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 25التقرير الوطني بيجين +

 مقدمة

 ئتعتني الميأة عنصررررررريا  اما  م الم تم عنصررررررري الن رررررررين فئن تميي  بي    ات   رتقاء بالالتنمية عملية متكاملة تهدف لالن إ

انعكاس ئاضرررم لمسرررتو  تقور ئرقم  سررريةئاالقتصرررافوة ئالفقا ية ئالسررريا االجتماعية م مختلف ال وانب ئمسرررا متها   انمالعم

  تم .الم

ات لتنمية إمكانسراسرم أفاعم  -افظ  هللا ئرعاه  -المعظميد قابوس ب  سرعاليعاوة السرامية لضررية حرااب ال اللة السرلقان إن 

 اما  ا  ن تلعب فئرأإعقاء الميأة اقوقها مما مكنّها ذلك  م  الوطنية منظومة الت ررررريوعات ئالقواني  ت  ئسرررررا مالميأةئقدرات 

  بقررررررراوا الميأةال بفرررررررا ا تمام الضكومة   الميأة إئبالتأكيد ل  وتأتى  ذا الدئر الذن تقوم ب  تدامةالمسرررررر  م التنمية ئمضوروا  

 سا مة  م تنمية ئتقور الم تم .ئفعمها نضو التقدم ئاليقم للم

المتالاقة  مسررررتووات متقدمة  م التنمية ب رررركا عام  ايم امتدت من  ات النهرررررة العثمانية الضدوفة ئ مار ا ئاققت السررررلقنة 

ئمكاسرررنها المتعدفة  م م االت التعليم ئالصرررضة ئالقيه ئالكهيباء ئالماء ئاالتصررراالت ئايي ا م  الخدمات إلى كا الوالوات 

العدالة ئالمسائاة سمتي  ممي تي  لمسيية  تعتني ايم   م مضا ظات السلقنة كا ة بدئن استفناء  مستهد ة تضقيق الي اه للم تم 

 ااتلت  ئقد ئالم رررراركة  م التنمية المسررررتدامة العمانية اقها  م التقدم الميأةئنالت ة طوال السررررنوات الماضررررية. التنمية العثماني

 .2018لعام لميا ئ ق تقيوي التنمية الن يوة ( عا48  ئ)( عيبيا  5على الميتنة ) 2018السلقنة  م العام 

ققعت شرروطا  كنييا   م المسررائاة بي   ئالسررلقنة قد  عما بي ي  منهاجل رراملة العالن ئلتقيوي الوطنم للمياجعة ائوأتم إعداف ا

 .2019إلى ابيوا  2014 عام م   رحدا  شامال لما تضقق للميأة  م السلقنة ج ائ أ. ئوترم  التقيوي  م ال نسي 

 األولويات واإلنجازات والتحديات والعوائق القسم األول:

مدى ما هي أهم اإلنجازات والتحديات والعوائق في التقدم المحرز نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة على  .1

 السنوات الخمس الماضية؟

 اإلنجازات -1

 التطورات التشريعية -أ

  ئإنما عملت على 2005 إلى اتفاقية القراء على جمي  أشكال التميي  ضد الميأة  م عام باالنرمامالسلقنة  تكتفلم  -

 على(  ايم حرررررافقت السرررررلقنة 20) م  المافة( 1الفقية )متابعة االجياءات التم أفخلت على االتفاقية الاقا  ب رررررأن 

  .(3/2019بالميسوم السلقانم )( 15( م  المافة )4سضب التضفظ على الفقية )تعدوا  ذه الفقية ئ

بهدف توجي  ئإعداف ئت ررليا الناافي  / الناافات ع  عما ئاسررتقيار م  ئإن رراء قاعدة النيانات ع  القو  العاملة  م  -

  تس يا الناافي  احات ختصبيز ام  أئ( 22/2019السلقنة تم إن اء الميك  الوطنم للت ليا بالميسوم السلقانم )

ئخنياتهم العملية ئايي ذلك م  النيانات ذات الصلة   ئتو يي ع  عما تترم  بياناتهم ال خصية ئمؤ التهم العلمية 

النيانات المتعلقة بالقو  العاملة الوطنية  م سررررررروه العما م  خالل اليبر االلكتيئنم م  كا ة ال هاز االفارن للدئلة 

قاعي  العام   متابعة السررياسررات ئالنيامخ الخاحررة بت ررليا الناافي  ع  عما  م الق ئمن رر ت الققاا الخاو ئايي ا
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  تو يي المعلومات الالزمة ع  ايكة التوظيف ئالت رررررررليا  م تقاروي ب رررررررأنها إلى م لا الوزراء ئر    ئالخاو  

التعليمية  ئالت ررررليا ئتوجي  السررررياسرررراتالسررررلقنة لتمكي  ال هات المعنية بالتخقير م  حرررريااة سررررياسررررات التوظيف 

لتخصررررررصررررررات العلمية ئالتقنية ئمسررررررتووات المهارة المهنية م  بي  المخيجات م  مختلف ا مواءمةئالتدرونية نضو ال

 االاتياجات الفعلية  م سوه العما.

حافقت   لاللت امات المتعلقة بضقوه االنسان  ئالمسائاة بي  ال نسي  ئتمكي  الميأة ئاالنصاف بي  األجيالئمياعاة  -

الذن ويمم إلى توطيد االسررت ابة العالمية للتهدود الذن  باروا على اتفاه  (28/2019)السررلقنة بالميسرروم السررلقانم 

ايم ونفذ  ذا االتفاه على نضو  ئسرائا و ركل  تليي المنا   م سرياه التنمية المسرتدامة ئجهوف القرراء على الفقي بعدة 

 .نصاف ئمندأ المسؤئليات الم تيكةو سد اال

العالميات بمختلف ئادات ال هاز االفارن للدئلة  بهدف تقووي كفاءة أفاء الصررررضفيي  ئالصررررضفيات ئاالعالميي  ئا -

ئالعاملي   م كا ة ئسررررائا االعالم المقيئءة ئالمسررررموعة ئالميئية ئااللكتيئنية  تم إن رررراء ميك  التدروب االعالمم 

( ئوعما الميك  على االرتقاء بالمستو  العملم للدارسي   م مؤسسات التعليم العالم 2018 /3)بالميسوم السلقانم 

 م م ال االعالم  ئتو يق أئج  التعائن  ئتنافل الخنيات التدرونية  م م ال االعالم م  ال هات النظيية  م الدئل 

 األخي .

حررردر الميسررروم السرررلقانم الم ررريئعات االسرررتفماروة  لتو يي بي ة ئمنا  اسرررتفمارن  م السرررلقنة ئتسرررهيا تأسررريا -

ناعة11/2017) ود اختصررررررراحرررررررات ئزارة الت ارة ئالصررررررر ها التن ( بتضد ماف  يكل مافة )ئاعت ( 1ظيمم  ئادفت ال

العما على تنمية ئتقووي العالقات  م م ال الت ارة ئالصررناعة بي  السررلقنة ئايي ا م  م  أ مها   ئهااختصرراحررات

ئتضظى الميأة بنفا الفيو المتااة لتأسررررريا ئإن ررررراء الم رررررارو  الت اروة الدئل ئالمنظمات الدئلية ذات الصرررررلة  

 ئاالستفماروة.

)  لقانون السررابقملليا ل( 30/2016)الميسرروم السررلقانم وعد قانون مكا ضة اسررا األموال ئتمووا االر اا الصررافر ب -

جيائم اسرررا األموال ئتمووا االر اا ئوضدف االلت امات ئالتوقعات م  المؤسرررسرررات المالية  وعيفايم ( 79/2010

ذا ئاألعمال ئالمه  الليي المالية ئال معيات ئالهي ات ايي الهاف ة لليبم بما وتعلق ب ررررأن تقنيقها لررررروابر ئااكام  

موال ئتمووا االر اا  ررررال  ع  نقاه الل نة الوطنية المختصرررة بمكا ضة اسرررا األ تالقانون ئقد ادف القانون سرررلقا

ئوكفا القانون الضماوة لأل ياف ئال معيات األ لية ئمنها جمعيات الميأة العمانية م  جيائم التعائن الدئلية ئالعقوبات 

 .اسا األموال ئتمووا االر اا

   منا سرررة عالميا  تم لت سررريي الف وة المهاروة بي  العيا ئالقلب  م سررروه العما ئبناء كفاءات ئطنية م  ال نسررري -

تقييم  ئ و مؤسسة خاحة ذات نف  عام تعما على ( 48/2016بالميسوم السلقانم ) إن اء الصندئه الوطنم للتدروب

الوضرررر  اليا   ل هوف التدروب  م السررررلقنة بهدف سررررد الف وة بي  متقلنات كا م ا الققاا الخاو ئالم رررريئعات 

ئتقدوم الدعم ئاالسررت ررارات لل هات المعنية م   م سرروه العما  ئبي  العيا  ئالتخصررصررات الوطنية م  الكفاءات 

الضكومة ئالققاا الخاو  يما وتعلق بسررررياسررررات التدروب ئالت ررررليا ئالمعاويي العالمية ل وفة ئاالعتماف  ئالعما على 

 .لعالمية اليائدة  م م ال التدروببناء ال ياكات م  المؤسسات المضلية ئا
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اءة أفاء الموظفي  م  ال نسررري  بوادات ال هاز االفارن للدئلة على مختلف مسرررتوواتهم الوظيفية  م لي   مسرررتو  كف -

(  ئوختص المعهد بتقدوم 28/2016العامة بالميسوم السلقانم )رة هد االفامعنظام  إحدارالوظائف التم و للونها تم 

لة تضقيقا  أل دا ها  م التقووي االفارن   ئتقدوم الخدمات االسررررت رررراروة  م م ال االفارة لوادات ال هاز االفارن للدئ

الخدمات التدرونية ئالنضفية ئاالسرررررررت ررررررراروة للققاا الخاو ئتأ يا العاملي  ب   م الم االت االفاروة ئالمهنية ذات 

  الصررررررلة باألن ررررررقة المختلفة ل   باالضررررررا ة إلى تنمية م االت التعائن ئتنافل الخنيات  م م االت االفارة العامة م

 لدئل األخي .ال هات النظيية  م ا

( 5/2015سلقانم )الميسوم حافقت السلقنة بالجيائم تقنية المعلومات  لتع و  التعائن بي  الدئل العيبية  م مكا ضة -

افاظا  على أم  ئأخقار  ذه ال يائم    للوقاوة م تقنية المعلومات تهدف االتفاقية على االتفاقية العيبية لمكا ضة جيائم

 الدئل العيبية ئمصالضها ئسالمة م تمعاتها ئأ ياف ا. 

