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هذه التقارير الوطنية هي ثمرة تعاون بين اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )االسكوا( والمكاتب اإلقليمية لصندوق األمم 
المتحدة للسكان وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وبرنامج االمم المتحدة اإلنمائي. وما كان لهذا العمل أن 

ُينجز بدون الجهود المتميزة ألشخاص ُكثر على المستويين اإلقليمي والوطني. 

من اإلسكوا، ندى دروزه، رئيسة مركز المرأة في اإلسكوا، التي أدارت مبادرة المساواة بين الجنسين والقانون، بما فيها تطوير 
المصفوفة وإعداد التقارير، ويسرت عددًا من االستشارات الوطنية في بعض الدول، تحت إشراف مهريناز العوضي، مديرة مجموعة 
السكان والعدالة بين الجنسين والتنمية الشاملة. وقامت منار زعيتر، المستشارة اإلقليمية في قضايا المساواة بين الجنسين وحقوق 

اإلنسان، بتطوير مضمون التقارير وإعدادها بشكلها النهائي باللغة العربية. واستفادت اإلسكوا في إعداد هذه التقارير في مراحلها 
المختلفة من منال منشي، المستشارة اإلقليمية في قضايا المساواة بين الجنسين، التي عمدت إلى تجميع التقارير وتنسيقها في 

المراحل األولى للعمل، وصوفيا ناصر، المتدربة في اإلسكوا، التي أعدت المسودة األولى للمصفوفة التقييمية المحدثة اعتمادًا على 
المؤشر الخاص بالمقصد األول من الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة، والمتدربتين كارين مراد ورهف زاهر اللتين رافقتا 

العمل على المبادرة.

ومن المركز اإلقليمي للدول العربية لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، كان لفرانسيس غاي، رئيسة الفريق اإلقليمي للنوع االجتماعي، 
ورانيا طرزي، رئيسة الفريق اإلقليمي للنوع االجتماعي باإلنابة إسهامات في مراجعة التقارير األولية ومواكبة االستشارات الوطنية 
في بعض البلدان وتنظيم أعمال مبادرة المساواة بين الجنسين والقانون عمومًا. كذلك، شاركت كل من ليان مكاي، مستشارة سيادة 
القانون، وأنيسة والجي، أخصائية برنامج سيادة القانون واألمن وحقوق االنسان، وأرمانيا ايمباي، أخصائية سيادة القانون واألمن 

وحقوق اإلنسان في مراحل مختلفة من إعداد التقارير. 

ومن المكتب اإلقليمي لهيئة االمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أسهمت كل من سيمون إيلي أولوش أولونيا، 
مستشارة إقليمية في المشاركة السياسية للمرأة، وكلير فان لوفرين، محللة برامج، واستير موالمبا، مساعدة محلل برامج في 

مراجعة التقارير األولية ومواكبة االستشارات الوطنية في بعض البلدان وتنظيم أعمال مبادرة المساواة بين الجنسين والقانون 
عمومًا تحت إشراف السيدة سوزان ميخائيل إلدهاغن، المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية، والسيدة يانيكا 

فان دير غراف كوكلر، نائبة المديرة اإلقليمية لهيئة األمم المتحدة للمرأة للدول العربية.

ومن المكتب اإلقليمي لصندوق األمم المتحدة للسكان، نخص بالذكر كل من كريستين شينيير، محللة برامج في قضايا النوع 
االجتماعي، وثيودورا كاستان، أخصائية برامج إقليمية في قضايا النوع االجتماعي، وحنان رباني، مستشارة البرامج اإلقليمية في 

مجال حقوق اإلنسان والثقافة عمومًا تحت إشراف لؤي شبانه، المدير اإلقليمي، وكارينا نيريسيان، نائبة المدير اإلقليمي.

وقامت المستشارات الثالث شيرين بطشون ونجالء سرحان ومنار زعيتر بإعداد المراجعة المكتبية األولية للقوانين والتشريعات 
الناظمة للدول العشرين بناًء على المصفوفة المعدلة لمبادرة المساواة بين الجنسين والقانون.

وشكر خاص للجهات الحكومية وغير الحكومية التي ساهمت خالل فترة إعداد التقرير من خالل قراءة ومناقشة المسودات األولى 
من هذا التقرير وتقديم مالحظات قيمة، وموارد تشريعية وفنية مختلفة.

وشكر خاص لحكومة اليابان على دعمها السخي لمبادرة المساواة بين الجنسين والقانون. 
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أجرت اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( 
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق األمم المتحدة 

للسكان وهيئة األمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين 
المرأة، دراسة حول العدالة بين الجنسين والقانون. وقّدمت هذه 
الدراسة التي ُنشرت للمرة األولى عام 2018 وُنقحت عام 2021، 
تقييمًا شاماًل للقوانين والسياسات التي تؤثر في المساواة بين 

الجنسين على مستويات التعزيز واإلنفاذ والرصد في بلدان 
المنطقة العربية. واعتمد التقييم على 74 مؤشرًا يوضح كل 

واحد منها مدى اقتراب القانون أو السياسة العامة من المعايير 
الدولية أو ُبعده عنها، ذلك من خالل مصفوفة ُصممت لهذا 

الغرض باالستناد إلى المؤشر الخاص بالمقصد األول من الهدف 
الخامس من أهداف التنمية المستدامة. 

وتشمل الدراسة عشرين دولة عربية، وتستعرض أبرز التطورات 
التشريعية والسياساتية التي استجدت فيما يتعلق بالمساواة 

بين الجنسين والقانون. ويتألف كل تقرير ُقطري من موجز 
ُقطري ومصفوفة تبّين مدى انسجام النصوص القانونية مع 

االتفاقيات والمعايير الدولية. ويوفر كل موجز، باإلضافة 
إلى اللمحة العامة االستهاللية التي تفّصل الخلفية واألساس 

المنطقي وإطار العمل التحليلي والمنهجية المّتبعة، تحلياًل 
لقوانين الدولة وسياساتها لناحية تعزيز أو إعاقة المساواة بين 

المرأة والرجل أمام القانون، ودورها في كفالة الحماية من العنف 
ضد المرأة على صعيد ستة مجاالت هي: 

مقدمة

وفيما يتعلق بالمنهجية المتبعة في تطوير هذه الموجزات 
الُقطرية، فقد اُتخذت الخطوات التالية: 

ُأعّد موجز أولي باالعتماد على تحليل لألدبيات التي تتناول   .1
مختلف القوانين والقواعد التنظيمية والسياسات وممارسات 

إنفاذ القوانين المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في البلدان 
العشرين، ليشّكل أساس مسودات الموجزات الُقطرية.

ُطورت مصفوفة تقييمية خاصة بمحاور الموجز الُقطري الستة   .2
تتناول القوانين لناحية تعزيزها وكذلك إنفاذها الحقوق من 

خالل ترميز المؤشرات بألوان محددة يتم تحديدها بناًء على 
مدى انسجام النص القانوني مع المعايير الدولية. وعمومًا، 
يتم ترميز القوانين التي تنص على المساواة بين الجنسين 

باللون األخضر، أما في الحاالت التي تمت فيها معالجة بعض 
جوانب القانون المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ولكن ال 

تزال هناك فجوات تحول دون انسجام النص القانوني مع 
المعايير الدولية، فيتم الترميز باللون البرتقالي. وفي الحاالت 
التي ال ينص فيها القانون على المساواة بين الجنسين بشكل 
واضح وغير ملتبس، يتم الترميز باللون األحمر. ويتم ترميز 

المعايير التي ال يغطيها القانون باللون األسود. أما عندما ال 
تتوفر بيانات، فيتم الترميز باللون الرمادي. ويلي هذه المقدمة 

المعايير المستخدمة والتي تغطي 74 مؤشرًا.
تجدر اإلشارة إلى أّن منهجية التقرير ال تسعى إلى تقييم   .3

جهود الدولة ومساعيها إلعمال حقوق النساء، وال استعراض 
كل التدخالت والبرامج والتدابير الوطنية، كما أّن المصفوفة 

والمعايير المعتمدة ال تقيس الجانب التطبيقي للقوانين 
بل تركز على اإلطار القانوني ومدى تحقيقه للمساواة بين 

الجنسين، بحسب االتفاقيات واألطر الدولية. ويمكن أن يساهم 
التقرير في دعم جهود الشركاء الوطنيين في تعديل المنظومة 

التشريعية تواؤمًا مع المعايير والمتطلبات الدولية واألممية.
ُعرضت التقارير األولية والمصفوفة التقييمية على الشركاء في   .4

الدول العربية للمراجعة وإبداء الرأي وتحديث المعلومات بما 
ينسجم مع التطورات التشريعية وتحديثاتها.

نظرًا إلى محدودية عملية المراجعة المكتبية لألدبيات، تولت   .5
ِفرق األمم المتحدة الُقطرية وخبراء استشاريون قيادة مسار 

التحقق الُقطري لكّل مسودة من مسودات الموجزات الُقطرية. 
وقد جرى هذا المسار لضمان دقة كّل موجز ُقطري، واشتمل 
على التماس آراء الشركاء الحكوميين وغيرهم من أصحاب 

المصلحة الوطنيين الرئيسيين.

ُعّدلت الموجزات وتم تحميلها على الموقع اإللكتروني.  .6

سيعمل الشركاء سنويًا على تحديث الترميز الخاص بكل دولة   .7
اعتمادًا على مسار تطوير وتعديل التشريعات الوطنية. 
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اإلطار العام للدولة

األهلية القانونية والحياة العامة

هل صّدق البلد على اتفاقية القضاء على   
جميع أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية 

سيداو(؟ وهل أبدى أي تحفظات على تنفيذ 
بنود االتفاقية؟

انضمت سلطنة ُعمان إلى اتفاقية القضاء على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة عام 2006، 

مع تحفظ عام على األحكام التي ال تتفق مع 
الشريعة اإلسالمية. كذلك، تتحفظ ُعمان على 
المادة 9)2( )الجنسية( والمادة 16)أ( و)ج( و)و( 

)الحياة األسرية( والمادة 29)1( )التحكيم(.

هل يشير الدستور إلى المساواة بين    
الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة؟

تنص المادة 21 من النظام األساسي 
للدولة على أن جميع المواطنين سواسية 

أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق 
والواجبات العامة وال يجوز التمييز بينهم، بما 

في ذلك على أساس نوع الجنس.

إذا كان القانون العرفي مصدرًا شرعيًا    

 
للقانون بموجب الدستور، فما هي صالحيته 
إذا كان ينتهك األحكام الدستورية المتعلقة 
بالمساواة بين الجنسين أو بعدم التمييز     

ضد المرأة؟ 
القانون العرفي ليس مصدرًا للقانون بموجب 

النظام األساسي للدولة.

إذا كان قانون األحوال الشخصية مصدرًا    

قانونيًا يعتّد به بموجب الدستور، فما هي  
صالحيته إذا كان ينتهك األحكام الدستورية 
المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو بعدم 

التمييز ضد المرأة؟
تنص المادة 2 من النظام األساسي للدولة   

على أن الشريعة اإلسالمية أساس التشريع. 

ولم يتم التطرق في التشريع أو السوابق 
القضائية إلى مسألة صالحية قانون األحوال 

الشخصية في حال تعارضه مع األحكام 
الدستورية المتعلقة بالمساواة.

هل تحّدد القوانين المحلية بوضوح والية   
واختصاص ُنُظم العدالة غير الرسمية حيثما 
ُوِجدت، من حيث إنفاذها القوانين الرسمية 
وغير الرسمية الواجب اتساقها مع المعايير 

الدولية، بما في ذلك عدم التمييز؟
ال يحدد القانون والية واختصاص ُنُظم العدالة   

غير الرسمية.

هل من قانون مناهض للتمييز يحّظر التمييز   
المباشر وغير المباشر ضد المرأة؟

يكفل القانون المساواة على أساس الجنس 
ولكن ال يوجد إطار قانوني يحظر التمييز غير 

المباشر ضّد المرأة.

هل ُوِضعت خطة عمل أو سياسة وطنية من   
أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات 

تشرف عليها آلية وطنية مكّلفة رصد التنفيذ 
واستعراضه؟

لم تبلور ُعمان خطة عمل أو سياسة وطنية 
بشأن العنف ضد النساء والفتيات.

هل رصدت الهيئات الحكومية تعهدات في   
الميزانية لتنفيذ التشريعات المناهضة للعنف 
ضد النساء والفتيات عبر إلزام الحكومة بتوفير 
ميزانية أو تخصيص األموال بغية تنفيذ البرامج 

أو األنشطة ذات الصلة؟
ال توجد التزامات في الميزانية لتنفيذ التشريعات 

المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات. 

هل هناك حاليًا استراتيجية أو خطة   
عمل وطنية تتضمن تدابير تكفل وصول 

الجميع على قدم المساواة إلى كافة 
المعلومات والخدمات والسلع المتعلقة                   

بالصحة الجنسية واإلنجابية، وهل ُخّصصت 
موارد الميزانية والموارد البشرية        

واإلدارية لتنفيذها؟
تغطي رؤية ُعمان الصحية 2050 بعض وليس 
كل جوانب خدمات الصحة الجنسية واإلنجابية، 

حيث تشمل الرعاية الصحية لألمهات. وال توجد 
قيود محددة على الحالة االجتماعية أو الحاجة 
إلى تصريح من طرف ثالث للحصول على    

بعض الخدمات. 

هل المعونة القانونية مكفولة في      
المسائل الجنائية؟

تنص المادة 28 من القانون األساسي على 
أن الحق في المساعدة القانونية في المسائل 

الجنائية مكرس في أحكام النظام األساسي 
للدولة وقانون المحاماة. 

هل المعونة القانونية مكفولة في المسائل   
المدنية/األسرية؟

كما ورد أعاله. 

هل هناك قوانين تشترط صراحًة إنتاج و/أو   
نشر اإلحصاءات المصّنفة حسب نوع الجنس؟

ال يوجد في الدولة قانون يفرض                
إنتاج أو إصدار اإلحصاءات المصّنفة حسب     

نوع الجنس.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في طلب   
الحصول على جواز السفر؟

يتبنى قانون االجراءات المدنية لغة محايدة بين 
الجنسين في تحديد متطلبات التقدم للحصول 

على جوازات السفر للمواطنين الُعمانيين، 
بحيث يمكن للنساء والرجال التقدم بطلب على 

قدم المساواة. 

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في    
الحصول على بطاقة الهوية؟

وفقا للمرسوم السلطاني رقم 59/2021، 
"يجب على كل عماني تزيد سنه على )10( 

عشر سنوات الحصول على بطاقة شخصية، 
ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل 

الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة 
ولي األمر، وعلى األجنبي المقيم في 

السلطنة الحصول على بطاقة اإلقامة. وتحدد 
الالئحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها 
فيها، ومدة صالحيتها وإجراءات الحصول عليها 

والمستندات الالزمة لذلك".

وأوضح القرار الوزاري رقم 2021/235 وجوب 
استخراج بطاقة الهوية لكال الجنسين بعد بلوغ 

العاشرة من العمر. 

هل يتعّين على المرأة الحصول على إذن من   
السلطات القضائية أو اإلدارية، ومن زوجها 
وغيره من أفراد األسرة، قبل الشروع في 
اإلجراءات القانونية في المسائل المدنية؟
ال ُيطلب من النساء الحصول على إذن من 

السلطات القضائية أو اإلدارية أو من األزواج 
وأفراد األسرة اآلخرين قبل الشروع في 

اإلجراءات القانونية في األمور المدنية. ويؤكد 
النظام األساسي للدولة أن جميع المواطنين 

متساوون أمام القانون، وأن القوانين التي 
تنظم اإلجراءات المدنية والتجارية والجنائية ال 

تتضمن أي قيود خاصة بنوع الجنس. 
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هل يتعّين على المرأة الحصول على إذن   
من السلطات القضائية أو اإلدارية، ومن 

زوجها وغيره من أفراد األسرة، قبل الشروع 
في اإلجراءات القانونية في المسائل     

الشخصية/األسرية؟
ال يمكن للمرأة أن تباشر باإلجراءات القانونية 
في بعض المسائل المتعلقة بقانون األحوال 
الشخصية/األسرة بنفسها، حيث يكون لألب 

األولوية لإلبالغ عن والدة المولود الجديد 
وتسجيله بموجب قانون األحوال المدنية. لكن 

تتمتع المرأة بحقوق متساوية في اإلبالغ 
عن حاالت الوفاة أو الزواج أو الطالق. ويلزم 

عمومًا حصول المرأة على إذٍن من وليها الذكر       
لكي تتزوج. 

هل لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه أمام    
المحكمة أسوًة بشهادة الرجل؟

تحمل شهادة المرأة وزن اإلثبات نفسه في 
المحكمة أسوًة بشهادة الرجل في معظم 

الحاالت، ولكن ال تزال هناك استثناءات في 
بعض المسائل األسرية، حيث تشترط المادة 

28 من قانون األحوال الشخصية حضور 
شاهدين ذكريين بالغين إلبرام عقد الزواج.

هل يمكن للمرأة أن تبرم عقدًا أسوًة بالرجل؟   

 
يتبنى قانون المعامالت المدنية لغة محايدة 

بين الجنسين في تحديد األهلية القانونية 

إلبرام العقود أو تنفيذ أي معاملة مدنية، 
حيث يتطلب فقط بلوغ سن األهلية القانونية     

)18( عامًا.

وال توجد أي قيود خاصة بالنساء. 

هــل للمرأة والرجل حقوق متســاوية    

فــي حيازة الممتلكات واســتعمالها           
والتصــرف فيها؟

هنــاك نظــام ملكيــة تشــريعي يؤكــد   
المســاواة بيــن الرجــل والمــرأة فــي حقــوق 

التملــك والوصــول إلــى الممتلــكات والتحكــم 
فيهــا. وتؤكــد المــادة 14 مــن النظــام 

األساســي للدولــة علــى الحــق فــي الملكيــة 
الخاصــة، ويتبنــى قانــون المعامــالت المدنيــة 

لغــة محايــدة فــي تأكيــد هــذا الحــق. وتؤكــد 
المــادة 1 مــن قانــون ملكيــة األراضــي علــى 
حــق المــرأة والرجــل، علــى قدم المســاواة، 
فــي الوصــول إلــى ملكيــة األرض والتحكــم 

فيهــا وامتالكهــا.

هل يجيز القانون للمرأة تسجيل األعمال   
التجارية أسوًة بالرجل؟ 

يتبنى القانون التجاري لغة محايدة في تحديد 
األهلية والقدرة على أداء األنشطة التجارية 

وإبرام العقود التجارية والتحول إلى تاجر.

هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية   
في تولي المناصب العامة والسياسية وفي 

الوصول إليها )في السلطات التشريعية 
والتنفيذية والقضائية(؟

تتمتــع المــرأة بحقــوق متســاوية مثــل الرجــل 
فــي تولــي المناصــب العامــة فــي الســلطة 
القضائيــة والمناصــب التنفيذيــة العليــا مثــل 
الــوزراء وأعضــاء مجلــس الدولــة. ومــع ذلك، 

فــإن المــادة 5 مــن النظــام األساســي للدولــة 
تســتبعد صراحــًة المــرأة مــن تولــي منصــب 

رئاســة الدولة.

ص للمرأة حصص )مقاعد مخصصة(  هل تخصَّ  
في مقاعد البرلمان الوطني؟

ال توجــد أحــكام قانونيــة بشــأن الحصــص 
القائمــة علــى أســاس نــوع الجنــس للمقاعــد أو 

قائمــة المرشــحين فــي مجلــس الشــورى. 

هل من قانون يحظر صراحًة العنف ضد المرأة   
في السياسة واالنتخابات؟

ال يوجــد قانــون يحظــر أي شــكل مــن أشــكال 
العنــف ضــد المــرأة علــى وجــه التحديــد فــي 

السياســة أو االنتخابــات.

