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ولى      
 
 التوصية اال

ة  
 
مراجعة بعض الموروثأت الثقأفية بهدف فرزهأ إلبراز اإليجأبيأت الداعمة للمرا

 ومكأفحة تلك المنأهضة لهأ والمعيقة لتقدمهأ وتطورهأ



 

عوراف والممأرسوأت التوي لمفهووم لتغيير اابعض التدابير عملت السلطنة على اتخأذ •
 
القوأم  فوي بعوض اال

ة 
 
ة تشكل تمييًزا ضد المرا

 
الحصوو  علوى جوواز فوي ، فأتخذت بعض التدابير التشريعية مثل حق المورا

و الووزو  منوووذ عووأم 
 
مووور ا

 
م، حيووت تووو  تعووديل  ووو  2010السووفر والهويووة دون االرتبوووأق بموافقووة ولوويو  اال

 (.2010/ 11)السلطأ ي ألمرسوم بمن قأ ون جواز السفر الُعمأ ي، ( 12)المأدة 

ن المرسووووووم السووووولطأ ي •
 
ن تتقووووودم مبأ ووووورة ( 2010/ 55)كموووووأ ا

 
ة ا

 
ن دعوووووأوا العضووووول اتوووووأم للمووووورا

 
بشوووووأ

ن تتظل  من الحك  الصأدر مبأ رة لصأحب الجاللة
 
مر، ولهأ ا

 
 .للمحكمة العليأ بدعوا عضل ولي اال

 



ة •
 
وفي إطأر التطوير المستمر للتعلي  ، عملت السلطنة على مراعأة تغيير المفوأهي  النمطيوة لعمول المورا

ة والرجوول، والطفلووة . والرجوول فووي المنووأها الدراسووية 
 
دوار لكوول موون الموورا

 
حوودثت توازً ووأ فووي تنووأو  اال

 
وا

و والطفوول سووواًي فووي المواضوويت التووي تتنأولهووأ 
 
فووي طبيعووة وعوودد الصووور والرسووومأت التووي تعبوور المنووأها، ا

 . عنهأ المواقف الحيأتية 

إدخووأ  مفووأهي  حقوووا اإل سووأن والطفوول علووى مووت هووذج الجهووود عملووت وزارة التربيووة والتعلووي  بووألتواز  •
جوول السووالم فووي المنووأها الدراسووية ، موون الصووفوف 

 
ة والتربيووة موون ا

 
وذلووك فووي إطووأر ، (12 - 1)والموورا

م  المتحدة للطفولة 
 
 .-اليو يسيف -التعأون والشراكة مت منظمة اال

 



وقوأف والشودون الدينيوة، عززت •
 
الوزارات  المعنيَة بأإلر وأد والتثقيوف واإلعوالم ، وتحديوًدا وزارات اال

كيووود 
 
والتوووراا والثقأفوووة ، واإلعوووالم ، وهياوووة تقنيوووة المعلوموووأت مووون برامجهوووأ التوعويوووة واإلعالميوووة لتأ

ة 
 
دوار االجتمأعية لكل من المرا

 
 .والرجلالمسأواة في اال

ةيعكس  •
 
م، وكوذلك المورا

 
سوهأ اال

 
سورة، وعلوى را

 
هميوًة خأصوة فوي احتورام حقووا اال

 
. الخطأب الديني ا

كموووووأ تتنوووووأفس البوووووراما الثقأفيوووووة واإلعالميوووووة عبووووور وسوووووأمل االتصوووووأ  واإلعوووووالم فوووووي تقووووودي  القضوووووأيأ 
ة ومشأركوتهأ في 

 
 .التنميةوالموضوعأت الخأصة بتقدم المرا

 



  

 التوصية الثأ ية             

مواممة خططهأ الوطنية وقوا ينهأ مت التزامأتهأ الدولية ، والتصديق على 
ة ، والعمل على رفت 

 
االتفأقيأت الدولية التي تعزز المسأواة بين الرجل والمرا

ة 
 
 كأ  التمييز ضد المرا

 
خ  حو  اتفأقية القضأي على جميت ا

 
التحفظأت ، وبأال

 خأص 
 
وبروتوكوالتهأ االختيأرية ، وبروتوكو  منت وقمت ومعأقبة اإلتجأر بأال

طفأ 
 
 وخأصة النسأي واال



سأسووي للدولووة ( 10)الدوليووة محوول عنأيووة فووي السوولطنة، إذ  صووت المووأدة االتفأقيووأت •  
 
موون النظووأم اال

ن
 
ترعووى الدولووة المواثيووق والمعأهوودات الدوليووة واإلقليميووة وقواعوود القووأ ون الوودولي المعتوورف : "علووى ا

 ".بهأ بصورة عأمة وبمأ يددا إلى إ أعة السالم بين الدو  والشعوب

سأسوووي للدولوووة •
 
المعووود  ( 101/96)السووولطأ ي رقووو  الصوووأدر بألمرسووووم ( الدسوووتور )يعووود النظوووأم اال

سمى في السولطنة وقود ( 2011/ 99)رق  بألمرسوم السلطأ ي 
 
 المسوأواة فوي كور  التشريت اال

 
مبودا

ن ( 17) صوصووح حيووت  صووت المووأدة 
 
مووأم القووأ ون ، " علووى ا

 
وهوو  المواطنووون جموويعه  سواسووية ا

و 
 
صوول ا

 
متسووأوون فووي الحقوووا والواجبووأت العأمووة ، وال تمييووز بيوونه  فووي ذلووك بسووبب الجوونس او اال

و المركز االجتمأعي
 
و الموطن ا

 
و المذهب ا

 
و الدين ا

 
و اللغة ا

 
 .اللون ا



 ووح ( 72)المووأدة  صووت •
 
يضووأ علووى ا

 
ال يخوول تطبيووق هووذا النظووأم بمووأ ارتبطووت بووح سوولطنة ُعمووأن مووت "ا

 ".الدو  والهيائت والمنظمأت الدولية من معأهدات واتفأقيأت

 ووح( 76) صووت المووأدة •
 
سأسووي للدولووة علووى ا

 
ال تكووون للمعأهوودات واالتفأقيووأت قوووة : "موون النظووأم اال

و االتفأقيووة  ووروطأ 
 
ن تتضوومن المعأهوودة ا

 
  حووأ  ا

 
القووأ ون إال بعوود التصووديق عليهووأ، وال يجوووز فووي ا

 ".سرية تنأقض  روطهأ العلنية

 ح ( 80) صت المأدة •
 
سأسي للدولة على ا

 
 ظمة "من النظأم اال

 
ية جهة في الدولة إصدار ا

 
ال يجوز ال

و المعأهوووووودات 
 
حكووووووأم القوووووووا ين والمراسووووووي  النأفووووووذة ا

 
و تعليمووووووأت تخووووووألف ا

 
و قوووووورارات ا

 
و لوووووووامق ا

 
ا

 ".واالتفأقيأت الدولية التي هي جزي من قأ ون البالد

 

