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حظيت المـــرأة الُعمانية بمكانة متميـــزة عبر تاريخ ُعمان 
الممتـــد؛ فهي نصف المجتمع، وهي عماده األساســـي، 
ومدرســـته، ومربيتـــه األولى، وتشـــترك مـــع الرجل في 
القيمة اإلنســـانية مـــن حيث العـــدل، والمســـاواة. وقد 
بـــرزت العديد من النســـاء الُعمانيات فـــي مناحي الحياة 
االجتماعيـــة، والثقافيـــة، والتجارية، والسياســـية، وبعض 

الجوانـــب القضائية. 

وتبـــدي حكومـــة الســـلطنة اهتمامـــا خاصـــا بالمـــرأة؛ 
فتحتفـــل بيـــوم المـــرأة الُعمانيـــة فـــي )17 أكتوبر( من 
كل عـــام.  حيـــث كرمها الســـلطان قابوس بن ســـعيد 
بـــن تيمور - طيب اهلل ثـــراه - بتخصيص هـــذا اليوم لها، 
لمشـــاركتها الفاعلـــة جنًبـــا إلـــى جنب مـــع الرجل في 

والبناء.  التنميـــة 

» لقـــد أولينا، منـــذ بداية هـــذا العهد اهتمامنـــا الكامل 
النهضـــة  مســـيرة  فـــي  الُعمانيـــة،  المـــرأة  لمشـــاركة 
والتدريـــب  التعليـــم  فـــرص  لهـــا  فوفرنـــا  المباركـــة 
والتوظيـــف ودعمنـــا دورهـــا ومكانتها فـــي المجتمع، 
وأكدنـــا علـــى ضـــرورة إســـهامها فـــي شـــتى مجاالت 
التنمية، ويســـرنا ذلك مـــن خال النظـــم والقوانين التي 
تضمـــن حقوقهـــا وتبيـــن واجباتهـــا، وتجعلهـــا قادرة 
علـــى تحقيـــق االرتقاء بذاتهـــا وخبراتهـــا ومهاراتها من 
أجـــل بناء وطنها، وإعاء شـــأنه. ونحن ماضـــون في هذا 
النهج، - إن شـــاء اهلل - لقناعتنا بأن الوطن في مســـيرته 
المباركـــة، يحتاج إلـــى كل مـــن الرجل والمـــرأة فهو با 
ريـــب، كالطائر الذي يعتمـــد على جناحيه فـــي التحليق 
إلى آفاق الســـماوات، فكيـــف تكون حالـــه إذا كان أحد 
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هذيـــن الجناحيـــن مهيضا منكســـرا؟ هل يقـــوى على 
التحليق؟« هـــذا 

قابوس بن سعيد بن تيمور )طيب اهلل ثراه(
االنعقاد الســـنوي لمجلـــس ُعمان في حصن الشـــموخ 

- واليـــة منح 2009م

وتعـــد المـــرأة الُعمانيـــة ركيزة أساســـية في مســـيرة 
العمـــل  فـــي  انخرطـــت  حيـــث  الشـــاملة؛  التنميـــة 
البرلمانـــي، فقـــد دخلـــت )مجلـــس الشـــورى(، في أول 
تجربـــة لهـــا، وحظيـــت أيضـــا بالثقـــة الســـامية لتكون 
عضـــوة فـــي )مجلـــس الدولـــة(، وتقلـــدت عـــددا من 
ووكيلـــة،  كوزيـــرة،  الرفيعـــة؛  الحكوميـــة  المناصـــب 
وســـفيرة، وشـــاركت في عضوية، وتمثيل المؤسســـات، 
إلـــى دورها  والمنظمـــات الدوليـــة، واإلقليميـــة، إضافة 
البـــارز في ريـــادة األعمال، ودفـــع دفة القطـــاع الخاص، 
واآلداب،  الفنـــون،  مجـــاالت  رفـــد  فـــي  والمســـاهمة 
ومـــا يتصـــل بالعمـــل المؤسســـي التطوعـــي، وخدمة 
المجتمع. واســـتكماًلا لمســـيرة النهضة المباركة، أولى 
جالة الســـلطان هيثم بـــن طارق المعظـــم - حفظه 
اهلل ورعـــاه-  اهتماًما خاًصا بالمـــرأة، ودورها الكبير الذي 
تقوم بـــه، وأكـــد على رعايتـــه الدائمـــة لهـــذه الثوابت 