م  ايم المسررائاة بي  اليجا ئالميأة  على ( 38/2014الميسرروم السررلقانم )ال نسررية العثمانية الصررافر ب قانونوؤكد  -

بال جنسرررية  كما سرررية ال ئج  أئ أن تصرررنم   أئ االاتفاظ بها  أئ تلييي ا  فئن أن تفيا عليها جنال نسررريةاكتسررراا 

و وز منم ال نسية العثمانية للقاحي ئلد الميأة العثمانية م  زئجها األجننم إذا توا يت  ي  ال يئط التم أئرفتها المافة 

 (.3/83ئأللى  ذا القانون قانون تنظيم ال نسية العثمانية الصافر بالميسوم السلقانم ) ( م  قانون ال نسية18)

وزارة التنمية االجتماعية ل التابعة ( 2014 /104)بالقيار الوزارن  صرررررررافرةالدار الو اه الالئضة التنظيمية لنظمت  -

أئج  اليعاوة االجتماعية ئالنفسرررررررية لن الء الدار ئالخدمات العالجية األئلية لررررررررمان خلو الررررررررضاوا م  األمياا 

ئن ئالتنسيق م  المؤسسات بالتعاالخقيية ئالمعدوة ئذلك م  خالل عدف م  الفضوحات القنية ئالمخنيوة الريئروة 

الئمة أ ناء ئتو يي ئسررائا النقا الم جياء المكالمات الهاتفية م  ذئوه  إالملتضقات بالدار م  لنسرراء ا تمكي الصررضية  ئ

خارج الدار  ئوقوم المختصون بالدار بالتنسيق ئالتعائن م  ال هات المعنية ذات االختصاو تمهيدا  لالنتهاء  تنقالته 

 ضقيقات  ئتو ي الدار ايف م ه ة لم ائلة األن قة اليواضية ئالقنخ ئاألشلال اليدئوة.م  الت

 واالجراءات السياسات والخطط الوطنية -ب

   قد الت مت السرررررلقنة بتضقيق اعتماف أجندة التنمية المسرررررتدامة ئمنها مواكنة التقورات  م الموا يق التنمووة الدئلية ل -

أاد اليكائ  األسررررراسرررررية  2030المسرررررتدامة  ئاتخاذ عدود م  التدابيي منهاا اعتنار أجندة تلك األ داف لتضقيق التنمية 

إفماج أ داف التنمية المسررررتدامة م  األ داف   (2020- 2016للسررررلقنة )لخقة الخمسررررية التاسررررعة ا الخمسررررة لمضائر

تنمية المسرررتدامة عند حررريااة األخذ  م االعتنار أ داف ال (.2020-2016الققاعية لخقة التنمية الخمسرررية التاسرررعة )

 .2040األ داف ئاالستياتي يات ليؤوة عمان 

ة العامة للم لا األعلى للتخقير   بيئاسة األمانر يعة المستو التنمية المستدامة شكلت السلقنة ل نة ئطنية أل داف  -

ؤسررسررات الم تم  أعررراء م  الوزارات ئالهي ات الضكومية كا ة ئم لا عمان ئممفلي  م  الققاا الخاو ئمرررم ت

المدنم  انير بها م موعة م  المهام م  أ مها متابعة عمليات إفماج أ داف التنمية المسرررررررتدامة م  أ داف الخقر 

  ئاالشرررياف على بناء نظام متكاما وسرررتند على مؤشررريات القياس 2040التنمووة الخمسرررية للسرررلقنة   ئرؤوة عمان 

 ئاللاوات ئضمان تضققها طنقا للمستهد ات الوطنية ب كا فئرن.على مستو  األ داف  بهدف رحد مؤشيات التقدم 
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 م إطار إعداف السلقنة الستعياضها القوعم األئل تم ت كيا الفيوق الوطنم الفنم الذن ضم عدف م  الخنياء ئكنار  -

يوق عما المسررؤئلي  م  الوزارات ئالهي ات الضكومية ئممفلي  م  الققاا الخاو ئالم تم  المدنم  باالضررا ة إلى  

 م  الميك  الوطنم لإلاصاء ئالمعلومات ليحد ئقياس مؤشيات أ داف التنمية المستدامة.

( ئاالسرررررررتياتي ية الوطنية للقفولة 2025 -2016اعدت ئزارة التنمية االجتماعية اسرررررررتياتي ية العما االجتماعم ) -

ودة تكون أسرراسررها تنمية األسررية (. لتع و  التنمية المسررتدامة  ئئضرر  أسررا لسررياسررات اجتماعية جد2025 - 2016)

ئالعما على إعمال اقوه كا م  الميأة ئالقفا ئاألشرررررررخاو ذئن االعاقة  ئإوالء األئلووة لتفعيا فئر ال رررررررناا 

 .ئالميأة ئمؤسسات الم تم  المدنم ئالققاا الخاو  م جهوف التنمية

عمال اقوه كا م  القفا إتياتي ية ب أن ترمنت استياتي ية العما االجتماعم  م مكوناتها عدفا م  التوجهات االس  -

ئاعتمدت المقاربة المسررتندة على اقوه االنسرران ئعلى النهخ الضقوقم لكفالة اقوه االعاقة  ئالميأة ئاالشررخاو ذئن 

ئاألشخاو ذئن االعاقة  ئاستوعنت  يها المنظور ال نسانم  ايم شكلت مؤشيات النوا االجتماعم  ئالقفا الميأة 

 (. 2025-2016ست ينة للنوا االجتماعم أساسا  للخقر التنفيذوة لهذه االستياتي يات لألعوام )ئالموازنات الم

( رؤوة )تو يي الني ة األمفا لتمت  جمي  األطفال  م سررررررلقنة 2025-2016اعتمدت االسررررررتياتي ية الوطنية للقفولة ) -

شتملت رسالتها سات  الت يوعات  اآلليات  عمان بضقوقهم  م النقاء ئالنماء ئالضماوة ئالم اركة(. ئا سيا على تو يي ال

ئتررررررمنت االسرررررتياتي ية اقوه القفلة  ئالنيامخ ئالخدمات الو اف بي ة آمنة ئفاعمة لتنمية ئنماء القفا  م السرررررلقنة

 .الفتاةئ

( بند متعلق بتو يي الضماوة 2020-2016) النمائية الخمسية التاسعة لوزارة التنمية االجتماعيةترمنت أ داف الخقة ا -

اآلمنة للضاالت المعيضرررة لإلسررراءة أئ العررررا أئ العنف ئما شررراب  ذلك  ئتنفيذ بيامخ توعووة اول ممارسرررة األمومة 

 .القفااالو ابية لألطفال ئااللت ام بقانون اآلمنة ئاألبوة المسؤئلة ئالتن  ة 

االنسرررررران ئالم تم   االقتصرررررراف ئالتنمية )مضائر  ةترررررررمنت  ال ئ  2040 عملت السررررررلقنة على إعداف رؤوة عمان -

رك  مضور االنسرررررران ئالم تم  على تع و  الي اه االجتماعم  ئتقووي القدرات ئ  ( ئاألفاء المؤسررررررسررررررم ئالضوكمة

ئمة  م ئالكفاءات الوطنية. ئ م  ذا االطار ترم   ذا المضور تنمية فئر الميأة ئتمكينها  م  خالل تو يي الني ة المال

 الم االت االقتصافوة  ئاالجتماعية  ئم اركتها  م مواق  حن  القيار.

( الصرررافر م  ئزارة التنمية 95/2018إحررردار الالئضة التنظيمية لضسررراا التكا ا االجتماعم  ئ ق القيار الوزارن ) -

وصرريف من  للنفقة ئفعم خدمات األشررخاو ذئن االعاقة ئالمسررني  ئفعم ال معيات  بمفابة حررندئهئ و االجتماعية  

الميأة ئأئالف ا  ئم  المستفيدو  م   ذا الضسااااأل لية التم تقوم بن اط ايي ربضم )اجتماعم  أئ  قا م أئ خيين(  

 . ليةاقة ئالمسنون  ئال معيات األئاألا ئاألم المضكوم لهم بالنفقة  ئاألشخاو ذئئ االع

 تلقىتختص ب( الصرررافر م  ئزارة التنمية االجتماعية 2015 /168ت ررركيا ل ان اماوة القفا  ئ قا للقيار الوزارن ) -

 ياف ئال هات الضكومية ئالخاحرررررة ع  أوة انتهاكات لضقوه القفا ئالقفلة  ئتعما على متابعة ااالت م  األبالاات 

سررري م. ئت ررركلت  ذه النفسرررم ئاالجتماعم للمسرررتفيدو  ئأ يااألطفال المعيضررري  للعنف ئئضررر  خقر العالج ئالتأ 

عدف م  ال هات الضكومية ئالم تم  الل ان على مسررررتو  كا مضا ظات السررررلقنة  ئوتكون أعررررراء ا م  ممفلي  م  

 .اكام قانون القفابصفة الرنقية القرائية  م تقنيق أل ان  ذه ال  ئوتمت  أعراء المدنم
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لتلقم النالاات ع  ااالت التعيا   اتفم ئ و خر ( 1100باليقم الم انم ) 2017عام  م  إن ررررررراء خر الضماوة -

ئمتابعة ئحول الخدمة العالقة   للعنف ئاالساءة سواء ئوقوم بتس يلها ئرحد ا  ئوضيا الخر النالاات لل هات ذات

 ئالخصوحية.للضاالت  م الوقت المناسب  ئوعما الخر على مدار الساعة  ئوضتيم مندأ السيوة 

 عشرسين يُبدى زيادة الجنسين في التعليم االبتدائي والثانوي، وفي الواقع فإن مؤشر المساواة بين الجن التعليم -ج

عد م  أبعاف التنمية المدخا األسررراسرررم لكا ب و  التعليم ن ررري التعليم  م كا القي  ئالمدن   اعتمدت السرررلقنة سرررياسرررة -

المسائاة بي  ال نسي  ئتمكي  النساء ئالفتيات االزف ار  ئتضسي  الصضة  ئاليخاء ئوؤفن إلى م ود م  ئالمستدامة  

ئتكون االل امية اتى  دئلة )الدسررتور( ل مي  كفل  النظام األسرراسررم لللالتعليم اق   ئئاالرتقاء بالمسررائاة  م الم تم 

 (.2014 /22الصف العاشي بموجب قانون القفا الصافر بالميسوم السلقانم )

  ئالالئضة (234/2017قيار الوزارن )بال القالا بالمدارس الضكومية شرؤئن الئضةالتيبية ئالتعليم  ئزارة أحردرت -

 المدرسرررررررم  التعليم على ال مي  اصرررررررول لررررررررمان ( 287/2017التنظيمية للمدارس الخاحرررررررة بالقيار الوزارن )

 األئل الصررف  م ئالقالنات القلنة لتسرر يا االجتماعم؛ التواحررا ئئسررائا كاالعالم  المتااة الوسررائا كا ئاسررتلالل

 العام  م %102.0( 7 - 1) االبتدائية الميالة  م لإلناث االجمالم القنول معدل بلغ ئقد ئاألنظمة  القواني  بموجب

 لذكورا بي  التكا ؤ مؤشررررررري بلغ كما العام  للتعليم %103.1( 9 – 7) الفانون التعليم م  الدنيا الميالة ئ م  2017

 . %99. 0 وقارا ما( 7 – 1) التعليم  م ئاالناث

سلقنةأكدت  - سفة التعليم  م ال ا نضو التقووي المستمي للتعليم  التم  ئ يقة  ل سات التعليمية ئموجه  سيا تعد ميجعا  لنناء ال

الدئلية   ( مصررافر ئأسررا رئيسررية  منهاا المعا دات ئاالتفاقيات10ترررمنت الو يقة )ئ  م جمي  مياال  ئمسررارات  

سان ئئاجنات   ئالتيبية 16كما ترمنت على ) ( مندأ تننفق منها األ داف التعليمية العامة  منها التيبية على اقوه االن

اعتماف  ذه الفلسررفة ئالعما على    ئم  أجا التنمية المسررتدامة  باالضررا ة إلى التيبية م  أجا السررالم ئالتفا م ئايي ا

   ي ئتع و  منافئ ئقيم اقوه االنسان عامة  ئالميأة ب كا خاو.تضقيقها سيكون ل  فئٌر  م ن

 .ا مة م  الضقوه للقالا لكفالة متقلنات األم  ئالسالمة ئالصضةلتنظيمية للمدارس الخاحة الالئضة اترمنت  -

 القرارفي الحياة العامة ومواقع صنع  المرأة -د

 الوظائف ئالعما  م الققاا الضكومم ئالخاو ئاأل لم  م م ررررراركة الميأة  م القيافة السرررررياسرررررية ئالضكومة فعمت -

 م الضياة االجتماعية ئاالقتصررافوة ئالسررياسررية  ئبناء قدراته  على القيافة   م رراركة الميأةئأتاات جمي  المسررتووات  

 األمنم.العسكين ئالسلك ب العمات العما بما  م ذلك بمختلف م االئالتضقت الميأة العمانية  .ئحن  القيار

ئتأسررررريا ال معيات األ لية ئخاحرررررة جمعيات الميأة تتمت  الميأة العمانية بضق مسرررررائ لليجا  م الم ررررراركة األ لية  -

  باالضررررا ة إلى م رررراركتها السررررلقنةئئالوات موزعة على مضا ظات ئ يا ( جمعية 65العمانية التم ئحررررا عدف ا )

 ال معيات الخييوة ئالمهنية. الفاعلة  م

نة  - مدنية م  ارتفعت نسررررررر يا بالخدمة ال م   2017عام  %21إلى  2012عام  %10االناث بالوظائف االفاروة العل