 



ن صأدقت السلطنة عليهأ جزي من قأ ون البالد النأفوذ وبهذا •
 
تصبق اتفأقية السيداو بعد ا

سأسي للدولة ومنحهأ قوة القأ ون
 
قرج النظأم اال

 
 .،وفق مأ ا

السلطنة على االتفأقية العربية لمكأفحة الجريموة المنظموة عبور الحودود الوطنيوة صأدقت •
 (.2015/ 6)بموجب المرسوم السلطأ ي رق  

 وخأص وبخأصوة النسوأي ا ضمت السلطنة إلى •
 
طفوأ  بروتوكو  منوت وقموت االتجوأر بأال

 
واال

م  المتحدة لمكأفحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في عأم 
 
 .2005المكمل التفأقية اال

 

 



والبروتوكوووووولين ( 96/ 45)رقووووو السووووولطأ ي بألمرسووووووم ا ضووووومأم السووووولطنة التفأقيوووووة حقووووووا الطفووووول •
 السولطأ يبألمرسووم ، كو  تو  ( 2004/ 41) السلطأ يبألمرسوم االختيأريين الملحقين بأالتفأقية 

موون ( 1)سووحب تحفظووأت السوولطنة علووى االتفأقيووة، وتضووييق  الووتحف  علووى الفقوورة ( 2011/ 86)
 (.14)المأدة 

 



  -وافقووت السوولطنة •
 
موون ( 15)موون المووأدة ( 4)سووحب الووتحف  علووى الفقوورة علووى  -موون حيووت المبوودا

ا سجأًمأ مت القوا ين السأرية في السلطنة التي تمنق سيداو المتعلقة بحرية التنقل، وذلك اتفأقية 
حكووأم 

 
ن تتخووذ اإلجوورايات الالزمووة لوودخو  هووذا القوورار حيووز التنفيووذ وفًقووأ ال

 
ة هووذا الحووق، علووى ا

 
الموورا

سأسي للدولة
 
 .النظأم اال

راضووي الحكوميووة بألمرسوووم السوولطأ يكمووأ •
 
لتصووبق ( 2008/ 125) توو  تعووديل قووأ ون اسووتحقأا اال

ة  يوور عأملووة وذات 
 
رل كمنحووة موون الدولووة ، وتعفووي الموورا

 
ة مسووأوية للرجوول فووي الحصووو  علووى ا

 
الموورا

رل
 
 .الدخل المحدود من رسوم هذج اال

 



                                                   

 التوصية الثألثة 

تنفيذ التوصيأت التي وافقت عليهأ الدو  في  االستعرال الدور  الشأمل      
ة ومشأركوتهأ في الحيأة السيأسية واالقتصأدية

 
 لحقوا اإل سأن المتعلقة بألمرا



ة في الحيأة السيأسية واالقتصأدية عملت السلطنة على اتخأذ العديد من التدابير منهألتمكين •
 
 -:المرا

 : في المجأ  السيأسي•

ة فنظوورا للنتووأما •
 
 ووكلت اإلرادة السيأسووية لسوولطأن الووبالد مصوودًرا داعًمووأ للمسووأواة بووين الرجوول والموورا

وامور السوأمية بتعيوين عودد مون النسوأي فوي 
 
التي تفرزهأ عملية اال تخأبوأت فوي مجلوس الشوورا تصودر اال

ة فوي قووام المجلوس فوي دورتيوح الخأمسوة والسأدسوة علوى التووالي 
 
%( 18)مجلس الدولوة فمثلوت المورا

و  مرة منذ إ شأي المجلس%( 15.4)و
 
حدا العضوات كنأمبة للرميس ال

 
 .وت  ا تخأب ا

 



ة العمأ يوووة مووون خوووول ا تخأبوووأت التر وووق للمجوووألس البلديوووة والتحقوووت 2012فوووي عوووأم •
 
م تمكنوووت المووورا

هول  (9)بعضوية هذج المجألس 
 
 سأي ممن تر حن بأال تخوأب وممون الوتحقن بعضووية المجوألس مون ا

المشووووورة وممووووثالت للحكومووووة هووووذا إلووووى جأ ووووب وجووووود  سووووأي فووووي عضوووووية اللجووووأن المنبثقووووة عوووون هووووذج 
 .المجألس

عضوووأي مجلوووس الشوووورا بألمرسووووم السووولطأ ي رقووو  •
 
مبينوووًأ  وووروق ( 2013/ 58)صووودر قوووأ ون ا تخوووأب ا

ة 
 
سأسوي للدولوة ، بحيوت يتوأم للمورا

 
حكوأم النظوأم اال

 
اال تخأب في عضوية مجلس الشورا  متوافقًأ مت ا

 .حق التر ق واال تخأب في مجلس الشورا 

 



ة فوووي ا تخأبوووأت مجلوووس الشوووورا فوووي دورتيوووح مووون •
 
فضووول للمووورا

 
جووول ضووومأن تحقيوووق  توووأما ا

 
-2011)السوووأبعة : ا

ة الُعمأ ية في الواليأت التوي بهوأ ( 2019-2015)، والثأمنة ( 2015
 
، ت  تهياة وتجهيز مقأر جمعيأت المرا

ٍ في مجوأ  تعزيوز واإلعالن متر حأت،  في الصحف عن الدعأية اال تخأبية لكل متر حة، وتنفيذ بر أمٍا تدريبيو
ة الُعمأ ية في عملية الشورا لعدد 

 
 .السلطنةمتر حة من مختلف محأفظأت ( 60)وبنأي قدرات ومهأرات المرا



وزارة التنميوووووة االجتمأعيوووووة علوووووى إعوووووداد وطبأعوووووة دليووووول تووووودريبي حوووووو  إدارة العمليوووووة اال تخأبيوووووة وتووووودريب عملوووووت •
سوووبتمبر  10-6متر وووحة خوووال  الفتووورة مووون ( 20)المتر وووحأت لعضووووية المجلوووس فوووي دورتوووح الثأمنوووة، وعوووددهن  

 .على كيفية إدارة الحمالت اال تخأبية، كمأ ت  دع  المر حأت بألدعأية اإلعالمية في الصحف المحليةم،2015

وتهودف هوذج . ، فوي جميوت محأفظوأت السولطنة"ملتقوى الشوورا : "وزارة الداخلية  دوات بعنوان ظمت •
هميووة المشووأركة اال تخأبيووة، وقأمووت 

 
عضووأي مجلووس الشووورا، وا

 
الملتقيووأت إلووى توعيووة النووأخبين بوودور ا

 .ببثهأ كأملة في التلفزيون العمأ ي

 