الوطنيـــة التي أشـــار لهـــا في خطابـــه األول:

البـــاد  حاضـــر  صناعـــة  فـــي  المواطنيـــن  شـــراكة  »إن 
ومســـتقبلها دعامـــة أساســـية مـــن دعامـــات العمـــل 
الوطنـــي، ونحرص علـــى أن تتمتع فيه المـــرأة بحقوقها 
التـــي كفلهـــا القانـــون وأن تعمـــل مـــع الرجـــل جنًبـــا 
إلـــى جنـــب فـــي مختلـــف المجـــاالت خدمـــة لوطنها 
ومجتمعهـــا، مؤكديـــن علـــى رعايتنـــا الدائمـــة لهـــذه 
نتســـاهل  نحيـــد عنهـــا وال  التـــي ال  الوطنيـــة  الثوابـــت 

بشـــأنها.«

جالـــة الســـلطان هيثم بن طـــارق المعظـــم )حفظه 
ورعاه( اهلل 

23 فبراير 2020م

كمـــا تفضل حضـــرة صاحـــب الجالة الســـلطان هيثم 
بـــن طـــارق المعظـــم - حفظـــه اهلل ورعـــاه- فمنـــح 
وســـام االســـتحقاق من الدرجة األولى ووســـام التقدير 
للخدمـــة المدنية الجيدة مـــن الدرجة الثانيـــة لعدد من 
الشـــخصيات النســـائية الُعمانية تقديرا مـــن لدن جالته 
- أعـــزه اهلل - لجهودهـــن وإســـهاماتهن الطيبـــة في 

المجاالت. مختلـــف 

كتاب مذكرات أميرة عربية لمؤلفته السيدة
سالمة بنت سعيد البوسعيدية
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فمنح جالـــة الســـلطان المعظم - أيده اهلل -وســـام 
االســـتحقاق مـــن الدرجـــة األولـــى للمكرمـــة الدكتورة 
عائشـــة بنت حمد الدرمكية، ووســـام التقديـــر للخدمة 
المدنيـــة الجيدة من الدرجـــة الثانية لألســـتاذة بيوبا بنت 

الصابرية.  علـــي 

ـــلطان هيثم  ل َحْضـــَرة َصاِحـــب الَجالة السُّ ومـــع تفضُّ
بـــن طـــارق المعظـــم -حفظـــه اهلل ورعـــاه- باإلنعام 
بعدد من األوســـمة على عدد من الشـــخصيات النسائية 
مْت الســـيدة الجليلة حرم جالة الســـلطان  الُعمانية، كرَّ
المعظم -حفظهـــا اهلل ورعاهـــا-) 50( امـــرأة ُعمانية، 

وجاء فـــي خطابها الـــذي ألفته بهذه المناســـبة:  

»يطيب لي بمناســـبة يوم المـــرأة الُعمانيـــة الذي يوافق 
الســـابع عشـــر من شـــهر أكتوبر من كل عام: أن أتوجه 
بتهنئـــة مســـتحقة صادقـــة للتـــي لبت صـــوت النهضة 
، وحملـــت الرايـــة ، وكانـــت ومـــا زالـــت معواًنا فـــي بناء 
ُعمان الشـــامخة ، لكل ُعمانية تعيش علـــى هذه األرض 
الطيبة أو خارجها ســـاهمت وتســـاهم بوافـــر عطائها 
الامحـــدود في مـــا وصلـــت وســـتصل إليه ُعمـــان من 
رفعـــة وعلـــو - إمـــا مربيـــة كانـــت أو مجـــدة عاملة أو 
طالبـــة للعلم - مقدرة إســـهاماتهن الفاعلـــة في بناء 
األوطـــان، وتطورهـــا، ونمائها، ســـواء من خـــال دورهن 
الحيـــوي المهـــم المتمثل في تنشـــئة أجيال مســـتقبل 
المدركيـــن لمســـؤولياتهم وواجباتهـــم تجاه  وطننـــا، 
وطنهـــم ومجتمعهـــم وأمتهـــم ، أو مـــن خـــال أداء 
وظائفهن فـــي مواقع العمل المختلفـــة بجد واجتهاد 