اجمالم شرراالم ئظائف االفارة العليا ئالوسررقى ئالمناشررية  ئت رريي النيانات بأن النسرراء العمانيات و ررارك   م جمي  

 .2017العامة ئاألعمال  م عام االفارة  ن% م  مدوي 25الم موعات المهنية بالققاا الخاو  ئشكلت االناث 

 وكيفية معالجتها:التحديات  -2
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نقص الوعم القانونم لد  الميأة بالضقوه المكفولة لها  م القواني  ئالت ررررريوعات الوطنية  ئ م  ذا ال انب ئضرررررعت  -

ئضررر  بينامخ  باالضرررا ة إلىالسرررلقنة العدود م  التدابيي لتع و  القانونم للميأة م  خالل النيامخ التوعووة المختلفة  

تعائن بي  ئزارة التنمية االجتماعية ئالمعهد العالم للقررررراء لتدروب القررررراة ئأعررررراء االفعاء العام ئال رررريطة على 

 .ذئن االعاقة( ب كا مكفف األشخاو- القفا-منافئ االتفاقيات المعنية بضقوه االنسان )الميأة 

لدعم ئتضفي  الم ررررررراركة الفعالة للميأة  م تنمية ئتقووي  ضكومةلى مسرررررررتو  العلى اليام م  ئجوف ا تمام كنيي ع -

ئ م  ذا السياه تعما السلقنة  الدعم.الم تم   إال أن نسنة م اركتها  م الضياة السياسية ما زالت بضاجة إلى م ود م  

ركتها  م على تع و  م رررراركة الميأة  م المواق  القيافوة ئحررررن  القيار م  خالل ر   الوعم الم تمعم بأ مية م ررررا

الم الا المنتخنة ئفئر ا الضيون  م عملية التنمية المسرررتدامة  ئاتخاذ تدابيي فاعمة كالتدروب ئتهي ة أماك  الضمالت 

 .االنتخابية

ضررعف م رراركة الميأة  م سرروه العما ئانسررضابها من  خاحررة  م الققاا الخاو لقلة ئجوف تسررهيالت فاعمة للتو يق  -

 .العما مواق اوة نهاروة باف األسية م  خالل إن اء فئر ارانة ئمياك  رعبي  الواجنات ت اه العما ئأ ي

 

أي من األمور التالية كان من بين األولويات الخمسةةةة األولى لتسةةةريع تقدم المرأة والفتاة في دولتم على مدى السةةةنوات   .2

 )يُرجى التحقق من الخيارات ذات الصلة( الل القوانين و/أو السياسات و/أو البرامج؟الخمس الماضية من خ

 

 √المساواة وعدم التمييز بموجب القانون والوصول إلى العدالة 

 

 بتضقيق المسررررائاة ئالعدالة ئعدم التميي  بي  المواطني   م تقنيق أاكام القواني  المعمول بها  م السررررلقنة االلت امإن  -

ئال ررور  ئالمسررائاة  العدلالتم أكدت على أن ( من  9المافة )ئتضدودا  ما جاء  م م  النظام األسرراسررم للدئلة   وسررتمد

  ئالمافة ئالقمأنينة ئالمسررررائاة للمواطني  إقامة العدلعلى كفالة   ( من10)  ئأكدت المافة الضكم  م السررررلقنةأسرررراس 

تسررر  الدئلة ئم تم  تكفلها الدئلة  فعامات لل العدل ئالمسرررائاة ئتكا ؤ الفيو بي  العمانيي  التم أكدت على أن (12)

ئلكا مواط  الضق  م ممارسررررة العما الذن وختاره القواني  التم تضمم العاما ئحررررااب العما ئتنظم العالقة بينهما. 

اء خدمة عامة ئبمقابا ئال و وز  يا أن عما إجنارن على أاد إال بمقتررررررى قانون ئألف القانون لنفسررررر   م ادئف 

الدئلة  م أفاء ئظائفهم المصرلضة العامة  موظفوأجي عافل. الوظائف العامة خدمة ئطنية تناط بالقائمي  بها ئوسرتهدف 

 .لتم وقير ا القانونتولى الوظائف العامة ئ قا  لل يئط ا متسائئن  مئالمواطنون ئخدمة الم تم . 

 القانون " المواطنون جميعهم سرررواسرررية أمام أن على مواطني  ئالتم نصرررت المسرررائاة بي  جمي  ال( 17المافة ) ادفت -

ئال تميي  بينهم  م ذلك بسررررنب ال نا أئ األحررررا أئ اللون أئ الللة أئ  العامة ئ م متسررررائئن  م الضقوه ئالواجنات 

 الدو  أئ المذا ب أئ الموط  أئ الميك  االجتماعم".

 م اق العما  ئما وتيتب علي  م   العما قانون المدنية بي  الميأة ئاليجا ئقانون الخدمة على مستو  العما سائ   -

%. كما اققت الميأة  24% ئ م الققاا الخاو  41.5آ ار  ايم بللت نسررنة النسرراء العامالت  م الققاا الضكومم 

 .2018خالل عام  21% تقدما على حعيد االفارة الضكومية العليا  ئالوسقى  ئالمناشية بنسنة
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 م اقا السرررررياسرررررة التعليمية كفلت السرررررلقنة تقنيق مندأن المسرررررائاة ئعدم التميي  سرررررواء  م المدارس الضكومية أئ ئ -

المدارس الخاحة م  خالل تمت  ال مي  بالضقوه التعليمية ال  يه بي  المواطني   ئالمقيمي   ايم وسمم لهم بالقنول  

يم  م السررررررلقنة العدود م  المفا يم المتعلقة بالمسررررررائاة  ئعدم ئالقيد  م المدارس الضكومية كما ترررررررمنت منا خ التعل

التميي  العنصين م  خالل تيسيخ منافئ التعاوش م  اآلخيو  م  ال نسيات المختلفة  كما اتخذت السلقنة السياسات 

م المدارس الالزمة لتسرريو  إجياءات المسررائاة بي  ال نسرري   م التعليم  ايم ن ضت  م زوافة نسررنة تسرر يا الفتيات  

 .%( م  طلنة ال امعات 55%(  ئت كا القالنات ) 50إلى )

 √جودة التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة للنساء والفتيات 

تعما ئزارة التيبية ئالتعليم على فعم النسررراء ئالفتيات ب ررركا عام ئالالتم وع ررر   م المناطق النعيدة ئاليوفية ب ررركا  -

ئاسررررتقيار القالنات على مقاعد الدراسررررة م  خالل اللقاءات المسررررتمية م  أئلياء خاو   تضيو على متابعة انتظام 

األمور لضفهم على فعم بناتهم لمواحلة تعليمه  سواء مم  تواج  تضدن  م اجتياز الفصول الدراسية أئ بسنب ال ئاج 

( خالل السرررررنوات 9 – 1المنكي  م ااالت نافرة  ئلم تسررررر ا أوة االة انققاا لإلناث ع  الدراسرررررة  م الصرررررفوف ) 

( للذكور  0,39( مقارنة بنسرنة ) %0,16( بللت )12 – 10الماضرية  ئإنما سر لت نسرنة انققاا بسريقة للصرفوف )

إذ بلغ معدل القيائية    م انخفاا مستمي لإلناث ( كما أن معدالت األمية2016/2017 م الصفوف نفسها  م العام )

 .2017عام (  م  %97,5)   ئبلغ 2015(  م العام  %89,9 ما  وه ) 15لإلناث للف ة العميوة 

 جدئل ووضم نسب األمية بي  االناث

نسب األمية بي   السنة

 االناث

عدف االناث الملتضقات بصفوف مضو 

 األمية

عدف االناث الملتضقات بصفوف تعليم 

 الكنار

2014 11.31 9832 4714 

2015 10.06 7949 5145 

2016 9.08 6794 3788 

2017 8.41 5064 2567 

2018 7.69 5036 2260 

 مئالتعلي التيبيةزارة ر ئالمصد

ا بمختلف مضا ظات السرررررررلقنة  ايم تتم  - نا   ا ئإ نة ذكور  مة التوجي  الوظيفم ئالمهنم ل مي  القل  توعيةالتتو ي خد

بمختلف المسررارات م  الصررف العاشرري ئاتى الصررف الفانم ع رري  مفا )مسررار التعليم العالم  ئمسررار روافة األعمال  

ئالفيو المتااة  كما وتم عقد  ة م  ال نسي نم( اسب إمكانيات ئقدرات القالنئمسار التدروب ئالتأ يا المهنم ئالتق

 سرررسرررواأعمال مم  أ ئاف ئرائداتاالطار وتم اسرررتررررا ة ر بالمدارس كا عام فراسرررم  ئ م  ذا بيامخ تعيوفيةئرش ئ

 م ارو  بعد إنهاء  تية الدراسة بمياك  التدروب المهنم.

قة  وقوم الميك  الوطنم للتوجي  المهنم - يات ئاألن ررررررر عال ود م  النيامخ ئالف عد يذ ال عائن م  الققاا الخاو بتنف بالت

أ تكا ؤ الفيو منها بينامخ اليوافة لل ناا ااوت  لتنمية قدراتهم بالتسائن فئن تميي  بي  الذكور ئاالناث بما وضقق مند

ئمسرررراعدتهم الكتسرررراا العدود م  المهارات  م مختلف الم االت ئبينامخ اليئاف العالمم ويك  على حررررقا مهارات 
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الفعاليات  القلنة  م جوانب عدة مفا التضدث أمام ال مهور  التفكيي الناقد. التواحرررررا  التضيا  اا الم ررررركالت إفارة 

  .الم ارو   خدمة الم تم   التوجي  المهنم

 √ القضاء على الفقر واإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي  

  ايم %0فئالر ووميا  م  1,9ال تنقنق مؤشيات الفقي على السلقنة  ايم ان نسنة السكان الذو  وعي ون بأقا م   -

االجتماعية ترم  تضسي  مستووات المعي ة خاحة للف ات األكفي ااتياجا تتمت  السلقنة بمنظومة متكاملة م  الضماوة 

) األراما  ئاالوتام  ئالمقلقات  ئال يخوخة  ئالننات ايي المت ئجات   ئالمه ورات  ئأسي المس وني   ئالعاج و  

   ئذئن االعاقة(.

لضكومة العدود م  الخقر ئالنيامخ ئلت السررررلقنة موضرررروا األم  اللذائم ئتو يي اللذاء ا تماما كنييا  ئئضررررعت اأ -

 التم تهتم بهذا ال انب لتو يي اللذاء للمواطني  ئالمقيمي  على أرا السلقنة.