تي•
 
مأ تعزيز مشأركوتهأ في الحيأة االقتصأدية فت  اال

 
 -:ا

ة إجأزة لتغطيوة ، (2011/ 113)تعديل قأ ون العمل بموجب المرسوم السلطأ ي رق  •
 
بحيت منحت المرا

جر  ووأمل لموودة خمسووين 
 
يجوووز تشووغيل ال ( 81)كمووأ توو  تعووديل المووأدة . يومووأً فتوورة مووأ قبوول الوضووت وبعوودج بووأ

عموأ  والمنأسوبأت التوي 
 
حووا  واال

 
النسأي في الفترة مأ بين السأعة التأسعة مسأي والسأدسة صوبأحأ إال فوي اال

 .يصدر بتحديدهأ قرار من وزير القوا العأملة

  مووأ  مبوودمي قوودرج ( 2013/ 6)السوولطأ ي رقوو  بألمرسوووم " الرفوود"إ شووأي صووندوا •
 
وتوو  دعوو  الصووندوا بوورا

عمأ  والمبأدرين من الشبأب والشوأبأت الخأضوعين للضومأن .مليون ر( 70)
 
ع بهدف تمكين ودع  رواد اال

ة الريفيوووة والمهنيوووين والحووورفيين مووون الجنسوووين وكوووذلك 
 
االجتموووأعي والبوووأحثين عووون عمووول والبأحثوووأت والمووورا

صحأب المشروعأت القأممة من المدسسأت الصغيرة والمتوسطة
 
 .ا

 

 



تهدف إلى  (2013/ 36)كمأ ت  إ شأي الهياة العأمة للمدسسأت الصغيرة والمتوسطة بألمرسوم السلطأ ي•
تعزيووز دور المدسسووأت الصووغيرة والمتوسووطة ذات القوودرة علووى توووفير فوورص العموول المتعووددة والمتجووددة 

 .للشبأب العمأ ي من الجنسين ومسأعدته 

عمأ  عأم •
 
عموأ  العموأ يين مون الجنسوين فوي تطووير  2012إ شأي المركز الوطني لال

 
ليكوون منصوة رامودة لودع  رواد اال

مشأريت تجأرية  أجحة، ويعد المركوز جوزيًا مون اسوتراتيجية حكوميوة كبيورة تقووم بودع  واحتضوأن المدسسوأت العمأ يوة 
مأم وخلق فرص عمل جديدة في السوا العمأ ي

 
 .الصغيرة والمتوسطة لتسأه  في دفت عجلة االقتصأد العمأ ي لال



ة فوووي مجوووأ  •
 
يقووووم المركوووز الووووطني للسوووالمة المعلومأتيوووة بهياوووة تقنيوووة المعلوموووأت فوووي تمكوووين المووورا

سرية اإليجأبية وحمأيوة الطفول مون مخوأطر اإل تر وت، حيوت تو  تصومي  بر وأما السوالمة 
 
التنمية اال

سأسووية فووي مجووأ  
 
ة العمأ يووة وإكسووأبهأ المهووأرات اال

 
هيوول الموورا

 
سوورة بهوودف تأ

 
ة واال

 
المعلومأتيووة للموورا

من 
 
سرة والمجتمت السيبرا ياال

 
 .بمأ يتمأ ى مت متطلبأت العصر الرقمي وبمأ يفيد اال

 



 

 

 قيد اإلجراء 



 
 

ولى للمراجعة الدورية الشأملة •
 
بألنسبة للتعهدات الطوعية والتوصيأت المقبولة في الدورة اال

(2011 ) 

  –موافقة السلطنة •
 
بموجب قرار مجلس الوزراي الموقر الصأدر في جلستح رق   -من حيت المبدا

 -:على اال ضمأم إلى كل من ( 2015/ 24)

 .م1966العهد الدولي الخأص بألحقوا االقتصأدية واالجتمأعية والثقأفية لعأم •

و المهينة •
 
و العقوبة القصرية والالإ سأ ية ا

 
اتفأقية منأهضة التعذيب و يرهأ من ضروب المعأملة ا

 .م1984ديسمبر  10

 .  اتفأقية االختفأي القسر  •



 الرابعةالتوصية 

دع  المدسسأت الوطنية العأملة في مجأ  حقوا اإل سأن ، بحيت يت  التنسيق  
ة في مجأ  تعزيز المسأواة بين 

 
مت اللجأن الوطنية والوزارات الخأصة بألمرا

ة 
 
 الجنسين وتمكين المرا



ة والعمول علوى تحقيوق المزيود مون التقودم •
 
ليأت فوي السولطنة لالهتموأم بوألمرا

 
ت  إ شأي العديد من اال

والرقووي لهووأ فووي كأفووة المجووأالت التنمويووة واالقتصووأدية والسيأسووية واالجتمأعيووة والثقأفيووة والريأضووية 
 :كل جهة لهأ اختصأصأتهأ ومجأ  عملهأ ويمكن تفصيلهأ كأالتي

ة والطفوول اللجنوة •
 
االجتمأعيوة بمجلسوي الدولوة والشووورا تعمول هوذج اللجوأن علووى إدموأ  قضوأيأ المورا

 .عند مراجعة مشروعأت القوا ين والسيأسأت والخطط التنموية

 

 



ة بووووألقرار •
 
 ووووكأ  التمييووووز ضوووود الموووورا

 
اللجنووووة الوطنيووووة لمتأبعووووة تنفيووووذ اتفأقيووووة القضووووأي علووووى جميووووت ا

، كموأ تو  إعوأدة تشوكيلهأ مورة ثأ يوة (2009/ 130)والمعد  بألقرار الووزار  ( 2005/ 348)الوزار  
إضووووأفة ممثلووووين عوووون اللجنووووة الوطنيووووة لحقوووووا اإل سووووأن ب( 2013/ 297)بموجووووب القوووورار الوووووزار  

هليووة، وقوود هوودف تشووكيلهأ إلووى  متأبعووة تنفيووذ اتفأقيووة 
 
والنقأبووأت العمأليووة ومزيوود موون الجمعيووأت اال

ة وإعداد التقأرير الدورية عن تنفيذ االتفأقية
 
 كأ  التمييز ضد المرا

 
 .القضأي على جميت ا

 



، وتعنوووى (124/2008)تشوووكلت بموجوووب المرسووووم السووولطأ ي: اللجنوووة الوطنيوووة لحقووووا اإل سوووأن •
اللجنة بقضوأيأ حقووا اإل سوأن وتهودف إلوى تعزيوز التعوأون المثمور والبنوأي بوين السولطأت الحكوميوة 
ومدسسووووأت المجتمووووت الموووود ي فووووي الووووبالد، وتتشووووكل اللجنووووة موووون ممثلووووين للمدسسووووأت الحكوميووووة 

