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داولطة يف تنفيطا افطد  من خالل املشاركة الفاعلة يف أنشططتها  ونلطا ااط ات املتالتوصية أ دعم اللجنة الفرعية
ملستدامة   وإدماج بعد املساواة بني اجلنسني يف أهدا  التنمية ا2030ااامس من خطة التنمية املستدامة لعام 

املختلفة على املستوى الوطين  وتوسيع العضوية لتشما كافة الدول العربية؛

ساواة بني اجلنسني أنشطة اللجنة الفرعية املعنية بقضااي املمتت املشاركة يف •
.وأهداف التنمية املستدامة

امس من أهداف الرتكيز يف الربامج واألنشطة على حتقيق أهداف وغاايت اهلدف اخل•
.التنمية املستدامة

نمية االجتماعية من الدورة التدريبية لبناء قدرات العاملني يف شؤون املرأة يف وزارة الت•
.2018مجيع احملافظات ابلسلطنة خالل عام 

قييم الربامج خالل الدورة التدريبية إدماج مقاربة النوع االجتماعي يف إعداد وتنفيذ وت•
.  2019عام 



املستدامة خالل عام الدورة التدريبية دور املرأة واجملتمع املدين يف حتقيق أهداف التنمية•
2019 .

ظات السلطنة على تدريب العاملني يف دوائر التنمية االجتماعية واألسرية يف مجيع حماف•
.2019-2018برامج التمكني االقتصادي اليت تستهدف املرأة ابلدرجة األوىل  

رتبطة بعمل وزارة التنمية تشكيل فريق عمل معين مبتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة امل•
.2019االجتماعية 



ة ابملططرأة واملسططتفيدين اجلهططود لتوقيططت التعططاون بططني مططوءفر  اإلصصططاءات اااصططتكثيطط  : بالتوصططية 
ت ابملؤشططرات اااصططة منهططا   ططن فططيهم االيططات الوطنيططة املعنيططة ابلنهططوف ابملططرأة  خاصططة فيمططا يتعلطط

أبهدا  التنمية املستدامة وال سيما افد  ااامس
صاااااءات التعاااااون مااااع املركااااز الااااومين ليف صاااااء واملعلومااااات يف العديااااد ماااان اجملاااااالت اال •

.وتتمثل هذه الشراكة من خالل العديد من اجملاالت
ساااتباعت والتقاااارير تاااوفل البيااااعت واملعلوماااات ال صاااائية الااايت تسااات دم يف الااارد علاااى اال•

.الومنية والقليمية والدولية
.املستدامةلتنمية تبادل املشاركة يف الربامج واألنشطة املعنية ابلنوع االجتماعي وأهداف ا•
لااا املتعلقااة البياااعت وال صاااءات املتعلقااة ابملاارأة بشااكل دوري ومسااتمر سااواء تمراجعااة •

.رأة بشكل عاماملمبؤشرات أبهداف التنمية املستدامة بشكل خاص أو البياعت املتعلقة 



تابع

تابعة أهداف التنمية ميثل املركز الومين ليف صاء واملعلومات يف عضوية الفريق املعين مب•
ول واألهداف املستدامة التابع لوزارة التنمية االجتماعية وهي اهلدف اخلامس واهلدف األ

.ذات االرتباط غل املباشر
القضاء اتفاقية نفيذ ملتابعة تعضوية املركز الومين ليف صاء واملعلومات يف اللجنة الومنية •

.  على مجيع اشكال التمييز ضد املرأة
 اال تفال يف إصدار كتاب عن املرأة العمانية بشكل سنوي يدشن يفالشراكة والتعاون •

املعنية ابملرأة بيوم املرأة العمانية، يتضمن عدد من اال صائيات واملؤشرات يف اجملاالت
(.اخل...كالتعليم والصحة والعمل)



ضطايية والنيابطة تطوير نظم مؤسسية شاملة إلدارة صاالت العن  ضطد املطرأة  والعمطا مطع السطلطة الل:التوصية ج 
دين وحماسطتتهم  واالهتمطام العامة واملكلفني إبنفاذ اللطانون وكافطة اللطاعطات التنفيايطة املعنيطة  علطى مالصلطة املعتط