 الميتك  باعتناره اللذاء النتاج ئمستدام آم  مستقنا الخقة االستفماروة لرمان السمكية ئالفيئة ال راعة ئزارة تننت -

 الضاالت  م سرواء   المنظومة  ذه لعناحري ئالمكملة الالزمة التدابيي تتخذ خالل  ئم  اللذائم األم  لمنظومة األسراسرم

 انتاج زوافة إلى تهدف االسررتفماروة للخقة مؤسررسررم إطار مالمم 2016 عام منذ اعدت ايم. االسررتفنائية ائ القنيعية

 ال راعة اسرررررررتياتي ية ئمخيجات مررررررررامي  م  انسررررررر اما   2040 عام اتى اللذائم األم  منظومة ئتع و  اللذاء

    -2013) السررررمكم الققاا تقووي ئاسررررتياتي ية المتعاقنة االسررررتفماروة ئخققها( 2040) اليوفية ئالتنمية المسررررتدامة

 .(2040-2021) ئ( 2020

 على الضفاظ  م منها سررررررعيا ال راعية اليقعة مسررررررااة على الضفاظ  م ال راعة ئالفيئة السررررررمكية جهوفا ئزارة تنذل -

 ئاستدامة قيا م  م م  ال نسي  لالستقيار ال راعة ققاا  م العاملي  للمواطني  الفيحة ئإتااة ال راعية األراضم

 م رررررررارو  تنفذ ايم. ئالتد ور التلييي خقي م  العمانية الني ة على ئالضفاظ اللذائم األم  لتضقيق ئاالنتاج ال راعة

 ال ار ة االئفوة ئمياه مقاراأل بفعا تد ور ا لمن  ئفوةاأل ضرررررررفاف على الواقعة المواطني  لم ارا الضماوة اوائر

 القيار أحررررررردرتئتنظيمها  ال راعية األراضرررررررم على   ئللضفاظخصررررررروبتهائ ال راعية األرا إنتاجية على للضفاظ

 .ال راعية األراضم استخدام ب أن( 10/2017) الوزارن

السمكية إلى  إجمالم قيمة المتاح الستهالك م   بللت نسنة مسا مة قيمة االنتاج المضلم م  ققاعم ال راعة ئالفيئة  -

 .2011( سنة %36   م اي  كانت  ذه النسنة )2018(  م سنة %49اللذاء نضو )

لتقيوي ل ئ قا   ( فئلة113م  بي  ) ئالميتنة التاسرررررعة ئالع ررررريئن عالميا   تم تصرررررنيف السرررررلقنة بالميتنة الفالفة عيبيا    -

  .  كما حنفت السلقنة األئلى عيبيا  بالو ية اللذائية2018اللذائم لسنة السنون اول المؤشي العالمم لألم  

 

 √ القضاء على العنف ضد النساء والفتيات 

اققت السررررلقنة تقدما ملموسررررا  م اماوة الميأة ئتمتعها بضقوقها التم كفلها لها النظام األسرررراسررررم للدئلة ئالت رررريوعات  -

 الوطنية التم جاءت أاكامها متسقة م   ذا النظام. 
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(  على اماوة الميأة م  جمي  أشرررركال العنف ال سرررردن 7/2018)لميسرررروم السررررلقانم أكد قانون ال  اء الصررررافر با -

النفسررم ئاالاتصرراا ئ تك العيا  ئالذم ئالتضقيي ئالضيمان م  الضق ال رريعم  م الميياث ئاالكياه على  ئالعنف

 (. 7/74)ن أللم قانون ال  اء العمانم النلاء ئالدعارة. ئبصدئر  ذا القانو

ذكيات مال هاأعدت ئزارة التنمية االجتماعية سرررررررلسرررررررلة م  االحررررررردارات المعنية بتفقيف ئتوعية الميأة بضقوقها من -

التوضررررريضية لمواف قانونية ذات الصرررررلة بالميأة ئعملت على ن ررررري  ذه المذكيات  م كا ة مضا ظات السرررررلقنة كما تم 

ئذلك لتمكي  الميأة ئإلمامها بضقوقها سرررررررهولة االطالا إليها ئاليجوا لها   إفراجها  م الموق  االلكتيئنم للوزارة ل

ت تم توزوعها على شيوضة كنيية م  أ ياف الم تم   ئكان آخي ا ورم عدف ا القانونية  ئإلى جانب إحدار  ذه المذكيا

منها قانون االت ار بالن رررري  ئقانون االجياءات ال  ائية  ئقانون التو يق ئالمصررررالضة  ئقانون األاوال  م  القواني  

فاقية القررراء على جمي  أشرركال اتباالضررا ة إلى المدنية  ئقانون ال نسررية  ئقانون السرر ون  ئقانون المعامالت المدنية 

التميي  ضد الميأة  كما تمَّ بيان ئسائا االنتصاف القرائم للميأة  م االة ئجوف انتهاك ألّنِّ اق م  اقوقها المكفولة 

 عما  م ة( الق20(  على تنفيذ عدف )2018-2014األعوام )الفال ة لها قانون ا  ئعملت فائية شرررررررؤئن الميأة خالل 

ات السرررلقنة لن ررري  ذه المذكيات  ئقد اسرررتهد ت ال نسررري   ئبعا القالا ئالقالنات م  المدارس العدود م  مضا ظ

 ئالكليات  ئجاٍر العماث بهذا النهخ خالل الخقر القافمة  كوَن أنَّ  ذا النينامخ وع ز م  التوعية بضقوه الميأة. 

ئفئائي التنمية األسررريوة  م المضا ظات بتكفيف ئفائية االرشررراف ئاالسرررت رررارات األسررريوة الضماوة األسررريوة فائية تقوم  -

اول منا رررررة العنف ضررررد النسرررراء ئالفتيات  الم تم   النيامخ ئالضمالت التوعووة الموجهة للنسرررراء ئالفتيات ئأ ياف

بدار الو اه ئالالتم باالضرررا ة إلى تقدوم الخدمات اليعائية ئالقانونية ئالصرررضية ئالمعي رررية للنسررراء ئالفتيات المقيمات 

 ئ إساءة. عيض  لعنف أت

  √الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلم حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق اإلنجاب 

عدت   م ن رري المظلة الصررضية  م كا ة مضا ظات السررلقنة م  خالل المسررت ررفيات اسرر بإمكانياتالققاا الصررضم  اظى -

مما انعكا  م تضس  ملضوظ  م المؤشيات اليئيسية للصضة مفا   اك  الصضيةالميجعية ئالم معات الصضية ئالمي

يات األمهات م  تياج   قد تياج  معدل ئ  يات األمهات ئاألطفال   كا  26,4معدل ئ  ألف مولوف ام عام  100ل

 99,5ت نسنة الوالفات التم ت ي  تضت إشياف أخصائيي  حضيي  مهية لل  كما ب2016 م عام  13,4إلى  2010

ئ اة لكا ألف مولوف ام  م عام  11,7الخامسرررررررة ليصرررررررا إلى  ا معدل ئ يات األطفال فئن  ئانخف2016%  م 

يانات . ت ررررررريي ب2016االة ئ اة لكا ألف مولوف ام  م  9,3  كما بلغ معدل ئ يات األطفال أقا م  سرررررررنة  2016

سلقنة إلى أ بلغ  2017للعمانيي  خالل عام ن عدف ااالت العوز المناعم المكتسب)االودز( المس لة ئزارة الصضة بال

 .2017منهم م  الذكور لعام  %69االة  قر   أكفي م    150نضو 

تتو ي الخدمات الصرررررضية المقدمة لألم الضاما ب مي  مؤسرررررسرررررات اليعاوة الصرررررضية األئلية الموجوفة بكا ة مضا ظات  -

دن أئ القي  النعيدة. ئم  ئجوف نظام ااالة السلقنة ئالتم تتمي  بقيبها للنساء الضواما  م أماك  إقامته  سواء  م الم

 متكاما ويبر بي  كا ة مستووات اليعاوة الصضية وسها تقدوم رعاوة تخصصية لألمهات ذئات الضما الخقي.  

ال مي  على  ذه الخدمات  بما  م ذلك  االن ابية ئال نسرررررية بما وررررررم  اصرررررولتع و  خدمات رعاوة الصرررررضة  وتم -

خدمات ئمعلومات تنظيم األسية ئالتوعية الخاحة بها  ايم تنذل جهوف كنيية لت  ي  النساء الضواما على التس يا 
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رب  ميات أئ ء الضواما الالتم راجع  العيافة أ  ئ و ما انعكا  م بلوغ نسنة النساصول على اليعاوة قنا الوالفةللض

 .2017عام   %77,1لوالفة أكفي قنا ا

 %10التم سررررا مت  م انخفاا معدل الخصرررروبة الكلم م   نيامخ الضدوفةبينامخ المناعدة بي  الوالفات م  ال وعتني -

تنظيم  أبدت رانتها  مالالتم   .  قد بللت نسررررررنة النسرررررراء  م سرررررر  االن اا2017 م عام  % 4لى إ 1980 م عام 

 م  %44مقارنة ا  2014ئ قا لنتائخ المسررم العنقوفن متعدف المؤشرريات  م عام  %82.2سررية بقيه ادوفة الى األ

ئال و رتيط موا قة ال ئج للضصرول على ئسرائا المناعدة بي  الوالفات. (. 2008)مسرم الصرضة االن ابية  2008عام 

 نهم ئاختيار الوسيلة المناسنة لهم.ال أن  وتم تقدوم الم ورة لل ئجي  ليتمكنوا م  الت ائر  يما بيإ

شرررعة  وه الصررروتية تقدوم خدمة األ علىطناء تدروب عدف م  األعلى م  جمعية فئلية  قامت ئزارة الصرررضة بالتعائن  -

 للنساء الضواما للك ف المنكي ع  الت و ات الخلقية كونها المسنب اليئيسم لو يات االطفال.

( ضرررريئرة أن تتخذ أجه ة الدئلة كا ة التدابيي ئاالجياءات الوقائية 15م  المافة ) (5قانون القفا  م الفقية ) ضررررم  -

 ئالعالجية الالزمة لتقدوم اليعاوة الصضية المناسنة لألمهات قنا الوالفة ئبعد ا.  

ئالمست فيات تقدوم الخدمات الصضية للميأة  م ميالة ما بعد س  االن اا ئذلك على مستو  اليعاوة الصضية األئلية  -

ئوترررم  النينامخ تدروب الكوافر المختصررة ئتقدوم الم ررورة ئالتفقيف الصررضم اول أعياا ئعالمات سرر  ما بعد 

 االن اا م  تهي ة المؤسسات ب مي  ما تضتاج  م  خدمات.
 

 √ المشاركة والتمثيل السياسي 

(  م شيئط التيشم لعرووة 58/2013لم ومي  قانون انتخاا أعراء م لا ال ور  الصافر بالميسوم السلقانم ) -

  للميأة اق التيشم ئاالنتخاا  م م لا ال ور  بالتسائن م  اليجا. ايم أتاحم لا ال ور   

ا ملضوظ ا خالل السنوات األخيية  ئ - قد ااتلت الميأة العثمانية مناحب شهد تمفيا الميأة  م الم ال الدبلوماسم تقور 

رئيسررررررية  م العما الدبلوماسررررررم كسررررررفيية  ئمندئبة للسررررررلقنة لد  ئكاالت األمم المتضدة  ئايي ا م  المناحررررررب 

( 3( سررفيي ئ)39إلى ) 2013( سررفيي ئسررفييتي   م عام 34ئت رريي النيانات بارتفاا عدف السررفياء م  ) ةالدبلوماسرري

 .2017سفييات  م عام 

  ئبللت  %6,6  بللت نسنة االناث ( عروا  30عراء  م م لا الوزراء )أن عدف األ 2018إاصاءات عام ئتني   -

خالل   م م لا الدئلة %17(   ئت رركا النسرراء نسررنة 2019-2015 م الفتية ) %9نسررنة النسرراء  م م لا عمان 

نسنة  %3.4  (2019- 2015نسنة النساء  م م لا ال ور  خالل الفتية م  ) %1(. 2019- 2015الفتية م  )

نسررنة الناخنات بالم الا النلدوة  م الفتية م   %46  (2020-2016 العررروات  م الم الا النلدوة  م الفتية م  )

(2016-2020.) 

ايم بلغ عدف  ئالفانية ئت ررررررريي النيانات إلى ارتفاا  م عدف العرررررررروات بالم الا النلدوة ما بي  الفتيتي  األئلى  -

( 4( عرررررررروا  مقابا )188نهم )( عرررررررروا  بلغ عدف الذكور م192( )2016-2012األعرررررررراء  م الفتية األئلى )

( عروا  و كا الذكور 202( لينلغ عدف األعراء )2020-2016   م اي  ارتفعت األعداف بالفتية الفانية )عروات

 . ( عروات7( عروا  مقابا )195نهم )م
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 √ى العمل والحقوق في مكان العمل )مثل الفجوة في األجور بين الجنسةةةين، والتفرقة المهنية، والتقدم الحق في الحصةةةول عل

 الوظيفي(  

سلقانم ) - ( ئالئضت  التنفيذوة الصافرة بقيار رئيا م لا 120/2004وعتني قانون الخدمة المدنية الصافر بالميسوم ال

الذن ونظم شرررررررؤئن الوظيفة العامة للموظفي  المدنيي   م ئادات (  و النظام القانونم العام 9/2010الخدمة المدنية )

ال هاز االفارن للدئلة  يما عدا الموظفي  الذو  تنظم شؤئنهم الوظيفية أنظمة قانونية خاحة ئ م المسائا الوظيفية التم 

 ويف  يها نص بالنظام القانونم الخاو.

