
1 

 

  

  

  

  

  الكلمة االفتتاحية لوفد سلطنة عمان

  سيداو)(مناقشة التقرير الوطني األول عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  تفاقية المع لجنة األمم المتحدة ل

  جنيف – 2011أكتوبر  4

  

   



2 

 

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  المحترمة،،، جلسةالسيدة رئيسة ال

أعضاء لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) السيدات والسادة 

  المحترمون،،،

  الحضور الكرام،،،

أنقل إليكم حتيات حكومة بلدي سلطنة عمان ومتنياا يسرين يف بداية هذه الكلمة أن 

أعرب لكم عن بالغ للجنتكم بالتقدم والنجاح يف كل ما يدعم تطور املرأة ورقيها، كما يطيب يل 

األول للسلطنة بشأن التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية الوطين ورنا وحنن نناقش مبعيتكم التقرير سر 

وغريها من التدابري اليت اختذا السلطنة من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية على املستوى الوطين، 

  .وعن التقدم الذي أحرزته السلطنة يف ااالت املتصلة باملرأة

أن حكومة سلطنة عمان قد شرفتين برتؤس وفدها املنوط به مناقشة إىل كما أود التنويه 

اتمع املدين يف و ن جهات حكومية متقريرها الوطين أمام جلنتكم املوقرة، والذي يضم ممثلني 

ألحكام ، مما يعرب بال شك عن االهتمام البالغ الذي توليه السلطنة مؤسسات وأفرادا السلطنة

مبا حيقق تطبيق أحكام االتفاقية على الوجه  رغبتها األكيدة يف التعاون مع جلنة (السيداو)اقية، و االتف

  من ......) األمثل.(يضم هذا الوفد كال

لقد أولت السلطنة اهتمامًا كبريًا باملعاهدات واالتفاقيات الدولية، وعلى األخص تلك 

األساسي للدولة (الدستور) يف املبادئ السياسية املتصلة حبقوق اإلنسان، وهذا ما أكد عليه النظام 

املوجهة لسياسة الدولة من "....مراعاة املواثيق الدولية واإلقليمية وقواعد القانون الدويل املعرتف ا 

أن النظام عن بصورة عامة، ومبا يؤدي إىل إشاعة السالم واألمن بني الدول والشعوب" ، ناهيك 
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األولوية يف التطبيق عند تعارضها مع القوانني قيات واملواثيق الدولية األساسي للدولة يعطي لالتفا

  . الوطنية

اتفاقية القضاء  :لقد انضمت السلطنة إىل أربع من اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية وهيو 

على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واالتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري، 

واتفاقية حقوق الطفل والربتوكولني امللحقني ا، واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ومن املؤمل 

دنية والسياسية، والعهد الدويل العهد الدويل للحقوق امل :عما قريب انضمام السلطنة لكل من

للحقوق االجتماعية و االقتصادية و الثقافية و اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه من ضروب املعاملة 

القاسية أو الالإنسانية أو املهينة، واالتفاقية الدولية حلماية األشخاص من االختفاء القسري، وذلك 

ناقشة تقريرها الوطين حلقوق اإلنسان  يف إطار تنفيذًا للتوصيات اليت قبلتها السلطنة عند م

االستعراض الدوري الشامل خالل شهر يناير الفائت، كما أن السلطنة بصدد إعادة النظر يف  

حتفظاا على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة بغية سحب ما ميكن سحبه منها، 

االتفاقية، فإن السلطنة تويل األولوية إلعادة النظر يف أما فيما يتصل بالربوتوكول امللحق بأحكام 

  حتفظاا، عالوة على االنضمام إىل اتفاقيات حقوق اإلنسان األخرى اليت مل تنضم السلطنة إليها.

 

  السيدة رئيسة الجلسة المحترمة،،،

إن انضمام السلطنة إىل هذه االتفاقية أوجد مستجدات على صعيد حقوق املرأة من حيث 

يتها وضمان متتعها ا ومتكينها منها بشكل أوىف، ويف حني كان التقرير الوطين األول املوضوع محا

أمامكم أقرب ما يكون إىل تقييم لوضع املرأة وتقدمها إبان انضمام السلطنة لالتفاقية، امسحوا يل بأن 

ل واخلطوات استعرض أمامكم موجزا عن بعض أهم املستجدات اليت طرأت بعد تقدمي التقرير األو 

  املستقبلية اليت تنوي السلطنة القيام ا، إال أنين قبل الولوج يف ذلك أود أن أعرب عن أمرين هامني:
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أن رغبة السلطنة األكيدة يف االستمرار يف الدفع باملرأة وحتقيق تكاملها ومتتعها حبقوقها   .أ 