الحماية من العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص
هل هناك تشريع متعلق بالعنف األسري   

يشمل كافة أشكال العنف البدني؟
ال يوجد قانون خاص بالحماية من العنف  

األسري يشمل كافة أشكال العنف البدني.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف األسري    
يشمل كافة أشكال العنف الجنسي؟

ال يوجد قانون خاص بالحماية من العنف األسري 
يشمل كافة أشكال العنف الجنسي.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف األسري    

 
يشمل كافة أشكال العنف النفسي/

العاطفي؟
ال يوجد قانون خاص بالحماية من العنف 

األسري يشمل كافة أشكال العنف                 
النفسي/العاطفي.

هل هناك تشريع بشأن العنف األسري      

يشمل كافة أشكال العنف المالي/ 
االقتصادي؟ 

ال يوجد قانون خاص بالحماية من العنف األسري 
يشمل كافة أشكال العنف المالي/االقتصادي.

هل تتاح أوامر حماية جنائية ومدنية لضحايا   
العنف تتأتى عن انتهاكها عواقب قانونية 

)يعتبر انتهاكها جريمة(؟
ال توجد أي أحكام قانونية خاصة بأوامر الحماية   

لضحايا العنف. 

هل يجيز القانون الظروف المخففة في جرائم   
قتل اإلناث؟

ال يوجد نص محدد في قانون العقوبات 
يسمح بتخفيف العقوبة على مرتكبي جرائم 

"الشرف". وقد ُألغيت المادة التي تسمح 
بالعقوبات المخففة بالمرسوم السلطاني 

رقم 72/2001.

هل يجّرم القانون تشويه األعضاء التناسلية   
لإلناث في حال ممارسته؟

ُيعدُّ ضارًا بصحة الطفل تشويه األعضاء 
التناسلية لألنثى بأي طريقة كانت، ويعاَقب 

بالسجن من يخالف ذلك. 

هل يجّرم القانون فعل الزنا؟  
يعتبر الزنا جريمة بموجب المادة 259 من  

قانون الجزاء.

هل تجّرم القوانين فعل االغتصاب على   
أساس عدم الرضا، بدون اشتراط إثبات 

استعمال القوة البدنية أو اإليالج؟
بموجب المادة 263 من قانون الجزاء، ُتعدُّ 

المواقعة تامة عند دخول العضو الذكري ألقل 
درجة في القبل أو في الدبر سواء أكان 

مصحوبًا بإنزال المني أم ال. 

هل يجّرم القانون االغتصاب الزوجي؟  
ال توجد أي أحكام قانونية تجّرم االغتصاب 

الزوجي.

هل يتضمن القانون تبرئة الجاني إذا تزوج   
ضحيته؟

ال يوجد قانون في ُعمان يبرئ المغتصب إذا 
تزوج ضحيته.

ف التحرش الجنسي في أي تشريع؟ هل ُيعرَّ  
على الرغم من عدم تعريف التحرش الجنسي 
قانونًا، إال أن األفعال أو اإليماءات غير الالئقة 

م بموجب المادة 266  ضد النساء والفتيات تجرَّ
من قانون الجزاء.
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هــل هنــاك نّص في القانــون يجّرم العنف في    
الفضــاء اإللكترونــي ضد النســاء والفتيات؟

ال يوجــد نــص فــي القانون يســتهدف خصوصًا 
العنــف اإللكترونــي ضــد النســاء والفتيات، 
ولكــن هنــاك أحــكام يمكــن تطبيقها على 

كل مــن الرجــال والنســاء. ويعاقــب قانون      
الجرائــم اإللكترونيــة األفعــال المختلفــة التي 

تشــكل اعتــداًء وتشــهيرًا وانتهــاكًا للخصوصية 
وتعريــض ســالمة أي فــرد، ذكــرًا أو أنثى، 

للخطــر عبــر اإلنترنت.

هل يجرم القانون العمل بالجنس والبغاء؟   

البغاء محظور بموجب المادتين 255 و256 من  
قانون الجزاء.

هل هناك أحكام شاملة )عقابية وحمائية    

ووقائية( بشأن االتجار بالبشر في أي قانون؟ 
في عام 2008، اعتمدت ُعمان قانونًا شاماًل 

لمكافحة االتجار بالبشر يضم أحكامًا عقابية.

العمل والمنافع االقتصادية
هل يفرض القانون عدم التمييز ضد المرأة     

في العمل؟
تنص المادة 80 من قانون العمل صراحة على أن 

"تسري على النساء العامالت جميع النصوص 
المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز في العمل 

الواحد بينهم".

هل يفرض القانون المساواة في األجر عن    
العمل نفسه الذي يؤديه الرجل؟

تشترط المادة 80 من قانون العمل أن ُتدفع 
للنساء والرجال أجور متساوية عن العمل نفسه.

هل يفرض القانون األجر المتساوي في العمل    

 
ذي القيمة المتساوية؟

ال يوجد نص صريح بشأن المساواة في األجر عن 
العمل المتساوي القيمة بين الرجل والمرأة.

هل يجيز القانون للمرأة أداء الوظائف نفسها    

التي يؤديها الرجل؟  
هناك قيود قانونية خاصة ُتفرض على المرأة 

فيما يتعلق بالعمل الشاق أو بمهن محددة.

هل يجيز القانون للمرأة العمل خالل ساعات   
الليل أسوًة بالرجل؟

هناك قيود قانونية خاصة ُتفرض على المرأة 
على العمل الليلي.

هل تمّيز القوانين الوطنية المتعلقة   
بالعمل والخدمة المدنية )قوانين العمل،          

وقوانين التقاعد المدني، وغيرها من 
القوانين( بين الرجل والمرأة من حيث         

سن التقاعد؟ 
يكون الحد األدنى لسنوات الخدمة المطلوبة 

الستحقاق التقاعد االختياري في جميع 
القوانين واألنظمة واللوائح السارية ثالثين 

سنة خدمة، وال يسري هذا الحكم على

من أكمل عشرين سنة في الخدمة في تاريخ 
صدور قانون الحماية االجتماعية. 

هل تضمن القوانين الوطنية المتعلقة   
بالعمل والخدمة المدنية حقوقًا متساوية 

للرجال والنساء في منح أزواجهم                      
معاشاتهم التقاعدية؟

ينص قانون التأمينات االجتماعية على استحقاق 
الزوج معاش زوجته بشرط أن يكون لديه إعاقة 

تحد من قدرته على العمل.

هل يحّظر القانون الفصل من العمل في أثناء   
فترة الحمل وإجازة األمومة؟

ُيحّظر على أصحاب العمل فصل النساء بسبب 
الحمل بموجب المادة 84 من قانون العمل.

هل ينّص القانون على إجازة وضع ترقى إلى   
المعيار الذي حّددته منظمة العمل الدولية 

بأربعة عشر أسبوعًا؟
بموجب قانون العمل، يحق للمرأة الحصول على 
إجازة أمومة مدتها 50 يومًا مدفوعة من صاحب 

العمل. وهذا أقل من معيار منظمة العمل 
الدولية المحدد بأربعة عشر أسبوعًا.

هل ينّص القانون على إجازة أبوة              
مدفوعة األجر؟

ال يحق لآلباء الحصول على إجازة أبوة       
مدفوعة األجر.

هل تتيح الدولة ُدور رعاية األطفال أو تدعمها؟  
ال توجد رعاية أطفال مدعومة أو مقدمة من 

الدولة في القطاعين العام والخاص.

هل تتناول التشريعات التحرش الجنسي في   
مكان العمل؟

ال يتضمن قانون العمل حكمًا محددًا يحظر 
التحرش الجنسي في مكان العمل؛ 

ومع ذلك، يمكن االرتكاز على أحكام المادة 266 
من قانون الجزاء التي تجرم أي فعل ينتهك حياء 

األنثى والتي يمكن تطبيقها في سياقات 
مختلفة، بما

هل هناك أحكام تجيز الدعاوى/ُســُبل   
االنتصــاف المدنية فيما يتعلق بالتحرش 

الجنســي في مكان العمل؟
تؤكــد المــادة 41 مــن قانون العمل على حق 

العامــل فــي تــرك العمل قبل نهاية مدة العقد 
مــع االحتفــاظ بكامــل حقوقه بعد إخطار صاحب 

العمــل بذلــك فــي عدد من الحاالت، منها إذا 
ارتكــب صاحــب العمــل أو من يمّثله أمرًا مخاًل 

بــاآلداب نحــو العامــل أو إذا وقع عليه اعتداء من 
صاحــب العمــل أو من يمّثله. 

ويمكــن أيضــًا االرتكان إلى قانون الجزاء 
فــي دعــوى التعويض المدني التي 

يمكــن أن تقدمهــا المرأة مضمنة في                              
الدعوى الجزائية.

هــل يؤّمــن قانون العمل الحماية للعامالت    
في المنازل؟

ال تشــمل الحماية المنصوص عليها في قانون 
العمــل العمــال المنزليين. ويعالج القرار الوزاري 

رقــم 189/2004 الصــادر عــن وزير القوى العاملة 
تشــغيل العمالة المنزلية. وينظم القرار الوزاري 

رقم 1/2011 الوكاالت المعنية باســتقدام 
العمالة المنزلية.

هل هناك هيئة رســمية يمكنها تلقي   
الشــكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة      

في العمل؟
يمكــن اللجــوء إلى آليات االنتصاف الوطنية 

العامــة ولكــن ال توجــد جهة عامة لتلقي 
الشــكاوى بشــأن التمييز بين الجنسين                

في التوظيف.
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المسائل األسرية )األحوال الشخصية(

الصحة والحقوق الجنسية واالنجابية

هل سن الثامنة عشرة هي الحد األدنى للزواج،   
بدون استثناءات قانونية، بالنسبة إلى النساء 

والرجال؟
الحد األدنى لسن الزواج هو الثامنة عشرة 

للذكور واإلناث. ويجوز للقاضي الموافقة على 
زواج من هم دون هذه السن بعد التحقق من 

فائدة الزواج.

هل الزواج دون السن القانونية باطل أو         
قابل لإلبطال؟

ينص قانون األحوال الشخصية على أن السن 
القانونية للزواج هي الثامنة عشرة، لكنه ال ينص 

على أي أحكام بشأن بطالن عقد زواج من هم 
دون هذه السن.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الزواج    

 
)أي الموافقة( والشروع في الطالق؟

يشترط قانون األحوال الشخصية على الزوج إعالة 
الزوجة. بالمقابل تدين الزوجة بطاعة الزوج. 

وللزوج الحق في الطالق. أما الزوجة فلها الحق 
في الطالق ألسباب محددة، ويمكنها أيضًا 

التقدم بطلب للحصول على الخلع بدون أسباب 
إذا تخلت عن حقوقها المالية.

هل يحظر القانون تعدد الزوجات؟    

يسمح قانون األحوال الشخصية بتعدد الزوجات. 

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الوالية   
القانونية على األطفال في أثناء الزواج وبعده؟

اآلباء هم األولياء الوحيدون على األطفال.

هل يمنح القانون النساء والرجال حقوقًا   
متساوية في حضانة أطفالهم؟

بعد الطالق أو التفريق، تحتفظ األم بحضانة 
ابنها حتى يبلغ السابعة من العمر وابنتها    

حتى بلوغها.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار   
مكان اإلقامة؟

هناك أحكام قانونية عامة تؤكد المساواة 
في األهلية القانونية بين المرأة والرجل، بما 
في ذلك اختيار مكان العيش )محل إقامتهما 

ومحل إقامتهما(. وأكدت المادة 18من النظام 
األساسي للدولة على حرية التنقل وتحديد مكان 

اإلقامة لكل فرد. ومع ذلك، ووفقًا للمادة 57 
من قانون األحوال الشخصية، يتعين على المرأة 

المتزوجة االنتقال إلى محل إقامة الزوجية مع 
زوجها، ما لم تشترط خالف ذلك أو إذا قصد بهذا 

التحرك أن يضايقها. وقد تفقد المرأة المتزوجة 
حقها في النفقة إذا رفضت االنتقال إلى منزل 

الزوجية بدون سبب مشروع.

هل للنساء والرجال حقوق متساوية في اختيار   
المهنة؟

للنساء والرجال حقوق متساوية في اختيار 
المهنة، وال ُتفرض قيود على أنواع الوظائف 

التي يمكن للمرأة أن تمارسها.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في حيازة   
الملكية الزوجية واستعمالها والتصرف فيها، بما 

في ذلك بعد الطالق؟
تتبنى الشريعة اإلسالمية مبدأ فصل الملكية 

بين الزوجين، حيث يمكن لكل منهما حيازة 
ممتلكاته الخاصة والوصول إليها والتحكم 

فيها بشكل مستقل عن اآلخر في أثناء            
الزواج وبعده. 

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في   
الميراث، حيثما ينّص القانون على تلك الحقوق؟

يحدد قانون األحوال الشخصية قواعد الميراث 
التي تتبع مبادئ الشريعة اإلسالمية. وللمرأة 
الحق في الميراث ولكنها تحصل في كثير من 

الحاالت على أقل من الرجل، ذلك أنه يحق للبنات 
نصف ما يحق لألبناء.

هل هناك محاكم مدنية متخّصصة أو إجراءات   
قضائية مدنية في مسائل قانون األسرة تكفل 

المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة؟
وفقًا لقانون اإلجراءات المدنية والتجارية، تكون 
المحكمة االبتدائية مسؤولة عن االستماع إلى 

نزاعات األحوال الشخصية/األسرة، ولكن ال يوجد 
نص يضمن حقوقًا متساوية للرجال والنساء.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في   
منح جنسيتها ألوالدها؟

ال تتمتع النساء بالحقوق التي يتمتع بها الرجال 
في نقل الجنسية إلى األطفال.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في   
منح جنسيتها لزوجها األجنبي؟

ال تتمتع المرأة بالحقوق التي يتمتع بها الرجل 
في نقل الجنسية إلى زوجها األجنبي.

هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح(   
تكفل حصول جميع النساء والفتيات على 

الرعاية الصحية لألمهات، بصرف النظر عن الوضع 
العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

يكفل قانون الطفل الحصول على الرعاية الصحية 
لألمهات، ويحق للمرأة االستفادة من كافة 

الخدمات الصحية بخاصة تلك المتاحة لألمهات 
من دون الحصول على موافقة األب أو الزوج. 
وهي ال تستلزم أي موافقة للخضوع ألي من 
التدخالت الجراحية أو غيرها المتصلة بشخصها.

هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل    
حصول جميع النساء والفتيات المراهقات على 

خدمات منع الحمل، بصرف النظر عن الوضع 
العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

تدرج وسائل منع الحمل ضمن البرامج الصحية 

الوطنية. ويحق للمرأة االستفادة من كافة 
الخدمات الصحية بدون الحصول على موافقة 

ولي األمر، سواء كان أبًا أو زوجًا، وهي ال 
تستلزم أي موافقة للخضوع ألي من التدخالت 

الجراحية أو غيرها المتصلة بشخصها. وال يشترط 
موافقة الزوج إال فيما يتعلق بإجراء عملية قطع 

التناسل، غير أن الخدمات متاحة في حال كانت 
المرأة متزوجة أم عزباء. 

هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل   
حصول جميع النساء والفتيات المراهقات على 

خدمات منع الحمل الطارئة، بصرف النظر عن 
الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

تقدم خدمات منع الحمل الطارئة ضمن خدمات 
برنامج المباعدة بين الوالدات في مؤسسات 
الرعاية الصحية األولية، حيث تم تضمينها في 

الحاالت الطارئة ضمن دليل العمل الوطني 
للعاملين الصحيين. وهي متاحة بدون أي قيود. 

هل اإلجهاض المقصود قانونٌي على األقل   
عندما تكون حياة المرأة الحامل أو صحتها معّرضة 
للخطر وفي حاالت االغتصاب أو سفاح المحارم 

أو وجود تشوهات جنينية، وهل ألغي تجريم 
اإلجهاض في أي حالة بالنسبة إلى المرأة 

الحامل ومقدمي الرعاية الصحية الذين يجرونه 
)عندما ُتعطى الموافقة التامة(؟

اإلجهاض غير قانوني إال لضرورة طبية تقررها 
لجنة طبية متخصصة، ويلزم الحصول على إذن 

منها إلجرائه. كذلك، ال ُيسمح باإلجهاض في حالة 
االغتصاب أو سفاح القربى.
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بغض النظر عن الوضع القانوني لإلجهاض، هل   
هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل 

حصول جميع النساء والفتيات على الرعاية ما 
بعد اإلجهاض، بصرف النظر عن الوضع العائلي 

وبدون إذن من طرف ثالث؟
لم يتم التطرق إلى الوصول إلى الرعاية ما بعد 

اإلجهاض في أي قانون أو الئحة.

هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( أو    
سياسات وطنية تلزم بإدراج التثقيف الشامل 

في مجال الصحة الجنسية في المناهج 
الدراسية الوطنية؟

التربية الجنسية الشاملة ليست إلزامية 
في المناهج المدرسية الوطنية بموجب                 

أي قانون. 

هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل   
حصول جميع النساء والفتيات على الفحص 
والمشورة الطوعيين فيما يتعلق بفيروس 

نقص المناعة البشرية، بصرف النظر عن الوضع 
العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

اختبار فيروس نقص المناعة البشرية متاح للرجال 
والنساء، وهناك خدمات محددة للنساء.

هل يجّرم القانون العالقات الجنسية بالتراضي   
بين شخصين من جنس واحد؟

ُيجّرم السلوك الجنسي بين شخصين بالغين 
من جنس واحد بالتراضي بموجب المادتين 261 

و262 من  قانون الجزاء. 
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ألف. اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واالتفاقيات الدولية 
واإلقليمية ذات الصلة

في سلطنة ُعمان، تكون للمعاهدات واالتفاقيات الدولية قوة 
القانون بعد التصديق عليها )المادة 93 من النظام األساسي 

للدولة(. وال يجوز ألي جهة في الدولة إصدار لوائح أو قرارات أو 
تعليمات تخالف أحكام القوانين والمراسيم السلطانية النافذة، أو 

المعاهدات واالتفاقيات الدولية التي ُتعدُّ جزءًا من قانون البالد 
)المادة 97 من النظام األساسي للدولة(. وفي عام 2006، انضمت 

السلطنة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 
)سيداو( وأبدت تحفظًا عامًا على جميع أحكام االتفاقية التي ال 

تتفق مع الشريعة اإلسالمية، ومنها المواد التالية:
المادة 9)2( بشأن حقوق متساوية فيما يتعلق بالجنسية.	 
المادة 16)أ( و)ج( )و( بشأن المساواة في الزواج      	 

والحياة األسرية.
المادة 29)1( بشأن إدارة االتفاقية والتحكيم في المنازعات. 	 

وبعد أن تحفظت ُعمان على المادة 15)4( الخاصة بحركة 
األشخاص وحرية اختيار محل سكنهم وإقامتهم، سحبت الحقًا 

تحفظها بناًء على توصية مجلس الوزراء وبموجب المرسوم 
السلطاني رقم 3/2019. وإلى جانب اتفاقية سيداو، انضمت 

سلطنة ُعمان إلى عدد من اتفاقيات حقوق اإلنسان األساسية 
وصادقت عليها، من بينها: 

العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية       	 
واالجتماعية والثقافية.

اتفاقية حقوق األشخاص ذوي االعاقة.	 
اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو 	 

العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة.
االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال             	 

التمييز العنصري.
اتفاقية حقوق الطفل )سحبت السلطنة كل من التحفظ 	 

العام والتحفظات على بعض مواد االتفاقية(.
االتفاقية الدولية لحماية كل األشخاص من             	 

االختفاء القسري.

بالمقابل، لم تنضم سلطنة ُعمان إلى: 
العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.	 
االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين 	 

وأفراد أسرهم.
نظام روما األساسي.	 
البروتوكول االختياري الملحق باتفاقية القضاء على 	 

جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

باء. الدستور
في عام 2021، صدر المرسوم السلطاني رقم 6/2021 الخاص 

بالنظام األساسي للدولة )وهو بمثابة الدستور(. ومن أهم ما 
نّص عليه هو التأكيد على دور الدولة في كفالة المزيد من 

الحقوق والحريات للمواطنين، وبالتحديد المساواة بين المرأة 
والرجل، وكفالة الحق في الحياة والكرامة اإلنسانية والحياة 

اآلمنة وحرمة الحياة الخاصة.