أوسمة تعود إلى سعادة  خديجة بنت حسن اللواتية؛ 
تكريما لها من قبل صاحبة الجالة ملكة هولندا
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إلـــى قريناتنـــا مـــن كل شـــعوب  والتهنئـــة موصولـــة 
األرض الاتـــي ينعمـــن بالعيـــش الكريم فـــي كنف هذا 
الوطـــن الغالـــي .وال شـــك أن تخصيص هـــذا اليوم من 
كل عام ليكـــون يوما للمـــرأة الُعمانية ، يبـــرز منجزاتها 
المتواترة، ويســـلط الضوء على إســـهاماتها المشهودة 
، وينشـــر الوعي بدورها البارز ومكانتها الســـامقة، ويعزز 
تطلعاتها نحو مســـتقبل مشـــرق لهذا الوطـــن العزيز. »

الســـيدة الجليلـــة حـــرم جالـــة السلطــــان المعظـــم 
ورعاهـــا( اهلل  )حفظهـــا 

17 أكتوبر 2020م

وتكريًما لدور المـــرأة الُعمانية في النهـــوض بالمجتمع، 
لمنجزاتهـــا  واســـتعراًضا  دعائمـــه،  وتأســـيس  وبنـــاءه 
وتذكيًرا لألجيال بإســـهاماتها، تشـــرف المتحف الوطني 
بتخصيص ركن لها في قاعة عظمة اإلســـام، اشـــتمل 
على رســـالة تهنئـــة إلى ســـعادة المكرمة شـــكور بنت 
محمـــد الغماريـــة لمكانتها في مجلـــس الدولة )9 ربيع 
األول 1424هــــ/10 مايـــو 2003م(، وشـــهادة الدكتوراه في 

الفلســـفة، تعـــود إلـــى فاطمة بنـــت ســـالم المعمرية 
من جامعـــة لنـــدن بالمملكـــة المتحـــدة )23 ربيع األول 
1375هــــ/8 نوفمبـــر 1955م (، ومخطـــوط ذكـــرت فيـــه 
الفقيهة عائشـــة بنت راشـــد الريامية، وكذلـــك ميدالية 
تعـــود إلـــى الدكتـــورة فاطمة بنـــت ســـالم المعمرية؛ 
تكريمـــا لهـــا من قبـــل الرئيـــس محمـــد أنور الســـادات 
عربية  أميـــرة  مذكـــرات  وكتـــاب  )98-1399هــــ/1978م(، 
البوســـعيدية  لمؤلفتـــه الســـيدة ســـالمة بنت ســـعيد 
)03-1304هــــ/1886م (. اضافـــة إلـــى عـــدد مـــن إصدارات 
الطوابـــع التذكارية منها: إصدار تـــذكاري لطوابع بريدية؛ 
بمناســـبة اليوم العالمـــي للمرأة )94-1395هــــ/1975م(، 
وإصـــدار تـــذكاري لطابعين بريدييـــن؛ بمناســـبة )اليوبيل 
وإصـــدار  )17-1418هــــ/1997م(،  للمرشـــدات  الفضـــي( 
تـــذكاري لطوابع بريدية؛ بمناســـبة يوم المـــرأة الُعمانية 
)1434هــــ/2013م(. كما يعـــرض في الركن وســـام يعود 
إلى ســـعادة خديجـــة بنت حســـن اللواتيـــة؛ تكريما لها 
مـــن قبل صاحبـــة الجالـــة ملكـــة هولنـــدا )27 رمضان 

2009م(. أكتوبر  1428هــــ/9 

ميدالية تعود إلى الدكتورة  فاطمة بنت سالم المعمرية؛  
تكريما لها من قبل الرئيس محمد أنور السادات
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رسالة تهنئة إلى سعادة المكرمة  
شكور بنت محمد الغمارية 

لمكانتها في مجلس الدولة
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شهادة الدكتوراه في الفلسفة، تعود إلى  
فاطمة بنت سالم المعمرية  

من جامعة لندن بالمملكة المتحدة
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1- إصدار تذكاري لطوابع بريدية؛ بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 
2- إصدار تذكاري لطابعين بريديين؛ بمناسبة )اليوبيل الفضي( للمرشدات

3- إصدار تذكاري لطوابع بريدية؛ بمناسبة يوم المرأة الُعمانية

)94395هـ/1975م(
)171418هـ/1997م(

)1434هـ/2013م(

مخطوط ذكرت فيه  الفقيهة 
عائشة بنت راشد الريامية

للمزيد من املعلومات:
هاتف: 22081500 968+

NationalMuseum Oman :فيسبوك
NM_OMAN :تويرت

NM_OMAN :إنستغرام
booking@nm.gov.om :الربيد اإللكرتوين
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