املالحظات اخلتامية عقب بالشكل املناسب جتعلها تأمل يف دعم اللجنة الفين وتتطلع إىل 

 هذا احلوار؛

أن املرأة جبميع جنسياا يف السلطنة تتمتع بذات االحرتام اليت تتمتع به املرأة العمانية، وأن   .ب 

السبب يف اإلشارة غالبا إىل املرأة العمانية هو أن النساء غري العمانيات عادة ما تتم تغطية 

س القانوين لوجودهن يف السلطنة، إال أن شؤون رعايتهن ضمن أطر قانونية مرتبطة باألسا

 .مشولية العناية والرعاية يالقاعدة العامة ه

مبا اختاذ عدد من التدابري التشريعية واإلدارية دأبت السلطنة على فقد وانسجامًا مع ما سبق،      

فيما يلي ، و يف شىت ااالت وإدماج حقوق اإلنسان يكفل تطبيق أحكام االتفاقية على الوجه األمثل

  إجياز بأهم املستجدات والتطورات باإلضافة إىل التوجهات والنظرة املستقبلية.

  أوال: المستجدات والتطورات:

عقدت السلطنة ندوة املرأة العمانية على صعيد اإلرادة السياسية والتوجيه المجتمعي فقد ف .1

م بإشراف مباشر من صاحب اجلاللة السلطان، والتقى جاللته على هامشها 2009يف عام 

بعدد من النساء مؤكدا على دور املرأة ومكانتها وحقوقها، ولقد تناولت وسائط اإلعالم 

إىل شرائح جمتمعية  املختلفة اللقاء آنف الذكر بكثري من االهتمام مما مسح للندوة أن تنفذ

خمتلفة خاصة وأن اخلطاب املستخدم فيها استند على أحكام االتفاقية والتزامات السلطنة 

بينها ما سريد توضيحه أدناه املنبثقة منها، ومتخض عن الندوة قرارات هامة وحامسة من 

يوما للمرأة يف عمان،  يوم السابع عشر من أكتوبر من كل عام ختصيصباإلضافة إىل 

اختريت فكرة (املرأة شريكة يف التنمية) شعارا عاما لالحتفال بالذكرى األوىل يف عام و 

 . م2010

 على صعيد الهياكل واآلليات المؤسسية، قامت السلطنة بما يلي:و  .2
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إنشاء السلطنة جلنة وطنية حلقوق اإلنسان ذات شخصية اعتبارية مستقلة، ومتثل   .أ 

دت السلطنة طوعا بتطوير هذه اللجنة % من عضويتها، ولقد تعه21املرأة حوايل 

 وفق مبادئ باريس الصادرة يف شأن اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان.

متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة جلنة  رفع مستوى  .ب 

لريأسها وزير التنمية االجتماعية (بدل مدير عام سابقا) وتعزيز تنوع عضويتها لتشمل 

ويتها متثيال أعم للقطاعات التنموية والتشريعية واتمع املدين واملستقلني، كما يف عض

مت توزيع مهام أعضائها إىل ثالث جلان عمل فرعية وهي اللجنة القانونية، وجلنة 

 التوعية واإلعالم وجلنة الدراسات والبحوث.

خمتلف الواليات اليت ال اختاذ قرار بشأن إنشاء مقار ثابتة جلمعيات املرأة العمانية يف   .ج 
متلك مقارا ثابتة، والعمل جار يف حتقيقها حيث متت جدولتها ضمن اخلطتني 

 .2020-2016و  2015-2011اخلمسيتني 
آالف  10إىل حوايل املرأة رفع قيمة الدعم احلكومي السنوي املخصص جلمعيات   .د 

 .لكل مجعيةألف دوالر أمريكي)  26(مبا يعادل  عماين 
مسار خاص ملتابعة القضايا ذات الصلة حبقوق املرأة وقضايا االجتار بالبشر إنشاء   .ه 

والعنف ضمن مسارات عمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وختصيص خط ساخن 

 الستالم الشكاوى واإلشعارات.

اإلحصاءات والبيانات الرمسية على أساس اجلنس لتتمكن السلطنة معظم تصنيف   .و 

 وضع املرأة يف عمان.من قياس مدى التطور يف 

؛ رفة العليا يف الربملان العماين)تشكيل جلنة لشؤون املرأة والطفل يف جملس الدولة (الغ  .ز 

وذلك إلدماج قضايا املرأة والطفل عند مراجعة مشروعات القوانني والسياسات 

 واخلطط التنموية.
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 :، قامت السلطنة بما يليعلى صعيد التعديالت القانونيةو  .3

 11/2010جواز السفر العماين مبوجب أحكام املرسوم السلطاين رقم تعديل قانون   .أ 

 مبا يتيح للمرأة  احلصول على جواز السفر دون اشرتاط موافقة ويل األمر.