وقد أفرد النظام األساسي للدولة الفصل الثالث منه للحديث 
عن أحكام المبادئ االجتماعية. وبموجب هذا الفصل، تكفل 

الدولة العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين باعتبارها 
دعامات المجتمع )المادة 15(. كذلك، إن الحياة والكرامة حٌق 
لكل إنسان، وتلتزم الدولة باحترامهما وحمايتهما )المادة 18(.

ويكفل النظام األساسي للدولة المساواة، فـ"المواطنون جميعهم 
سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات 

العامة، وال تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو األصل 
أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز 

االجتماعي" )المادة 21(.

هذا وأكد النظام األساسي للدولة صراحة في المادة 15 منه 
بشأن المبادئ االجتماعية على أّن "األسرة أساس المجتمع، 

قوامها الدين واألخالق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها 
واستقرارها وترسيخ قيمها، وتكفل الدولة تحقيق المساواة بين 
المرأة والرجل، وتلتزم برعاية الطفل، واألشخاص ذوي اإلعاقة، 

والشباب والنشء، وذلك على النحو الذي يبينه القانون". وينص 

1. اإلطار العام للدولة



16

في المادة 2 منه على أن "دين الدولة هو اإلسالم والشريعة 
اإلسالمية هي أساس التشريع". وال يتم التطرق في متنه أو في 

متن أي قانون آخر إلى صالحية الشريعة اإلسالمية في حال 
تعارضها مع أحكام النظام األساسي المتصلة بالمساواة. 

أما العرف فهو ال ُيعدُّ مصدرًا من مصادر القانون                    
بموجب هذا النظام.

وعالوة على ذلك، ال يحدد النظام األساسي أو أي قانون وطني 
والية ُنُظم العدالة غير الرسمية واختصاصها القضائي. 

جيم. اإلطار القانوني العام
ُيعتبر النظام األساسي للدولة اإلطار المعياري المرجعي للقوانين 

والتشريعات الوطنية. وقد نص صراحة في المادتين 15 و21 على 
مبدأ عدم التمييز ضد المرأة، وأشار في المادة 97 إلى عدم الجواز 

ألي جهة إصدار تعليمات أو أنظمة تتعارض مع هذا النظام. 

ولكن، وعلى الرغم من ذلك، ال وجود إلطار تشريعي 
معياري يحّظر التمييز على أساس نوع الجنس، 

سواء كان مباشرًا أم غير مباشر، ويغطي األشكال                                          
المتقاطعة للتمييز.

دال. اآلليات والسياسات واالستراتيجيات 
هناك عدد من اآلليات الوطنية المعنية بصورة مباشرة أو غير 

مباشرة بقضايا المساواة بين الجنسين، من بينها:

اللجنة الوطنية لشؤون األسرة: تم إنشاؤها بموجب المرسوم 
السلطاني رقم 12/2007، وتختص باقتراح السياسات والبرامج 

العامة لرعاية األسرة في مختلف المجاالت االجتماعية والصحية 
والثقافية ومتابعة تطبيقها بالتنسيق مع الجهات المختصة، 

والتنسيق بين الجهود التي تقوم بها الجهات والهيئات الرسمية 
والتطوعية العاملة في شؤون األسرة، وتشجيع الدراسات 

والبحوث المتصلة بشؤون األسرة. وفي عام 2012، ُأعيد تعريف 
دور ومهام اللجنة باعتبارها هيئة إشرافية وتنسيقية معنية 

برسم السياسات المتعلقة باألسرة والمرأة والطفل. 

هذا وقد أنشأت السلطنة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية 
القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ومن مهامها 

متابعة تنفيذ االتفاقية وإعداد تقارير دورية عن تنفيذها. 
وتعتبر دائرة شؤون المرأة في وزارة التنمية االجتماعية بمثابة 

األمانة الفنية لهذه اللجنة.

اللجنة الُعمانية لحقوق اإلنسان: ُأنشئت اللجنة بموجب 
المرسوم السلطاني رقم 124/2008 الذي حدد أحكام 

اللجنة واختصاصاتها، وآلية تشكيلها وهيكلها وتمثيلها 
لمختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية وشرائح                

المجتمع المختلفة1. 

اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر: تشارك اللجنة في 
االجتماعات والمؤتمرات وورش العمل اإلقليمية والدولية 

لبناء وتعزيز وتطوير قدرات العاملين في هذا المجال. وتنفذ 
اللجنة عددًا من برامج التوعية ونشر المعرفة والتثقيف 

بجرائم االتجار بالبشر وصورها وأنماطها وُسُبل مكافحتها، 

© UNDP
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وكانت قد وضعت خطة العمل الوطنية الخاصة باالتجار بالبشر                      
للفترة 2020-2018.

اللجنة الوطنية ألهداف التنمية المستدامة: ُأنيطت بها 
مجموعة من المهام من أبرزها متابعة عمليات إدماج أهداف 

التنمية المستدامة مع أهداف الخطط التنموية للسلطنة ورؤية       
ُعمان 2040.    

أما على صعيد االستراتيجيات، فتبرز استراتيجية العمل 
االجتماعي )2016-2025( التي تديرها وزارة التنمية 

االجتماعية. وهي تهدف إلى تحسين جودة الحياة االجتماعية، 
وبناء قدرات النساء على القيادة، وصنع القرار، والمشاركة في 

انتخابات المجالس البلدية ومجالس الشورى، وذلك بالشراكة مع 
الجمعيات والمؤسسات األهلية.

وتجدر اإلشارة إلى الرؤية المستقبلية "ُعمان 2040"، التي رّكز 
محور اإلنسان والمجتمع فيها على تعزيز الرفاه االجتماعي 
وتطوير القدرات والكفاءات الوطنية. وتضّمن هذا المحور 
تنمية دور المرأة وتمكينها من خالل توفير البيئة المالئمة 

في المجاالت االقتصادية واالجتماعية ومشاركتها في مواقع     
صنع القرار. 

وتعتبر الخطة الخمسية العاشرة )2021- 2025( الخطة 
التنفيذية األولى لرؤية ُعمان 2040؛ فضمن برنامج سياسات 

وتشريعات، تم إدراج أنشطة تتماشى مع مبادئ حقوق اإلنسان 
وتستهدف المرأة خصيصًا بغية تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا.

وجرى إدراج مشروع استراتيجية المرأة ضمن استراتيجية 
العمل االجتماعي لوزارة التنمية االجتماعية في سلطنة ُعمان، 

مما أسهم في تضمين قضايا المرأة في محاورها الستة. 
واشتملت خطتها التنفيذية على نتائج ومخرجات تعزز تمكين 

المرأة وحمايتها وترّسخ مشاركتها على الصعيد االقتصادي 
وفي عملية صنع القرار. وال تتوفر أي استراتيجية أو خطة 
وطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. ولم ترصد السلطنة أي 

التزامات مالية في ميزانيتها لتنفيذ التشريعات ذات الصلة 
بالعنف ضد المرأة. ومع ذلك، ُترَصد موازنات تشغيلية وأخرى 

خاصة بالبرامج ضمن وزارة التنمية االجتماعية لدائرة 
الحماية األسرية التي يندرج ضمنها دار الوفاق. وموازنات 

ص لتقديم الخدمات والرعاية لحاالت العنف  هذه الدائرة تخصَّ
ضد المرأة، وُترَصد كذلك لتنظيم األنشطة وبرامج التوعية 

والوقاية من العنف واإلساءة عمومًا ضمن دوائر الوزارة                               
بمختلف المحافظات. 

ق  أما فيما يتعلق بالصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية، فتطبَّ
سياسة وطنية متصلة بصحة المرأة منذ عام 2008، تغطي 

المرأة على مدى دورة حياتها. وُيدرج في كل خطة خمسية 
وطنية عدد من االستراتيجيات والبرامج الخاصة بصحة 
المرأة، ومنها صحة الفتيات والنساء في سن اإلنجاب وما 

بعد اإلنجاب، وذلك ما يتعلق بالكشف عن سرطان عنق الرحم                
وسرطان الثدي.

ويكفل قانون اإلحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني 
)55/2019( إتاحة البيانات ووضع اإلحصاءات المناسبة بحسب 

طبيعة النشاط أو البيان ذي الصلة. وتصنيف البيانات حسب 
نوع الجنس متاح وإن بغياب نص تشريعي صريح بهذا الصدد، 

إذ ال ُيلِزم أي قانون بإنتاج إحصاءات مصّنفة حسب نوع 
الجنس أو نشرها. 
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هاء. الخدمات القانونية واالجتماعية 
الوصــول إلــى العدالة 

الحق في المساعدة القضائية في المسائل الجزائية والمدنية 
مكّرس في النظام األساسي للدولة وفي قانون المحاماة. فوفقًا 

للمادة 28 من النظام األساسي، "للمتهم الحق في أن يوكل 
من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة. ويبين القانون 
األحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم، ويكفل 

لغير القادرين ماليًا وسائل االلتجاء إلى القضاء والدفاع عن 
حقوقهم". وبالمثل، ينّص قانون المحاماة بوضوح على أن تندب 

المحكمة المختصة محاميًا للحضور عن الخصم )المتهم( الذي 
يتقّرر إعفاؤه من الرسوم القضائية إلعساره أو لتقديم المساعدة 

القضائية لغير القادرين على السير في الدعاوى التي ينّص 
القانون على وجوب مباشرتها عن طريق محاٍم2. ويكفل قانون 

الجزاء حق الدفاع للمتهم3. 

وقد صدرت الئحة تنظيم المساعدة القضائية للمعسرين بموجب 
القرار الوزاري رقم 91/2009، وجاء في المادة 1 منها ما يلي: 

"يقصد بالمساعدة القضائية إعفاء الخصوم المعسرين من 
الرسوم القضائية المقررة لرفع الدعوى وندب أحد المحامين 

لمباشرة إجراءاتها في الدعاوي التي ينص القانون على وجوب 
مباشرتها عن طريق محام. ويشمل اإلعفاء أجر نشر اإلعالنات 

القضائية، ومصاريف الخبراء".

أيضًا، سبق أن وّقعت اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار 
بالبشر مذكرة تعاون مع جمعية المحامين الُعمانية لتوكيل 
محامين للدفاع عن ضحايا االتجار بالبشر وتمثيلهم أمام 

القضاء بدون تكاليف. كذلك، اتخذت الحكومة بعض التدابير 

م المساعدة القانونية  لتحسين لجوء المرأة إلى القضاء، إذ ُتقدَّ
المجانية لجميع المعسرات اللواتي يتعذر عليهن تحّمل 

كلفة الخدمات القانونية المهنية، بغض النظر عن جنسيتهن 
أو أصلهن اإلثني. وتتوفر أيضًا خدمات الترجمة المجانية 

من اللغة العربية وإليها لغير الناطقات بالعربية، بما يسّهل                                           
لجوئهن إلى القضاء. 

وال يقضي أي تشريع في ُعمان بإنشاء هيئة مستقلة متخّصصة 
في تلقي الشكاوى بشأن التمييز ضد المرأة، علمًا أن اللجنة 

الُعمانية لحقوق اإلنسان ُتعنى بتلقي الشكاوى المتعلقة 
بانتهاكات حقوق اإلنسان عمومًا. كذلك، توجد مؤسسات وآليات 

وطنية تدعم الوصول إلى خدمات المساَندة للجنسين، منها 
دائرة شؤون المرأة ودائرة الحماية األسرية ودائرة اإلرشاد 

واالستشارات األسرية ودوائر التنمية األسرية بالمحافظات في 
وزارة التنمية االجتماعية.

الخدمــات القانونيــة والمؤسســية 

أنشأت سلطنة ُعمان عام 2012 إدارة االدعاء العام لقضايا 
األحداث، وُعّدل مسّماها وفق قرار المدعي العام 49/2020 

لتصبح إدارة قضايا األسرة والطفل. ويشمل اختصاصها النطاق 
الجغرافي لمحافظة مسقط، وتختص بالتحقيق والتصرف في 

الجرائم المعاقب عليها بموجب قانون مساءلة األحداث، وقانون 
الطفل، وجرائم العنف األسري وجرائم األسرة الواردة في 

قانون الجزاء، إضافة إلى مباشرة الدعوى فيها أمام المحاكم 
المختصة، وتنفيذ األحكام الصادرة بشأنها4. ولكن يبقى أن قرار 

المدعي العام ليس له إلزامية القانون. 
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وعالوة على ذلك، تتولى هذه اإلدارة منذ إنشائها وتحديد 
اختصاصاتها التحقيق في القضايا ذات الصلة، ورفع الدعوى 

العمومية، وتنفيذ األحكام المتعلقة بكافة الجرائم التي يرتكبها 
األحداث ويعاقب عليها القانون. وقد ُأنشئت هذه اإلدارة عام 
2011 عقب صدور المرسوم السلطاني رقم 30/2008 الخاص 

بإصدار قانون مساءلة األحداث.

ومع أنه تم استحداث دار اإليواء لحماية النساء واألطفال 
وضحايا االتجار بالبشر عام 2012، غير أن النساء يواجهن 

صعوبة في الوصول إليها واالستفادة مباشرة من خدمات الدعم 
التي تقدمها، إذ عليهن المرور أواًل عبر االدعاء العام أو وكاالت 

أخرى إلنفاذ القانون. وعند لجوء النساء إلى الدائرة، تودع 
الحاالت باعتبارها مستعجلة على أن ُتستكَمل اإلجراءات في 
م لهن الحماية. وقد خّصصت سلطنة ُعمان  وقت الحق وتقدَّ
أيضًا منذ عام 2009 خطوطًا ساخنة للناجين من اإلساءة5. 

وأنشئت لجان التوفيق والمصالحة بالمرسوم السلطاني رقم 
98/2005 وهي آلية تختص بتسوية أي نزاع قبل إقامة دعوى 

بشأنه إلى القضاء بطريق الصلح بين أطرافه في فترة محددة، 
سواء كان موضوع النزاع مدنيًا أو تجاريًا أو متعلقًا بمسألة 

من مسائل األحوال الشخصية. وفي حالة رفض الطرفين 
المتنازعين اللجوء إليها، يحال النزاع للمحكمة فورًا. وبما أن 

إثبات حاالت العنف واإلساءة األسرية دونه صعوبات تفاقمها 
طريقة عمل لجان التوفيق والمصالحة، غالبًا ما ترضخ النساء 

المعّنفات للتقاليد والضغوط األسرية. 

لكّن عضوية لجان التوفيق والمصالحة ال تزال حتى تاريخه 
حكرًا على الذكور، على الرغم من أن القانون لم يمنع مشاركة 
المرأة فيها بل حدد الكفاءة والمقدرة على تسوية الخالفات 

أساَسي العضوية فيها. وُيشار إلى أن اللجان تضم قضاة لضمان 
اإلشراف القضائي على أعمالها.
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ألف. األهلية القانونية
يمنح قانون المعامالت المدنية، الصادر عام 2013، المرأة أهلية 

مساوية ألهلية الرجل فيما يتعلق بجميع المعامالت المدنية، بما 
فيها القروض المصرفية والرهون العقارية.

ويمنح قانون جواز السفر الُعماني المرأة والرجل حقوقًا 
متساوية في التقّدم بطلب الحصول على جواز سفر، ويحدد 

بلغة محايدة الشروط ذات الصلة الواجب على جميع المواطنين 
الُعمانيين استيفاؤها6.

ولكل من الرجل والمرأة الحق في الحصول على بطاقة هوية 
شخصية. وينص المرسوم السلطاني رقم 59/2021 على أنه 

"يجب على كل ُعماني تزيد سنه على )10( عشر سنوات الحصول 
على بطاقة شخصية، ويجوز لمن هم في سن العاشرة أو أقل 
الحصول على هذه البطاقة شريطة موافقة ولي األمر، وعلى 

األجنبي المقيم في السلطنة الحصول على بطاقة اإلقامة. وتحدد 
الالئحة نموذج البطاقة والبيانات الواجب إثباتها فيها، ومدة 

صالحيتها وإجراءات الحصول عليها والمستندات الالزمة لذلك".

وللمرأة المباشرة باإلجراءات القانونية في المسائل المدنية وال 
تحتاج إلى الحصول على إذٍن من السلطات القضائية أو اإلدارية 

أو من الزوج وأفراد األسرة اآلخرين. إذ تنص المادة 30 من 
النظام األساسي للدولة على أن "التقاضي حق مصون ومكفول 

للناس كافة، ويبين القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة 
لممارسة هذا الحق، وتكفل الدولة – قدر المستطاع – تقريب 
جهات القضاء من المتقاضين، وسرعة الفصل في القضايا". 

وبالمثل، ال تفرض قوانين اإلجراءات المدنية والتجارية 
والجزائية قيودًا على المرأة فيما يخّص الحق في اللجوء إلى 

القضاء واإلجراءات ذات الصلة.

أما بالنسبة الى قيمة الشهادة، يعتمد كّل من قانون اإلجراءات 
المدنية والتجارية7 وقانون اإلجراءات الجزائية8 لغة محايدة 

في تحديد معايير اختيار الشهود، وال يفرضان شروطًا على أي 
من الجنسين. غير أن قانون األحوال الشخصية يقارب موضوع 

الشهادة بطريقة مختلفة، فهو يشترط مثاًل في صحة الزواج 
حضور شاهدين بالغين رجلين9. 

2. األهلية القانونية والحياة العامة
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وبموجب قانون اإلثبات فـي المعامالت المدنية والتجارية، ُيسند 
الوزن القانوني نفسه لشهادة المرأة والرجل10. ويجوز للمرأة التي 
تتعّرض للتمييز أن تطالب بتعويٍض أمام محكمة القضاء اإلداري.

ويجوز للمرأة التعاقد أسوًة بالرجل. فقانون المعامالت المدنية 
ينّص على أهلية التعاقد أو مباشرة الحقوق المدنية بلغة 

محايدة، محِددًا سن الرشد بإتمام الثامنة عشرة11. وال يفرض 
قانون التجارة بدوره قيودًا على الجنسين عند تحديد األهلية 

وشروط مزاولة األعمال التجارية وإبرام العقود التجارية 
والعمل في التجارة12. وال ُتفَرض أي قيود قانونية محّددة على 

المرأة في تسجيل أعمالها التجارية.

ويعيد النظام األساسي للدولة تأكيد حق الجميع في الملكية13، 
فالملكية الخاصة مصونة وال ُيمنع أحد من التصرف في ملكه إال 

في حدود القانون. وال ُينزع عن أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة، 
وفي األحوال المبينة في القانون، ومقابل تعويض عادل. وهو ما 

ينّظمه قانون المعامالت المدنية الذي يشمل نظام الملكية )الخاصة 
منها والشائعة( ويؤّكد بلغة محايدة على حق الجميع، ذكورًا وإناثًا، 

في التمّلك واستعمال الممتلكات واستغاللها والتصّرف فيها14.

أما قانون نظام استحقاق األراضي الحكومية الصادر بالمرسوم 
السلطاني رقم 81/84 فقد تم إلغاؤه بموجب المرسوم السلطاني 

رقم 42/2021 في شأن منح األراضي الحكومية السكنية. 
وبموجب الملحق الخاص بضوابط وشروط منح األراضي 

الحكومية السكنية، هناك تمييز في شروط منح األرض 
الحكومية السكنية على النحو التالي: 

إذا كان مقدم الطلب رجاًل، يجب أن يكون قد أكمل 	 
ثالثًا وعشرين سنة، وأن يكون ُمعياًل ألسرة مكونة من 
زوجة وأبناء أو أحدهما، أو ألحد الوالدين، أو أن يكون 

معياًل لنفسه شريطة أال يقل سنه عن أربعين سنة، 
ويصدر سند ملكية األرض باسم الزوجين إذا كان الرجل                

معياًل ألسرة.
إذا كان مقدم الطلب امرأة، يجب أن تكون قد أكملت 	 

ثالثًا وعشرين سنة، وأن تكون العائل الوحيد ألسرتها 
أو متزوجة من غير ُعماني ومقيمة في السلطنة إقامة 
دائمة، أو أن تكون مطلقة أو أرملة أو مهجورة وليس 

لديها أبناء، أو معيلة لنفسها شريطة أال يقل سنها عن                            
أربعين سنة.