 .ومدسسأت المجتمت المد ي 

 شات اللجنة وفق المأدة : اللجنة الوطنية لمكأفحة االتجأر بألبشر•
 
بألمرسوم السلطأ ي رق  ( 11)ا

حيووت وضووعت اللجنووة خطووة سوونوية تهوودف إلووى رفووت الوووعي لوودا فووائت المجتمووت، ، (2008/ 126)
 . والقيأم بجميت االجرايات لحمأية المواطنين والمقيمين من االتجأر بألبشر

 
 



لجووأن التوفيووق والمصووألحة تهوودف إلووى تحقيووق المصووألحة حفأتووًأ علووى العالقووأت الوديووة واللجوووي إلووى •
ن فووي اللجوووي إلووى المحووأك  ، وتسووه  هووذج 

 
هووذج اللجووأن اختيووأر  وال يحووو  دون حووق صووأحب الشووأ

اللجوووأن المنتشووورة فووووي ربووووع السوووولطنة فوووي حوووول العديووود موووون المنأزعوووأت دون الحأجووووة إلوووى اللجوووووي 
 .للمحأك 

 



ة دامرة  دون •
 
ة في مجأالت عديدة بألتنسويق موت تهت  المرا

 
بألجوا ب التنفيذية المرتبطة بمصألق المرا

 .المعنيةالوزارات 

سوووورية داموووورة •
 
ليووووأت المعنيووووة تخووووت  للحمأيووووة اال

 
سوووورية، وتعزيووووز جهووووود اال

 
بوضووووت الخطووووط للحمأيووووة اال

 .الحمأيةبألتنسيق مت الجهأت ذات العالقة في مجأ  



قسأم •
 
ة الريفية التأبعة لوزارة الزراعوة والثوروة السومكية والتوي تعمول علوى  تنميوة وتطووير ا

 
تنمية المرا

ة فوووي 
 
 شوووطة الهأدفوووة إلوووى تنميوووة دور المووورا

 
ة الريفيوووة مووون خوووال  تنفيوووذ العديووود مووون البوووراما واال

 
المووورا

سوورة 
 
المجتمووت الريفووي وإبووراز دورهووأ اإل تووأجي حتووى يسووأه  بشووكل كبيوور فووي الوودخل االقتصووأد  لال

 .العمأ ية

ة •
 
وقووأف الشوودون الدينيووة الووذ  يهووت  بووألنهول بمسووتوا الموورا

 
مركووز اإلر ووأد النسووو  التووأبت لوووزارة اال

سرة وإبرار دورهأ في بنأي المجتمت والنهول 
 
 .بحدينيأ و ر  القي  في اال

 



 شووطة الريأضووية •
 
داموورة الريأضووة النسووأمية التأبعووة لوووزارة الشوودون الريأضووية وتهووت  بكأفووة البووراما واال

 .المالممة للفتيأت

كوثووور وجوووودًا فوووي الحيوووأة االجتمأعيوووة فوووي •
 
ة العمأ يوووة هوووي مدسسوووأت اجتمأعيوووة وهوووي اال

 
جمعيوووأت المووورا

عوودادًا كبيوورة موون النسووأي 
 
و اال تشووأر الجغرافووي وتسووتقطب ا

 
المجتمووت العمووأ ي سووواًي موون حيووت العوودد ا

الالمي يمثلن العضوات لتلك الجمعيوأت وهون يسوأهمن إسوهأمًأ كبيورًا فوي تفعيول دور العمول النسوأمي 
التطوووعي موون خووال  المشووأركة واالسووتفأدة موون الفعأليووأت التووي توونظ  بهوودف تنميووة المجتمووت المحلووي 

 .جمعية( 60) 2015وبلغ عدد هذج الجمعيأت بنهأية عأم 

 



المركوووز الووووطني لوحصوووأي والمعلوموووأت يووووفر البيأ وووأت االحصوووأمية موزعوووة حسوووب النووووع االجتموووأعي •
لكأفة الجهأت المختصة وضومن الهيكول التنظيموي للمركوز دامورة لوحصوأيات المجتمعيوة يوجود بهوأ 

 .قس  إحصأيات النوع االجتمأعي
 



 

 الخأمسةالتوصية 
 

الجهود لتنفيذ منهأ  عمل بيجين واعداد التقأرير الوطنية لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذج تكوثيف 
مأ ة التنفيذية في إطأر مسأر المراجعة اإلقليمية 20+بحلو  بيجين 

 
 ، والتعأون مت اال



السلطنة ملتزمة بتنفيذ منهأ  عمل بيجين وإدراجوح ضومن الخطوط الوطنيوة المعموو  بهوأ وحودثت •
ليووأت الداعمووة لمشووأركة 

 
الكوثيوور موون التطووورات فووي هووذا الجأ ووب حيووت توو  اسووتحداا العديوود موون اال

ة في الحيأة االقتصأدية
 
 .المرا

، وإرسووألح إلووى الجهووأت المختصووة منهووأ  20+ توو  اعووداد التقريوور الوووطني لتنفيووذ منهووأ  عموول بيجووين •
ة وجأمعة الدو  العربية)

 
م  المتحدة للمسأواة بين الجنسين وتمكين المرا

 
فوي ( اإلسكوا، هياة اال

م، ا وووتمل التقريووور علوووى الجهوووود المبذولوووة والتطوووور الحأصووول فوووي تنفيوووذ منهوووأ  عمووول 2014موووأيو 
 .بيجين

 



 أركت السولطنة فوي المودتمر العربوي رفيوت المسوتوا حوو  التقودم المحورز فوي تنفيوذ إعوالن ومنهوأ  •
العدالووة "، تحووت  ووعأر ( م 2015فبرايوور  3-2) عموول بيجووين بعوود عشوورين عأمووًأ خووال  الفتوورة موون

 .القأهرة   -والمسأواة للنسأي في المنطقة العربية
في اجتمأع الخبراي لمراجعة التقريور العربوي الموحود حوو  تنفيوذ منهوأ  عمول بيجوين بعود المشأركة •

 .م بألجمهورية اللبنأ ية2014اكوتوبر   23-22. عشرين عأمأ في المنطقة العربية
المشووأركة فووي ور ووة عموول لوودع  إعووداد التقووأرير الوطنيووة المتعلقووة بألتقوودم المحوورز فووي تنفيووذ إعووالن •

م بألمملكووة 2014مووأر   ا  -فبرايوور 26 ومنووأها عموول  بيجووين بعوود عشوورين عأمووًأ خووال  الفتوورة موون
رد ية الهأ مية 

 
 .اال



 السأدسةالتوصية 

ة يشمل سن 
 
 وتفعيل قأ ون إطأر لمكأفحة العنف ضد المرا

 الحق في حيأة خألية من العنف تعزيز 1)