وير نظططم الرصططد علططى بتططنيمني الرعايططة لضططعاف العنطط  ومتهلططيهن واكيططنهن مططن العططية بكرامططة  واملسططا ة يف تططط
؛ها وتوقيلهططططااملسططططتوى اإلصصططططايي واملؤسسططططي   ططططا يسططططمل برصططططد صططططاالت العنطططط  وآليططططات معاجلتهططططا وتصططططنيف

يااة ابلتنساايق مااع املعنات ياالاآلاألساارية وتعزيااز جهااود حلمايااة اخطاا  وضااع األساارية تعماال علااى احلمايااة دائاارة •
اجيااااد بااارامج اجلهااات ذات العالقاااة يف حلاااال احلماياااة والتعاارف علاااى أبعااااد املشاااكالت األساارية والعمااال علاااى

عضاال ضااحااي النساااء ال)تساااعد علااى  لهااا ومعاجلتهااا، وتعماال الاادائرة علااى تقاادل خدمااة لعاادد ماان الف ااات 
ر الوفااايف يف الفصاال االجتااار ابلبشاار، األمفااال والنساااء املعرضااون ليفساااءة، وبناااء علااى الالئحااة التنظيميااة لاادا

يااتم . صاادور أماار أو  كاام قضااائي(أ)الفقاارة ( 3)الثالااش شااروط قبااول املسااتفيدين ابلاادار، واسااتنادا للمااادة 
.استقبال  االت النساء املعفنات، بقرار قضائي من احملكمة او قرار من االدعاء العام

مرار يف تلقي خ   االت العنف اليت مت ايداعها بدار الوفايف يف سجالت الرصد وتوثيقها، مع االسترصد •
.شرائح اجملتمعاجملاين البالغات اليت تقدم من املتصلني بشأن العنف والساءة مل تلف١١٠٠احلماية 



اتبع
السااااءة اجملااااين البالغاااات الااايت تقااادم مااان املتصااالني بشاااأن العناااف و ١١٠٠خااا  احلماياااة تلقاااي ي•

 ساجالت الرصاد رصد  االت العنف اليت مت اياداعها بادار الوفاايف يف، معاجملتمعمل تلف شرائح 
.وتوثيقها

، علاااى ةاياااة املااارأة مااان مجياااع (7/2018)أكاااد قاااانون اجلااازاء الصاااادر ابملرساااوم السااالطاين رقااام •
ل واحلرمان مان أشكال العنف اجلسدي والعنف النفسي واالغتصاب وهتا العرض، والذم والتحق

.احلق الشرعي يف امللاث والكراه على البغاء والدعارة
:املرأةالربامج اليت تقدمها السلطنة يف حلال ةاية •
صاول إىل  الاة على مساعدة  ااالت العناف للو الوفايفبدارتعمل األخصائيات : الرعاية النفسية•

سهن وتوعيتهن االستقرار والتوازن النفسي من خالل ا رتام إنسانيتهن وإعادة ثقتهن يف أنف
ضااااحااي  يااااش تعماااال األخصااااائيات بدراسااااة وضااااع احلاااااالت وإعااااادة ثقااااة ال: الرعايااااة االجتماعيااااة•

.أفراد اجملتمع املنتجنيابجملتمع اخلارجي مما يسهل عملية التعايف واملشاركة اجملتمعية وأهنا فرد من



اتبع
حوصات تقدل اخلدمات العالجية األولية، وذلا من خالل عدد من الف: الرعاية الصحّية•

.الصحّيةالطبية الضرورية ابلتعاون مع املؤسسات 
وسائل االتصال، )ها يتم توفل أنشطة ترفيهية من قبل الدار مبا في: نشطة الرتفيهيةاآل•

بطريف ستفيداتللمفراغ الوغلها من األنشطة اليت تكفل شغل أوقات ( واألنشطة الرايضية
.مفيدة

:احلماية القانونية: نيااث
امل تصني القانونيني اختاذ الجراءات القانونية اليت تقوم هبا وزارة التنمية االجتماعية بواسطة•

.هبا، واليت تضمن ةاية الضحااي 
على املعنفاتضمان السالمة البدنية والنفسية للضحااي، وهتي ة الفرص حلصول  االت•