باء. المرأة في الحياة العامة
ال يخّصص أي قانون، بما فيه قانون مجلس ُعمان الصادر 
بموجب المرسوم السلطاني رقم 7/2021، حصة للمرأة من 

المقاعد في مجلس الشورى أو في قوائم المرشحين له15. وبما 
أنه ال يوجد نص قانوني ينظم األحزاب السياسية في ُعمان، 

فال يوجد قانون يحّفزها على إدراج مرشحات في قوائمها أو 
يعاقبها في حال تقاعسها عن ذلك.

وفيما يتعلق بشغل الوظائف القضائية16، فإن المرأة غير ممّثلة 
تمثياًل كافيًا في القضاء. والجدير بالذكر أن المجال ُفتح 

أمام المرأة للتدرج في المناصب القضائية في االدعاء العام، 
حتى وصل العديد منهن الى درجة مساعد للمدعي العام في 

محافظات عدة. ولكن لم تعّين النساء بعد في منصب القاضي 
على الرغم من عدم وجود نصوص تحّظر مشاركتها في السلطة 

© UNDP
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القضائية أو تقّيدها. وال بد من اإلشارة إلى وجود عضوات 
في االدعاء العام يقمن بأعمال التحقيق في الجرائم، علمًا أن 

درجات أعضاء االدعاء العام تعادل درجات القضاء مع اختالف 
المسميات فقط. ال بل ينص قانون السلطة القضائية في المادة 
38 على أنه "يجوز نقل القضاة إلى االدعاء العام، ونقل أعضاء 

االدعاء العام إلى القضاء، فـي الوظائف المعادلة، بمرسوم 
سلطاني أو بقرار، بحسب األحوال، بناًء على توصية مجلس 

الشؤون اإلدارية".

وعلى الرغم من تمتع النساء بالحقوق نفسها في تبّوء المناصب 
التنفيذية العليا بتعيينهن وزيرات وفي عضوية مجلس الدولة17 

على سبيل المثال، فهن مستبعدات صراحًة من تسّلم مقاليد 
الحكم. فالمادة 5 من النظام األساسي للدولة تنّص على أن 

"نظام الحكم سلطاني وراثي في الذكور من ذرية السيد تركي 
بن سعيد بن سلطان... ويشترط فيمن يتولى الحكم أن يكون 

مسلمًا، عاقاًل، وابنًا شرعيًا ألبوين ُعمانيين مسلمين".

وفي ُعمان، ما من قانون يحّظر العنف ضد المرأة، أيًا كان شكله، 
في السياسة أو االنتخابات.
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صدر قانون الجزاء الجديد بموجب المرسوم السلطاني رقم 7/2018. وعليه ُألغي القانون السابق واستحدث القانون الحالي أحكامًا 
جديدة، وذلك وفاًء اللتزامات السلطنة مع أحكام االتفاقيات الدولية التي صادقت وانضمت لها، كما أنه غّلظ العقوبات لبعض الجرائم 

الواقعة على المرأة.  

ألف. الحماية من العنف األسري
لم تعتمد ُعمان قانونًا خاصًا بالعنف األسري، لكن يجوز تطبيق 

أحكام عامة مثل المواد من 253 إلى 268 من قانون الجزاء 
التي تشمل "الجرائم المخلة باآلداب العامة". غير أن هذه 

األحكام ال تغطي جميع أشكال العنف األسري وال تستجيب 
استجابًة وافية للطابع المحّدد للجرائم ذات الصلة. وتكفل 

المادة 25 من النظام األساسي للدولة أن "ال يعرض أي إنسان 
للتعذيب المادي أو المعنوي، أو لإلغراء، أو للمعاملة الحاطة 

بالكرامة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل 
قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو باإلغراء 

أو لتلك المعاملة، أو التهديد بأي منها". كذلك، يشدد قانون 
الجزاء العقوبة في جرائم االغتصاب واالعتداء الجنسي إذا كان 

الجاني من المتولين تربية المجني عليه أو ممن له سلطة عليه 
أو كان عاماًل لديه أو لدى المتولين رعايته18. وعالوًة على ذلك، 

يتضّمن قانون الجزاء أحكامًا عامة تجّرم العنف أو االعتداء                       
على سالمة اإلنسان19. 

وتعاقب المادة 278 من قانون الجزاء بالسجن مدة ال تقل عن 
عشرة أيام وال تزيد على ستة أشهر، وبغرامة ال تقل عن مائة 

ريال ُعماني وال تزيد على خمسمائة ريال ُعماني، أو بإحدى 
هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية طفل لم يكمل الثامنة 

عشرة من عمره، أو شخص عاجز عن رعاية نفسه بسبب حالته 
الجسدية أو النفسية أو العقلية، فامتنع عن رعايته أو أهمل أو 

قصر فيها. أما المادة 284 من قانون الجزاء فتنص على العقاب 
بالسجن مدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنتين، كل 
من عرض عمدًا للخطر طفاًل لم يكمل الثامنة عشرة من عمره 

أو شخصًا عاجزًا عن حماية نفسه بسبب حالته الجسدية أو 
النفسية أو العقلية. وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل عن ستة 

أشهر، وال تزيد على ثالث سنوات إذا ترك الطفل أو العاجز 
في مكان مقفر، وتشدد العقوبة على أال تتجاوز الضعف إذا 
كان الشخص الذي ترك الطفل أو العاجز من أصوله أو ممن 

يلزمه القانون برعايتهم. وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل 
عن ثالث سنوات، وال تزيد على عشر سنوات إذا أصيب الطفل 

أو العاجز بأذى جسيم. وتكون العقوبة السجن مدة ال تقل 
عن عشر سنوات، وال تزيد على خمس عشرة سنة إذا حصلت               

وفاة أي منهما. 

وتجّرم المادة 319 من قانون الجزاء كّل اعتداء على امرأة 
حامل يفضي إلى إجهاضها. كما تعاقب المادة بالسجن مدة 

ال تقل عن ثالث سنوات، وال تزيد على خمس سنوات كل من 
اعتدى بأي وسيلة على امرأة حامل مع علمه بحملها، وأفضى 

االعتداء إلى إجهاضها.

وال ينّص قانون الجزاء على أوامر حماية للنساء ضحايا العنف، 
بمن فيهنَّ الناجيات من العنف األسري.

باء. الجرائم "بذريعة الشرف" 
ال يشير قانون الجزاء وتعديالته إلى تخفيف عقوبة مرتكبي 

ف، وبالتالي ال يأتي  جرائم الشرف أو االستفادة من العذر المخفِّ
قانون الجزاء الملغى أو قانون الجزاء الحالي على ذكر ما يسمى 

بجرائم الشرف. 

وبحسب المادة 303 من قانون الجزاء، تعاقب بالسجن مدة ال 
تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات، المرأة التي 

قتلت عمدًا طفلها الذي حملت به سفاحًا، عقب والدته مباشرة، 
اتقاًء للعار.

3. الحماية من العنف ضد النساء والفتيات في 
المجالين العام والخاص
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جيم. تشويه األعضاء التناسلية لإلناث
ينص قانون الطفل في المادة 20 منه على أنه "يحظر على 
كل شخص وخاصة األطباء والممرضين وولي األمر القيام 
بالممارسات التقليدية الضارة بصحة الطفل أو الترويج أو 

المساعدة فيها. وتحدد الالئحة ما ُيعدُّ من الممارسات التقليدية 
الضارة بصحة الطفل، وعلى وزارة الصحة اتخاذ اإلجراءات 
الالزمة للتوعية بمخاطر تلك الممارسات". وصدرت الالئحة 

التنفيذية لقانون الطفل بموجب القرار الوزاري 125/2019 الذي 
اعتبر أنه ُيعدُّ ضارًا بصحة الطفل ممارسة تشويه األعضاء 

التناسلية لألنثى بأي طريقة كانت. ويعاقب بالسجن مدة ال تقل 
عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات كل من أخل بأحكام 

هذا القانون، وُتضاَعف العقوبة بحديها األدنى واألقصى في 
حالة التكرار.

دال. الزنا والعالقات الجنسية خارج إطار الزواج
ال يستخدم قانون الجزاء الجديد مصطلح "الزنا" تالفيًا ألي 

تعقيدات قد تنشأ عن الفقه الشرعي، ويستبدله بالعبارة التالية: 
"من واقع أنثى برضاها دون أن يكون بينهما عقد زواج".

ويعاَقب بالسجن مدة ال تقّل عن ستة أشهر وال تزيد على 
ثالث سنوات كّل من واقع أنثى برضاها بدون أن يكون بينهما 
عقد زواج، وتعاَقب األنثى بالعقوبة نفسها. وال تقل عقوبة كل 

منهما عن سنتين إذا كان أحدهما متزوجًا. وال تقام الدعوى 

الجزائية على الفاعل، رجاًل كان أو امرأة، إال بناًء على شكوى 
الزوج. فإذا لم يكن للفاعل زوج أو ولي أمر في الدولة، جاز 
لالدعاء العام إقامة الدعوى أو إبعاده من البالد. ويجوز في 

جميع األحوال للزوج أو ولي األمر التنازل عن الدعوى، ويترتب 
على تنازل أحد الشاكيين وقف المالحقة الجزائية ووقف                                

تنفيذ العقوبة20.

هاء. االغتصاب
بحسب التعريف الوارد في المادة 263 من قانون الجزاء، "ُتعدُّ 
المواقعة تامة عند دخول العضو الذكري ألقل درجة في القبل 
أو في الدبر سواء أكان مصحوبًا بإنزال المني أم ال". وقد فّرق 
المشّرع في القانون الجديد بين فعلي المواقعة وهتك العرض 

بخالف القانون الملغى، وذلك بهدف الشمولية لألفعال الجرمية 
التي لم ُتغطى سابقًا وتحديد األوصاف وتجريم كل ما من شأنه 
إلحاق أذى بالمجني عليهم، وسّد القصور التشريعي. كذلك، رفع 

الحد األدنى للعقوبة وتوّسع في صور الجريمة والفئات التي 
تشملهم العقوبة. 

ووفق هذا القانون، يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشر سنوات 
وال تزيد على خمس عشرة سنة، كل من واقع ذكرًا أو أنثى بغير 
رضا، وتكون العقوبة السجن المطلق إذا كان المجني عليه دون 

الخامسة عشرة من عمره أو كان مصابًا بعاهة بدنية أو عقلية 
تجعله عاجزًا عن المقاومة أو أدى الفعل إلى مرض تناسلي 

مزمن بالمجني عليه أو أدى الفعل إلى موته، أو كان الجاني من 
المتولين تربيته أو مالحظته أو رعايته أو ممن لهم السلطة عليه 

أو كان عاماًل لديه باألجرة أو لدى أحد ممن تقّدم ذكرهم، أو كان 
اقتراف الجريمة من شخصين فأكثر21.

كما يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن سنة وال تزيد على 
ثالث سنوات كل من هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا، وال 

تقل العقوبة عن خمس سنوات وال تزيد على سبع سنوات 
إذا كان المجني عليه مصابًا بعاهة بدنية أو عقلية تجعله 

عاجزًا عن المقاومة أو كان الجاني من المتولين تربيته، أو 
مالحظته أو رعايته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان عاماًل 

لديه بأجر أو لدى أحد ممن تقّدم ذكرهم. وال تقل العقوبة عن 
سبع سنوات وال تزيد على عشر سنوات إذا كان الجاني من                         

محارم المجني عليه22. 

ويتناول قانون الجزاء حاالت االغتصاب، بيد أنه ال 
يجّرم االغتصاب الزوجي تحديدًا. وال توجد قوانين 

ُتلزم الناجية من االغتصاب بالزواج بمغتصبها أو                                        
تجبرها عليه. 

واو. التحرش الجنسي 
يجّرم قانون الجزاء في المادة 266 منه األفعال المخّلة بحياء 

النساء والفتيات، بدون أن يأتي على ذكر التحرش الجنسي على 
وجه التحديد بل بإيراد مصطلح "هتك العرض" الذي ُيقصد 

به كل فعل غرضه اإلخالل بحياء المجني عليه، رجاًل أو امرأة، 
بدون رضاه إما بالتعدي المادي أو االحتكاك المباشر بالمعتدى 

عليه. ووفق المادة 258 من قانون الجزاء "يعاقب بالسجن 
مدة ال تقل عن سنة، وال تزيد على )3( ثالث سنوات كل من 

هتك عرض ذكر أو أنثى بغير رضا...". ويعاَقب بالسجن مدة ال 
تقّل عن شهر وال تزيد على سنة، وبغرامة ال تقّل عن مائة ريال 

ُعماني وال تزيد على ثالثمائة ريال ُعماني أو بإحدى هاتين 
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بالقول أو الفعل23. العقوبتين كّل ذكر تعّرض ألنثى على وجه يخدش حياءها 

زاي. العنف في الفضاء اإللكتروني
على الرغم من أن أحكام قانون مكافحة جرائم تقنية 

المعلومات تنطبق على الرجال والنساء على حد سواء، بيد 
أنه لم يتطّرق تحديدًا إلى العنف في الفضاء اإللكتروني بحق                    

النساء والفتيات. 

ويعاقب القانون على أفعال مختلفة، منها االعتداء، والسّب، 
واالعتداء على حرمة الحياة الخاصة، وتهديد شخص وسالمته 

من خالل الشبكة المعلوماتية24. ووفقًا للمادة 18 منه، "يعاقب 
بالسجن مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على ثالث سنوات

 وبغرامة ال تقل عن ألف ريـال ُعماني وال تزيـد علـى ثالثـة 
آالف ريـال ُعمانـي أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم 

الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في تهديد 
شخص أو ابتزازه لحمله على القيام بفعل أو امتناع ولو كان 
هذا الفعل أو االمتناع عنه مشروعا، وتكون العقوبة السجن 

المؤقت مدة ال تقل عن ثالث سنوات وال تزيد على عشر سنوات 
وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف ريال ُعماني وال تزيد على عشرة 

آالف ريال ُعماني إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور 
مخلة بالشرف أو االعتبار".

حاء. االشتغال بالجنس ومكافحة البغاء 
يعاَقب بالسجن مدة ال تقّل عن سنة وال تزيد على ثالث سنوات 

كّل من مارس البغاء. ويعتبر مرتكبًا لفعل جرمي كّل من:

أعّد أو أدار مكانًا للبغاء أو الفجور، أو عاون بأي طريقة في . 1
إعداده أو إدارته.

كان مالكًا لمنزل أو محل، فأّجره وهو يعلم أنه سيستعمل . 2
للبغاء أو الفجور.

يعمل أو يقيم في مكان معّد للبغاء أو الفجور مع علمه بذلك.. 3
كان يعتمد في معيشته على ما يكسبه الغير من         . 4

ممارسة البغاء.

وُيعاقب على هذه األفعال الجرمية بالسجن مدة ال تقّل عن سنة 
وال تزيد على ثالث سنوات وبغرامة تتراوح بين 500 و1,000 

ريال ُعماني25.

كذلك، ُيعاقب بالسجن مدة ال تقل عن ستة أشهر، وال تزيد على 
سنة كل من وجد في مكان عام يحرض المارة على البغاء أو 

الفجور بالقول أو اإلشارة أو بأي وسيلة أخرى26.

أّما من حّرض أو استدرج أو أغرى أو أغوى أو ساعد شخصًا 
بأي وسيلة على البغاء، فيعاَقب بالسجن مدة ال تقّل عن ثالث 

سنوات وال تزيد على سبع سنوات27. 

طاء. االتجار بالبشر
اعتمدت سلطنة ُعمان قانونًا شاماًل لمكافحة االتجار بالبشر عام 

282008. وبحسب هذا القانون، ُيعاَقب كّل من ارتكب جريمة 
االتجار بالبشر بالسجن مدة ال تقّل عن ثالث سنوات وال تزيد 

على سبع سنوات وبغرامة ال تقّل عن خمسة آالف ريال ُعماني 
وال تزيد على مائة ألف ريال ُعماني29. وفي حال كان المجني 

د العقوبة إلى السجن مدة ال تقّل عن سبع  عليه حدثًا، ُتشدَّ
سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة وغرامة ال تقّل عن 

عشرة آالف ريال ُعماني وال تزيد على مائة ألف ريال ُعماني30. 
وينّص القانون على تعويض مادي للناجين من االتجار، مع 

إمكانية إعفائهم من الرسوم القضائية31. 

ويكفل قانون مكافحة االتجار بالبشر الصادر عام 2008 للضحايا 
الرعاية الطبية والمساعدات القانونية واالجتماعية المجانية. 

وقد ُخصصت دار إيواء يتم فيها معالجة قضايا النساء 
وعامالت المنازل المعرضات لالتجار واالستغالل في البغاء، 

باإلضافة إلى التعاون مع الجهات القضائية ذات الصلة لضمان 
القبض على المعتدين وإحالتهم للقضاء، ومتابعة قضايا الضحايا 

في المحاكم وتقديم الدعم القانوني لهن.

وتتولى دائرة قضائية خاصة في محكمة االستئناف في مسقط 
القضايا المتعلقة باالتجار32. وقد أنشأ االدعاء العام دائرة خاصة 
للتحقيق والتصّرف في قضايا االتجار بالبشر بموجب القرار رقم 

50/2017، ورفد الدائرة بأعضاء مدّربين في التعامل مع مثل 
هذه القضايا. 

وقد نّصت المادة 22 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
على ما يلي: "يعاقب بالسجن المؤقت مدة ال تقل عن عشر 
سنوات وال تزيد على خمس عشرة سنة وبغرامة ال تقل عن 

عشرين ألف ريال ُعماني وال تزيد على مائة وخمسين ألف ريال 
ُعماني، كل من أنشأ موقعًا إلكترونيًا أو نشر معلومات على 

الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات بقصد االتجار 
بالبشر أو تسهيل التعامل بذلك".

وإضافة إلى ذلك، يحّظر قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني 
رقم 22/2014 استرقاق األطفال أو استغاللهم جنسيًا33. ويفرض 

قانون الجزاء عقوبة السجن حتى عشر سنوات إذا ارُتِكبت 
جريمة التحريض على البغاء عن طريق اإلكراه أو التهديد أو 
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كان الفاعل من أصوله أو له سلطة عليه34.الحيلة؛ أو كان المعتدى عليه لم يكمل الثامنة عشرة من عمره؛ أو 

تنّص المادة 15 من النظام األساسي للدولة على حقوق متساوية لكّل مواطن، رجاًل كان أو امرأة، في ممارسة العمل الذي يختاره 
لنفسه وتحّظر العمل القسري أو االستعباد. ويضمن قانون العمل القواعد المنظمة للحق في العمل في القطاع الخاص، ويجري حاليًا 
دراسة مشروع قانون جديد للعمل يتضمن المزيد من الحقوق واالمتيازات بما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية. وقد صدر 

نظام األمان الوظيفي بموجب المرسوم السلطاني رقم 82/2020 وهو بمثابة نظام تأميني لمواجهة الظروف الطارئة التي يتعرض لها 
العاملون في القطاع الخاص.

وما من تشريع يوجب إنشاء هيئة عامة تتلقى الشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين في العمل.

ألف. عدم التمييز في العمل
يكفل قانون الخدمة المدنية معاملة متساوية للرجل والمرأة 

في التقّدم إلى الوظائف وفيما يخّص األجور واالستحقاقات35. 
وتنص المادة 15 من النظام األساسي للدولة على أن "العمل 

حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه 
في حدود القانون، وال يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا 

إال بمقتضى قانون، وألداء خدمة عامة، ولمدة محددة،           
وبمقابل عادل".