 التحقيق في جرام  العنف ومعأقبة مرتكبيح ( 2

 توفير خدمأت الحمأية للضحأيأ  (3

   تعويض الضحأيأ  (4  

ةالوقأية من العنف ضد  (5
 
 المرا



ة ، بوول تجرمووح وفقووًأ لمووأ يقضووي بووح قووأ ون •
 
ال تقوور التشووريعأت السووأرية فووي السوولطنة العنووف ضوود الموورا

ويحق للذين تعرضووا للعنوف اللجووي إلوى (. 74/ 7)الجزاي العمأ ي الصأدر بألمرسوم السلطأ ي رق  
 .السلطأت القضأمية المختصة توطاًة للسير في إجرايات مسأملة الجنأة

حووا  الشخصوية •
 
ة حقوقهأ منهوأ قوأ ون اال

 
قأمت الدولة بسن القوا ين والتشريعأت التي تكوفل للمرا

وقوووووأ ون اإلجووووورايات الجزاميوووووة الصوووووأدر بألمرسووووووم ( 97/ 32) الصوووووأدر بألمرسووووووم السووووولطأ ي رقووووو 
 126)وقأ ون مكأفحة االتجأر بألبشر الصأدر بألمرسووم السولطأ ي رقو  ، (99/ 97)رق   السلطأ ي

/2008 ). 



 كأ  جميت العمأ ي الجزاي قأ ون يغطي•
 
 والذم العرل، وهتك واال تصأب الجسد  العنف ا

 والدعأرة البغأي على واإلكراج الميراا في الشرعي الحق من والحرمأن الشرف وجرام  والتحقير
ن القو  يمكن ث  ومن بألبشر، واالتجأر

 
 كأ  جميت تجرم السلطنة في العقأبية القوا ين ا

 
 العنف ا

ن يمكن التي
 
ة لهأ تتعرل ا

 
 .المرا

 ضحأيأ حق على     (2008/ 126) رق  السلطأ ي بألمرسوم الصأدر بألبشر االتجأر قأ ون ان كمأ•
 جريمة في عليه  المجني استغال  عن النأج  المأد  التعويض على الحصو  في بألبشر االتجأر
 .بألبشر االتجأر

 

 



لت • لية جديدة في إطأر وزارة التنميوة االجتمأعيوة مون خوال  إ شوأي 2012السلطنة في عأم  كَّ
 
م، ا

ة موون العنووف بموون فوويه  النسووأي الالمووي 
 
سوورية التووي يتبعهووأ دار الوفووأا لحمأيووة الموورا

 
داموورة الحمأيووة اال

وتقدي  العديد من البوراما المدقتة، تعرضن لوتجأر، وتقوم الدار بتوفير الحمأية العأجلة واإلقأمة 
االجتمأعيوووة والنفسوووية واالستشوووأرات القأ و يوووة، ومقأضوووأة الجنوووأة بألتنسووويق والتعوووأون موووت الجهوووأت 

 .المعنية ذات االختصأص 
سوورية يوت  •

 
تقوودي  الخوودمأت اإلر ووأدية الزواجيوة والنفسووية والعأمليووة عوون طريوق خووط االستشووأرات اال

ة بواسوطة مختصوين ومختصوأت 2009الهأتفية منذ عأم 
 
م، لمختلف  رامق المجتمت بموأ فيهوأ المورا
 . في هذا المجأ  وبمأ يضمن سرية المعلومأت والخصوصية التأمة

 



طفووأ  المعرضووين بنووأًي •
 
ليووة فوورا عموول دراسووة الحووأالت الخأصووة بأال

 
علووى قووأ ون الطفوول توو  تعووديل ا

 (.2015/  168) لوسأية، إلى لجأن حمأية الطفل، ووفقأ للقرار الوزار  رق  

يعتبوور خووط الحمأيووة ( إبووالا الشووكأو ) عملووت وزارة التنميووة االجتمأعيووة علووى إ شووأي خووط الحمأيووة •
خطووًأ هأتفيووًأ مجأ يووًأ لتلقووي االتصووأالت ، ويووووفر الخووط خدمووة اإلر ووأد والتحويوول للجهوووأت ( 1100)

 .المعنية عند الحأجة لذلك

ت  تودريب فريوق العمول الوذ  سويتلقى البال وأت واالسوتفأدة مون بعوض التجوأرب العربيوة والمحليوة •
 .في هذا الجأ ب

 
 

 



 

 التوصية السأبعة
 

ة في عملية التمكين والتوعية والتدريب ، وكذلك العمل على 
 
استهداف المرا

ة بشكل عأم ، وفي 
 
ا راك الرجل في المبأدرات الوطنية لمكأفحة العنف ضد المرا

ة التأبعة لوسكوا بشكل خأص 
 
 دورات لجنة المرا



توووو  تنفيووووذ بر ووووأما توووودريبي إلعووووداد موووودربأت ومثقفووووأت فووووي مجووووأ  التمكووووين االجتمووووأعي والسيأسووووي •
ة

 
عوووام " والقووأ و ي للموورا

 
اسووتهدف البر ووأما العووأمالت فووي ( 2015 -2013)فووي  سووختين خووال  اال

ة العمأ يوووة ا وووتمل البر وووأما فوووي كووول  سوووخة علوووى 
 
ة وعضووووات مووون جمعيوووأت المووورا

 
( 3)مجوووأ  المووورا

 .مدربة ومثقفة (40)مراحل تدريبية استفأد من البر أما عدد
ة ، تو  تد وين مطبوعوأت •

 
 كأ  التمييز ضد المرا

 
في إطأر  شر وتفعيل اتفأقية القضأي على جميت ا

ة  صوف المجتموت" الحملة اإلعالمية لالتفأقية تحت  عأر 
 
برعأيوة معوألي الشويز وزيور التنميوة " المرا

 .م2014ديسمبر  8االجتمأعية رميس اللجنة الوطنية لمتأبعة تنفيذ االتفأقية بتأريز 
 



ة ( 12)كمأ ت  تنفيذ عدد •
 
 وكأ  التمييوز ضود المورا

 
حلقة عمل للتوعية بأتفأقية القضأي علوى جميوت ا

لتشوووومل جميووووت محأفظووووأت السوووولطنة، واسووووتهدفت كأفووووة  وووورامق المجتمووووت ومدسسووووأت ( سوووويداو)
 .المجتمت المد ي بألسلطنة

عوووالج فوووي تنفيوووذ الحملوووة اإلعالميوووة لنشووور وتفعيووول •
 
تووو  االسوووتعأ ة بألمووودربأت فوووي البر وووأما الموووذكور ا

كوتوبر إلوى منتصوف ديسومبر 
 
م ، حيوت بلوغ عودد حلقوأت العمول 2015اتفأقية سيداو من منتصف ا

موون ( 1299)حلقووة عموول، اسووتفأد منهووأ عوودد ( 28)المنفووذة فووي كأفووة محأفظووأت السوولطنة حوووالي 
 .مختلف  رامق المجتمت

