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اتفاقية القضاء على مجيع أشكال 
 التمييز ضد املرأة

  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة
  الدورة اخلمسون

  ٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢١- ٣

   يف التقارير الدوريةفيما يتعلق بالنظرالقضايا واألسئلة املطروحة بقائمة 

  نعما    
  ).CEDAW/C/OMN/1 (تقرير عمان األويلا قبل الدورة يف ـنظر الفريق العامل مل  

  قضايا وأسئلة عامة    
يرجى تقدمي معلومات عـن عمليـة صـياغة التقريـر األويل للدولـة الطـرف                  -١
)CEDAW/C/OMN/1 .(    من التقرير، يرجى توضيح املقـصود مـن         ١وباإلشارة إىل الفقرة 

وهل شاركت املنظمات النـسائية    . تعاونت مع احلكومة هبدف إعداده    املنظمات األهلية اليت    
غري احلكومية يف إعداده؟ فإذا كان األمر كذلك، فريجى تقدمي تفاصيل عن طبيعة ونطـاق               

  .املشاورات اليت أجريت مع هذه املنظمات

  الوضع القانوين لالتفاقية، واإلطار التشريعي واملؤسسي    
كيـف تنفـذ    . ضع االتفاقية يف النظام القانوين احمللي     يرجى تقدمي معلومات عن و      -٢

 على املستوى احمللـي أم   مباشراًأحكام االتفاقية على الصعيد احمللي؟ وهل تؤثر االتفاقية تأثرياً       
 تقدمي معلومات عن القضايا، إن      أن األحكام تطبق من خالل تشريعات التنفيذ؟ ويرجى أيضاً        

  .لية االتفاقيةُوجدت، اليت ذكرت فيها احملاكم احمل
ويرجى توضيح نطـاق حتفظ الدولة الطـرف على مجيـع أحكـام االتفاقية اليت             -٣

ويرجى بيـان تـأثري هـذا       . ال تتماشى مع الشريعة والتشريعات السارية يف الدولة الطرف        
التحفظ على إعمال مبدأ املساواة بني املرأة والرجل على أرض الواقع، على النحو املنصوص              

ويرجى تقدمي تفاصيل عما إذا كانت قد ُبـذلت جهـود           . من االتفاقية ) أ(٢ املادة   عليه يف 
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       مـن  ٤، والفقـرة    ٩ من املادة    ٢لسحب هذا التحفظ، فضال عن التحفظات على الفقرة         
  .٩ من املادة ١، والفقرة ١٦، واملادة ١٥املادة 

     ١٧وص عليه يف املـادة      ويشري التقرير إىل أن مبدأ املساواة بني املرأة والرجل منص           -٤
ويف هذا الصدد، ترجى اإلشارة إىل كيفية تنفيذ هذا املبدأ علـى            . من نظام الدولة األساسي   

  .صعيد املمارسة
 من التقرير أن مجيع التشريعات العمانية خالية مـن مـصطلح            ٣٧ويرد يف الفقرة      -٥
لتدابري املتخـذة لوضـع     ويف هذا الصدد، يرجى تقدمي معلومات عن ا       ". التمييز ضد املرأة  "

 من االتفاقية، ويشمل التمييز يف مجيع اجملـاالت      ١تعريف للتمييز ضد املرأة يتمشى مع املادة        
وهل هناك قوانني أو سياسـات أو ممارسـات إداريـة أو            . العامة وكذلك يف اجملال اخلاص    

اه حنـو   ممارسات أخرى تنطوي على متييز ضد املرأة؟ فإذا كان األمر كذلك، هل هناك اجت             
  إلغاء هذه القوانني والسياسات واملمارسات أو تغيريها؟

 من التقرير إىل تشكيل جلنة خاصة لرصد تنفيذ أحكام االتفاقية، تـرد     ٢وتشري الفقرة     -٦
القضاء على مجيع أشـكال     اللجنة الوطنية ملتابعة اتفاقية     اإلشارة إليها أيضا يف التقرير بوصفها       