ونّص القرار الوزاري رقم 222/2013 المتعلق بالحد األدنى 
ألجور العاملين على أال تقل أجورهم عن 325 ريااًل شهريًا، وهو 

واجب التطبيق على جميع العاملين في القطاع الخاص بدون 
تمييز بينهم على أساس جنساني. وإضافة إلى ذلك، ألزمت 

المادة 11 من قانون العمل صاحب العمل أن يساوي بين جميع 
العمال في حقوقهم والتزاماتهم في حالة اتفاق طبيعة العمل 
وشروطه، وألزمت المادة 28 من القانون ذاته أصحاب العمل 

على وضع الئحة بنظام العمل تتضمن جدول فئات األجور. 

وأفرد المشرع فصاًل كاماًل في قانون العمل لتشغيل النساء، 
وجاء النص صريحًا في المادة 80 على أنه "مع عدم اإلخالل 
باألحكام المنصوص عليها فـي هذا الفصل تسري على النساء 
العامالت جميع النصوص المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز 

فـي العمل الواحد بينهم". وفي واقع األمر، يحّظر هذا البند 
التمييز ضد المرأة على أساس الجنس أو نوعه في االستخدام 

أو التوظيف. هذا وقضت محكمة القضاء اإلداري بعدم قانونية 
اإلعالنات التي تحّدد نوع الجنس بوصفه شرطًا من شروط 

التقّدم للوظيفة. 

وفي حين أن المرسوم السلطاني رقم 78/2013 ينص على 
مبدأ األجر المتساوي لقاء العمل المتساوي القيمة في الخدمة 

المدنية، غير أن قانون العمل ال ينّص صراحًة على األجر 
المتساوي بين الرجل والمرأة عن العمل المتساوي القيمة. إال أن 
المادة 11 منه تفرض على صاحب العمل أن يساوي بين جميع 

العمال في حالة اتفاق طبيعة العمل وشروطه.

باء. القيود على عمل المرأة 
تتمتع المرأة والرجل عمومًا بحقوق متساوية في اختيار 

المهنة، بدون فرض أي قيود على نوع العمل الذي يمكن للمرأة 
أن تؤديه، مثل ممارسة مهنة المحاماة36 أو مزاولة الطب37 أو       

تولي القضاء38.

ولكن ُتفرض بعض القيود القانونية على قدرة المرأة على 
تأدية بعض األعمال أو العمل في صناعات تعتبر ضارة. وال 

يجوز تشغيل النساء في الفترة ما بين الساعة السابعة مساء 
والسابعة صباحًا إال في األحوال واألعمال والمناسبات التي 

يصدر بتحديدها قرار من الوزير39. وال يجوز تشغيل النساء في 

4. العمل والمنافع االقتصادية
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د بقرار من الوزير40.  األعمال الضارة صحيًا والشاقة التي ُتحدَّ
د بقرار من الوزير نظام تشغيل النساء، والظروف  كذلك، ُيحدَّ

واألحوال التي يتم فيها التشغيل واألعمال والمهن والصناعات 
التي يعملَن بها41.

جيم. الحقوق والتأمينات األسرية واالجتماعية
بمقتضى قانون العمل، للمرأة الحق في إجازة أمومة مدتها 50 
يومًا ومدفوعة من صاحب العمل. وال تستحق هذه اإلجازة إال 
ثالث مرات خالل العمل في القطاع الخاص وخمس مرات في 

القطاع العام42. وال يجوز فصل المرأة من العمل بسبب حملها43. 
بالمقابل، ال ينص القانون على إجازة أبوة مدفوعة األجر. وال 

تتوّفر خدمات الرعاية باألطفال، سواء كانت متاحة للعموم أو 
مدعومة، في القطاعين العام والخاص على حد سواء. 

وفيما يتعلق بسن التقاعد، يكون الحد األدنى لسنوات الخدمة 
المطلوبة الستحقاق التقاعد االختياري في جميع القوانين 

واألنظمة واللوائح السارية ثالثين سنة خدمة، وال يسري هذا 
الحكم على من أكمل عشرين سنة في الخدمة في تاريخ صدور 

قانون الحماية االجتماعية44. وعالوًة على ذلك، يمنح القانون 
المرأة الحق في نقل معاشها إلى زوجها بشروط معّينة، منها أن 

يكون مصابًا بعجز يمنعه عن العمل45. 

دال. التحرش الجنسي في مكان العمل
أكدت المادة 15 من النظام األساسي للدولة على أن "تسن 
الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم 

العالقة بينهما وتوفر شروط األمن والسالمة والصحة المهنية". 
إال أن التحرش الجنسي في مكان العمل غير مشمول في قانون 

العمل، علمًا أنه فعٌل غير قانوني بموجب قانون الجزاء الذي 
ٍض ألنثى يخدش حياءها،  يجّرم في المادة 266 منه كلَّ َتعرُّ

وهو ما ينطبق في سياقات مختلفة منها العمل. ويعاقب قانون 
الجزاء كافة األفعال المشتملة على اإلساءة اللفظية، سواء 
وقعت في محيط العمل أو خارجه. غير أن هذه األحكام ال 

تعاِقب صاحب العمل وال تكفل حق العامل في التعويض. كذلك، 
ال يتطّرق القانون إلى الدعاوى/ُسُبل االنتصاف المدنية للتصدي 
لالعتداء والتحرش الجنسيين. ومع ذلك، في حال وقعت هذه 

اإلساءة، يمكن االستناد إلى المادة 41 من قانون العمل؛ فالبندان 
3 و4 منها يؤكدان على حق العامل في ترك العمل قبل نهاية 

مدة العقد مع االحتفاظ بكامل حقوقه بعد إخطار صاحب العمل 
بذلك في عدد من الحاالت، منها إذا ارتكب صاحب العمل أو من 
يمّثله أمرًا مخاًل باآلداب نحو العامل أو إذا وقع عليه اعتداء من 

صاحب العمل أو من يمّثله. 

ويمكن أيضًا االرتكان إلى قانون الجزاء في دعوى التعويض 
المدني التي يمكن أن تقدمها المرأة مضمنة في الدعوى 

الجزائية. فقد نصت المادة 20 من قانون اإلجراءات الجزائية 
على أنه "لكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة 

أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى 
العمومية في أية حالة كانت عليها إلى أن يقفل باب المرافعة 
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بوصفه مدعيًا منضمًا في الدعوى العمومية، وذلك بعد سداد 
الرسوم المقررة...".

ومن جهة أخرى، تفصل محكمة القضاء اإلداري في القضايا 

اإلدارية ويمكن اللجوء إليها في حاالت التحرش الجنسي. 
ويعمد االتحاد العام لعمال سلطنة ُعمان إلى تلقي الشكاوى من 

العمال وبتها.

هاء. العامالت في المنازل 
العمال المنزليون غير مشمولين بنطاق الحماية المنصوص 

عليها في قانون العمل. ويتناول القرار الوزاري رقم 189/2004 
شروط استخدام العمال المنزليين. أما القرار الوزاري رقم 

1/2011 فينّظم عمل الوكاالت المعنية باستقدام المستخَدمين 
في المنازل التي تخضع حاليًا إلشراف وزارة العمل بعد أن كانت 

تخضع سابقًا إلشراف وزارة القوى العاملة. ويمنع تعميم صادر 
عن وزارة القوى العاملة صاحب العمل من الحجز على جوازات 

سفر العمال المهاجرين، لكنه ال يحّدد العقوبات في حال عدم 
االمتثال46. وقد استحدثت شرطة ُعمان السلطانية قرارًا إداريًا 

رقم 157/2020 لتعديل الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب 
الصادرة بالقرار رقم 63/96، وذلك بإلغاء شرط الحصول على 
"شهادة عدم الممانعة" في حال رغبة العمال االنتقال لصاحب 

عمل آخر، بشرط انتهاء عالقة عمله مع الكفيل األول.
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وعادًة ما ينشط العمال المهاجرون في العمل المنزلي أو في 
قطاعي الزراعة والخدمات، ويعمل بعضهم لساعات عمل 

طويلة مع احتمال احتجاز جوازات سفرهم. وعامالت المنازل 
المهاجرات اللواتي يتحّدرن من بلدان ال تمثيل دبلوماسي لها 

في ُعمان قد يتعّرضن لالستغالل47. وتطلب الحكومة من العمال 

د بشروط عقد االستخدام أو مغادرة البلد لمدة  المهاجرين التقيُّ
ال تقّل عن عامين، مما قد يعّرضهم لالستغالل أو اإلساءة، وهي 

أوضاع يؤثرون تحّملها بداًل من خسارة وظائفهم والعودة إلى 
بلدانهم األصلية48.

ينّظم قانون األحوال الشخصية المسائل المتعلقة بالحياة األسرية، وتوجد محاكم متخّصصة في شؤون األسرة تسمى "دائرة 
المحكمة الشرعية" تنظر في شؤون األسرة وقانون األحوال الشخصية. 

ويكفل قانون األحوال الشخصية المساواة بين أطراف الدعوى أمام القانون، إذ يجوز ألي من األطراف، بمن فيهم النساء، رفع جميع 
دعاوى األحوال الشخصية بدون الحاجة إلى محام أو توكيل أحد أقاربها. والجدير بالذكر أن رسوم رفع الدعوى الشرعية تكاد تكون 

رسومًا رمزية، إذ ال تتجاوز خمسة رياالت ُعمانية. وراعى القانون ضرورة سرعة حسم قضايا األحوال الشخصية، وقرر أن ميعاد 
استئنافها يكون خالل خمسة عشر يومًا بداًل من ثالثين يومًا كما هو الحال في الدعاوى األخرى.

ألف. زواج األطفال
الزواج عقد شرعي بين رجل وامرأة49، وتكتمل أهليته 

بإتمام الثامنة عشرة من العمر لكّل من الذكور واإلناث50. 
ج مْن لم يكمل الثامنة عشرة بإذن القاضي  ولكن يزوَّ

وبعد التحقق من المصلحة51. وال ترد في قانون األحوال 
الشخصية أي إشارة إلى بطالن الزواج دون السن القانونية أو                                    

قابليته لإلبطال.

باء. إبرام عقد الزواج
أوردت المادة 36 من قانون األحوال الشخصية الحقوق 

والواجبات المتبادلة بين الزوجين.

ويلزم عمومًا حصول المرأة على إذٍن من وليها الذكر لكي 
تتزوج52. ويتولى ولي المرأة عقد زواجها برضاها53، ويمنع 

المرسوم السلطاني رقم 55/2010 الولي من عرقلة قرار 
ل الدولة االضطالع                 المرأة في الزواج بمن اختارته ويخوِّ

بدور الولي54.

بيد أن المرأة ال تتمتع بحقوق قانونية متساوية في االعتراف 
بها ربًة لألسرة. فالزوج هو رب األسرة ومن حقوقه على زوجته 

العناية به وطاعته55. ومن حقوق الزوجة على زوجها عدم 
اإلضرار بها ماليًا أو ماديًا أو معنويًا56. والمهر ُيدفع للمرأة مقابل 

موافقتها على الزواج.

وصحيح أن المادة 23 من النظام األساسي للدولة تعتبر أن 

الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون وال يجوز القبض على 
إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد 

حريته في اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون، ولكن، 
وفقًا للمادة 57 من قانون األحوال الشخصية، تسكن الزوجة 

مع زوجها في المسكن الذي أعّده، وتنتقل منه بانتقاله، إال إذا 
اشترطت في العقد خالف ذلك، أو ُقصد من االنتقال اإلضرار 

بها. وال نفقة للزوجة إذا امتنعت عن االنتقال إلى بيت الزوجية 
من دون عذر شرعي57. ويعود إلى المحكمة، وفقًا لسلطتها 

التقديرية، تحديد ما يعتبر عذرًا شرعيًا.

وما من نظام خاص بالملكية الزوجية. فعماًل بالمادة 14 من 
النظام األساسي للدولة، "الملكية الخاصة مصونة، فال يمنع 

أحد من التصرف في ملكه إال في حدود القانون، وال ينزع عن 
أحد ملكه إال بسبب المنفعة العامة، وفي األحوال المبينة في 

القانون، ومقابل تعويض عادل". وتعتمد ُعمان مبدأ الفصل  ��
(������� ������) ������ �����

5. المسائل األسرية )األحوال الشخصية(
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في الملكية الزوجية، بحيث يحق لكّل من الزوجين التملك 
والتصرف في ملكه على نحو مستقل عن اآلخر قبل الزواج 

وفي أثنائه وبعد الطالق. ويحدد قانون المعامالت المدنية، في 
معرض تناوله الحقوق العينية الشخصية والشائعة/المشتركة، 
األحكام الواجب تطبيقها على كّل من يتملك شيئًا، بمن فيهم 

األزواج58. وعالوًة على ذلك، يحمي قانون األحوال الشخصية 
حق المرأة في التملك وإدارة ملكها، إذ ينص في المادة 37)4( 

على أنه من حق الزوجة على الزوج "عدم التعّرض ألموالها 
الخاصة"، منقولة كانت أو غير منقولة، فضاًل عن حقها المطلق                           

في التصرف فيها59. 

جيم. الطالق
للــزوج الحق فــي الطالق60

ويحق للمرأة أن تطلب التطليق بدون الرجوع إلى المحكمة. 
ويجوز لها أيضًا طلب التطليق ألسباب محّددة، منها الضرر الذي 

يتعّذر معه دوام العشرة61. ويجيز قانون األحوال الشخصية 
للزوجة طلب التطليق للضرر62، وهذا المصطلح عام جدًا 

وشامل، وقد يفيد بشموليته قضايا كاألذى البدني. وفي واقع 
األمر أن ذلك يصب في مصلحة المرأة ألنه يشمل جميع األضرار، 
المادية منها والمعنوية، بحسب ما استقرت عليه مبادئ المحكمة 

العليا. غير أن اإلثبات غالبًا ما يكون معقدًا أو غير ممكن. فإن 
تعذر إثبات الضرر، أمكن للمرأة طلب التطليق بسبب الشقاق بين 

الزوجين وتعذر اإلصالح بعد تعيين حَكمين لمحاولة اإلصالح 

فيما بينهما؛ فإن تعذر اإلصالح حكم القاضي بالتطليق استنادًا 
إلى تقرير الحَكمين63. وفي حالة التطليق للضرر أو للشقاق، 

إذا حكم القاضي أن اإلساءة كلها أو أكثرها من الزوجة سقط 
صداقها المؤجل وحدد القاضي ما يجب أن تعيده إلى الزوج من 

الصداق المقبوض؛ وإن كانت اإلساءة كلها أو أكثرها من الزوج 
بقي الصداق من حق الزوجة64.

وللزوجة الحق في إنهاء عقد الزواج بالخلع الذي يكون عادًة 
بعوض تبذله الزوجة65. وإذا كان عوض الخلع التخلي عن حضانة 

األوالد، َبُطل الشرط وصار الخلع طالقًا66. ثم إنه بموجب المادة 82 
من قانون األحوال الشخصية، يقع الطالق من الزوج، أو من وكيله 

بوكالة خاصة، أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.

دال. الوالية وحضانة األطفال
تنص المادة 130 من قانون األحوال الشــخصية على أن 

"الحضانــة مــن واجبــات األبوين معًا ما دامت الزوجية 
قائمــة بينهمــا، فــإن افترقــا فهي لألم ، ثم لألب...". أما 

الواليــة علــى النفــس فهــي، وفقًا للمادة 159 من القانون 
ذاته، لألب ثم للعاصب بنفســه، على ترتيب اإلرث في حين 

أن الواليــة علــى المــال هــي لألب وحده وفقًا للمادة 67160 

لكــّن الحضانــة ال تــؤول إليــه وحده في حال الطالق أو 
االنفصال. في هذه الحالة، تســتمر حضانة األم حتى يتّم 

المحضون الذكر الســابعة من عمره، وتســتمر حضانتها للبنت 
حتى البلوغ. ويجوز للقاضي، وفقًا لســلطته التقديرية، 

أن يمــّدد حضانــة األم إذا قــّدر أن تمديدهــا يحقق المصلحة                                                                                 
الفضلى للطفل68.

© AzmanL/E+ via Getty Images
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هاء. الميراث
يحّدد قانون األحوال الشخصية قواعد الميراث المستنبطة 

من أحكام الشريعة اإلسالمية. وللمرأة الحق في الميراث، لكّنها 
ترث نصف نصيب الرجل إذا كانت لهما صلة القربى نفسها 

بالمتوفى69. وفي عام 2021، ُعّدل قانون األراضي بالمرسوم 
السلطاني رقم 42/2021، بحيث ُمنحت المرأة الحقوق نفسها 

على قدم المساواة مع الرجل في تمّلك األراضي السكنية.

واو. الجنسية
بموجب المادة 19 من النظام األساسي للدولة، الجنسية الُعمانية 

ينظمها القانون وال يجوز إسقاطها أو سحبها إال في حدوده. 
ويمنح الُعماني تلقائيًا جنسيته ألطفاله، طبقًا ألحكام قانون 

الجنسية، بخالف األم الُعمانية التي ال تمنح جنسيتها ألوالدها إال 
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إذا ولدوا ألب ُعماني وأصبح بال جنسية أو إذا لم يثبت نسبهم 
ألبيهم. وليس للمرأة الُعمانية الحقوق نفسها مثل الرجل في نقل 
جنسيتها لزوجها األجنبي. وتنظم الئحة تنظيم زواج الُعمانيين 

من أجانب الصادرة بالقرار الوزاري رقم 92/93 الشروط الواجب 
توافرها في طالب الزواج من أجنبي. وبناًء عليها، يتعين على 

األجنبية زوجة الُعماني أن تكون قد أقامت معه إقامة مشروعة 

متواصلة في السلطنة مدة ال تقّل عن عشرة أعوام لتكتسب 
الجنسية الُعمانية. أما األجنبي المتزوج بُعمانية، فعليه أن يكون 
قد أقام إقامة مشروعة متواصلة لمدة ال تقّل عن عشرين عامًا 

أو يكون قد انقضى على زواجه بها خمسة عشر عامًا70. وفي 
الحالتين، يجب أن يثمر الزواج عن ولد باعتباره شرطًا من 

شروط األهلية الكتساب الزوج األجنبي الجنسية71.

ألف. الرعاية الصحية لألمهات
يؤكد النظام األساسي للدولة في المادة 15 منه على أن 

"تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير 
وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة، وتشجع على 
إنشاء المستشفيات وُدور العالج الخاصة وذلك بإشراف من 

الدولة، وعلى النحو الذي يبينه القانون". ويكفل قانون الطفل 
الحصول على الرعاية الصحية لألمهات وتنص المادة 15 منه 

على أن تتخذ أجهزة الدولة كافة التدابير واإلجراءات الوقائية 
والعالجية الالزمة لتقديم الرعاية الصحية المناسبة لألمهات 

قبل الوالدة وبعدها. وتحقيقًا لهذه الغاية، تتكفل الدولة بتقديم 
خدمات الصحة اإلنجابية مجانًا، بما فيها الرعاية الصحية 

لألمهات العمانيات وغير العمانيات المتزوجات بعمانيين 
والعامالت في القطاع الحكومي. أما بالنسبة إلى األمهات غير 

العمانيات العامالت في القطاع الخاص، فيتكفل صاحب العمل 
بنفقات العالج من خالل التأمين الصحي.

ثم إنه يحق للمرأة االستفادة من كافة الخدمات الصحية، 
بخاصة تلك المتاحة لألمهات، من دون الحصول على موافقة 

األب أو الزوج. وعالوة على ذلك، فهي ال تحتاج إلى أي موافقة 
للخضوع ألي من التدخالت الجراحية أو غيرها المتصلة 

بشخصها. وال ُيشترط موافقة الزوجين إال فيما يتعلق بإجراء 
عملية قطع التناسل بناًء على المادة 31 من قانون تنظيم مزاولة 
مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني 

رقم 75 لسنة 2019.