 



ة عملووت وزارة التنميووة االجتمأعيووة علووى إصوودار لرفووت •
 
ة فووي " مووذكرات توضوويحية (3)الوووعي القووأ و ي للموورا

 
الموورا

عوام " التشريعأت العمأ ية
 
دلة توضيحية لمواد قأ و ية خال  اال

 
ا تملت هوذج الموذكرات ( 2014-2012) ا

ة
 
 . على العديد من القوا ين ذات الصلة بألمرا

حلقأت عمول للتوعيوة بألموذكرات التوضويحية فوي مختلوف ( 10)لتفعيل هذج المذكرات و شرهأ ت  تنفيذ عدد •
عووووام 

 
اسوووتهدفت الجنسوووين، وبعوووض الطوووالب وقووود (  2015-2013) محأفظوووأت السووولطنة وذلوووك خوووال  اال

 .القأدمةوالطألبأت من المدار  والكليأت، وجأٍر العمُل بهذا النها خال  الخطط 
 



عوووودادًا كبيوووورة موووون النسووووأي الالمووووي يمووووثلن العضوووووات لتلووووك •
 
ة العمأ يووووة تسووووتقطب ا

 
جمعيووووأت الموووورا

الجمعيأت وهن يسأهمن إسهأمًأ كبيرًا في تفعيل دور العمل النسأمي التطوعي من خال  المشأركة 
واالسوووتفأدة مووون الفعأليوووأت التوووي تووونظ  بهووودف تنميوووة المجتموووت المحلوووي وبلوووغ عووودد هوووذج الجمعيوووأت 

جمعيووة، وتحظووى هووذج الجمعيووأت بألوودع  المووألي والفنووي موون قبوول وزارة ( 60)م 2015بنهأيووة عووأم 
هليوووة والتخصصوووية . التنميوووة االجتمأعيوووة

 
يضوووًأ فوووي الجمعيوووأت والمدسسوووأت اال

 
ة ا

 
كموووأ تشوووأرك المووورا

خرا 
 
 .اال



 التوصية الثأمنة

ة ،  
 
ليأت الوطنية المعنية بألنهول بألمرا

 
تعزيز اإلرادة السيأسية لدع  دور اال

وتوفير الموارد المألية الالزمة لهأ في تنفيذ ومراقبة وتقيي  مسأر إدمأ  منظور 
النوع االجتمأعي في كأفة الوزارات، والمدسسأت الحكومية، والسيأسأت العأمة، 

 والخطط والبراما التنموية 



ة •
 
سووورية ودوامووور المووورا

 
عملوووت وزارة التنميوووة االجتمأعيوووة علوووى تعزيوووز دور المديريوووة العأموووة للتنميوووة اال

سوورة ولجنووة متأبعووة تنفيووذ اتفأقيووة سوويداو بكوووادر متخصصووة ذوات خبوورة ، وفووي هووذا اإلطووأر توو  
 
واال

مين ميزا ية 
 
مأ ة الفنية لهذج اللجنة، كمأ ت  تأ

 
ة بأعتبأرهأ اال

 
توفير ميزا ية خأصة لدامرة  دون المرا

سرة
 
 شطة اللجنة وبرامجهأ بأإلضأفة إلى دور دامرة تنمية وتمكين اال

 
 .خأصة ال

ولتعمووووي  المنظووووور الجنسووووأ ي عملووووت وزارة التنميووووة االجتمأعيووووة علووووى صوووويأ ة اسووووتراتيجية للعموووول •
 وخأص ذو  

 
ة والطفول واال

 
االجتمأعي، وإعداد عدٍد من االستراتيجيأت القطأعية فوي مجوأالت المورا

سأًسوأ اإلعأقة ، استوعبت فيهأ المنظور الجنسأ ي، و كلت مد رات النوع االجتمأعي 
 
للخطوط ، ا

عوام 
 
 (.2025-2016)التنفيذية لهذج االستراتيجيأت لال

 



سرة لشدون الوطنية اللجنة ومهأم دور  مراجعة السيأا هذا في وت •
 
 تنسيقية إ رافية لجنة لتكون اال

ة سرة الخأصة السيأسأت برس  معنيَّ
 
ة بأال

 
 146 ) رق  الوزار   القرار على بنأًي  والطفل، والمرا

ن  (2012/
 
سرة لشدون الوطنية اللجنة لنظأم التنفيذية الالمحة إصدار بشأ

 
 رق  الوزار   وبألقرار ، اال

ن (2012 /300)
 
مأ ة بشأ

 
 .لهأ الفنية اال



 

 التوصية التأسعة

على توفير الموارد البشرية والتقنية والمألية الالزمة لتصمي  واعتمأد العمل 
 الميزا يأت المراعية للنوع االجتمأعي في كأفة القطأعأت



ة فوي الخطوط الخمسوية •
 
 شوطة المعنيوة بوألمرا

 
تعتمد مبوألغ ومواز وأت تشوغيلية وتمويليوة للبوراما واال

الصووحة ، ) والسونوية ضوومن المواز ووأت العأمووة للدولووة التووي تشومل كأفووة القطأعووأت وكأفووة المجووأالت 
 (.الز... التعلي  ، التنمية، التشغيل والتدريب وتمويل المشروعأت الصغيرة والمتوسطة،

لاير عموأ ي ( 4.213.000)ضمن الخطة اال مأمية لوزارة التنمية االجتمأعية ت  تخصي  مبلغ وقدرج •
ة العمأ ية

 
 .لتنفيذ توصيأت  دوة المرا

لاير ( 500.000)خصصووت وزارة التنميووة االجتمأعيووة ضوومن خطتهووأ الخمسووية الثأمنووة مبلووغ وقوودرة •
ة

 
 .عمأ ي لقطأع المرا

ة الريفيووووة ضوووومن •
 
فووووردت السوووولطنة مخصصووووأت مأليووووة للبووووراما الموجهووووة لتلبيووووة احتيأجووووأت الموووورا

 
ا

 . مخصصأت القطأع الزراعي والسمكي من المواز ة العأمة للدولة
 

 



 التوصية العأ رة

لفية المتعلق بتشجيت المسأواة بين   
 
السعي لتحقيق الهدف اإل مأمي الثألت لال

ة " الجنسين وتمكين النسأي 
 
ليأت الوطنية المعنية بألنهول بألمرا

 
وتفعيل دور اال

خذ في االعتبأر الخصوصية الوطنية واالقليمية لبلدان 
 
لهذا الغرل ، مت اال

 المنطقة



لفيوة الصوأدر مون المركوز الووطني لوحصوأي •
 
هوداف اإل مأميوة لال

 
تهر التقرير الوطني الرابت لال

 
ا

ة)والمعلومووأت بووأن الهوودف الثألووت وهووو 
 
قوود ( تعزيووز المسووأواة بووين الجنسووين وتمكووين الموورا

 .تحقق

( 78.5)وموون المد وورات التووي توودلل علووى ذلووك فقوود بلووغ معوود  العموور المتوقووت عنوود الموويالد •