حالة عدم إتاحة جلوء املرأة إىل دائرة احملكمة الشرعية باحملكمة العليا يف حالة العضل (  .ب 

) حسب املرسوم السلطاين رقم اج بهتزوجيها ممن ترغب يف الزو ويل األمر يف موافقة 

الذي يتيح هلا أيضا التظلم من حكم احملكمة العليا أمام صاحب   55/2010

 اجلاللة السلطان.

مع تقييد التحفظ ربع من حتفظاا حول اتفاقية حقوق الطفل ألالسلطنة  سحب  .ج 

 . 86/2011جب املرسوم السلطاين رقم مبو اخلامس 

 

صعيد تحقيق تكافؤ الفرص والتمييز اإليجابي في التعليم والعمل وتشجيع  علىو  .4

 :، قامت السلطنة بما يليالمشاركة االقتصادية

 % من إمجايل املقبولني يف برامج املقاعد احلكومية والبعثات واملنح43شكلت اإلناث نسبة 

 الدراسة % من إمجايل املقبولني يف70، وشكلن نسبة 2010/2011للعام األكادميي 

علوم) ال% يف ختصص (52نسبة صحية) و العلوم الطب و اللتخصص (بنفس العام اجلامعية 

بيطرة)، بينما ما زالت نسبتهن متدنية البحرية و الزراعية و العلوم ال% يف ختصص (51ونسبة 

% ، ويعود ذلك إىل رغبات شخصية 19يف بعض التخصصات كاهلندسة حيث بلغت 

  حبتة.

حوايل إمراة ميا يعادل  8500مايزيد عن  م2011عام املعينات جديدا يف النساء عدد  بلغو 

، اما نسبتهن من إمجايل املوظفني باخلدمة املدنية حىت إمجايل التعيينات اجلديدة من % 61

%، وتشري بيانات القوى العاملة إىل ارتفاع نسبة 43م فقد بلغت حوايل 2011يونيو  30
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 2008% يف عام 20 القطاع غري الزراعي لتبلغ حوايل النساء يف الوظائف ذات األجر يف

م 2010م، كما أظهر التعداد العام للسكان عام 2003% يف عام 18مقارنة حبوايل 

% 15.3ارتفاع نسبة القوة العاملة من السكان، وخاصة النساء اليت ارتفعت نسبتهن من 

 ة:باخلطوات التالي 2009%، ولقد قامت السلطنة منذ عام 21.4إىل 

 500ختصيص منح دراسية كلية مبؤسسات التعليم العايل اخلاصة بالسلطنة لنحو   .أ 
الاليت مل يتح هلن االلتحاق مبؤسسات التعليم العايل العامة شهادة الفتاة ممن حيملن 

 .احلكومية حسب نظام التعليم العايل النافذ

ومية واستحداث إدماج الفتيات يف التخصصات املهنية يف مراكز التدريب املهين احلك  .ب 

 .ختصصات مهنية للمرأة ختدم متطلبات سوق العمل

مراكز رعاية ) 3(متكني املرأة املعوقة من فرص التأهيل والتدريب والتشغيل من خالل    .ج 

 .وتأهيل يف كل من واليات صاللة وصحار ونزوى

مليون  18.2(ما يعادل حوايل  ) ماليني  عماين7إنشاء صندوق برأمسال قدره (  .د 

دوالر أمريكي) لدعم مشاريع املرأة الريفية يف جمال الثروة احليوانية وتربية ونشر طوائف 

 حنل العسل العماين.

مراكز أو منافذ تسويقية ختدم مشاريع املرأة االقتصادية واإلنتاجية من خالل  توفري    .ه 

املعارض احمللية والدولية واملراكز التجارية وشبكات املواقع اإللكرتونية واجلمعيات 

تدشني برنامج (إنتاجي) لتسويق منتجات املرأة الريفية  2011األهلية، ومت يف عام 

 .نظمات اتمع املدينبالتعاون مع القطاع اخلاص وم

، حيث اط يف األعمال الصغرية واملتوسطةتوفري بيئة عمل تنافسية لتشجيع املرأة لالخنر   .و 

قرار وزاري بالسماح للمرأة مبزاولة العمل التجاري من املنزل يف  2011صدر يف عام 

  أطر حمددة بدون احلاجة إىل موافقات مسبقة ومتعددة أو سجل جتاري.
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 :، قامت السلطنة بما يليشاركة في الحياة العامة والتمثيل الدوليعلى صعيد المو  .5

مت وضع وتنفيذ برامج تدريبية لبناء قدرات ومهارات املرأة العمانية يف جمال العملية   .أ 