فريجـى تقـدمي    ). ٢٢٤ و ٢١٤ و ٢٠٣ و ٢٠٢ و ١١٣ و ١١٠ت  الفقـرا (التمييز ضد املرأة    
وهل تشمل هذه اللجنـة     . مستواها يف هيكل الدولة   /تفاصيل عن تشكيل هذه اللجنة وترتيبها     

 ٤٢أيضا املنظمات غري احلكومية املعنية حبقوق املرأة وجلنة حقوق اإلنسان املذكورة يف الفقرة              
جلهاز الوطين املعين بتنفيذ االتفاقية؟ فإذا كـان        من التقرير؟ وهل تتصّرف تلك اللجنة بوصفها ا       

  .األمر كذلك، يرجى تقدمي معلومات عن املوارد املالية والبشرية املتاحة للجنة
ويرجى تقدمي معلومات عما إذا كانت اللجنة الوطنية حلقـوق اإلنـسان تتلقـى                -٧

ية واملالية املتاحة للجنة  وما هي املوارد البشر   . الشكاوى بشأن انتهاك حقوق املرأة وحتقق فيها      
  حقوق اإلنسان؟

  التدابري اخلاصة املؤقتة    
د تدابري خاصة مؤقتة     العتما  قانونياً  ما إذا كان هناك تشريع يوفر أساساً       بيانيرجى    -٨

 الصادرة عن اللجنة املعنيـة    ٢٥ من االتفاقية والتوصية العامة رقم       ٤ من املادة    ١ للفقرة   وفقاً
وعالوة على ذلك، يرجى تقدمي معلومات عن أي        ). ٢٠٠٤( ضد املرأة    بالقضاء على التمييز  

تدابري خاصة مؤقتة قائمة، مثل اإلجراءات اإلجيابية، أو املعاملة التفضيلية، أو نظام احلصص،             
لتحقيق املساواة الفعلية بني الرجل واملرأة، وال سيما يف جمايل املشاركة الـسياسية والعمالـة     

ط الفريق العامل ملا قبل الدورة علما باالستراتيجية الوطنيـة للـسكان            وحيي. بالنسبة للمرأة 
ويف هذا الصدد، يرجى تقدمي تفاصيل عما اتُّخـذ مـن     .  من التقرير  ٥١املعروضة يف الفقرة    

  . املتعلق بتمكني املرأة٣تدابري خاصة مؤقتة ملموسة لتحقيق اهلدف 
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  القوالب النمطية    
 ُتعتـرب غـري     تزال ت احلمل خارج نطاق الزواج ال     اليرجى شرح ما إذا كانت حا       -٩

األمهات بوضع أطفاهلن يف كنف نظام الرعاية البديلـة  " تقومي"مشروعة، وما إذا كان جيري     
بسبب هذا السلوك الذي ُيعترب غري أخالقي، على حنو ما أشارت إليه بقلق جلنة حقوق الطفل       

)CRC/C/OMN/CO/2   علومات عما إذا  أحدث امل ى تقدمي    ويف هذا الصدد، يرج    ).٣٦، الفقرة
العازبات وإلغاء املمارسـة الـيت      كانت هناك تدابري تتخذ لتغيري موقف اجملتمع من األمهات          

  .تنطوي على فصل األم العازبة عن ولدها
 عن وجود اجتاه عام يف اجملتمع العماين إىل املـساواة           ٥٣ويتحدث التقرير يف الفقرة       -١٠

فريجى تقـدمي مزيـد مـن       .  تدرجيي للقوالب النمطية إزاء املرأة     بني أدوار اجلنسني وتالش   
املعلومات عن هذا االجتاه، وكذلك عما تتبعه الدولة من سياسات وتشريعات هبدف القضاء             