 .سنة للرجأ ( 74.8)سنة لو أا مقأبل 
 



 (.18.3)ا خفضت  سبة وفيأت االمهأت إلى •

لو أا والمرحلة %( 101.5)المرحلة االبتدامية :  2014 سبة االلتحأا الصأفي لو أا في العأم •
 %(. 58)وبلغ معد  االلتحأا في التعلي  العألي %( 95)المرحلة الثأ وية %( 99)اإلعدادية 

، وهي  سبة تتسأوا تقريًبأ مت  سبة الرجأ ، %( 47) سبة العأمالت في الخدمة المد ية •
 %(.  23)والعأمالت في القطأع الخأص 

 



 

 

 الحأدية عشرالتوصية 

ة الفلسطينية والعربية الواقعة تحت االحتال  
 
 االسراميليدع  ومسأ دة المرا



بووووت •
 
زر الوووودوليين فقوووود دا

 
تقوووودي  علووووى التزامووووأ بوووونها السوووولطنة القووووأم  علووووى دعوووو  قووووي  التعووووأون والتووووأ

مأموة (  2015-2014)المسأعدات الخأرجية للدو  النأمية، حيت بلغت تلك المسأعدات في عأمي 
 حأي العأل ، وقد اسوتفأد مون 

 
سبأب ا سأ ية وتنموية في كل ا

 
مريكي في صورة منق ال

 
مليون دوالر ا

 .هذج المبألغ عدد من الدو 

ة الفلسوووطينية عبووور يوووت  تقووودي  •
 
المختلفوووة، حيوووت تقووودم الهياوووة مدسسوووأت الدولوووة المسوووأعدات للمووورا

عمووأ  الخيريووة مسووأعدات إ أثيووة وبنووأي الموودار  وتوووفير المبووأ ي الجووأهزة، كمووأ تسووأه  
 
العمأ يووة لال

 (.الشقيقة والصديقة)السلطنة كذلك في إعأدة إعمأر البنية التحتية لبعض الدو  المتضررة 
 



عووام •
 
سر خأر  السولطنة خوال  اال

 
و اال

 
ة ا

 
وبلغ اجمألي الحأالت التي قدمت لهأ المسأعدة سواي للمرا

حألووة مسووتفيدة توزعووت فووي المسووأعدات النقديووة والعالجيووة والدراسووية ( 8888)م 2014-2011موون 
 .واإلسكأ ية

 



 
 

 عشرالثأ ية التوصية 

ة العربية في تل الحروب والنزاعأت تقدي  
 
 المسلحةالعون والمسأ دة للمرا



سأسووي للدولووة •
 
توثيووق عوورا التعووأون " علووى ( 10)المووأدة فووي تدكوود المبووأدس السيأسووية فووي النظووأم اال

سووأ  موون االحتوورام المتبووأد  والمصوولحة 
 
واصوور الصووداقة مووت جميووت الوودو  والشووعوب علووى ا

 
كيوود ا

 
وتأ

المشووتركة وعوودم التوودخل فووي الشوودون الداخليووة ومراعووأة المواثيووق والمعأهوودات الدوليووة واالقليميووة 
مون بوين الودو  

 
وقواعد القأ ون الدولي المعترف بهأ بصوورة عأموة وبموأ يودد  إلوى إ وأعة السوالم واال

 ".والشعوب

 

 



 

سأسوويأ فووي تسووهيل فووي •
 
وضووأع الراهنووة التووي تموور بهووأ الجمهوريووة اليمنيووة لعبووت السوولطنة دورا ا

 
توول اال

توووفير اإل أثووة للشووعب اليمنووي  والتوودخل فووي الكوثيوور موون المحأدثووأت واستضووأفتهأ لتسووهيل جهووود 
 .اإل أثة اإل سأ ية بكأفة جوا بهأ

و اسووتقبأ  كموأ تتمثوول عمليووأت العووون والمسووأ دة فووي عمليوأت إعووأدة الرهووأمن إلووى •
 
الجرحووى بلوودا ه  ا

مين عووودته  إلووى 
 
موون البلوودان التووي تنوودلت فيهووأ النزاعووأت المسوولحة والتكوفوول بعالجهوو ، وموون ثوو  تووأ

 .بالده 

 



 

 عشرالثألثة التوصية 

الشراكأت على المستوا الوطني واإلقليمي والدولي بهدف االستفأدة من تطوير 
 وتعميمهأالتجأرب النأجحة 



 
 
تشوووأرك السووولطنة مووون خوووال  مدسسوووأتهأ المختلفوووة والمعنيوووة فوووي المووودتمرات والفعأليوووأت المتعلقوووة •

و الدولي
 
و اإلقليمي ا

 
ة سواي على الصعيد المحلي ا

 
 .بألمرا

ن هنأك مذكرات تفأه  وتعأون فيموأ بوين الووزارات المختلفوة وبعوض الجهوأت والمراكوز العربيوة •
 
كمأ ا

 .والدولية وذلك لتبأد  التجأرب واالستفأدة منهأ

عملووت وزارة التنميووة االجتمأعيووة بشووراكة مووت مكوتووب المفووول السووأمي  2015-2014خووال  عووأمي •
فريقيأ بتنفيذ بعض البراما المتعلقة بأتفأقية القضأي على 

 
وسط و مأ  ا

 
لحقوا اإل سأن بألشرا اال

ة
 
 كأ  التمييز ضد المرا

 
 . جميت ا

 

 



مووو  المتحووودة للسوووكأن فوووي السووولطنة بإعوووداد وتصووومي  مطبوعوووأت الحملوووة •
 
التعوووأون موووت صوووندوا اال

 ووكأ  
 
ة  اإلعالميووة التفأقيووة الدوليووة للقضووأي علووى جميووت ا

 
-2012 عووأميخووال  التمييووز ضوود الموورا

 .م2013

توو  مووت الصووندوا تصوومي   أفووذة ضوومن الموقووت االلكوترو ووي للوووزارة خووأص بأالتفأقيووة الدوليووة للقضووأي •
ة 

 
 كأ  التمييز ضد المرا

 
 .على جميت ا

 



 

 الرابعة عشرةالتوصية 

ة في اإلسكوا والتواصل الدام  معهأ وموافأتهأ  
 
االستمرار في دع  ادارة مركز المرا

بألتقأرير عن افضل الممأرسأت والتجأرب والمبأدرات الوطنية النأجحة المتعلقة 
ة والمسأواة بين 