, المالية الدرجة اسب المعي ة االء ئعالئة ئاالنتقال ئالهاتف ئالماء ئالكهيباء السك  ئبدالت األساسم الياتب وضدف -

 الم ررار المالية المخصررصررات ومنم الدرجة ذات و ررلا م  أن ايم  أنفى أئ ذكي م  الموظفي  جمي  ذلك  م ئوتسررائ 

 تضدود( 10/2010) المدنية الخدمة م لا رئيا بقيار الصررررررافر الوظائف ئتيتيب تصررررررنيف نظام أاكام ئتكفا, إليها

 ئ ذا ما ادفه العما مقابا األجي تضدود  م العدالة تضقيق ورم  بما أعمالها حعوبة مستو  أساس على الوظيفة فرجة

  بالدئلة المدنيي  العمانيي  للموظفي  المواد ئاليئاتب الدرجات جدئلب أن  الصافر (78/2013) السلقانم الميسوم

  .2014 وناوي م  األئل م  اعتنارا ب  العما ئبدأ
 

 

  √ريادة المرأة في مجال األعمال ومشاريع المرأة 
 

تدرك السلقنة أن مسألة االرتقاء بضقوه الميأة تندأ بم اركتها االقتصافوة ئعلي   قد ش عت الضكومة م اركة النساء  م   -

عملية التنمية االقتصرررافوة ئقدمت لها أشررركال عدة م  الدعم ئالت ررر ي   كالتدروب  ئتقدوم االسرررت رررارات  ئالدعم المالم 

 . الالتم ودرن أعماله  الخاحة م  منازله ئالتسووقم   ناك أورا العدود م  النساء 

( الذن وهدف إلى استفمار طاقة الفيف ئاألسية بهدف الم اركة  م التنمية  ئتضووا األسي 2016)إطاله بينامخ تمكي    -

عدف المسرتفيدو  م     ئونلغالمسرتفيدة م  مظلة الررمان االجتماعم إلى أسري منت ة ئمسرا مة  م تنمية االقتصراف الوطنم

 .2018خالل عام  771االناث ئ  258الذكور م   نينامخال

  قد  الخاحررررة ئالم ررررارو  األعمال روافة  م فئر لها وكون ئأن الميأة تضفي  نضو الضكومة م  المنذئلة ال هوف إطار  م -

 الن رراء بالتفيغ اليااني  الضكومة لموظفم بالسررماح الخاحررة الررروابر ب ررأن( 2/2016)ئ( 12/2013) التعميم حرردر

 الرروابر  ذه ئتقوم( 2/2016)ئ  (30/2013) الموقي الوزراء م لا لقيارن تنفيذا   ئذلك الخاحرة مؤسرسراتهم ئإفارة

 م اوا م  تقيره ما على ئالضصول ال نسي  تقنيقها  م وتسائ  ايم أنفى أئ ذكي م  الموظفي  بي  المسائاة أساس على

 .راتب بدئن خاحة إجازة أئ عينية أئ نقدوة

ألف مؤسرسرة تمفا  31أكفي م   (روافةالهي ة العامة للمؤسرسرات الصرليية ئالمتوسرقة )بلغ عدف المؤسرسرات المسر لة  م  -

 ( %.23.بضيم تمفا االناث م   ذه المؤسسات )2017كا ة الققاعات الضيووة اتى نهاوة فوسمني 

االجتماعم للذكور أحررررضاا الم ررررارو  بللت نسررررنة القو  العاملة الوطنية بالم ررررارو   م حررررندئه الي د اسررررب النوا  -

 .2017نسنة النساء الضي يات عام  %88. ئ2017خالل عام  %28,4  ئاالناث حاانات الم ارو  71,6%

 √ الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي/التوفيق بين األسةةةةةةةرة والعمل )مثل إجازة األمومة أو إجازة الوالدية مدفوعة

  األجر، وخدمات الرعاية(
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ئذلك  - الموظفة-تضيو أاكام قانون الخدمة المدنية على تو يي اليعاوة األسررررررريوة  م  خالل تو يي اليعاوة للميأة  -

بتقدوي ظيئ ها التم تتقلب تفياها م  العما لمصلضة األسية   رال ع  التو يق بي   ذه الظيئف ئالعما ئم  ذلك 

 ما ولما

  أربعة شهور ئع ية أوام م  تاروخ ئ اة ال ئج.منم الموظفة إجازة للعدة بياتب كاما لمدة 

  منم الموظفة إجازة خاحرررة بياتب كاما لمدة خمسررري  ووما  ئلخما ميات طوال مدة خدمتها لتلقية  تية ما قنا

 ئبعد الوالفة.

 .منم الموظفة إجازة خاحة بدئن راتب ليعاوة القفا لمدة ال ت ود على سنة  م كا مية تستضق  يها االجازة 

 لموظفة  م االة ميا قة زئجها الذن وو د  م بعفة أئ منضة فراسرررررية أئ فئرة تدرونية أئ إجازة فراسرررررية أئ منم ا

 أئ نقا خارج السلقنة إجازة خاحة بدئن راتب لميا قة ال ئج طوال مدة بقاءه بالخارج.إعارة  انتداا أئ

ساعات عما إضا ية  أئ أن  كما ترم  قانون العما على اق العاما  م الضصول على أجي إضا م  م اال - ت ليل  

( وومي  متتاليي  2الضق  م رااة أسرررررنوعية ال تقا ع  ) ذلك  كما أعقى القانون العاماوضصرررررا على إجازة بدال  م  

(  ال ي  ووما ئالضق  م إجازة 30( خمسررة أوام عما متصررلة  ئالضق  م إجازة سررنووة بأجي شرراما ال تقا ع  )5بعد )

( م  القانون 61( سررررررتة أوام طوال السررررررنة لمواجهة أن ظيف طارئ للعاما ئ قا للمافة )6ة )طارئة بأجي شرررررراما لمد

 ( المنظم لإلجازة القارئة.657/2011)القيار الوزارن ئ

 √ ،الحماية االجتماعية المراعية لمنظور المسةةةةةةةاواة بين الجنسةةةةةةةين )مثل التغطية الصةةةةةةةحية الشةةةةةةةاملة، والتحويالت النقدية

 التقاعدية(والمعاشات 

 التغطية الصحية الشاملة

عملت الضكومة م  خالل خققها التنمووة ئالخمسرررية على تو يي الخدمات األسررراسرررية لل مي  بما وضقق أ داف الخقر  -

التنمووة ئولنم ااتياجات الناس  ئوع ز المسررررررائاة بي  ال نسرررررري  ئوو ي  يو العما ئوتيم اق الوحررررررول للخدمات 

  .لل مي  فئن تميي 

لققاا الصضم تقورا  ملضوظا  خالل السنوات الماضية  ايم انت يت المست فيات ئالمياك  الصضية  م جمي  شهد ا -

 76مضا ظات السررررلقنة ئتو يت الكوافر القنية المختصررررة ئتقورت الخدمات القنية  ايم بلغ عدف المسررررت ررررفيات  

اعداف  ئ .2017عام  269الضكومية نية لصررررضية ئالعيافات ئالمسررررتوحررررفات القالمياك  ا ئ. 2017مسررررت ررررفى عام 

طنيب  7,673ايم بلغ عدف م   م اعداف األطناء  19,3. ئ ناك ارتفاا بمعدل 2017 م  1,215العيافات الخاحررة 

 . 2017عام  مطنيب   9,155  ئئحا إلى 2013 م عام 

 

 

 

 التحويالت النقدية
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منم الميأة أ لية متسرررائوة  يما وتصرررا على ( 29/2013)ية الصرررافر بالميسررروم السرررلقانم أكد قانون المعامالت المدن -

بسرررررائي التصررررري ات المدنية ئمنها الضق  م الضصرررررول على القيئا المصررررري ية ئالي ون العقاروة  إذ نظمت المافة 

 .( الضق  م الضصول على القيئا بما وسائن  م األ لية لممارسة  ذا الضق بي  اليجا ئالميأة496)

ما اققت  السرررررررلقن - ة م  ن اح كنيي  م فعم الف ات المضتاجة ئاألكفي ااتياجا م  خالل بيامخ المسررررررراعدات نظيا ل

االجتماعية  ئاالحرررالاات السرررياسررريّة  ئالتدخالت العيضرررية   هم  م ئضررر  وؤ لها لتقدوم بينامخ التضووالت النقدوة 

  المسرررراعدات االجتماعية  تفيدو  مالم رررريئطة م  أجا تع و  م رررراركة التضصرررريا العلمم ئالقو  العاملة بي  المسرررر

ئومك  لنينامخ التضووالت النقدوة الم رررريئطة  على ئج  التضدود  المسرررراعدة  م تو يي العاما المؤ ي على القلب بي  

 الف ات المستهد ة  م تقليص   وات التنمية الن يوة.

ة عملية االقياا ( ن رراط المصررارف  م ممارسرر2000 /114) م الصررافر بالميسرروم السررلقانم بي  القانون المصرري -

 فئن أن وتيم لها التميي  بي  اليجا ئالميأة. 

المنافئ ئالتوجهات الالزمة لنناء نظام شررراما للضماوة االجتماعية ميتنر باالقتصررراف الكلم  2040أرسرررت رؤوة عمان  -

مالية ل مي  ئتهدف اليؤوة إلى تضقيق االسررتدامة اللمسررا مة  م االسررتقيار االجتماعم  م  ضررمان الدمخ االجتماعم ئا

مكونات النظام  ئتضووا الدئر الضكومم الضالم م  تو يي الخدمات ئالم اوا للف ات المضتاجة إلى التيكي  على تمكي  

 .جمي  األسي العمانية للخيئج م  فائية الضاجة ئالعوز
 

 المعاشات التقاعدية

( 26/86) يي  الصافر بالميسوم السلقانمالعمانوعد قانون معاشات ئمكا  ت ما بعد الخدمة المدنية لموظفم الضكومة  -

النظام القانونم التقاعدن الذن ونظم معاشات ئمكا  ت ما بعد انتهاء الخدمة ل مي  الموظفي  العمانيي  بال هاز االفارن 

 ب أنهم قواني  أئ مياسيم خاحة  م التقاعد. تسينللدئلة الذو  ال 

ستضق التم رئالرواب ال يئط القانون  ذا أاكام ئتترم  -  م  التقاعدوة المستضقات ذا القانون   ألاكام الخاضعي  و

 اسررتضقاه شرريئط القانون  ذا م ( 22) المافة تضدف ايم  ئالميأة اليجا بي  ي يتم فئن الخدمة نهاوة مكا أة أئ معاش

 نهاوة مكا أة الموظف اسرررتضقاه( 30) المافة ئتضدف  المعاش ئااتسررراا تسرررووة( 25) المافة ئتضدف  للمعاش الموظف

 المستضقة المكا أة اساا( 32) المافة ئتضدف  كاملة سنة ع  خدمت  مدة تقا إال ب يط معاشا وستضق ال كان إذا الخدمة

 .(أنفى أئ ذكي) ال نا أساس على إليها الم ار القواعد تقنيق  م الموظفي  بي  تميي  فئن ئذلك

( ئتعدوالت  على نوعي  م  معاشررات التقاعد   72/91)ية الصررافر بالميسرروم السررلقانم نَصَّ قانون التأمينات االجتماع -

ئربر شيط االستضقاه ب يط الس  لكا منهما    نالنسنة لمعاش ال يخوخة وثْستََضقُّ بنلوغ الس  القانونيـرررررـرررررـرررررة   ئمدة 

قانونية للميأة بمقدار خما سررنوات اشررتياك موجن  السررتضقاه  ذا النوا م  المعاشررات   ئ م  ذه الضالة تقا السرر  ال

( سررنة   رررال ع  ذلك  إن مدة االشررتياك للميأة تقا كذلك خما سررنوات ع  اليجا  55ع  اليجا  أن بنلوغ سرر  )

( سررررنة؛ ايم إن الميأة وكفم أن وكون لدوها مدة اشررررتياك ع رررري سررررنوات  قر   بينما اليجا البد أن تنلغ مدة 50أن )

( سنة   ئبمدة اشتياك 45  ئبالنسنة لمعاش ال يخوخة )المنكي( وصيف بنلوغ س  )( خما ع ية سنة15اشتياك  )

 ال تقا ع  ع يو  سنة بالنسنة لليجا  ئخما ع ية سنة بالنسنة للميأة.
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( تم إحررررردار نظام التأمينات االجتماعية على العمانيي  العاملي  لضسرررررابهم 44/2013)بموجب الميسررررروم السرررررلقانم  -

بضيم وصدر ئزوي القو  العاملة اللوائم ئالقيارات الالزمة ئو ما العاملي  لضسابهم الخاو الخاو ئم   م اكمهم 

 ئم   م اكمهم فاخا السلقنة أئ خارجها.