.  املساعدات امل تلفة
.(شرمة عمان السلطانية ، االدعاء العام، القضاء )التنسيق مع اجلهات املعنية •



ن  ضد املرأة  حبوث على املستوى الوطين حلساب الكلفة االقتصادية للعإجراء : التوصية د
وقاية ومحاية املرأة وتشجيع صانعي السياسات على اختاذ اإلجراءات املناستة لتكثي  اجلهود لل

من العن ؛
العنااف ضااد املاارأة يف اجملتمااع العماااينعاان دراسااة ، 2018يف عااام اجاارت وزارة التنميااة االجتماعيااة •

لعناف ضاد املارأة اهلادف العاام للدراساة هاو التعارف علاى احلجام احلقيقاي ملشاكلة ا،(الواقع، واحللول)
.والوقوف على أسبابه من أجل وضع احللول املناسبة

ليااة الرتبيااة ةامعااة ك-" دراساة بينيااة اجتماعيااة نفسااية" العنااف ضااد الزوجااة يف اجملتمااع العماااين دراساة •
ة يف البي ااة إىل إعااداد أداة قياااد، لقياااد اجتاااه العنااف ضااد الزوجااالدراسااةالساالطان قااابود، هاادفت 

لعواماال احملااددة الاانفس مااع االجتماااع، وكااذلا التعاارف علااى ام العمانيااة، ويعااد ذلااا توثيفااا لثمااار علاا
.لقياد االجتاه حنو العنف ضد الزوجة يف اجملتمع العماين

. حااد منهااا ملبااة اجلامعااة حنااو مشااكلة العنااف ضااد املاارأة ودور اخلدمااة االجتماعيااة للجتاهاااتادراسااة •
.جامعة السلطان قابود–كلية اآلداب والعلوم االجتماعية 



ملطططرأة والسطططالم مراجعطططة السياسطططات واالسطططااتيجيات الوطنيطططة حبيططط  تشطططما قضطططاف ا: التوصطططية هطططط
ة علططى تططوف  واألمططن  وبنططاء قططدرات املؤسسططات الوطنيططة املعنيططة وتسططهيا عملهططا صطط  تكططون قططادر 

الوقايطططططططططططططططططة  واحلمايطططططططططططططططططة  واملشطططططططططططططططططاركة  واإلنعطططططططططططططططططا   واإل اقطططططططططططططططططة  وإعطططططططططططططططططادة اإلعمطططططططططططططططططار

.قضااي املرأة واألمن والسالم تتضمن السياسات واخلط  الومنية •
 احملااااور لبنااااء قااادرات املؤسساااات الومنياااة يفاملبذولاااة هاااود العدياااد مااان اجلهناااا •

.الرئيسية ألجندة املرأة واألمن والسالم



رأة والسالم واألمن  العما على وضع األطر التشريعية والتنفياية الالزمة للضاف امل:و التوصية 
ال  وإشراك اجلميع ومواصلة اجلهود لوضع وتتين وتنفيا اسااتيجيات وخطط عما يف هاا اجمل

فيها  وال سيما اجملتمع املدين؛
تعقاادها منظمااات املشاااركة يف الااورت التدريبيااة الاايتعلااى حتاارص الساالطنة ماان خااالل اجلهااات امل تصااة •

ة  اول املارأة واألمان األمم املتحدة وإدارة املرأة واألسرة والطفولة ةامعة الدول العربياة ومنظماة املارأة العربيا
.والسالم

ت مظلتهااا كافااة متثاال اللجنااة الومنيااة للاادفاع املاادين واجهااة املنظومااة الومنيااة لدارة الكااوارث وينطااوي حتاا•
.املوارد والمكانيات البشرية واملادية الومنية الالزمة للتعامل مع األ داث الطارئة

االت الطارئاة واملعاين ميثل املركز الومين لدارة احلاالت الطارئة املكتب التنفياذي ومركاز عملياات إدارة احلا•
هناا  خطاة ومنياة بتنسيق جهود االستجابة للحاالت الطارئة وعمليات الدعم واالسناد للجان الفرعياة و 

.لدارة  االت الطوارئ



اتبع
يااة للف ااات احملتاجااة تعماال اهلي ااة العمانيااة لاعمااال اخلليااة علااى تقاادل املساااعدات العينيااة واملاد•