 
 الجنسينبتمكين المرا



 شووطة التووي ينفووذهأ •
 
ة فووي اإلسووكوا موون خووال  المشووأركة فووي البووراما واال

 
يووت  التواصوول مووت مركووز الموورا

ة، كمووأ يووت  التواصوول فووي حألووة طلووب بعووض البيأ ووأت والوورد 
 
ليووأت الوطنيووة فووي مجووأ  الموورا

 
المركووز لال

 .على بعض االستبأ أت ذات الصلة

 

 



                                 
 

 الكويتالمتعلقة بإعالن التوصيأت  

ة   
 
 2013للقضأي على العنف ضد المرا



 اال سأ ية الكرامة وصون الجسدية والسالمة الحيأة في الحق تثبيت على بألعمل التزامنأ  علن•
  دون

 
  بصفتح ، تمييز ا

 
سأسيأ مبدا

 
  تحت ، يجوز  فال والثقأفة والسيأسة التشريعأت في ا

 
 ا

ن ذريعة
 
  على ينكر ا

 
من العيش في حقح فرد ا

 
فضل مستقبل إلى التطلت وفي والكري  اال

 
 تسودج ا

 :الجنسين بين والمسأواة االجتمأعية العدالة
 في الصحي النظأم ويعتبر لو سأن، الكري  العيش يكوفل متقدم تنمية مستوا السلطنة حققت•

 إجمألي من % (75.5) الحكومة تنفق حيت الحكومية الصحية الرعأية  مأذ  احد السلطنة
 تكوفل كمأ .الحكومية المصروفأت إجمألي من %(4.9) يعأد  مأ وهو الصحية المصروفأت

 الصأدر الطفل قأ ون بموجب السلطنة في ة/للطفل وااللزامي المجأ ي التعلي  توفير الدولة
 .(2014/ 22) السلطأ ي بألمرسوم

 



سأسوووي للدولوووة علوووى تووووفير العووويش الكوووري  والالموووق لجميوووت الموووواطنين مووون خوووال  •
 
كووود النظوووأم اال

 
ا

المبووأدس االجتمأعيووة والحقوووا التووي كوفلهووأ عبوور  صوصووح، وتعموول الجهووأت المختصووة فووي السوولطنة 
 -:على توفير ذلك 

سر الضمأن االجتموأعي حيوت تو  خوال  •
 
وزارة التنمية االجتمأعية تعمل على ترمي  وإصالم منأز  ا

منووزاًل ( 425) ، صيأ ووة وترميوو  وعمووول إضأفووأت مختلفووة لعووووووووودد (م2013ـ 2011)الفترة من عووأم 
سووووووور فوووووووي مختلوووووووف المحأفظوووووووأت ، وقوووووود بلووووووغ مقوووووودار المبلووووووغ المخصوووووو  لهووووووذا الجأ ووووووب  

 
لهوووووووذج اال

 .ع.ر( 2.324.808)



سووور والحوووأالت المسوووتحقة، حيوووت بلوووغ عووودد حوووأالت الضووومأن •
 
تقووودم الووووزارة الضووومأن االجتموووأعي لال

 .( 84919) 2014االجتمأعي بنهأية عأم 

و •
 
مووواله  وممتلكووأته  ا

 
كمووأ تقوودم المسووأعدات الالزمووة والعأجلووة إل أثووة المووواطنين الووذين تتعوورل ا

ضوورار النأتجووة عوون العواموول الطبيعيووة، وذلووك وفقووأ لالمحووة المسووأعدات الخأصووة 
 
مصووأدر رزقهوو  لال

و عينيووة
 
وبلغووت عوودد الحووأالت المسووتفيدة موون اإل أثووة . بووذلك، وتكووون هووذج المسووأعدات إمووأ  قديووة ا

 .حالة( 1059) 2014االجتمأعية في عأم 

 

 



سوور الضوومأن االجتمووأعي تقوووم •
 
و وزارة اإلسووكأن ضوومن برامجهووأ المختلفووة بتحسووين الوضووت السووكني ال

ذو  الووودخل المحووودود ولوووديهأ خطوووة اسوووتراتيجية لرفوووت المسوووتوا السوووكني للموووواطنين يعتمووود علوووى 
سرة

 
 .دراسة الوضت االجتمأعي لال

 



ة ضد العنف تأهرة وتحليل برصد المتعلقة الجهود لتكوثيف الكويت دولة بمبأدرة  رحب•
 
 في المرا

مأ ة من وتطلب العربية المنطقة
 
 مت بألتعأون المبأدرة هذج لتفعيل السعي لوسكوا الفنية اال

عضأي الدو 
 
 -:اال

عمول علوى ( 2012/  31) السلطأ ي رق  بألمرسوم إ شأي المركز الوطني لوحصأي والمعلومأت إن •
بيأ وووأت ومعلوموووأت إحصوووأمية حديثوووة ذات جوووودة عأليوووة، تسوووأه  فوووي صووونت القووورارات ورسووو  تووووفير 

داي 
 
سووأ  ،حيووت السيأسووأت وتقيووي  اال

 
يووت  تصوونيف معظوو  االحصووأيات والبيأ ووأت الرسوومية علووى ا

 .النوع االجتمأعي



تقوم اللجنة الوطنية لحقوا اإل سأن كجهة مستقلة تتعأون مت الحكومة ، والمجتمت المد ي برصد •
ية ا تهأكأت إ سأ ية يتعرل لهأ الشخ  

 
ة على حد سواي)ا

 
و امرا

 
، وتقوم بألتواصول (إن كأن رجاًل ا

موووت الجهوووأت المعنيوووة لمتأبعوووة اال تهوووأك الوووذ  وقوووت بأإلضوووأفة إلوووى تقووودي  الحلوووو  المنأسوووبة لتلوووك 
ة بحقوقهووأ وواجبأتهووأ وذلووك موون خووال  . القضووية

 
وتسووه  اللجنووة ايضووأ فووي  شوور الوووعي القووأ و ي للموورا

 .الندوات واللقأيات التي تقوم بهأ اللجنة في ارجأي الوطن

 



ة برصد حأالت العنف فوي •
 
 كأ  التمييز ضد المرا

 
كمأ تقوم لجنة متأبعة اتفأقية القضأي على جميت ا

  بالا والتنسيق مت الجهأت المعنية التخأذ االجراي الالزم اتجأج هذج الحأالت
 
 .حأ  ورود ا

ة فووي سوولطنة عمووأن موون تعموول •
 
وزارة التنميووة االجتمأعيووة علووى إعووداد دراسووة حووو  العنووف ضوود الموورا

سبأبهأ و تأمجهأ وطرا عالجهأ
 
جل الوقوف على هذج المشكلة والتعرف على حجمهأ وا

 
 .ا

 



 

 

 و كرا لحسن االستمأع

 

 جميلة بنت سأل  جداد

ة
 
 مديرة دامرة  دون المرا