 √ )الخدمات والبنية التحتية األساسية )المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل وما إلى ذلم 

م  األسررررري  %98ايم وضصرررررا  املضوظ اتقدماظيت موارف المياه  م السرررررلقنة با تمام كنيي  ئقد اققت السرررررلقنة  -

 م المناطق اليوفية على موارف مياه شرررررريا. ئ قا لمؤشرررررريات المسررررررم العنقوفن متعدف  % 88ئالمعي ررررررية  م المدن 

 .2014المؤشيات لعام 

 %  م المناطق اليوفية. 97ئ بالمدنالسكان م   %98م  تلقم خدمات الصيف الصضم ئالنظا ة الصضية أكفي  -

  كما بللت نسررررنة السرررركان الذو  2017 م عام  %100بللت نسررررنة السرررركان المسررررتفيدو  م  الكهيباء  م السررررلقنة  -

 .2014 م عام  % 98,9وعتمدئن أساسا  على الوقوف النظيف 
 

 √دمج المرأة في التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية 

 المعلومات تقنية ئاسرررررتخدام النفاذ اول2016 عام المنفذ المسرررررم أشرررررار ايم الن ررررريوة التنمية ممكنات م  التقانة تعد -

 االنتينت ب رررنكة اشرررتياك لدوها السرررلقنة  م األسررري إجمالم م  %86 أن إلى ئاأل ياف األسررري ققاا  م ئاالتصررراالت

 للنسررررررراء متو ية ئالتقانة ذكم   اتف لدوها %91ئ  اتف  جهاز لدوها %99ئ  (للضرررررررري %88ئ لليوف  79%)

 .  السلقنة  م التقنية  ذه امتالك اق على جنسانية قيوف أوة توجد ئال السواء على ئاليجال

م  خالل مختلف الم ررارو  ئالمنافرات ئالتم م   الخاحررة بالتكنلوجيا  م   يو التدروب على العدودالميأة  اصررلت -

 بينهاا 

  نفررذت  ي ررة تقنيررة المعلومررات عرردفا م  النيامخ الترردرونيررة التم أ ميت ع  تو يي   ايررم مضو األميررة اليقميررة  

 يحرررة تدرونية  م أسررراسررريات الضاسرررب اآللم نالت الميأة نصرررينا م   ذه الفيو التدرونية إذ شررركلت  70,000

 .2018خالل عام  م  إجمالم المتدربي  %70الميأة ما نسنت  

   لت اوالم ية الموجهة للموظفي  الضكوميي  ئالتم بل تدرون ية ئكان  89,500أتاات النيامخ ال  يحرررررررة تدرون

   يحة. 44750نصيب االناث منها 

   7000  ئتو يي أكفي م   %50مواطنا  نصرريب االناث  350تنفيذ بينامخ االلضاه بالم ررارو  ئتدروب أكفي م 

  منها بيامخ مخصصة 4550تقنية المعلومات نصيب االناث منها  يحة تدرونية تخصصية  م مختلف م االت 

 .لألطفال ئربات المنازل إلى جانب القات العما المتخصصة بأم  المعلومات ئالتوعية بالمواطنة اليقمية

  10ميك ا توزعت على عدف م  مضا ظات ئئالوات السرررررررلقنة منها  20بللت عدف مياك  الم تم  المعي م 

 أة م ه ة بأادث التقنيات الضدوفة.مياك  مخصصة للمي

 ئالذن وعنى بااترران المؤسرسرات العمانية الناشر ة  م ققاا  2013ليوافة األعمال  م عام  (سراس) ميك  اءن رإ

ئظيفة للعمانيي   ئالتم كانت  400شيكة ئسا م  م تو يي  62تقنية المعلومات ئقد ااتر  الميك  منذ تأسيس  

 .لإلناث 300م  بينها 
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 الذن وو ي الننى األساسية لتقووي م ارو  الواق  اال تياضم  2014لمضاكاة الواق   م عام  )ساس(ميك  ن اء إ

ئمضتووات الوسررررائر المتعدفة للسرررروه المضلم ئاالقليمم  إضررررا ة إلى فئره  م تأ يا ال ررررناا العمانم على آلية 

 يحرررة تدرونية  584ئم  إن ازات ا تو يي  حرررناعة المضتووات التفاعلية م  خالل النيامخ التدرونية التم وقدمها.

م رررارو   39نموذج م ررريئا ئتنفيذ  120مخ التنفيذوة تم تنفيذ الل رررناا ئخالل الني 91سررراء مقابا للن 493منها 

 تفاعلية لنعا المؤسسات الضكومية ئالخاحة.

 سرررررا مت  م تدروب   التم 2010تدشررررري  المنافرة الوطنية لدعم النيم يات الضية ئمفتواة المصررررردر  م مارس

   يحة لإلناث. 1215متدربا  منها  2700

  1140  ئقد ئ ي الميك  اتى اليوم أكفي م  2016إن رراء ميك  سرراس لتقووي تقنيقات الهواتف الذكية  م عام 

  يحة لإلناث. 773 يحة تدرونية للعمانيي   ئالتم كانت م  بينها 

 الرمان االجتماعم  نم جهاز ااسوا لكا أسية م  أسيم المنافرة الوطنية للضاسوا ال خصم   ئالتم ترمنت

التم لدوها طالب أئ أكفي مقيد بالمدرسررة ئمنم  ذه األجه ة ب رركا م انم لقلنة التعليم العالم م  أبناء  ذه األسرري 

تضما تكلفة جهاز الضاسرررروا ال ررررخصررررم لقلنة التعليم العالم  م السررررنة الدراسررررية األئلى بالسررررلقنة  إلى إضررررا ة

زوافة عدف مسرررررررتخدمي   ة إلىري  م  خيجم م ررررررريئا تدروب موظفم الخدمة المدنية  ئ د ت المنافئالمعلم

  الدخول لل نكة العنكنوتية ) األنتينت( الن از الخدمات االلكتيئنية   ئقد تم خالل  ذه المنافرة يكالضاسوا ئتم

موفم  85000أكفي م    ئ %50جهاز ااسرررررررب آلم نصررررررريب االناث منها  120,343) اتى توقفها ( توزو  

 .%50لألنتينت نصيب االناث منها 

مفا الصرررررررندئه الوطنم للتدروب   م  بعا ال هات الضكومية ئزارة التنمية االجتماعية بال رررررررياكة الم تمعية قامت -

الضاالت م  الذكور ئاالناث م  ذئن  فاسررتهدبائئزارة القو  العاملة  ئالمعا د الخاحررة المتخصررصررة  م التدروب  

تدروب ئت ررررليا  سررررنة ئالملتضقي  بمياك  الو اء لتأ يا األطفال المعاقي  كميالة أئلى  بهدف 18االعاقة  وه سرررر  

مندأ  أحررريااألشرررخاو ذئن االعاقة على أعمال مهنية  ئتضقيق االسرررتقاللية المافوة لألشرررخاو م  ذئن االعاقة  ئت

ئوعتمد الم يئا ب كا أساسم كقوة منت ة.  ار طاقاتهمالتنمية المستدامة لألشخاو م  ذئن االعاقة م  خالل استفم

 على أسلوا التدروب المقيئن بالت ليا م  خاللا

  االعاقات النسيقة. ذئن التدروب المهنم المقيئن بالت ليا الخارجم للضاالت م 

 معاقي  للضاالت التدروب المقيئن بالت رررررررليا المضمم بالورش التدرونية االنتاجية بمياك  الو اء لتأ يا األطفال ال

 االعاقات المتوسقة.ذئن م  

    √تغيير المعايير االجتماعية السلبية والقوالب النمطية المبنية على الفروق بين الجنسين 

 أل ياف الوعم  م النوعم تلييي المعاويي االجتماعية السررررررلنية بالتقور أن ويتنر على االطار  ذا  م الضكومة تضيو -

 السياسية العملية  م الميأة ئمكانة فئر لتع و  ئالتدابيي االجياءات م  عدفا   الضكومة اتخذت ذلك سنيا ئ م الم تم  

 .ئالضياة التنمية  م ال يوك تع و  م اركة ئمسا مة الميأة باعتنار ا إلى ئبيام ها خققها  م ئتت   ئالتنمووة 
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لمفرا يم النمقيرة لعمرا الميأة ئاليجرا  م  م إطرار التقووي المسرررررررتمي للتعليم  عملرت الضكومرة على مياعراة تلييي ا -

ا  م تنائل األفئار لكا م  الميأة ئاليجا  ئالقفلة ئالقفا سرررررررواء   م  المنا خ بالكتب الدراسرررررررية. ئأاد ت توازن 

أئ  م طنيعة ئعدف الصرررررور ئاليسرررررومات التم تعني عنها  المواضررررري  التم تتنائلها المنا خ ئتعال ها الموضررررروعات 

الضياتية. ئعملت ئزارة التيبية ئالتعليم بالتوازن م   ذه ال هوف إلى إفخال مفا يم اقوه االنسررررررران ئالقفا المواقف 

 .ئالميأة ئالتيبية م  أجا السالم  م المنا خ الدراسية

   ات مفا يم  م بالتلييي المختلفة التنمية م االت  م ئم رراركتها للعما  ئخيئجها التعليم  على الميأة اصررول سررا م -

 مضدفة. بوظائف تنميق  أئ الميأة  عما ب أن الم تم 

 

خالل السةةنوات الخمس الماضةةية، هل اتخذت تدابير محددة لمنع التمييز وتعزيز حقوق النسةةاء والفتيات الالتي يتعرضةةن  .3

 ألشكال متعددة ومتشابكة من التمييز؟ )يُرجى التحقق من الفئات ذات الصلة(

 √  المناطق النائية والريفيةالنساء الالتي يعشن في 

  م القيا  وائد خفررررت ئقد اليوفية بالميأة خاو ئمنفيف متكاما ئقيضرررم ممال بينامخ الي د حرررندئه لد  ووجد -

 . %2 لىإ  يها الفوائد تصا التم األخي  التموولية النيامخ بنقية مقارنة%  0.05 لىإ لتصا النينامخ  ذا

  (2018/  346) الوزارن القيار أن رررررررأت بموجب اليوفية للتنمية فائية السرررررررمكية ئالفيئة ال راعة ئزارة لد  توجد -

 ئطنية ئخقر اليوفم ال راعم الم تم  سرررركان بقية م  ئللفتيات للميأة متسررررائوة سررررياسررررات بوضرررر  الدائية  ذه تقوم

 معه  العما ئكذلك الف ات لهذه ئاالرشافوة ئالتدرونية التأ يلية ئالنيامخ الدراسات لىإ باالضا ة اليوفية الميأة لتمكي 

 .الضكومة م %  100 بنسنة مدعومة م اروعه  لمنت ات تسووقية منا ذ إو اف ئ م التعائنيات ان اء  م

 االو ابم التميي  تضقيق على تعما السررررررمكية ئالفيئة ال راعة ئزارة  م ئالخدمات ئالم ررررررارو  للنيامخ الدعم أنظمة -

 ا ذلك على مفال اليوف ئ تيات للميأة

 50 بدعم لليجا تعقم ئالم ارعات الم ارعي  لتمكي  الوزارة تقياها التم للدخا المدرة للم ارو  بالنسنة  %