دراسااااية داخاااال الساااالطنة وخارجهااااا وتتنااااوع هااااذه املساااااعدات فتقاااادم املساااااعدات السااااكانية وال
دات والعالجيااااة والغذائيااااة ومساااااعدات الغاثااااة وغلهااااا ماااان املساااااعدات وتشاااامل هااااذه املساااااع

اصااة النساااء ذوات اجلنسااني، كمااا تعماال اهلي ااة علااى تنفيااذ باارامج للتمكااني االقتصااادي للماارأة خ
.الدخل احملدود

الم واألماااان يف تتضاااامن اساااارتاتيجيات احلكومااااة والااااوزرات املعنيااااة توجهااااات وقضااااااي املاااارأة والساااا•
.الظروف العادية والطارئة وتوفر المكاعت حلماية املرأة يف حمل الظروف

ال الغاثاة علاى كيفياة تعمل املؤسسات امل تصة بتوفل التدريب والتأهيل للكوادر العاملة يف حلا•
.التعامل مع احلاالت وخاصة األمفال والنساء

•



اتبع
ون واملسااااعدة تعمااال السااالطنة مااان خاااالل اهلي اااة العمانياااة لاعماااال اخللياااة علاااى تقااادل العااا•

اثياة وغذائياة للمتضررين يف منامق النزاعات املسالحة وهاذه املسااعدات عباارة عان ماواد إغ
.ومادية تقدم لاسر والنساء واألمفال

عملهم وتنمية قدراهتم للرقي بمنتسبيهاشرمة عمان السلطانية على تدريب وأتهيل حترص •
ة لتحقيق املبادئ وإمكانياهتم وصقل معارفهم لضمان املمارسة املثلى والتصرفات الصحيح

يااال املتااادربني والقواعاااد الساااليمة الااايت تصاااون  قاااويف النساااان وحتااااف  عليهاااا، وذلاااا بتأه
.واملنتسبني إليها يف هذا اجلانب

ضاااااي املااارأة املوجهاااة لقالاااربامج يفعااادد مااان منظماااات اجملتماااع املااادين املت صصاااة تشاااار  •
علاى تعزياز دور مجعياة ( 65)البالغ عاددها مجعيات املرأة العمانية تعمل م،  يش والسالم

املسالح مان خاالل املرأة ودعام اجلهاود املبذولاة ملاؤازرة النسااء اللاوا  يقعان يف مناامق النازاع
.تقدل التربعات النسانية



ة ابملساواة بني خطة العما املتعلل"العلم  ا مت إصرازه من تلدم يف تكيي  خا أ: ز التوصية 
وضاع على مستوى االيات الوطنية اااصة ابلنهوف أب [SWAP"* ]اجلنسني واكني املرأة

املرأة  والشروع يف نلا هاه ااطة وتنفياها على مستوى املؤسسات العامة؛
اجتماعااات اللجنااة يفتهامناقشاامن خااالل مت األخااذ ابلعلاام مبجاااالت خطااة العماال املتعلقااة ابلنهااوض بقضااااي املاارأة،•

 عضااويتها العديااد اجلهااات الومنيااة ملتابعااة تنفيااذ اتفاقيااة القضاااء علااى مجيااع أشااكال التمييااز ضااد املاارأة والاايت تضاام يف
.التشريعية والقضائية والوزارات واجلهات احلكومية واألهلية ومؤسسات اجملتمع املدين

. اعيةلتطوير أنظمة البياعت ال صائية لوزارة التنمية االجتم( 5/2018)تشكيل فريق عمل بقرار إداري رقم •
منظااور املساااواة بااني اجلنسااني 2025-2016اساارتاتيجية العماال االجتماااعي لااوزارة التنميااة االجتماعيااة نتتضاام•

ع حماااااور وأعطاااات أخيااااة خاصااااة ملؤشاااارات النااااوع االجتماااااعي، ايااااش مت ادماااااج منظااااور النااااوع االجتماااااعي يف مجياااا
.االجتماعيوع االسرتاتيجية، ويتم العمل على تنفيذ اخلطة التنفيذية حملاور االسرتاتيجية مراعية الن



أطر العدالة املؤسسات اللضايية الرمسية للعد من اللجوء إىلتعزيز : ح التوصية 
لى صلوقها؛التلليدية    املؤسسية بغية النهوف ابملرأة واكينها واحلفاظ ع

