوظـفة إجازة خاصـة لتغطية فترة ما ق         
  . يزيد على مخس مرات طوال مدة اخلدمة يف احلكومةيوما براتب كامل ومبا ال

  قانون استحقاق األراضي احلكومية   -١١  
  ١املادة 

من الشروط العامة الواردة يف نظام اسـتحقاق        ) ٣(،  )٢(،  )ب(١تعدل الفقرات     
أال يقل عمره عن ثالثة وعـشرين سـنة    ) ب(١:األراضي احلكومية لتكون على النحو اآليت     

 رجالً أو امرأة، ما مل يثبت أنه متزوج وأن عمره ال يقل عـن إحـدى                 ميالدية سواء كان  
  .وعشرين سنة ميالدية أو أنه العائل الوحيد ألسرته

  قانون مكافحة االجتار بالبشر  -١٢  
  ١املادة 

 االستخدام غـري املـشروع      :االستغالل بأنه  عرف قانون مكافحة االجتار بالبشر    "  
أشكال االستغالل اجلنسي أو السخرة أو العمـل        للشخص ويشمل الدعارة، وأي شكل من       

  .قسرا أو االسترقاق أو املمارسات الشبيهة بالرق أو االستعباد أو الرتع غري املشروع لألعضاء
  ٨املادة 

يعاقب كل من ارتكب جرمية االجتار بالبشر بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات                
 . آالف ريال وال تزيد على مائة ألف ريالوال تزيد على سبع سنوات وبغرامة ال تقل عن مخسة
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  ٩املادة 
يعاقب على جرمية االجتار بالبشر بالسجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيـد                 

على مخس عشرة سنة وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف ريال وال تزيد على مائة ألف ريال يف    
 :أي من احلاالت اآلتية

   ؛ن ذوي االحتياجات اخلاصةإذا كان اجملين عليه حدثا أو م  )أ(  
  ؛إذا كان اجلاين حيمل سالحا  )ب(  
  ؛إذا ارتكبت اجلرمية من أكثر من شخص  )ج(  
إذا كان اجلاين زوجا للمجين عليه أو أحد أصوله أو فروعـه أو وليـه أو                  )د(  

   ؛إذا ارتكبت اجلرمية مجاعة إجرامية منظمة أو كان اجلاين أحد أعضائها .كانت له سلطة عليه
ـ ـإذا كان اجلاين موظفا عاما أو مكلفا خبدم        )و(   ة اسـتغل وظيفتـه   ـة عام

   ؛الرتكاب اجلرمية
   ؛إذا كانت اجلرمية عرب وطنية  )ز(  
إذا أصيب اجملين عليه بسبب استغالله يف جرمية االجتار بالبشر بـاجلنون أو               )ح(  

  ؛مبرض نقص املناعة أو بأي مرض نفسي أو عضوي ال يرجى برؤه
ذات العقوبة كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار مجاعة إجرامية ويعاقب ب   •

منظمة أو توىل قيادة أو دعا لالنضمام إليها، يكون هدفها أو من أهـدافها           
  . ارتكاب جرمية االجتار بالبشر

  ١٠املادة 
إذا ارتكبت جرمية االجتار بالبشر بواسطة شخص اعتباري فيعاقب بالعقوبة املقـررة            

ويكـون  .  املسؤول عن إدارة الشخص االعتباري إذا ثبت علمه باجلرميـة          للجرمية الشخص 
الشخص االعتباري مسؤوال عن اجلرمية إذا وقعت بامسه ولصاحله ويعاقب بالغرامة اليت ال تقل 

 .عن عشرة آالف ريال وال تزيد على مائة ألف ريال

  ١١املادة 
الث سنوات وبغرامة   ب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ث           ـيعاق  

ال تقل عن ثالمثائة ريال وال تزيد على ألف ريال كل من علم بارتكاب جرمية االجتار بالبشر                 
وجيوز اإلعفـاء مـن     . ولو كان مسؤوال عن السر املهين ومل يبلغ السلطات املختصة بذلك          

 . العقوبة إذا كان من امتنع عن اإلبالغ زوجا للجاين أو من أصوله أو فروعه

  ١٢دة املا
يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات وبالغرامـة                 

اليت ال تقل عن ثالمثائة ريال وال تزيد على ألف ريال كل من أخفى شخصا أو أكثر ممـن                   
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اشترك يف جرمية االجتار بالبشر بقصد معاونته على الفرار من وجه العدالة مع علمه بذلك أو                
أو بعض عائدات اجلرمية أو ساهم يف إخفاء معاملها مع علمه بـذلك يف              حاز أو أخفى كل     

  .مجيع األحوال
  ١٣املادة 

يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على مخس سنوات كل من                 
استخدم القوة أو التهديد أو وعد مبنفعة ملنع أو حتريض شخص على عدم اإلدالء بشهادته أو                

الء بشهادة زور أو تقدمي أدلة غري صحيحة تتعلق جبرمية االجتار بالبشر أمام             تقدمي أدلة أو لإلد   
 .أي جهة خمتصة

  ١٤املادة 
يف حالة إدانة شخص بارتكاب جرمية االجتار بالبشر تصدر احملكمة حكما مبصادرة              

األموال واملمتلكات والوسائل اليت استخدمت يف ارتكاهبا أو اليت كانت معدة هلذا الغـرض              
وحيكم مبصادرة هذه األموال واملمتلكات والعائدات والوسـائل        . ائدات املستمدة منها  والع

حىت لو حولت أو استبدلت بأموال أخرى أو نقلت ملكيتها إىل شخص آخر وذلـك دون                
فإذا اختلطت بأموال أو ممتلكـات أو عائـدات مـصدرها           . اإلخالل حبق الغري حسن النية    

إال على األموال واملمتلكات والوسائل والعائدات املشار مشروع فال ينصب احلكم باملصادرة   
ويف مجيع األحوال ال حيول دون احلكـم باملـصادرة          . إليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة      

انقضاء الدعوى بسبب عائق قانوين كوفاة املتهم ما مل يثبت ورثته مشروعية مصدر األموال              
  .واملمتلكات والعائدات

  ١٥املادة 
 . على الشروع يف جرمية االجتار بالبشر بعقوبة اجلرمية التامةيعاقب  

  ١٦املادة 
يعفى من العقوبات املقررة جلرمية االجتار بالبشر املنصوص عليها يف هذا القانون كل               

من بادر من اجلناة بإبالغ السلطات املختصة مبا يعلمه عنها قبل الشروع يف ارتكاب اجلرمية               
 اجلرمية قبل وقوعها أو ضبط مرتكبها أو احليلولة دون متامهـا  وكان من شأن ذلك اكتشاف   

فإذا حصل اإلبالغ بعد الكشف عن اجلرمية جاز إعفاؤه من العقوبة أو ختفيفهـا إذا مكـن                 
 .اجلاين السلطات املختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكيب اجلرمية اآلخرين

  ١٧املادة 
بالبشر من رسوم الدعوى املدنيـة الـيت يرفعهـا        يعفى اجملين عليه يف جرمية االجتار         

  .للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغالله يف جرمية االجتار بالبشر

        