  م اليوفية الميأة مساعدة على ئتقوم الم يئا تكاليف ب مي  الوزارة تتكفا ايم%  100 بدعم اليوفية ئللميأة

 .التسووقية المنا ذ م  العدود عني منت اتها تسووق

 25 نسرررنة الميأة تتضما بينما%  50 نسرررنة اليجا وتضما ئالم ارعات للم ارعي  للوزارة الموج  للدعم بالنسرررنة 

  .ئايي ا الضيا ة مكائ  ائ المضمية النيوت ك ياء  قر% 
 

  √ ذوات اإلعاقةوالفتيات النساء 

ئزارة   م  التدخالت التم تننتها ئالت رررررررو ات الخلقية عند الوالفة الورا ية األميااتعد بيامخ الك رررررررف المنكي ع   -

لى تقووة أن ررقة  ضص إباالضررا ة   مياام  المررراعفات الناجمة ع   ذه األ لتقدوم اليعاوة الالزمة ئالضدالصررضة 

 .  1999السم  ئالنصي لقالا المدارس منذ عام 

مياا الدقيق لمختلف األلت ررررخيص الورا م التضليا ال ينم ئا 2013منذ عام م الميك  الوطنم للصررررضة الورا ية وقد -

وسرر  مياا ئذلك لدعم التعاما الوقائم معها. ئوتم االيا فراسررة التضدود م   م عيضررة لإلحررابة بهذه األم  امكانية ت

مياا الورا ية ئالتقلنات االوررررية. ئقد تم إن ررراء نظام لتقصرررم ااالت االعاقة ع   م خدمات الك رررف المنكي ع  األ
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ع  الت و ات الخلقية ئاألمياا ال ينية بهدف تضسي  جم  النيانات اول الت و ات طيوق استضداث استمارة إبالغ 

 الخلقية ئاألمياا الورا ية لتقييم عبء الميا على األسية ئالم تم .

. 2017تم افراج خدمات الك ف المنكي ع  اضقيابات طيف التواد  م مؤسسات اليعاوة الصضية األئلية  م عام  -

 لى مياك  التأ يا التابعة لوزارة التنمية االجتماعية.إم خصة  م المياك  التخصصية ت الاالة الضاالإئوتم 

لى االعاقة ئكذلك  م تخفيف إت ررارك ئزارة الصررضة ال هات المعنية األخي   م تخفيا عدف االحررابات التم تؤفن  -

 الوقائية ئالعالجية. ئذلك م  خالل الخدماتم منها المصابون بها عانالمعاناة التم و

  ئذلك ع  م  ال نسرررررري  لذئن االعاقةتو ي ئزارة الصررررررضة الخدمات المختلفة   يا الصررررررضما م م ال العالج ئالتأ -

 عدف م  المست فيات  م السلقنة.طيوق مياك  العالج القنيعم المتواجدة  م 

ذئن  يعاوة ئتأ ياكما تقوم ئزارة الصرررررررضة بالتعائن م  ئزارة التنمية االجتماعية بتو يي كا ة الخدمات الميتنقة ب -

األشرررررررخاو ذئن كما تقوم ئبالتعائن م  ال هات المعنية بتدروب الكوافر التم تتولى رعاوة  ال نسررررررري  م   االعاقة

  م  ذه المياك  التأ يلية. االعاقة

ية م  خالل بينامخ الصضة المدرسية ئبالتعائن م  ئزارة التيبية ئالتعليم بتقدوم اليعاوة الصضالصضة ئزارة ترقل   -

ئالمدرسرررة الفكيوة. كما وتولى بينامخ حرررضة الفم ئاألسرررنان بتقدوم خدمات  ضص ئطالء  لقلنة مدرسرررة األما للصرررم

 ع  طيوق ئادات األسنان المتنقلة. م  ذئن االعاقةاألسنان لألطفال 

كال   رمعاوة المعاقي  تئضماناَ لتكاما جهوف ال هات المختلفة ئتضقيقا  للتنسيق  يما بينها   قد تم ت كيا ل نة ئطنية لي -

ية ضة ئباقم الققاعات األخي  المعن ماعية ئئزارة الصررررررر ها   م  ئزارة التنمية االجت تنسررررررريق ئتع و  الخقر  د 

عداف بيامخ لتأ يا إ  ئ ار اآكت ا ها منكيا  ئالضد م  ئالنيامخ المتصلة بالوقاوة م  كا ة أنواا االعاقة بما وؤفن الى ا

  .ئإفماجهم  م الم تم  لتضقيق الم اركة الكاملة م  أقيانهم  م الضياة االجتماعية االعاقةشخاو ذئن ئإعافة األ

طفال ألاالة لضماوة القفا ئاوتم االيا فراسررة تقنيق النظام الم ررتيك متعدف الققاعات ألاياا التنسرريق ئالتعائن ئاال -

 ن م  منظمة اليونيسف.ئتنمية القفولة المنكية المتكاملة بالتعائم  ال نسي  ذئن االعاقة 

. ئتتعائن الوزارة م  الققاعات المعنية ئالل نة 2017تم تدشررررررري  الضملة الوطنية للفضص القنم قنا ال ئاج  م عام  -

الوطنية لل ررررررناا  م ن رررررري الوعم بأ مية الفضص. ئو ين االيا فراسررررررة ال امية الفضص القنم لألمياا الورا ية 

 .مياا المهدفة للضياةايي ا م  األئ

على تضقيق مندأ تسائن الفيو التيبية ئالتعليم ئزارة ذئات االعاقة ايحت ئالفتيات قدمة للنساء بالنسنة للنيامخ الم -

 بي  الذكور ئاالناث  عملت علىا

  التوسررر   م المواف االختياروة لقالنات الضافن ع ررري ئالفانم ع ررري  م الخقة الدراسرررية لذئن االعاقة النصررريوة

 ئالسمعية.

 نات م  ذئن االعاقة  م مؤسسات التعليم العالم أسوة بأقيانهم الذكور.قنول القال 

 .إو اف م االت للتدروب ئالتأ يا المهنم للقالنات ذئن االعاقة بالتعائن م  مؤسسات الققاا الخاو 

 عمال ئتدشي  شيكات طالبية  م م االت متنوعة.توعية القالنات  م م ال روافة األ 

 ة م  المسابقات التيبووة ئالنيامخ التعليمية المعتمدة على مستو  الوزارة.م اركة القالنات  م م موع 
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 ذئن االعاقة ئن ي  قا تهم. األشخاو إقامة ئرش تدرونية ئبيامخ توعووة لضقوه 

  م  ئزارة التيبية ئالتعليم بأاقية التعليم لهذه  وماناإ (اذئن االعاقةاألشررخاو لعمانيي  م  )لمية األم رريئا مضو

تم الندء بتنفيذ الم يئا خالل العام الدراسم ئ  ئالمختصي  بهذه الف ة. ي( تم التنسيق م  المعنيئانا ا   )ذكورا  الف ة 

  (  م بعا المضا ظات التعليمية.2019-2018الضالم )
 

 √ النساء األكبر سنًا 

  وقدم 2011عام مسرررررني  بالتعائن بي  ئزارتم الصرررررضة  ئالتنمية االجتماعية منذ للمن لية يعاوة الالوتم تقدوم بينامخ  -

تو يي   ذا النينامخ االي ا  م معظم مؤسررررسررررات اليعاوة الصررررضية األئلية  ئعلى مسررررتو  جمي  المضا ظات م  خالل

ا  م كا مؤسرررسرررة حرررضية وثعنَعيافة خاحرررة  ئ يوق طن سرررنة  60السررر  ) بتقدوم الخدمات ال ررراملة لف ة كنار ىم مدرَّ

 .( أكفي

  ئتو يي الخدمات م  ال نسرررري  سرررر مال وارة المن لية الدئروة لتقييم ئضرررر  وقوم الفيوق الم ررررتيك بي  الوزارتي  بال -

ةٍ طنية ئايي ا. يَّ  الصضية ئاالجتماعية  ئالمتقلنات األساسية م  كياٍس متضيكة  ئأَسِّ

الذو   ئالمسرررنات بدار اليعاوة االجتماعية  ئ م مخصرررصرررة للمسرررني تقدم ئزارة التنمية االجتماعية خدمات لهذه الف ة  -

 .هم  ئوتم تقدوم كا ة الخدمات لهمليا لدوهم َمْ  وتولى رعاوت

فئر م ئمكانتهم  م  ( إن رررررراء فائية شررررررؤئن المسررررررني  التم تثعنَى بهم ئتع ز51/2015)بموجب القيار الوزارن  تم -

عامة اجتماعيًّا ئسررياسرريًّا ئاقتصررافوًّا  ئتعما على تع و  ال ررياكة ئالتكاما الم تم  ئتمكنهم م  الم رراركة  م الضياة ال

ثَسيِّ المسني .  بي  كا ة الققاعات الضكومية ئاأل لية ئأ

 

على تنفيذ  -الناجمة عن النزاع أو أحوال الطقس الشةةديدة أو أحداأ أخرى  -هل أثَّر العدد المتزايد من األزمات اإلنسةةانية  .4

 في دولتم؟منهاج عمل بيجين 

  ال نعم/ 

ت السررررررلقنة لنعا األنواء تعيضرررررر ما عند  األزمات الناجمة ع  أاوال الققا على تنفيذ منهاج عما بي ي  تؤ يلم  -

مأتم مياعاة ااتياجات النسررررررراء ئالفتيات م  خالل تو يي  قد  2018ئ 2017المناخية  م عام  ئاالاتياجات  ئ ال

 االطار.ت كيا  يه عما ئطنية تعما ئ ق  ذا ئالمساعدة م  خالل األساسية ئتقدوم الدعم 

  يتم تقدوم م  ئزارة التنمية االجتماعية (72/2014)بالقيار الوزارن  الصرررافرة االجتماعية  ئضة المسررراعداتالئ قا  ل -

قارئة ئالمساعدات المساعدات النقدوة ئ العينية المؤقتة ئالمساعدات  م الضاالت الخاحة ئالمساعدات  م الضاالت ال

تصرررريف المسرررراعدات النقدوة ئالعينية المؤقتة إلى األسرررري ئ م ااالت الكوارث ئالنكنات لألسرررري ئاأل ياف المضتاجي  

ئاأل ياف المضتاجي  مم  ال وصرررررريف لهم معاش طنقا  ألاكام قانون الرررررررمان االجتماعم ئالمسرررررراعدات  م الضاالت 

وتعيضون لظيئف خاحة تستدعم مساعدتهم ئالمساعدات  م ااالت الخاحة ئالقارئة .ئتصيف للمواطني  الذو  

الكوارث ئالنكنات الفيفوة ئال ماعية تصررررريف للفيف أئ األسرررررية التم تعيضرررررت لظيف اجتماعم أئ اقتصرررررافن ايي 

 . متوق 

االة  (148) 2018بلغ عدف الضاالت المسرررتفيدة م  مسررراعدات االاا ة للكوارث الفيفوة ئال ماعية المقدمة خالل عام  -

   جننا إلى جنب م  المساعدات العينية المختلفة. لاير عمانم( 62633.5حيف لها منلغ ئقدره )
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كما تقدم مسرررررراعدات طارئة للضاالت التم تتعيا لظيئف اجتماعية ئمعي ررررررية ايي متوقعة ئالتم م  شررررررأنها إلضاه  -

االة  (1125) 2018ة خالل عام الرررررررير بها ئالتم تضول فئن قدرتها على مواجهتها. ئقد قدمت مسرررررراعدات طارئ

  عمانم.( لاير98765حيف لها منلغ )

تسررررهم الهي ة العمانية لألعمال الخييوة  م تقدوم ا مة متنوعة م  المسرررراعدات العالجية ئالدراسررررية ئاللذائية ئالنقدوة  -

اخا السررررررلقنة ث القنيعية فئاالسرررررركانية ئمسرررررراعدات األوتام ئمسرررررراعدات االاا ة التم تقدم للمتررررررريرو  م  الكوار

 ئخارجها.