وإضافة إىل ذلك، يرجى تقدمي تفاصـيل       . على القوالب النمطية إزاء املرأة يف اجملتمع العماين       
مج تثقيف اجلمهور اليت تـسهم يف تغـيري املواقـف           عما هو قائم من محالت التوعية وبرا      

  .االجتماعية واملمارسات العرفية والتقليدية
 من التقرير، يرجى تقدمي توضيحات بشأن فروع وسائط         ٥٥وباإلشارة إىل الفقرة      -١١

فهل تروج وسـائط    . اإلعالم اليت تسهم يف القضاء على القوالب النمطية إزاء املرأة والرجل          
  ومية للقضاء على القوالب النمطية اجلنسانية؟اإلعالم احلك

علومات عن استعراض املناهج التعليمية والكتب املدرسـية        أحدث امل ويرجى تقدمي     -١٢
 ١١٩ و ١١٨ و ٥٥هبدف إزالة ما يشري إىل األدوار اجلنسانية النمطية، كما يرد يف الفقرات             

ة للمعلمني، اليت هتدف إىل تغيري      ويرجى تقدمي تفاصيل أيضا عن الربامج التوجيهي      . من التقرير 
  .عقلياهتم وممارساهتم يف هذا الصدد

  املمارسات الضارة    
 يرجى تقدمي معلومات عن اجلهود املبذولة ملكافحة ممارسة ختان اإلنـاث، وفقـاً              -١٣

وهل تتوخى الدولة   ). ٥٢-٥١، الفقرتان   CRC/C/OMN/CO/2(لتوصية جلنة حقوق الطفل     
ظر هذه املمارسة؟ ويف هذا الصدد، ما هي آثار القرار احلكومي الذي الطرف اعتماد قانون حي

اخلليجـي؛  / من التقرير إىل املسح الصحي الـوطين       ١٩١حيظر ختان اإلناث؟ وتشري الفقرة      
  .فريجى تقدمي معلومات عن نتائج هذه الدراسة

  العنف ضد املرأة    
 اآلليات املؤسـسية    علومات مستكملة عن إنشاء ومواصفات    أحدث امل يرجى تقدمي     -١٤

 مـن   ٦٠الرامية إىل متكني النساء ضحايا العنف املرتيل من اإلبالغ عنه، كما يرد يف الفقرة               
وهل هناك حظر صريح مبوجب القانون للعنف املرتيل؟ وإذا كان هناك تشريع مـن              . التقرير
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 يرجـى  هذا القبيل، فهل ينص على عقوبات ضد مرتكيب هذا العنف؟ وعالوة على ذلـك،           
وهل هناك محالت عامة    . تقدمي تفاصيل عن مدى توافر املالجئ للنساء ضحايا العنف املرتيل         

  للتوعية بالعنف ضد املرأة؟

  االجتار بالبشر واستغالهلم يف البغاء    
 بشأن مكافحة االجتار بالبشر،     ٢٠٠٨فيما يتعلق بإصدار الدولة الطرف قانون عام          -١٥

م مجيع األفعال املكرسـة يف تعريـف         من هذا القانون جترّ    ١دة  يرجى بيان ما إذا كانت املا     
االجتار الوارد بصيغة تامة يف بروتوكول بالريمو، أي جتنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلـهم أو              

ويرجى تقدمي معلومات وبيانات مفصلة عن عمليات       . إيواؤهم أو استقباهلم بواسطة التهديد    
  .ن يستغلون البغاء ومالحقتهم ومعاقبتهمالتحقيق مع املّتجرين واألشخاص الذي

ويرجى تقدمي معلومات عن اآلليات القائمة اليت وضعتها الدولة الطرف ملنع االجتار              -١٦
. باألشخاص، وال سيما النساء والفتيات، وحتديد ضحايا االجتار بالبشر يف مرحلة مبكـرة             

وكيـف  . لضحايا االجتار وعالوة على ذلك، يرجى بيان سبل االنتصاف واملساعدة املتاحة          
ُينفَّذ مبدأ معاملة ضحايا االجتار بالبشر معاملة خاصة قضائية وصحية واجتماعية، مبوجـب             