االنتخابية وإدارة احلمالت االنتخابية وتعزيز الثقة بالنفس لديها ولدى أسرا بدورها 

ساسيا يف التنمية الشاملة، وقد استفاد من هذه امللموس يف اتمع كوا شريكا أ

اليت تشهد % من النساء املرتشحات يف االنتخابات املقبلة 77الربامج حوايل 

دائرة انتخابية (والية) أي  61من بني  37مشاركة واسعة من املرتشحات مشلت 

بذلك عن اإلطار السابق احملدود يف املدن. متوسعة % ، 61بنسبة تبلغ حوايل 

بشراكة بني احلكومة واتمع املدين، والبعض  ر بالذكر ان معظم هذه الربامج متيجد

من قبيل التدابري املؤقتة  –منها مت مببادرة من منظمات اتمع املدين، كما مت 

تأهيل العديد من مجعيات املرأة العمانية املتوزعة يف شىت واليات  -والنمكينية 

لتسهيل للمرتشحات وذلك حمالت اإلنتخابية ومناطق السلطنة لتكون مقارا لل

  وصول النساء إىل الناخبني والناخبات احملتملني.

(وهي زيادة  4التمثيل الدويل، فباإلضافة إىل ارتفاع عدد السفريات إىل وفيما خيص   .ب 

تتمتعان تعيني سيدتني  2011% من العدد السابق) مت يف عام 100مبعدل 

كل من البعثة الدائمة لدى األمم املتحدة يف نيويورك   كمندوبتني للسلطنة يفبالكفاءة  

 والبعثة الدائمة لدى اليونسكو يف باريس.

  

  النظرة المستقبلية:التوجهات و  :ثانيا

  تعكف السلطنة حالياً على حزمة قانونية مستندة على حقوق اإلنسان، من أبرزها:

كفل إجياد ما يتصل بالطفل من حقوق، و ي مجيعإصدار قانون للطفل، يشمل   .أ 

آليات سريعة وفعالة حلمايته ورعايته، يف ضوء ما تقضي به أحكام اتفاقية حقوق 
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،ولقد مت االنتهاء من مشروع القانون وهو يف طور املراجعة من اجلهات الطفل

  .واألطراف ذات العالقة املختلفة يف السلطنة

من احلقوق، وعلى  إجراء تعديل على أحكام قانون العمل، بغية منح املرأة فيه مزيداً   .ب 

األخص وفاًء مبا تقضي به أحكام االتفاقية من حق املرأة يف احلصول على إجازة 

  وضع مدفوعة األجر.

تعديل لقانون البعثات واملنح واإلعانات الدراسية مينح أبناء العمانيات املتزوجات   .ج 

  بأجانب فرصة االبتعاث على نفقة احلكومة.

  مبدأي إلزامية التعليم وجمانيته ومشوليته دون متييز. إصدار قانون للتعليم العام، يقر   .د 

  

  السيدة رئيسة الجلسة المحترمة،،،

ملساكن واملنشآت أظهر تعدادًا عامًا للسكان واخالل العام املنصرم السلطنة جرت لقد أ  

ما وصلت إليه املرأة يف  -مبا ال يدع جماًال للشك  -وضح تالعديد من البيانات واملؤشرات اليت 

% عام 23.7، فعلى سبيل املثال اخنفض مستوى األمية بني النساء من السلطنة من تقدم ورخاء

، كما ارتفعت نسبة اإلناث ضمن معدل النشاط االقتصادي 2010% عام 16.7إىل  2003

% من إمجايل 26.9، وتشكل النساء 2010% عام 16.4إىل  2003% عام 11.2اخلام من 

حيث وصلت حينها إىل  2003بذلك عما كانت عليه يف عام قوة العمل العمانية مرتفعة 

  % فقط.22.2

وإذ تنوه السلطنة إىل أن التأخري يف تقدميها الوطين األول  بشأن التدابري التشريعية والقضائية 

واإلدارية وغريها من التدابري اليت اختذا السلطنة من أجل إنفاذ أحكام هذه االتفاقية على املستوى 

تفاقية، أي يف عام الوطين، والذي كان يتوجب عليها تقدميه يف غضون سنة من بدء نفاذ أحكام اال

ضم عددا من األطراف ذات م،  يرجع إىل حرص السلطنة على تقدمي تقرير شامل ومتوازن، 2007
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يعكس على حنو واقعي حقوق املرأة يف السلطنة، ،  فإا ترغب يف العالقة من القطاعات املختلفة، 

  م.2013ها الدوريني اآلتيني  يف عام يأن تقدم تقرير 

تأكيد على أن سلطنة عمان سوف لن تألوا جهدا يف تقدمي الدعم التام نود الويف اخلتام 

أشكر لكم حسن إصغائكم،  لتطور املرأة ورقيها باعتبارها شريكة أساسية يف التقدم والنماء، كما

وفد السلطنة، بناًء مبا حيقق اخلري والسداد ء جلنتكم املوقرة و آمًال أن يكون احلوار التفاعلي بني أعضا

  ، يف السلطنةللمرأة 

 م،،،،ولكم مين بالغ الشكر واالحرتا                                    

  