ولقد أشارت المادة 10 من القانون اآلنف الذكر إلى أنه يجب 
على مزاولي مهنة الطب والمهن الطبية المساعدة معالجة 

مرضاهم بروح إنسانية، بصرف النظر عن أحوالهم المادية، أو 
االجتماعية، أو جنسياتهم، أو معتقداتهم، أو أجناسهم.

والجدير بالذكر أن النظرة المستقبلية للنظام الصحي )الصحة 
2050( تغطي بعضًا من جوانب خدمات الصحة الجنسية 

واإلنجابية، ومنها خدمات الرعاية بصحة األمهات72، ويندرج 
النهوض بصحة األمهات وخفض اعتالل ووفيات األطفال ضمن 

أولويات السياسة الصحية الوطنية73. 

باء. وسائل منع الحمل
أكد النظام األساسي للدولة على توفير الخدمات الصحية لجميع 

المواطنين، رجااًل ونساء، فقد نّص في المادة 15 منه على أن 
"تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير 

وسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة، وتشجع على 
إنشاء المستشفيات، وُدور العالج الخاصة، وذلك بإشراف من 

الدولة، وعلى النحو الذي يحدده القانون".

وتم إدراج النهوض بصحة المرأة في جميع مراحل حياتها 
باعتبار هذه المسألة أولوية في السياسة الصحية العامة لوزارة 

الصحة. وتدرج وسائل منع الحمل ضمن البرامج الصحية 
الوطنية. ويحق للمرأة االستفادة من كافة الخدمات الصحية 

بدون الحصول على موافقة ولي األمر، سواء كان أبًا أو زوجًا، 
ولها الحق في التوقيع على إجراء أي من التدخالت الجراحية 

أو غيرها لنفسها. ويشترط فقط موافقة الزوج على إجراء 
عملية قطع التناسل74، لكن الخدمات متاحة في حال كانت 

المرأة متزوجة أم ال. كذلك، تم إدراج خدمات تنظيم األسرة 
)المباعدة بين الوالدات( باعتبارها أولوية في سياسة صحة 

المرأة. وحسب قاعدة البيانات الخاصة ببرنامج األمم المتحدة 
المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، ال 

تتطّلب االستفادة من خدمات منع الحمل موافقة الزوج أو 
الوالدين75. هذا وتقدم خدمات منع الحمل الطارئة ضمن خدمات 

برنامج المباعدة بين الوالدات في مؤسسات الرعاية الصحية 

6. الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
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الوطني للعاملين الصحيين. األولية، حيث تم تضمينها في الحاالت الطارئة ضمن دليل العمل 

جيم. اإلجهاض
أشارت المادة 36 من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب والمهن 
الطبية المساعدة الصادر بالمرسوم السلطاني 7675/2019 إلى 

جواز إجراء عملية اإلجهاض إذا كان استمرار الحمل خطر يهدد 
حياة األم أو يصيبها بمشقة مرضية بالغة ال تقدر على تحملها، 

وإذا ثبت تشوه الجنين تشوهًا خطيرًا غير قابل للعالج بناًء على 
تقرير لجنة طبية. ويعاقب قانون الجزاء الُعماني بالسجن على 

جرائم اإلجهاض على النحو التالي:
السجن مدة ال تقّل عن عشرة أيام وال تزيد على ثالثة 	 

أشهر إذا أجهضت المرأة نفسها اتقاًء للعار77.
السجن مدة ال تقّل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث 	 

سنوات لكّل من أقدم على إجهاض امرأة برضاها78.
السجن مدة ال تقّل عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس 	 

سنوات إذا كان الجاني أحد مزاولي المهن الطبية79.
السجن مدة ال تقّل عن ثالث سنوات وال تزيد على سبع 	 

سنوات لكّل من أجهض امرأة برضاها وأفضى اإلجهاض 
إلى وفاتها80.

السجن مدة ال تقّل عن خمس سنوات وال تزيد على عشر 	 
سنوات إذا وقع اإلجهاض من أحد مزاولي المهن الطبية 

برضا المرأة وأفضى إلى وفاتها81.
السجن مدة ال تقّل عن ثالث سنوات وال تزيد على خمس 	 

سنوات لكّل من أجهض امرأة عمدًا بدون رضاها82.

السجن لمدة ال تقّل عن خمس سنوات وال تزيد على سبع 	 
سنوات لكّل من أجهض امرأة عمدًا بدون رضاها إذا كان 

من مزاولي المهن الطبية83.

السجن مدة ال تقّل عن خمس سنوات وال تزيد على 	 
عشر سنوات إذا أفضى اإلجهاض بدون الرضا إلى                 

وفاة المرأة84.

السجن مدة ال تقّل عن سبع سنوات وال تزيد على خمس 	 
عشرة سنة إذا أفضى اإلجهاض إلى وفاة المرأة وكان 

الجاني أحد مزاولي المهن الطبية85. 

ويحّظر إجهاض الناجيات من االغتصاب ما لم تقّرر لجنة طبية 
خالف ذلك ألسباب الضرورة الطبية. وال يتناول أي قانون أو 

تشريع الوصول إلى خدمات الرعاية ما بعد اإلجهاض، على 
الرغم من أنها متاحة وفقًا للمبادئ التوجيهية إلدارة الحمل 

والوالدة في البلد، حيث تقدم خدمات ما بعد اإلجهاض سواء 
كان اإلجهاض قانونيًا أو غير قانوني. 

دال. التثقيف في مجال الصحة الجنسية
ال يوجب أي قانون إدماج التربية الجنسية الشاملة في المناهج 
الدراسية الوطنية. ويذكر التقرير الوطني بيجين+25 أن سلطنة 

ُعمان تطّبق برنامج صحة المراهقين الذي يهدف إلى التثقيف 
الجنسي86 والذي يتطرق إلى الصحة اإلنجابية. 

هاء. الكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية وتقديم المشورة 
يتضّمن قانون مكافحة األمراض المعدية أحكامًا عامة 

بشأن اإلجراءات الواجب اتباعها في التعامل مع األشخاص 
المتعايشين مع أمراض معدية، ومنها فيروس نقص المناعة 

البشرية/اإليدز، بحيث يتناول العالج فحص المرضى 
والمخالطين لهم87. وال يتطّرق القانون إلى جنس المرضى 

أو وضعهم العائلي أو ضرورة حصولهم على إذٍن من طرف 
ثالث. ويبّين الدليل اإلرشادي لعالج العدوى بفيروس 

نقص المناعة البشرية في ُعمان توّفر خدمات الفحص 
والمشورة للنساء المصابات بهذا الفيروس88. وتظهر قاعدة 
البيانات العائدة إلى برنامج األمم المتحدة المشترك المعني 

بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز، بما تحتويه من 
قوانين وسياسات، أنه ليس لزامًا على المراهقات أو النساء 

الحصول على إذٍن من طرف ثالث لالستفادة من الخدمات                                                            
ذات الصلة89.

واو. الميل الجنسي والقضايا ذات الصلة
يعاِقب قانون الجزاء بالسجن مدة ال تقّل عن سنة وال تزيد على 
ثالث سنوات كّل ذكر واقع ذكرًا برضاه90، ويعاَقب بالسجن مدة 
ال تقّل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات كّل من ارتكب 

مع شخص من نفس الجنس أفعااًل شهوانية91.

م المادة 266 من القانون اآلنف ذكره كّل تعبير غير  وتجرِّ
اعتيادي عن الهوية، فقد ورد في متنها أنه "يعاقب بالسجن مدة 

ال تقل عن شهر، وال تزيد على سنة، وبغرامة ال تقل عن )100( 
مائة ريال ُعماني، وال تزيد على )300( ثالثمائة ريال ُعماني، 
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أو بإحدى هاتين العقوبتين كل ذكر: ... تنكر في زي امرأة أو 
دخل متنكرًا مكانًا خاصًا بالنساء أو محظورًا دخوله آنذاك لغير 

النساء؛ ظهر علنًا بمظهر النساء في لباسه أو هيئته".

وال قوانين محّددة تحمي من جرائم الكراهية أو التمييز. 
وما من حماية قانونية لمغايري الهوية الجنسانية أو اعتراف  

قانوني بهم. 

وبموجب قانون مزاولة مهنة الطب البشري وطب األسنان، "ال 
يجوز لمزاول مهنة الطب، والمهن الطبية المساِعدة إجراء أي 
عمل يؤدي إلى تحويل الذكر إلى أنثى، أو العكس، مع اكتمال 

أعضاء الذكورة أو األنوثة. وتستثنى من ذلك الحاالت التي 
ل لهذا الغرض من ِقبل الوزير،  يصدر بها قرار من لجنة ُتشكَّ

مكونة من )3( ثالثة أطباء، على أن يكون أحدهم متخصصًا في 
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أمراض الغدد الصماء"92.

وال يحصل مغايرو الهوية الجنسانية على أي دعم قانوني لتصحيح سجالت األحوال المدنية الخاصة بهم ما لم يصدر تقرير طبي 
يثبت أن تغيير الجنس أو إعادة تحديده حصل ألسباب بيولوجية أو فسيولوجية أو طبية، وتصّدق عليه اللجنة الوطنية الُعمانية 

ألخالقيات البيولوجيا واللجنة القانونية برئاسة مساعد المفتي.
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المجال 1: األطر القانونية الرئيسية والحياة العامة
التعزيز

 هل صّدق البلد على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )اتفاقية سيداو(؟ وهل أبدى أي تحفظات
على تنفيذ بنود االتفاقية؟

لم يتم التصديق عليها. تم التصديق عليها مع تحفظات. تم التصديق عليها بدون تحفظات.

هل يشير الدستور إلى المساواة بين الجنسين وعدم التمييز ضد المرأة؟

ال تتناول أي مواد في الدستور مسألة 
المساواة بين الجنسين أو التمييز           

ضد المرأة.

يورد الدستور بعض اإلشارات الصريحة أو 
الضمنية إلى المساواة بين الجنسين  أو 
عدم التمييز ضد المرأة، لكنه ينّص  على 

حقوق محدودة أو غير متكافئة للمرأة.

تشير مواد في الدستور صراحًة إلى 
المساواة بين الجنسين أو عدم  

التمييز ضد المرأة.

 إذا كان القانون العرفي مصدرًا شرعيًا للقانون بموجب الدستور، فما هي صالحيته إذا كان ينتهك األحكام
الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو بعدم التمييز ضد المرأة؟

في حال وجود تعارض أو عدم اتساق 
بين القانون العرفي واألحكام 

الدستورية المتعلقة بالمساواة أو بعدم 
التمييز، يسمو القانون العرفي.

ال تتناول التشريعات أو السوابق 
القضائية مسألة صالحية القانون   

العرفي المتعارض مع األحكام  
الدستورية المتعلقة بالمساواة. 

في حال وجود تعارض أو عدم اتساق 
بين القانون العرفي واألحكام 

الدستورية المتعلقة بالمساواة أو 
بعدم التمييز، يسمو الدستور وُيعَلن 

بطالن القانون ذي الصلة.

القانون العرفي ليس مصدرًا من مصادر 
القانون بموجب الدستور.

 إذا كان قانون األحوال الشخصية مصدرًا قانونيًا يعتّد به بموجب الدستور، فما هي صالحيته إذا كان ينتهك األحكام
الدستورية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو بعدم التمييز ضد المرأة؟

في حال وجود تعارض أو عدم اتساق 
بين قانون األحوال الشخصية واألحكام 

الدستورية المتعلقة بالمساواة أو بعدم 
التمييز، يسمو قانون األحوال الشخصية.

ال تتناول التشريعات أو السوابق 
القضائية مسألة صالحية قانون األحوال 

الشخصية المتعارض مع األحكام 
الدستورية المتعلقة بالمساواة.

في حال وجود تعارض أو عدم اتساق 
بين قانون األحوال الشخصية واألحكام 

الدستورية المتعلقة بالمساواة أو   
بعدم التمييز، يسمو الدستور وُيعَلن 

بطالن القانون ذي الصلة.

قانون األحوال الشخصية ليس مصدرًا 
من مصادر القانون بموجب الدستور.

 هل تحّدد القوانين المحلية بوضوح والية واختصاص نظم العدالة غير الرسمية حيثما وجدت، من حيث إنفاذها 
القوانين الرسمية وغير الرسمية الواجب اتساقها مع المعايير الدولية، بما في ذلك عدم التمييز؟

يحّدد القانون والية نظم العدالة غير 
الرسمية واختصاصها.

يحّدد القانون والية نظم العدالة غير 
الرسمية واختصاصها.

يحّدد القانون بوضوح والية نظم 
العدالة غير الرسمية واختصاصها.
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من حيث إنفاذها القوانين الرسمية وغير 
الرسمية، بدون االعتراف بدور النظم غير 

الرسمية في تعزيز المعايير الدولية لحقوق 
اإلنسان وصونها، بما في ذلك المساواة 

وعدم التمييز؛ أو ال يحّدد القانون والية 
نظم العدالة غير الرسمية واختصاصها، بما 

في ذلك المساواة وعدم التمييز.

من حيث إنفاذها القوانين الرسمية 
وغير الرسمية، ويجّرم صراحًة التمييز           

ضد المرأة عمومًا، ولكّنه ال يفرق 
بين التمييز المباشر وغير المباشر              

وال يذكرهما.

من حيث إنفاذها القوانين
الرسمية وغير الرسمية، ويجّرم 

صراحًة التمييز  ضد المرأة، 
ويعترف بالتمييز المباشر وغير  

المباشر ويحّظرهما.

ال يحدد القانون والية ُنظم العدالة غير 
الرسمية واختصاصها.

هل من قانون مناهض للتمييز يحّظر التمييز المباشر وغير المباشر ضد المرأة؟

ليس هناك قانون يحّظر أي شكل من 
أشكال التمييز ضد المرأة.

هناك قانون عام يحّظر التمييز، ولكنه    
ال يفرق بين التمييز المباشر وغير 

المباشر وال يأتي على ذكرهما.

هناك قانون يجّرم صراحًة التمييز ضد 
المرأة، ويعترف بالتمييز المباشر وغير 

المباشر ويحّظرهما.

 هل تتمتع النساء والرجال بحقوق متساوية في تولي المناصب العامة والسياسية وفي الوصول إليها )في
السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية(؟

هناك أحكام قانونية تمنع صراحًة المرأة 
من التمتع بحقوق متساوية في تولي 

المناصب العامة والسياسية ومن 
إمكانية الوصول إليها.

ليس هناك أحكام تحّظر على المرأة 
تولي المناصب العامة والسياسية،  

ولكن ليس هناك تأكيد إيجابي على   
هذا الحق.

هناك نّص صريح يؤكد على المساواة 
بين المرأة والرجل في تولي             

المناصب العامة والسياسية ويمنع 
التمييز في هذا الشأن.

ص للمرأة حصص )مقاعد مخصصة( في مقاعد البرلمان الوطني؟ هل تخصَّ

ليس هناك أحكام قانونية بشأن حصص 
المرأة في مقاعد البرلمان الوطني.

هناك أنظمة مشّرعة و/أو دستورية 
إلزامية تخّصص حصصًا للمرأة في   

مقاعد البرلمان الوطني ال تفي بالحد 
األدنى من المعيار الدولي الموصى به، 
أال وهو 30 في المائة من المقاعد، أو 
اعتمدت الدولة نظام الحصص الطوعي.

هناك أنظمة مشّرعة و/أو دستورية 
إلزامية تخّصص حصصًا للمرأة في    
مقاعد البرلمان الوطني تفي بالحد 

األدنى من المعيار الدولي الموصى    
به، أال وهو 30 في المائة من    

المقاعد، أو تتجاوزه.

هل من قانون يحظر صراحًة العنف ضد المرأة في السياسة واالنتخابات؟

ليس هناك قانون يجّرم أي نوع من 
أنواع العنف ضد المرأة في السياسة            

أو االنتخابات.

هناك قانون يجّرم صراحًة العنف في 
السياسة و/أو االنتخابات بدون اإلشارة 

الصريحة إلى العنف ضد المرأة.

هناك قانون يجّرم صراحًة العنف ضد 
المرأة في السياسة و/أو االنتخابات.

اإلنفاذ والرصد

هل المعونة القانونية مكفولة في المسائل الجنائية؟

ليس هناك أحكام تكفل المعونة 
القانونية.

هناك أحكام مبهمة، لكن ليس        
هناك إشارة صريحة إلى تقديم    

المعونة القانونية.

هناك أحكام في الدستور/قوانين أخرى 
تكفل الحق في المعونة القانونية وفي 
تقديمها )بما في ذلك على سبيل      

المثال ال الحصر التمثيل القانوني، 
والمساعدة المالية، والمشورة القانونية( 

في المسائل الجنائية.
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هل المعونة القانونية مكفولة في المسائل المدنية/األسرية؟

ليس هناك أحكام تنّص على كفالة 
المعونة القانونية.

هناك أحكام مبهمة، لكن ليس    
هناك إشارة صريحة إلى تقديم    

المعونة القانونية.

هناك أحكام في الدستور/قوانين    
أخرى تكفل الحق في المعونة القانونية 

وفي تقديمها )بما في ذلك على  
سبيل المثال ال الحصر التمثيل  القانوني، 
والمساعدة المالية، والمشورة القانونية( 

في المسائل المدنية/األسرية.

 هل يتعّين على المرأة الحصول على إذن من السلطات القضائية أو اإلدارية، ومن زوجها وغيره من أفراد األسرة،
قبل الشروع في اإلجراءات القانونية في المسائل المدنية؟

ُيطلب من المرأة الحصول على إذن من 
السلطات القضائية أو اإلدارية، ومن 
زوجها وغيره من أفراد األسرة، قبل 

الشروع في اإلجراءات القانونية في 
كافة المسائل المدنية.

ُيطلب من المرأة الحصول على إذن     
من السلطات القضائية أو اإلدارية،    
ومن زوجها وغيره من أفراد األسرة،   
قبل الشروع في اإلجراءات القانونية  

في بعض المسائل المدنية.

ال ُيطلب من المرأة الحصول على       
إذن من السلطات القضائية أو اإلدارية، 

ومن زوجها وغيره من أفراد األسرة،   
قبل الشروع في اإلجراءات القانونية  

في المسائل المدنية.

هل لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه أمام المحكمة أسوًة بشهادة الرجل؟

ليس لشهادة المرأة الوزن الثبوتي 
نفسه أمام المحكمة خالفًا لشهادة 

الرجل في معظم الحاالت.

لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه 
أمام المحكمة أسوًة بشهادة الرجل 

في معظم الحاالت، لكن ال تزال
هناك استثناءات كبيرة.

لشهادة المرأة الوزن الثبوتي نفسه 
أمام المحكمة أسوًة بشهادة الرجل 

في جميع المحاكم )بما في ذلك على 
سبيل المثال ال الحصر محاكم األحوال 
الشخصية، والمحاكم الدينية والمدنية 

والجنائية ومحاكم األسرة(.

هل هناك قوانين تشترط صراحًة إنتاج و/أو نشر اإلحصاءات المصّنفة حسب نوع الجنس؟

ليس هناك تشريع يشير إلى اإلحصاءات 
المصّنفة حسب نوع الجنس.

تذكر القوانين العامة لإلحصاءات    
بوضوح نوع الجنس بوصفه مجااًل     

يتعين مسحه، غير أنها ال تلزم بإنتاج      
و/أو نشر هذه اإلحصاءات أو توجبه.

ينّص القانون صراحًة على إنتاج ونشر 
اإلحصاءات المصّنفة حسب نوع الجنس.

 هل يتعّين على المرأة الحصول على إذن من السلطات القضائية أو اإلدارية، ومن زوجها وغيره من أفراد األسرة، قبل الشروع
في اإلجراءات القانونية في المسائل الشخصية/األسرية؟

ُيطلب من المرأة الحصول على إذن من 
السلطات القضائية أو اإلدارية، ومن 
زوجها وغيره من أفراد األسرة، قبل 

الشروع في اإلجراءات قانونية في كافة 
المسائل الشخصية/األسرية.