   من القانون السابق الذكر؟١٧املادة 
وملا كانت الدولة الطرف ُتعترب وجهة لالجتار بالنساء قصد استخدامهن يف العمـل               -١٧

يه املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،      اجلربي واالستغالل اجلنسي، حسبما خلصت إل     
، فُيرجى تقدمي معلومات عمـا      )٩٠، الفقرة   A/HRC/4/23/Add.2(ال سيما النساء واألطفال     

  .إذا كانت عمان تتوخى اعتماد خطة عمل وطنية ملنع االجتار بالبشر ومكافحته
 فإذا كـان األمـر      .ويرجى توضيح ما إذا كان التشريع العماين يعاقب على البغاء           -١٨

  كذلك، فما هي العقوبة اليت يتعرض هلا كل من البغايا وزبائن البغاء؟

  املشاركة السياسية    
يرجى تقدمي معلومات عن نتائج الدراسة املتعلقة بأسباب اخنفاض نسب مـشاركة              -١٩

ـ  تقـدمي    ويرجى أيضاً .  من التقرير  ٧٥املرأة يف اهليئات املنتخبة، كما يرد يف الفقرة          دث أح
وفيما يتعلق باملناصـب التنفيذيـة      . علومات مستكملة عن نسبة النساء يف جملس الشورى       امل

، يرجى بيان ما إذا كانت الدولة الطـرف تتـوخى           )على مستوى السفارات  (والدبلوماسية  
 يف املائة احملددتني    ٥ يف املائة و   ١٠زيادة مشاركة املرأة يف هذه املناصب حبيث تتجاوز نسبيت          

، يرجى شرح أسباب عدم وجود نساء يف جهاز         وأخرياً.  هذين اجملالني على التوايل     يف حالياً
وهل تتوخى الدولة الطرف اختاذ تـدابري       .  من التقرير  ٢٣٠القضاء، حسبما أُقر به يف الفقرة       
  خاصة مؤقتة لتصحيح هذا الوضع؟
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  اجلنسية    
عديل قانون اجلنسية ليمـنح     يرجى تقدمي معلومات عما إذا كان ُيتوخى اختاذ تدابري لت           -٢٠

اجلنسية ألطفال العمانيات املتزوجات من غري املواطنني، مثلما مينحهـا عنـدما يكـون األب          
ويف هذا الصدد، يرجى تقدمي تفاصيل عن التسهيالت اخلاصة املمنوحة هلؤالء األطفال،            . عمانياً

  . من التقرير١٠٣قرة ومن بينها اإلقامة والعالج الطيب والعمل والزواج، كما يرد يف الف
ويرجى تقدمي بيانات إحصائية مصنفة، إن ُوجدت، بشأن املواطنني األجانب الذين             -٢١

  .منحتهم سلطنة عمان اجلنسية وبشأن معايري التجنيس

  التعليم    
 من التقرير، يرجى تقدمي معلومات مفصلة عن اإلجنازات         ١٢٤باإلشارة إىل الفقرة      -٢٢

ويرجى بيان األهداف والوسائل امللموسة خلطة العمل       . طين حملو األمية  اليت حققها الربنامج الو   
  . من التقرير١١٣الرامية إىل تعزيز استفادة الفتيات من الفرص الوظيفية، كما يرد يف الفقرة 

  العمالة    
 من التقرير أن قوانني العمل حتظر فصل املرأة بـسبب إجـازة             ١٥٩توضح الفقرة     -٢٣

، يرجى شـرح األحكـام      ١٣٦ذه القوانني؟ وباإلشارة إىل الفقرة      فكيف تنفذ ه  . األمومة
      وقـانون العمـل     ٢٠٠٤املتعلقة باحلمل واألمومة اليت ينص عليها قانون اخلدمة املدنية لعام           