اجلمعياااة م،ماااع ٢٠١٨عاااام ماااذكرة تفااااهم ابلبشااار وقعااات اللجناااة الومنياااة ملكافحاااة االجتاااار •
فااااع ومتابعااااة العمانيااااة للمحااااامني، لتقاااادل الاااادعم لضااااحااي االجتااااار ابلبشاااار ماااان خااااالل الرتا
يف ك دماة القضااي، والدفاع عن  قوقهم واستكمال الجاراءات الالزماة حلفا  هاذه احلقاو 

.إنسانية وتطوعية
م ماع املعهاد العاال للقضااء 2019تعااون يف عاام بارعمج وقعت وزارة التنمياة االجتماعياة •

يااة املعنيااة مبجاااالت يف حلااال التاادريب القااانوين يهاادف إىل التاادريب علااى االتفاقيااات الدول
اي ذات للمتعاااملني مااع القضااا( املاارأة، الطفاال، األشاا اص ذوي العاقااة) قااويف النسااان 

.الصلة



إعالن "نة املرأة ويف تنفيذ العلم ابلتقدم احملرز يف تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة للجأخذ : ما التوصية 
ل املرأة يف الفرتة ، وابألولوايت املطرو ة يف برعمج عمل السكوا  و "مسق  بشأن حتقيق العدالة بني اجلنسني

املساواة بني العدالة و : ، واالستمرار يف الرتكيز على احملاور الرئيسية لعمل السكوا يف حلاالت2018-2019
دامة، لضمان تعظيم اجلنسني، واملرأة والسالم واألمن، والعنف ضد املرأة، ودعم الدول يف تنفيذ أهداف التنمية املست

؛األثر

 السالطنة وكاذلا مت تعميم التوصيات للجهاات الشاريكة واملعنياة بتمكاني املارأة يف•
قضااااء علاااى مجياااع مناقشاااتها ماااع أعضااااء اللجناااة الومنياااة ملتابعاااة تنفياااذ اتفاقياااة ال

.املرأةأشكال التمييز ضد 



ج عما اإلسكوا العلم ابجلهود املتاولة لتعزيز االتساق بني برانمأخا :   التوصية 
دعم ىلإجها اإلسكوا وأنشطة التعاون الفين  حبي  تاجم التلارير والدراسات اليت تنت

و فين متاشر للدول األعضاء  سواء من خالل خدمات استشارية  أو ور  عما ا
.تدريب  او أدلة إرشادية

هااااداف نفاااذت وزارة التنميااااة االجتماعيااااة دورة تدريبيااااة عاااان إدمااااج اهلاااادف اخلااااامس ماااان أ•
كااااز املاااارأة يف االساااارتاتيجيات واخلطاااا  الومنيااااة ابلتعاااااون مااااع مر 2030التنميااااة املسااااتدامة 

مشااار  ومشاااركة ماان ( 51)، ومبشاااركة  2018مااايو 8-7ابلسااكوا خااالل الفاارتة ماان 
فاقياات الدولياة وزارة التنمية االجتماعية، واجلهات احلكومياة واللجاان الومنياة وأعضااء االت

(.،  قويف الطفل ،  قويف األش اص ذوي العاقةسيداو)
لاورت التدريبياة الايت التقاارير املتعلقاة ابخاصاة ا االساكو رهاتصداالستفادة من التقارير اليت •

التقااااارير ايااااش يااااتم عاااارض وإمااااالع املسااااؤولني علااااى هااااذهسااااكوا ابلينظمهااااا مركااااز املاااارأة 
كم تصااني اوساايدأعضاااء جلنااة ، و وعرضااها كمل صااات علااى العاااملني يف التنميااة األساارية

.يف حلال املرأة



تابع

:الوميناالسرتشاد أبدلة وتقارير السكوا على املستوى •
.دليل  ول األهداف العاملية للمساواة بني اجلنسني•
.دليل لعداد االستعراضات الومنية الطوعية•
تعراضااات يف االسالاادليل الرشااادي لدماااج منظااور املساااواة بااني اجلنسااني •

. الومنية



شاكرين كريم 
اهتمامكم