ُيطلب من المرأة الحصول على إذن      
من السلطات القضائية أو اإلدارية،    
ومن زوجها وغيره من أفراد األسرة،   
قبل الشروع في اإلجراءات القانونية  

في بعض المسائل الشخصية/األسرية.

ال ُيطلب من المرأة الحصول على إذن  
من السلطات القضائية أو اإلدارية،    
ومن زوجها وغيره من أفراد األسرة،   
قبل الشروع في اإلجراءات القانونية  

في المسائل الشخصية/األسرية.

 هل هناك حوافز إلدراج النساء في قوائم المرشحين لالنتخابات البرلمانية الوطنية، أو حصص إلزامية بحيث تفرض عقوبات في
حال عدم االمتثال؟

ليس هناك تشريع يلزم األحزاب 
بتخصيص حصص إلزامية إلدراج النساء 

في قوائم المرشحين لالنتخابات 
البرلمانية الوطنية، وال ينّص أي تشريع 

على حوافز لألحزاب للقيام بذلك.

هناك حصص إلزامية إلدراج النساء     
في قوائم المرشحين لالنتخابات 

البرلمانية الوطنية، لكن ليس هناك 
عقوبات في حال عدم االمتثال.

هناك حصص إلزامية للنساء في 
قوائم المرشحين لالنتخابات البرلمانية 

الوطنية بحيث تفرض عقوبات في حال 
عدم   االمتثال أو هناك حوافز لألحزاب 

إلدراج النساء في قوائم المرشحين.
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المجال 2: مناهضة العنف ضد المرأة
التعزيز

هل هناك تشريع متعلق بالعنف األسري يشمل كافة أشكال العنف البدني؟

ليس هناك قانون متعلق بالعنف األسري. هناك قانون متعلق بالعنف األسري، 
ولكن تعريفه غامض/غير واضح؛ وال 

يشمل كافة أشكال العنف البدني       
و/أو ال يتيح للمرأة الحصول على         

تدابير الحماية.

هناك قانون متعلق بالعنف األسري   
يشمل تعريفه كافة أشكال العنف 

البدني. وييّسر القانون حصول المرأة  
على تدابير الحماية، بما في ذلك أوامر 

الحماية وخدمات الدعم.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف األسري يشمل كافة أشكال العنف الجنسي؟

ليس هناك قانون متعلق بالعنف األسري. هناك قانون متعلق بالعنف األسري، 
ولكن تعريفه غامض/غير واضح؛ وال 

يشمل العنف الجنسي؛ و/أو ال ييّسر 
حصول المرأة على تدابير الحماية.

هناك قانون متعلق بالعنف األسري 
يشمل تعريفه كافة أشكال العنف 

الجنسي. وييّسر القانون حصول     
المرأة على تدابير الحماية، بما في     

ذلك أوامر الحماية وخدمات الدعم.

هل هناك تشريع متعلق بالعنف األسري يشمل كافة أشكال العنف النفسي/العاطفي؟

ليس هناك قانون متعلق بالعنف األسري. هناك قانون متعلق بالعنف األسري، 
ولكن تعريفه غامض/غير واضح؛ وال 
يشمل العنف النفسي/العاطفي، 

وال يجّرم العنف األسري و/أو ال يمّكن   
المرأة من الحصول على تدابير الحماية.

هناك قانون متعلق بالعنف األسري   
يشمل تعريفه كافة أشكال العنف  

النفسي/العاطفي. وييّسر القانون    
حصول المرأة على تدابير الحماية، بما      

في ذلك أوامر الحماية وخدمات الدعم.

هل هناك تشريع بشأن العنف األسري يشمل كافة أشكال العنف المالي/االقتصادي؟

ليس هناك قانون متعلق بالعنف األسري. هناك قانون متعلق بالعنف األسري، 
ولكن تعريفه غامض/غير واضح؛ وال 
يشمل كافة أشكال العنف المالي/

االقتصادي، و/أو ال يتيح للمرأة الحصول 
على تدابير الحماية.

هناك قانون بشأن العنف األسري      
يشمل تعريفه كافة أشكال العنف     

المالي/االقتصادي. وييّسر القانون 
حصول المرأة على تدابير الحماية، بما في 

ذلك أوامر الحماية وخدمات الدعم.  

ف التحرش الجنسي في أي تشريع؟ هل ُيعرَّ

هناك حد أدنى من الحماية أو ال حماية 
على اإلطالق من التحرش الجنسي في 

القانون الجنائي أو قانون العمل.

التحرش الجنسي غير معّرف في التشريعات، 
غير أنه ترد في القانون الجنائي أو قانون 

العمل عقوبات قد توفر بعض الحماية.

التحرش الجنسي معّرف في التشريعات 
ويحّظره القانون الجنائي أو قانون العمل.

هل تجّرم القوانين فعل االغتصاب على أساس عدم الرضا، بدون اشتراط إثبات استعمال القوة البدنية أو اإليالج؟

 يشترط القانون في تعريفه جريمة 
االغتصاب  إثبات استعمال القوة البدنية أو 
اإليالج أو يصفها بجريمة "شرف" أو جريمة 

ضد األسرة. وليس هناك إشارة صريحة إلى 
عدم الرضا باعتباره عنصرًا من عناصر الجريمة.

يستند القانون في تعريفه جريمة 
االغتصاب  إلى عدم الرضا ويشترط إثبات 

استعمال القوة البدنية أو اإليالج.

يستند القانون في تعريفه جريمة 
االغتصاب إلى عدم الرضا وال يشترط 

إثبات استعمال القوة البدنية أو اإليالج.
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هل يتضمن القانون تبرئة الجاني إذا تزوج ضحيته؟
يتضمن القانون الجنائي نصًا يبّرئ مرتكب 
االغتصاب أو االختطاف أو جرائم أخرى إذا 

تزوج الضحية.

يبّرأ الجاني إذا تزوج الضحية في ظروف 
محدودة، مثاًل نتيجة إنفاذ القانون   

العرفي أو وجود ثغرات في القوانين 
الجنائية تسمح بالتبرئة عندما تكون  

الضحية فتاة دون السن المقررة قانونًا.

ال يتضمن القانون الجنائي نصًا يبّرئ 
مرتكب االغتصاب أو االختطاف أو      

جرائم أخرى إذا تزوج الضحية.

هل يجّرم القانون االغتصاب الزوجي؟

يفّسر النظام القانوني التعريف القانوني 
لالغتصاب الوارد في القانون الجنائي/

الشريعة اإلسالمية باعتبار أنه يستبعد 
االغتصاب الزوجي.

ُيحاكم االغتصاب الزوجي أحيانًا بموجب 
القانون الذي يرعى جريمة االغتصاب       

أو غيره من القوانين.

يتناول القانون الجنائي صراحًة      
االغتصاب الزوجي وُيجّرمه.

هل يجّرم القانون فعل الزنا؟

يجّرم القانون فعل الزنا. ال يجّرم القانون الجنائي فعل الزنا، لكن 
تطّبق العقوبات المنصوص عليها في 

الشريعة اإلسالمية.

ال يجّرم القانون فعل الزنا.

هل يجيز القانون الظروف المخففة في جرائم قتل اإلناث؟

هناك نّص يجيز تخفيف العقوبة في   
جرائم قتل اإلناث، بما فيها ما يسمى 

جرائم "الشرف".

ألغي بعض األحكام التي تسمح بتخفيف 
العقوبة في جرائم قتل اإلناث، ولكن     

ال تزال هناك ثغرات.

ليس هناك نّص يجيز تخفيف العقوبة   
في جرائم قتل اإلناث، بما فيها ما 

يسمى جرائم "الشرف".

هل تتاح أوامر حماية جنائية ومدنية  لضحايا العنف تتأتى عن انتهاكها عواقب قانونية )يعتبر انتهاكها جريمة(؟

ليس هناك أحكام إلنفاذ أوامر الحماية،   
أو إذا كانت هناك أوامر حماية فهي تؤدي 

إلى احتجاز الضحايا/الناجيات.

ترد في القانون بوضوح األحكام    نوع واحد فقط من أوامر الحماية ممكن.
القانونية ألوامر الحماية المدنية والجنائية 
التي تتأتى عن انتهاكها عواقب قانونية.

هل هناك أحكام شاملة )عقابية وحمائية ووقائية( بشأن االتجار بالبشر في أي قانون؟

ينــّص القانــون الجنائــي على حد أدنى من 
جرائم االتجار بالبشــر أو ال ينّص على أي 

جرائم في هذا الشــأن.

م بعض األشــكال المتمايزة لالتجار،  ُتجــرَّ
مثل االتجار بالبشــر ألغراض االســتغالل 
الجنســي، ولكــن ال يلــزم القانون باتخاذ 

تدابيــر حمائية ووقائية.

هنــاك قوانيــن شــاملة لمكافحــة     
االتجــار بالبشــر تنــّص علــى تدابير   

عقابيــة وحمائيــة ووقائيــة.

هل يجّرم القانون تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث في حال ممارسته؟

ليس هناك حاالت موثقة. وليس      
هناك أي حظر قانوني.

تشــويه/بتر األعضاء التناســلية لإلناث    
فعــٌل تنّظمــه اللوائــح ولكنها ال تجّرمه. 

وُيمارس فعل تشــويه/بتر األعضاء 
التناســلية لإلنــاث وهو غير محظور.

م تشــويه/بتر األعضــاء  ــر أو يجــرَّ يحظَّ
التناســلية لإلنــاث.

م االشتغال بالجنس والبغاء؟ هل يجرَّ

 تجّرم قوانين مكافحة البغاء األشخاص 
الذين يبيعون الجنس/يشتغلون بالجنس.

يجّرم االشتغال بالجنس، رهنًا    
باستثناءات تجيزه في بعض المجاالت 

الخاضعة لإلشراف التنظيمي.

ال يجــّرم األشــخاص الذيــن يبيعــون 
الجنــس/ يشــتغلون بالجنــس.
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هل يجّرم القانون العالقات الجنسية بالتراضي بين شخصين من جنس واحد؟

يجّرم القانون العالقات الجنسية المثلية.  هناك تفسيرات قضائية متضاربة   
للقانون الجنائي فيما يتعلق بالعالقات 

الجنسية المثلية. وتطّبق الشرطة 
القوانين الجنائية )مثل الفجور، والفحش، 

والسلوك غير األخالقي( فيما يتعلق بهذه 
العالقات أو بالتعبير عن الميل الجنسي.

ال يجّرم القانون العالقات الجنسية 
المثلية بالتراضي بين البالغين. وال تطّبق 

الشرطة القوانين الجنائية )مثل الفجور، 
والفحش، والسلوك غير األخالقي( فيما 

يتعلق بهذه العالقات  أو بالتعبير عن 
الميل الجنسي.

لم يتناول التقييم القطري هذا   ال يتطرق القانون إلى هذه المســألة.
الموضوع.

هل هناك نّص في القانون يجّرم العنف في الفضاء اإللكتروني ضد النساء والفتيات؟

ليس هناك أي أحكام في القانون تجّرم 
العنف في الفضاء اإللكتروني ضد   

النساء والفتيات.

ليس هناك في القانون أي أحكام تتناول 
على وجه التحديد العنف في الفضاء 

اإللكتروني ضد النساء والفتيات، لكن 
هناك أحكام يمكن تطبيقها على كّل من 

الرجال والنساء و/أو على العنف على 
شبكة اإلنترنت وخارجها.

هناك أحكام في القانون تجّرم 
العنف في الفضاء اإللكتروني ضد                 

النساء والفتيات.

اإلنفاذ والرصد

 هل رصدت الهيئات الحكومية تعهدات في الميزانية لتنفيذ التشريعات المناهضة للعنف ضد النساء والفتيات عبر
إلزام الحكومة بتوفير ميزانية أو تخصيص األموال بغية تنفيذ البرامج أو األنشطة ذات الصلة؟

ليس هناك تعهدات في الميزانية إلنفاذ 
التشريعات ذات الصلة بمناهضة العنف 

ضد النساء والفتيات.

هناك تعهدات في الميزانية، لكنها  
غير ملزمة وال تفرض أي التزام                 

على الحكومة.

تقدم الهيئات الحكومية تعهدات ملزمة 
في الميزانية لتنفيذ التشريعات المناهضة 

للعنف ضد النساء والفتيات عبر إتاحة 
التمويل للبرامج واألنشطة ذات الصلة.

 هل وِضعت خطة عمل أو سياسة وطنية من أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات تشرف عليها آلية وطنية 
مكّلفة رصد التنفيذ واستعراضه؟

ليس هناك خطة عمل أو سياسة وطنية. وِضعت خطة عمل/سياسة وطنية من  
أجل التصدي للعنف ضد النساء والفتيات، 

لكن ليس هناك آلية للرصد والتنفيذ.

وِضعت خطة عمل/سياسة وطنية 
من أجل التصدي للعنف ضد النساء   

والفتيات  تشرف عليها آلية وطنية 
مكّلفة رصد التنفيذ واستعراضه.

المجال 3: العمل والمنافع االقتصادية
التعزيز

هل يفرض القانون عدم التمييز ضد المرأة في العمل؟

ر التمييز ضد المرأة في العمل.  ال يتضمن قانون العمل حكمًا محّددًا  ال يحظَّ
يحّظر التمييز ضد المرأة، غير أن أحكامًا 

عامة أخرى قد تجّرمه.

هناك أحكام محّددة في قانون العمل 
تحّظر صراحًة التمييز ضد المرأة/تنّص 

على عدم التمييز ضدها.
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هل يفرض القانون المساواة في األجر عن العمل نفسه الذي يؤديه الرجل؟ 
ال يمنح قانون العمل المرأة الحق في 

أجر متساٍو عن العمل نفسه الذي         
يؤديه الرجل.

يمنح قانون العمل المرأة الحق في  
أجر متساٍو عن العمل نفسه الذي                     

يؤديه الرجل.

هل يفرض القانون األجر المتساوي في العمل ذي القيمة المتساوية؟
ال يمنح قانون العمل المرأة الحق في 

األجر المتساوي في العمل ذي القيمة 
المتساوية خالفًا للرجل.

يمنح القانون المرأة والرجل األجر 
المتساوي في العمل ذي القيمة 

المتساوية، غير أن الغموض يلف      
عناصر األجر األخرى، بما في ذلك             

البدالت على سبيل المثال ال الحصر.

يمنح قانون العمل المرأة الحق في 
األجر المتساوي في العمل ذي القيمة 

المتساوية أسوًة بالرجل.

هل يجيز القانون للمرأة أداء الوظائف نفسها التي يؤديها الرجل؟
هناك قيود قانونية على المرأة بشأن 

العمل الشاق أو في مهن محّددة.
ليس هناك قيود قانونية على        

المرأة بشأن العمل الشاق أو في     
مهن محّددة.

هنــاك قانــون يؤكــد حق المرأة 
فــي أداء الوظائــف نفســها التــي               

يؤديهــا الرجل.

هل يجيز القانون للمرأة العمل خالل ساعات الليل أسوًة بالرجل؟
هناك قيود قانونية على المرأة بشأن 

العمل خالل ساعات الليل.
ليس هناك قيود قانونية على المرأة 

بشأن العمل خالل ساعات الليل.
هنــاك قانــون يؤكــد حق المرأة 

فــي العمــل خــالل ســاعات الليل           
أســوًة بالرجل.

هل يحّظر القانون الفصل في أثناء فترة الحمل وإجازة األمومة؟

ال يحّظر القانون فصل النساء بسبب 
الحمل وإجازة الوضع.

بالرغم من أن قانون العمل ال يتضمن 
حظرًا محّددًا بشأن فصل النساء بسبب 
الحمل، فإن هذا السلوك قد يكون      

غير قانوني بموجب أحكام أخرى،       
مثل التمييز غير القانوني.

يحّظر قانون العمل على أصحاب 
العمل فصل النساء بسبب الحمل 

وإجازة الوضع.

هل ينّص القانون على إجازة وضع ترقى إلى المعيار الذي حّددته منظمة العمل الدولية بأربعة عشر أسبوعًا؟
 ليس للمرأة الحق القانوني في إجازة 

وضع مدفوعة األجر.
للمرأة الحق القانوني في إجازة وضع 
مدفوعة األجر لفترة أقل من المعيار 

الذي حّددته منظمة العمل الدولية           
بأربعة  عشر أسبوعًا.

للمرأة الحق القانوني في إجازة   
وضع مدفوعة األجر وفقًا للمعيار الذي 

حّددته منظمة العمل الدولية بأربعة 
عشر أسبوعًا أو لفترة أطول.

هل ينّص القانون على إجازة أبوة مدفوعة األجر؟
 ليس لآلباء الحق القانوني في إجازة أبوة 

مدفوعة األجر.
ينّص القانون على إجازة أبوة رمزية 

مدفوعة األجر.
ينّص القانون على إجازة أبوة              

مدفوعة األجر.

هل يمكن للمرأة أن تبرم عقدًا أسوًة بالرجل؟

يفرض القانون شروطًا على حق المرأة 
في التعاقد.

ليس هناك قيود قانونية ُتفرض على حق 
المرأة في إبرام العقود، غير أن هناك بعض 

األحكام العامة األخرى المتعلقة بحقوق 
المرأة التي تتعارض مع حقها في التعاقد.

ينّص القانون على حقوق متساوية         
في التعاقد.
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هل يجيز القانون للمرأة تسجيل األعمال التجارية أسوًة بالرجل؟

هناك قيود قانونية على تسجيل    
المرأة األعمال التجارية.

ليس هناك قيود قانونية على      
تسجيل المرأة األعمال التجارية.

ليس هناك قيود قانونية على  تسجيل 
المرأة األعمال التجارية، ويعاد تأكيد 

حقها في ذلك ضمن أطر سياساتية أو 
استراتيجية أخرى.

هل تتناول التشريعات التحرش الجنسي في مكان العمل؟

ال تتناول أي تدابير تشريعية التحرش 
الجنسي في مكان العمل.

ال يتضّمن قانون العمل حكمًا           
محّددًا  يحّظر التحرش الجنسي في   

مكان  العمل، غير أن أحكامًا عامة أخرى   
قد تجّرم هذا الفعل.

هناك أحكام محّددة في قانون العمل 
تحّظر صراحًة التحرش الجنسي في   

مكان العمل.

هل هناك أحكام تجيز الدعاوى/سبل االنتصاف المدنية فيما يتعلق بالتحرش الجنسي في مكان العمل؟

ليس هناك أحكام بشأن الدعاوى/
سبل االنتصاف المدنية في حاالت 

التحرش الجنسي في مكان العمل وال 
لمعاقبة فصل صاحب العمل العامَل              

بدافع االنتقام.

هناك أحكام بشأن الدعاوى/سبل 
االنتصاف المدنية في حاالت التحرش 
الجنسي في مكان العمل، لكن ليس 

هناك أحكام لمعاقبة فصل صاحب  
العمل العامَل بدافع االنتقام.

هناك أحكام بشأن الدعاوى/سبل 
االنتصاف المدنية في حاالت التحرش 
الجنسي في مكان العمل، فضاًل عن 

أحكام لمعاقبة فصل صاحب العمل 
العامَل بدافع االنتقام.

 هل تمّيز القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل والخدمة المدنية )قوانين العمل، وقوانين التقاعد المدني، وغيرها
من القوانين( بين الرجل والمرأة من حيث سن التقاعد؟

ينّص التشريع الوطني على سن تقاعد 
دنيا للعامالت.

ينّص التشريع الوطني على سن   
التقاعد ذاتها للعمال والعامالت، ويمنح 

النساء حصرًا خيار التقاعد المبكر.

ينــّص التشــريع الوطنــي على ســن 
التقاعــد ذاتهــا للعمــال والعامــالت.

 هل تضمن القوانين الوطنية المتعلقة بالعمل والخدمة المدنية حقوقًا متساوية للرجال والنساء في منح أزواجهم
معاشاتهم التقاعدية؟

تجيز التشريعات الوطنية المتعلقة 
بالعمل والخدمة المدنية للرجل حصرًا منح 

زوجته معاشه التقاعدي.