، الحظت جلنة حقوق الطفل بأسف أن مدة إجازة األمومـة           ٢٠٠٦ويف عام   . ٢٠٠٣لعام  
 وأُلغيت ساعة اإلعفاء من العمل الـيت     يوماً ٤٥ىل   إ  يوماً ٦٠يف القطاع العام قد قُلصت من       

       ،CRC/C/OMN/CO/2(كانت ُتمنح لألمهات العامالت مـن أجـل إرضـاع أطفـاهلن             
فريجى شرح أسباب هذه التغيريات وما إذا كانت الدولة الطرف تفكر يف متديد ). ٤٥الفقرة 

  .إجازة األمومة وإعادة العمل مبنح الساعة املخصصة لإلرضاع
ويرجى تقدمي معلومات عما إذا كان هناك تشريع حيظر التحرش اجلنسي يف مكـان     -٢٤

  .العمل

  الصحة    
. يرجى تقدمي معلومات عن نسبة النساء الاليت يستفدن من خدمات تنظيم األسـرة              -٢٥

 من التقرير، يرجى توضيح الطريقة اليت ُينفذ هبا علـى صـعيد             ١٧٨وباإلشارة إىل الفقرة    
 بأن وحتيط اللجنة علماً. قانون الذي ال ُيلزم املرأة باحلصول على ختويل من زوجهااملمارسة ال

فريجى بيان  . ١٨٤ يف ظروف استثنائية، كما أشري إليه يف الفقرة          إالّاإلجهاض غري مشروع    
وهل ُيلجأ إليه رغم أنه غري مشروع؟ ويرجـى تقـدمي           . معدل اإلجهاض يف صفوف النساء    

جدت، عن معدالت الوفاة واالعتالل يف صـفوف النـساء بـسبب     بيانات إحصائية، إن وُ   
  .اإلجهاض غري املأمون
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ويرجى تقدمي معلومات عن الصحة العقلية للنساء ومدى حصوهلن على خـدمات              -٢٦
  .العالج النفسي

  الفئات النسائية احملرومة    
يرجى تقدمي تفاصيل عن التدابري املتخذة لضمان تكـريس حقـوق املعوقـات يف                -٢٧

  .السياسات الوطنية، مبا يشمل الرعاية الصحية والتعليم والعمل واحلماية االجتماعية
ويرجى تقدمي معلومات عما ُيقدم للنساء والفتيات الاليت يعملـن كخادمـات يف               -٢٨

 يـستثين   ٢٠٠٣وملا كان قانون العمل املعدل لعام       . املنازل من محاية من اإليذاء واالستغالل     
االعتماد على عقـود العمـل      فإنه ليس هلّن إالّ     الت األجنبيات، ومن مث     هذه الفئة من العام   

اخلاصة، فريجى بيان ما إذا كانت هناك آليات قائمة لرصد ظروف العمل واالمتثال لتلـك               
العقود، مبا يتماشى وتوصيات املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، ال سـيما النـساء              

  ).٩٥الفقرة (واألطفال 

  اواة أمام القانون ويف الشؤون املدنيةاملس    
 من االتفاقية علـى     ١٥ من املادة    ٤يرجى شرح كيفية تأثري التحفظ املتعلق بالفقرة          -٢٩

  وما هي أسباب هذا التحفظ؟. حق املرأة العمانية يف اختيار مكان اإلقامة أسوة بالرجل

  املساواة يف الزواج وقانون األسرة    
 من التقرير، يرجى بيان ما إذا كانت خطوبـة األطفـال            ٢٤٠باإلشارة إىل الفقرة      -٣٠

وما هي التدابري املتخذة ملنع الزواج املبكر والقسري؟ وهل         . حمظورة مبوجب القانون العماين   
 هطابق هذ ت بالنسبة للفتيات والفتيان؟ وملاذا ال       ذاهتا يعترب سن الرضا، ه   ت  يت، ال  عاماً ١٦سن  

  ؟ عاما١٨ً يهالسن احلد األدىن لسن الزواج و

        