تنّص التشريعات الوطنية المتعلقة   
بالعمل والخدمة المدنية على حق المرأة 

في منح زوجها معاشها التقاعدي لكن في 
ظروف معينة )مثاًل كون الزوج ذا إعاقة(.

تنّص التشريعات الوطنية المتعلقة 
بالعمل والخدمة المدنية على المساواة 

بين الجنسين في حق منح األزواج 
المعاشات التقاعدية.

هل يؤّمن قانون العمل الحماية للعمال المنزليين؟

ال يتمتع العمال المنزليون بأي 
حقوق قانونية في الحماية من           

االستغالل واالعتداء.

للعمال المنزليين بعض الحقوق   
القانونية في الحماية من االستغالل 

واالعتداء، ولكنهم ال يتمتعون      
بالحماية العمالية ذاتها التي يتمتع 

بها العمال اآلخرون في االستخدام   
النظامي أو بحماية مماثلة.

يشــمل قانــون العمــل العمال  
المنزلييــن فــي مندرجاتــه ويكفــل                    

لهــم قــدرًا كبيــرًا مــن الحماية     
القانونيــة مــن االســتغالل واالعتداء.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في حيازة الممتلكات واستعمالها والتصرف فيها؟

ليس للمرأة أي حقوق أو حقوق دنيا   
في التملك.

هناك نظام تشريعي للملكية يمنح 
المرأة بعض الحقوق، بيد أن أوجه عدم 

مساواة كبيرة ال تزال قائمة.

هناك نظام تشريعي للملكية يؤكد 
المساواة بين الرجل والمرأة في حق حيازة 

الممتلكات  واستعمالها والتصرف فيها.
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اإلنفاذ والرصد

هل هناك هيئة رسمية يمكنها تلقي الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة في العمل؟

ليس هناك هيئة رسمية يمكنها تلقي 
الشكاوى المتعلقة بالتمييز ضد المرأة 

في العمل.

هناك هيئة رسمية عامة، مثل أمين 
المظالم، لتلقي الشكاوى المتعلقة 

بالتمييز ضد المرأة في العمل.

هنــاك هيئة رســمية متخّصصة، مثل  
أميــن المظالم، لتلقي الشــكاوى 

المتعلقــة بالتمييــز ضد المرأة             
في العمل.

هل تتيح الدولة دور رعاية األطفال أو تدعمها؟

ليس هناك رعاية أطفال تتيحها أو تدعمها 
الدولة في القطاعين العام والخاص.

هناك أحكام تفرض توفير رعاية األطفال، 
غير أنها ليست خدمة شاملة ومتسقة 

في القطاعين العام والخاص.

تؤمن الدولة رعاية األطفال في القطاع 
العام، وهناك أحكام تفرض توفير رعاية 
األطفال المدعومة في القطاع الخاص.

المجال 4: الزواج واألسرة
التعزيز

هل سن الثامنة عشرة هي الحد األدنى للزواج، بدون استثناءات قانونية، بالنسبة إلى النساء والرجال؟

السن القانونية لزواج الفتيات هي دون 
الثامنة عشرة أو ال يوجد حد أدنى لسن 

الزواج. وال يحظر الزواج المبكر.

السن القانونية الدنيا لزواج الفتيات   
هي 18 سنة. وُيسمح بالزواج في سن 
أصغر رهنًا بالسلطة التقديرية القانونية.

الحد األدنى لسن الزواج هو 
18 سنة للنساء والرجال، بدون                  

استثناءات قانونية.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الزواج )أي الموافقة( والشروع في الطالق؟

 ال تتمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق 
الرجل في بعض جوانب الزواج والطالق 

أو معظمها.

تتمتع المرأة بحقوق مساوية         
لحقوق الرجل في بعض جوانب       

الزواج والطالق، بيد أن أوجه عدم 
مساواة قانونية كبيرة ال تزال قائمة.

تتمتع المرأة بحقوق مساوية              
لحقوق الرجل في الزواج والشروع     

في الطالق.

هل يحّظر القانون تعّدد الزوجات؟

ُيسمح بتعّدد الزوجات من دون       
شروط صارمة.

ُيسمح بتعّدد الزوجات وفقًا لشروط 
صارمة ويستلزم موافقة المحكمة.

 يحّظر القانون تعّدد الزوجات.

هل يمنح القانون النساء والرجال حقوقًا متساوية في حضانة أطفالهم؟

ليس للمرأة أي حقوق أو حقوق دنيا في 
حضانة األطفال، ومراعاة مصلحة الطفل 

الفضلى ليست شرطًا قانونيًا.

للمرأة الحق في حضانة األطفال       
د هذا  حتى سن معينة، ولكن يقيَّ

الحق في بعض الحاالت، مثل                      
فقدانها الحضانة إذا تزوجت مجددًا.

للنساء والرجال حقوق متساوية          
في حضانة األطفال، بما في 

ذلك بعد الطالق. ومراعاة مصلحة                
الطفل الفضلى هي شرط قانوني.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الوالية القانونية على األطفال في أثناء الزواج وبعده؟

ال تتمتع المرأة بأي حق في الوالية    
على األطفال.

تتمتع المرأة بالحد األدنى من حقوق 
الوالية على األطفال.

للمرأة والرجل حقوق متساوية 
في الوالية على األطفال، بما في          

ذلك  بعد الطالق.
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هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في االعتراف بهما بوصفهما ربة/رب األسرة؟

ليس للمرأة والرجل حقوق متساوية في 
االعتراف بهما بوصفهما ربة/رب األسرة.

هناك أحكام قانونية عامة تضمن 
المساواة في االعتراف بهما      

بوصفهما ربة/رب األسرة، ما عدا        
في ظروف معينة.

للمرأة والرجل حقوق متســاوية         
فــي االعتــراف بهما بوصفهما                  

ربة/رب األسرة.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار مكان اإلقامة؟

ليس للمرأة والرجل حقوق متساوية في 
األهلية القانونية، بما في ذلك اختيار 

مكان اإلقامة والسكن.

هناك أحكام قانونية عامة تضمن 
المساواة في األهلية القانونية بين 
المرأة والرجل، بما في ذلك اختيار    
مكان اإلقامة والسكن، ولكن في  

ظروف معينة فحسب.

للمرأة والرجل حقوق متســاوية في 
األهليــة القانونيــة، بمــا في ذلك اختيار 

مكان اإلقامة والســكن.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في اختيار المهنة؟

ال تتمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق 
الرجل في اختيار المهنة.

للمرأة بعض الحقوق في اختيار المهنة، 
ولكن في ظروف معينة فحسب.

 تتمتــع المــرأة والرجل بحقوق     
متســاوية فــي اختيــار المهنة، بدون أي 

قيــود علــى أنــواع العمل الذي يمكن 
للمرأة أن تمارســه.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الحصول على بطاقة هوية؟

ال تتمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق 
الرجل في الحصول على بطاقة هوية.

تمنــح التشــريعات ذات الصلة المرأة 
حقوقًا مســاوية لحقوق الرجل في 

الحصــول علــى بطاقة هوية.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في طلب الحصول على جواز سفر؟

ال تتمتع المرأة بحقوق مساوية 
لحقوق الرجل في طلب الحصول على           

جواز سفر.

تمنــح التشــريعات ذات الصلة المرأة 
حقوقًا مســاوية لحقوق الرجل في 

طلب الحصول على جواز الســفر.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في منح جنسيتها ألوالدها؟

ال تتمتع المرأة بالحقوق نفسها خالفًا 
للرجل في منح جنسيتها ألوالدها.

تتمتع المرأة بالحقوق نفسها أسوًة 
بالرجل في منح جنسيتها ألوالدها 

بموجب األحكام الدستورية، وهناك 
تشريع ذو صلة قيد النظر؛ ويحصل 

األطفال على بعض حقوق اإلقامة      
من أمهاتهم.

تتمتع المرأة بالحقوق نفســها أســوًة 
بالرجــل في منح جنســيتها ألوالدها.

هل للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في منح جنسيتها لزوجها األجنبي؟

ال تتمتع المرأة بالحقوق نفسها خالفًا 
للرجل في منح جنسيتها لزوجها األجنبي.

تتمتع المرأة بالحقوق نفسها أسوًة  
بالرجل في منح جنسيتها لزوجها األجنبي.
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             هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في حيازة الملكية الزوجية واستعمالها والتصرف فيها، بما في ذلك
بعد الطالق؟

ليس للمرأة أي حقوق أو حقوق دنيا 
في الملكية الزوجية، بما في ذلك            

بعد الطالق.

هناك نظام تشريعي للملكية الزوجية 
يمنح المرأة بعض الحقوق، بيد أن أوجه 

عدم مساواة كبيرة ال تزال قائمة.

هناك نظام تشريعي للملكية الزوجية 
يؤكد المساواة بين الرجل والمرأة 

في  حق حيازة الممتلكات واستعمالها 
والتصرف فيها، بما في ذلك بعد الطالق.

هل للمرأة والرجل حقوق متساوية في الميراث، حيثما ينّص القانون على تلك الحقوق؟

ال توجد أي إشارة قانونية إلى حقوق 
متساوية في الميراث.

يرد ذكر الحقوق المتساوية في    
الميراث باعتبارها مبدأ في الدستور 

أو القانون األساسي، ولكن القوانين 
ق في الممارسة  العرفية هي التي تطبَّ

العملية عندما ال يترك المتوفى وصية.

ينّص القانون صراحًة على حق المرأة    
في حصة متساوية في الميراث عندما   

ال يترك المتوفى وصية.

الحق في الميراث غير منصوص عليه  
في القانون. 

اإلنفاذ والرصد

هل الزواج دون السن القانونية باطل أو قابل لإلبطال؟

الزواج دون السن القانونية ليس باطاًل  
أو قاباًل لإلبطال.

هناك قانون ينّص على أن الزواج دون 
السن القانونية قابل لإلبطال. غير أن 

معايير القدرة أو الصالحية على إبطال 
الزواج غير محددة وتظل خاضعة لتقدير 

قضائي فضفاض.

هناك قانون ينّص على أن الزواج دون 
السن القانونية الدنيا باطل.

 هل هناك محاكم مدنية متخّصصة أو إجراءات قضائية مدنية في مسائل قانون األسرة تكفل المساواة في
الحقوق بين الرجل والمرأة؟

ليس هناك محاكم مدنية متخّصصة 
أو إجراءات قضائية مدنية وال 

ضمانة للمساواة في الحقوق بين              
الرجل والمرأة.

هناك محاكم مدنية متخّصصة أو  إجراءات 
قضائية مدنية لكنها ال تضمن المساواة 
في الحقوق بين الرجل والمرأة أو ليس 

هناك محاكم خاصة  ولكن الحقوق 
المتساوية للرجل  والمرأة مضمونة.

هناك محاكم مدنية متخّصصة
أو إجراءات قضائية مدنية تضمن  

المساواة في الحقوق بين
الرجل والمرأة.

المجال 5: الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية
التعزيز

 هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء والفتيات على الرعاية الصحية لألمهات،
بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

ال يتناول أي قانون )قوانين( أو الئحة 
)لوائح( مسألة الحصول على الرعاية 

الصحية لألمهات.

هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( 
تكفل حصول النساء على الرعاية الصحية 

لألمهات، لكنها تفرض قيودًا تتعلق بالسن 
الدنيا، أو الوضع العائلي، أو إذن من طرف 
ثالث )الزوج، أو الوالدان/الولي، أو طبيب(.

هناك قانون )قوانين( أو الئحة         
)لوائح( تكفل حصول جميع النساء 

والفتيات على الرعاية الصحية لألمهات، 
بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون 

إذن من طرف ثالث.
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 هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء والفتيات المراهقات على خدمات منع الحمل،
بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

ال يتناول أي قانون )قوانين( أو الئحة 
)لوائح( الحصول على خدمات منع 

الحمل أو يكفل قانون )قوانين( أو 
الئحة )لوائح( حصول الرجال حصرًا على                

خدمات منع الحمل.

هناك قانون )قوانين( أو الئحة        
)لوائح( تكفل حصول النساء على   

خدمات منع الحمل، لكنها تفرض قيودًا 
تتعلق بالسن الدنيا، أو الوضع العائلي،  

أو إذن من طرف ثالث )الزوج،  أو 
الوالدان/الولي، أو طبيب(.

هنــاك قانــون )قوانين( أو الئحة 
)لوائــح( تكفل حصول النســاء والفتيات 
المراهقــات علــى خدمات منع الحمل، 

بصــرف النظــر عن الوضع العائلي    
وبــدون إذن مــن طرف ثالث.

 هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء والفتيات المراهقات على خدمات منع الحمل
الطارئة، بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

ال يتناول أي قانون )قوانين( أو الئحة 
)لوائح( الحصول على خدمات منع    

الحمل الطارئة.

هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( 
تكفل حصول النساء على خدمات منع 

الحمل الطارئة، لكنها تفرض قيودًا   
تتعلق بالسن الدنيا، أو الوضع العائلي،  

أو إذن من طرف ثالث )الزوج، أو  
الوالدان/الولي، أو طبيب(.

هنــاك قانــون )قوانين( أو الئحة      
)لوائــح( تكفل حصول النســاء والفتيات 

علــى خدمــات منع الحمل الطارئة،   
بصــرف النظــر عن الوضع العائلي              

وبــدون إذن مــن طرف ثالث.

 هل اإلجهاض المقصود قانونٌي على األقل عندما تكون حياة المرأة الحامل أو صحتها معّرضة للخطر وفي حاالت
 االغتصاب أو سفاح المحارم أو وجود تشوهات جنينية، وهل ألغي تجريم اإلجهاض في أي حالة بالنسبة إلى المرأة

الحامل ومقدمي الرعاية الصحية الذين يجرونه )عندما ُتعطى الموافقة التامة(؟

اإلجهاض غير قانوني استنادًا إلى سبب 
أو أكثر من األسباب المذكورة أعاله.

يسمح باإلجهاض على األقل استنادًا
 إلى األسباب القانونية السابق ذكرها 

)إنقاذ حياة المرأة أو الحفاظ على
 صحتها، أو في حاالت االغتصاب

 أو سفاح المحارم أو وجود تشوهات 
جنينية(، لكن ينّص القانون على توجيه 

التهم الجنائية بإجراء إجهاض غير قانوني 
إلى النساء أو مقدمي الرعاية الصحية، أو 
ُيسمح باإلجهاض على األقل استنادًا إلى 

األسباب القانونية السابق ذكرها ولكن 
يشترط الحصول على إذن من طرف ثالث 

)الزوج، أو الوالدان/الولي، أو طبيب، أو 
القاضي( في جميع الحاالت أو بعضها.

اإلجهــاض هــو )أ( قانوني عند
 الطلــب وال يخضــع إال لحــدود فترة    

الحمل أو )ب( مســموح به على األقل 
اســتنادًا إلى األســباب القانونية 

التاليــة: إنقــاذ حيــاة المرأة أو الحفاظ 
علــى   صحتهــا، أو فــي حاالت االغتصاب 

أو ســفاح المحارم أو وجود تشــوهات 
جنينيــة، وال تفــرض قيود تتعلق بالســن  

الدنيــا، أو الوضــع العائلــي، أو أي إذن 
مــن طــرف ثالــث في الحالتين )أ( و)ب(. 

ثــم إنــه ال يمكن توجيــه التهم الجنائية 
بإجــراء إجهــاض غير قانوني إلى النســاء 

أو مقدمــي الرعايــة الصحية، في       
الحــاالت التــي يعطي فيها الطرفان 

الموافقــة التامة.

 بغض النظر عن الوضع القانوني لإلجهاض، هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء 
والفتيات على الرعاية ما بعد اإلجهاض، بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

ال يتناول أي قانون )قوانين( أو الئحة 
)لوائح( مسألة الحصول على الرعاية ما 

بعد اإلجهاض.

هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( 
تكفل حصول النساء والفتيات على 

الرعاية ما بعد اإلجهاض، لكنها تفرض 
قيودًا تتعلق بالسن الدنيا، أو الوضع 

العائلي، أو إذن من طرف ثالث

هنــاك قانــون )قوانيــن( أو الئحة )لوائح( 
تكفــل حصول النســاء والفتيات على 

الرعايــة مــا بعــد اإلجهاض، بصرف النظر 
عــن الوضــع العائلي وبدون إذن من  

طرف ثالث، 
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)الزوج، أو الوالدان/الولي، أو طبيب( أو 
ال تتيح الحصول على هذه الرعاية إال في 
الحاالت التي يكون فيها اإلجهاض قانونيًا.

حتــى فــي الحــاالت التي يكون فيها 
اإلجهــاض غير قانوني.

هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( أو سياسات وطنية تلزم بإدراج التثقيف الشامل في مجال الصحة 
الجنسية في المناهج الدراسية الوطنية؟

ال يلزم أي )قوانين( أو لوائح )قوانين( 
بإدراج التثقيف الشامل في مجال الصحة 
الجنسية في المناهج الدراسية الوطنية.

هناك قانون )قوانين( أو لوائح
)قوانين( تلزم بإدراج التثقيف الشامل 

في مجال الصحة الجنسية في المناهج 
الدراسية الوطنية، ولكن ال يغطي 

المنهج كافة المواضيع المذكورة.

هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( 
تلزم بإدراج التثقيف الشامل في   
مجال الصحة الجنسية في المناهج 

الدراسية الوطنية؛ وترد المواضيع  التالية 
في المنهج الدراسي: )أ( العالقات، 

)ب( القيم والحقوق   والثقافة والحياة 
الجنسية، )ج( فهم نوع الجنس، )د( العنف 

وتوخي السالمة،  )هـ( مهارات للرعاية 
بالصحة وضمان الرفاه، )و( جسم اإلنسان 

ونموه، )ز( الحياة الجنسية والسلوك 
الجنسي )ح( الصحة الجنسية واإلنجابية.

هل هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( تكفل حصول جميع النساء والفتيات على الفحص والمشورة الطوعيين 
فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية، بصرف النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من طرف ثالث؟

ال يتناول أي قانون )قوانين( أو الئحة 
)لوائح( الحصول على الفحص والمشورة 

الطوعيين فيما يتعلق بفيروس نقص 
المناعة البشرية، أو يكفل قانون )قوانين( 

أو الئحة )لوائح( حصول الرجال حصرًا   
على هذه الخدمات.

هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( 
ذات صلة، لكن ُتفرض قيود تتعلق  

بالسن الدنيا، أو الوضع العائلي، 
أو إذن من طرف ثالث )الزوج، أو            

الوالدان/الولي، أو طبيب(.

هناك قانون )قوانين( أو الئحة )لوائح( 
تكفل حصول جميع النساء والفتيات على 
الفحص والمشورة الطوعيين فيما يتعلق 

بفيروس نقص المناعة البشرية، بصرف 
النظر عن الوضع العائلي وبدون إذن من 

طرف ثالث.

اإلنفاذ والرصد

 هل هناك حاليًا استراتيجية أو خطة عمل وطنية تتضمن تدابير تكفل وصول الجميع على قدم المساواة إلى
 كافة المعلومات والخدمات والسلع المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية، وهل ُخّصصت موارد الميزانية والموارد

البشرية واإلدارية لتنفيذها؟

ليس هناك حاليًا استراتيجية أو خطة عمل 
وطنية من هذا القبيل.

هناك استراتيجية أو خطة عمل وطنية 
ذات صلة، لكنها ال تغطي سوى بعض 

جوانب الخدمات المتعلقة بالصحة 
الجنسية واإلنجابية، ولم ُتخّصص موارد 

في الميزانية )موارد مالية وبشرية 
وإدارية( لتنفيذها.

هناك استراتيجية أو خطة عمل 
وطنية قائمة حاليًا تتضمن تدابير 

تكفل وصول الجميع على قدم المساواة 
إلى كافة الخدمات المتعلقة بالصحة 

الجنسية واإلنجابية، وقد ُخّصص ما يكفي 
من موارد الميزانية والموارد البشرية 

واإلدارية لتنفيذها.
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لالطالع على
المصفوفة اإلقليمية
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