تعد ل ــــان التنمية االجتماعية المضلية إاــــد  ركائــــ  العمـــــا االجتماعــم التقــوعـــم  ئتعمـا علـى مساعـدة  -

ال هات المعنية بالخدمات االجتماعية  م تضقيق أ دا ها  كما تسهم  ذه الل ـرررـررران  م ر   الوعم االجتماعم ئالتنمون 

لتعائن ئالتكا ا االجتماعم  ايم وتيأس  ذه الل ان أحرررررضاا السرررررعافة الوالة ئتررررررم  م عررررررووتها ئإذكاء رئح ا

ئونلغ عدف الل ان   مسررررؤئلم المؤسررررسررررات الضكومية ذات الصررررلة بالعما االجتماعم ئممفلم األ الم ئالققاا الخاو

 ( ل نة تلقم جمي  ئالوات السلقنة.61)

 

من بين األولويات الخمسةةةةةة األولى لتسةةةةةريع تقدم المرأة والفتاة في دولتم على مدى أي من األمور التالية تعتبره دولتم  .5

 السنوات الخمس القادمة من خالل القوانين و/أو السياسات و/أو البرامج؟ )يُرجى التحقق من الفئات ذات الصلة(

 

 √ المساواة وعدم التمييز بموجب القانون والوصول إلى تحقيق العدالة 

 كما  (الدستور) للدئلة األساسم النظام م ( 17) المافة بنص فستوروة اماوة اكتسنا قد ئالمسائاة  التميي  عدم مندأن -

 ئ ق ا ئطنيًّا قانون ا االتفاقية أحرنضت اتفاقية القرراء على جمي  أشركال التميي  ضرد الميأة  إلى السرلقنة انررمام بعد أن 

 ئالقواني  الت رريوعات   م ت سرردا قد ئالمسررائاة التميي  عدم مندأن  إن ئعلي  للدئلة  األسرراسررم النظام م ( 80) للمافة

 .الوطنية ئالنيامخ ئالخقر  االستياتي يات  ئإعداف السياسات  رسم عند بهما األخذ ئو ين

 √ جودة التعليم والتدريب والتعلم مدى الحياة للنساء والفتيات 

 بققاا لالرتقاء الوزارة لمن  ات اسرتكماال( 2020 -2016) التاسرعة الخمسرية الخقة ئالتعليم التيبية ئزارة ئضرعت -

 إعداف" على القائمة رسالتها خالل م  من  المستفيدو  ل مي  ئالتعلم ئالتدروب التعليم  م ال وفة مندأ على القائم التعليم

 المدرسرررررررية االفارة  م تعلمئال التعليم عمليات ت وود خالل م  للم تم  ئاالجتماعية االقتصرررررررافوة التنمية وضقق جيا

  م القلنة شرررررريائم لمختلف متمي ة ئرعاوة جوفة ذات تقووم ئأفئات ئمنان فراسررررررية ئمنا خ ب رررررريوة موارف ئتو يي

 الخاو الققاا لدئر أكني ئتفعيا اليقمم عمان م تم  م  وتواكب بما للتقانة عال توظيف م  المدرسم التعليم سنوات

 ."التعليمية الخدمة تع و   م المضلم ئالم تم 

 عامي  تفصيليا ئمضورو   د ا( 109)ئ عاما   د ا( 27)لوزارة التيبية ئالتعليم  التاسعة الخمسية الخقة ترمنت ئقد -

االفاروة   ئالمسرررراءلة الضوكمة :المؤسررررسررررية   م االتها ) المضور األئلا القدرة الم االت م  م موعة تضتهما وندرج

الم تمعية(   ) المضور الفانما  ئالمالية  ال رررررررياكة ئالمافوة الن ررررررريوة النيانات  الموارف ئإفارة المعلومات تكنولوجيا

 .التيبون ئالتقووم التدروا ئطيه التعليمية  م االتهاا المعلم  المتعلم  المنا خ ئالفاعلية الكفاءة
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√ القضاء على الفقر واإلنتاجية الزراعية واألمن الغذائي 

ماعماسرررررررتياتي ية العما  - ماعيةل االجت ا رشرررررررافوةميتك ة على  ال ة منافئ إ( 2025-2016) وزارة التنمية االجت

الفعالية ئالكفاءة ب  ئتهدف إلى تو يي منظومة اماوة اجتماعية تتسرررررررم ئالتمكي االندماج االجتماعم    ئاالنصررررررراف  

ئاالسرررتدامة ئتسرررا م  م التمكي  االجتماعم ئاالقتصرررافن للف ات األكفي ااتياجا م  خالل شرررياكة تكاملية بي  الققاا 

 الضكومم ئالخاو ئاأل لم. 

تعما على تع و  اسررررررتدامة الققاا ال راعم ئزوافة العائد  2040اسررررررتياتي ية ال راعة المسررررررتدامة ئالتنمية اليوفية  -

 م الم تمعات اليوفية. يو عما للمواطني  م  ال نسي  ئفعصافن ئإو اف االقت

( تررررمنت م موعة م  األ داف تسرررعى  م م ملها 2040-2020اللذائم ) شررراملة لألم اسرررتياتي ية السرررلقنة تتننى  -

 ةخالل  ال   ئذلك م   لالرتقاء بمنظومة األم  اللذائم  م السررررلقنة م  ايم االنتاج ئاالسررررتيياف ئالتخ و  ئالتوزو

 مي  الوارفات م  الخارج.ر االنتاج المضلم لللذاء  مضور تأمضائر أساسيةا مضور القلب على اللذاء  مضو

√ القضاء على العنف ضد النساء والفتيات 

على ئض  إطار ئطنم وضدف أفئار ئمسؤئليات جمي  ال هات المعنية بتضدود سياسات تعما ئزارة التنمية االجتماعية  -

ئالخدمات ئالتنسررريق  يما بينها للوقاوة ئاالسرررت ابة  ئاماوة ئإعافة تأ يا النسررراء ئاألطفال الذو  وواجهون أن الضماوة 

لذو  وعملون م  األطفال  عنف أئ اسرررررررتلالل أئ إسررررررراءة  ئتقووي معاويي جوفة الخدمات ئمعاويي مهنية للموظفي  ا

 ئالنساء.

ت ئذلك ليحد الضاالت ئاالاالة ئالمتابعة مما سيسها معي ة ا م كما ووجد توج  لنناء نظام الكتيئنم ويبر الققاعا -

 الم كلة ئئض  الخقر المستقنلية للتصدن لها. 

ت ارك ئزارة الصضة  م فراسة تقنيق النظام الم تيك متعدف الققاعات ألاياا التنسيق ئالتعائن ئاالاالة لضماوة  -

 لمتكاملة بالتعائن م  منظمة اليونيسف. القفا ئاالطفال ذئن االعاقة ئتنمية القفولة المنكية ا

 √ الحصول على رعاية صحية ذات جودة معقولة، بما في ذلم حقوق الصحة الجنسية واإلنجابية وحقوق اإلنجاب 

 

 د ت إلى تضسرري  جوفة الخدمات الصررضية المقدمة للميأة لوزارة الصررضة ( 2020- 2016الخقة الخمسررية التاسررعة ) -

االسرررتياتي يات التم م  شرررأنها الضد م  ئ يات ئمياضرررة األمهات ئادوفم الوالفة ئاألطفال  ئتع و  ئالقفا  ئتنفيذ 

 خدمات اليعاوة السابقة للضما ئالمناعدة بي  الوالفات ئالفضص قنا ال ئاج.

   عدود م  النيامخ ئالم يئعات الموجهة لصضة الميأة على مد 2040ترم  النظام الصضم  م السلقنة اتى عام  -

فئرة اياتها  ئترررم   ال ة أ داف  ئ ما القررراء على ئ يات األمهات ئادوفم الوالفة التم ومك  تفافوها  ئتضسرري  

 .جوفة الخدمات الصضية  ئإو اف بي ة مع زة لصضة النساء ئاألطفال

ئتقدم جمي    تنمية الموارف الن يوة لتقدوم خدمات حضية ذات جوفة عاليةتتننى ئزارة الصضة ضم  خققها الخمسية  -

 الوطنية التم تستند على مياج  فئلية.  لألفلةم  قنا كافر طنم مدرا ئ قا خدمات الصضة االن ابية 
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ر   كفاءة العاملي  الصرررررررضيي   م م ال رعاوة الضاما ئالتخدوي على التعاما م  الضاالت القارئة أ ناء العما على  -

طفال. ئقد تم عقد ئرشة ئطنية لتدروب مدربي  ئطنيي  ئاأل س لخفا مياضة ئئ يات االمهاتالضما ئالوالفة ئالنفا

 لتدروب العاملي  الصضي   م كا ة مستووات اليعاوة الصضية. 2018 م عام 

ئلية على تقدوم خدمات المناعدة بي  الوالفات يي   م مؤسرررسرررات اليعاوة الصرررضية األاسرررتميار تدروب العاملي  الصرررض -

 ئالم ورة.

 √ياسيالمشاركة والتمثيل الس 

سرررياسرررات أسررريوة تدعم الميأة العاملة  م تضقيق التوازن بي  عملها ئبي   م  خاللالميأة م ررراركة العما على تع و   -

 متقلنات الضياة األسيوة.

تمكي  الميأة نضو م ود م  الم رراركة  م الضياة االجتماعية ئاالقتصررافوة ئالسررياسررية. ئبناء قدرات النسرراء على العما  -

القيار  ئالم رراركة  م انتخابات الم الا النلدوة ئم الا ال ررور  ئايي ا  ئذلك بال ررياكة م   على القيافة  ئحررن 

 ال معيات ئالمؤسسات األ لية.

توجي  جهوف ال معيات األ لية إلى تضفي  الميأة على الم ررررررراركة  م العما التقوعم ئخلق منافرات م تمعية البياز  -

 قراوا الميأة ئفئر ا  م تنمية الم تم . 

 م المؤسسات الضكومية ئالمؤسسات األ لية على مستو  المضا ظات ئالتم تعما على ضمان ئجوف الكوافر الن يوة  -

 ر   ئعم الميأة ئتع و  م اركتها السياسية.
 

 √ الحق في الحصةول على العمل والحقوق في مكان العمل )مثل الفجوة في األجور بين الجنسةين، والتفرقة المهنية، والتقدم

 الوظيفي(  

  ئالسررررلقنة متكفلة المتعلقة بالعماالوطنية اق الضصررررول على العما مكفول بالنظام األسرررراسررررم للدئلة ئالت رررريوعات  -

م اقوه العاملي  م  ال نسي  ئايوة اختيار العما ئكذلك الضق  م التدروب برمان  ذا الضق م  خالل عدم التميي   

 المستمي ئالتقدم الوظيفم.
 

  √ ريادة المرأة في مجال األعمال ومشاريع المرأة 
 

وتم سرررررررتياتي ية العما االجتماعم قائمة على النوا االجتماعم  م اأئلووات العما على تقليص الف وة الئم  ضرررررررم   -

  ة الميأة المعيلة لألسرررررية ئخاحرررررة المقلقة ئاألرملة  م بيامخ التمكي  االقتصرررررافن )م رررررارو  روافة التيكي  على 

األعمال( ئتقييم أ ي ا على مد  خيئج الميأة م  مظلة الرررررمان االجتماعم ئتمكينها م تمعيا  بتلييي الفقا ة السررررائدة 

 اول نظية الم تم  لها.

االمكانات ألسرري الرررمان االجتماعم لتنميتها ئتمكينها  ئخاحررة النسرراء  م   التيكي  على تضدود االاتياجات  ئتو يي -

خالل إكسرررررابها م موعة م  المهارات المهنية ئالتعليمية كم تصرررررنم  اعلة ئمنت ة ئمعتمدة على مصررررردر فخا ذاتم 

ية  يسررَّ ا مث تسرراعد ا على بالتعائن ئال ررياكة بي  الققاعي  الضكومم ئالخاو لتأسرريا م ررارو  خاحررة  ئمنضها قيئضرر 

 تضسي  ظيئ ها المعي ية  أئ العما على تسهيا  يو العما اسب إمكاناتها.
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 √ الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي/التوفيق بين األسةةةةةةةرة والعمل )مثل إجازة األمومة أو إجازة الوالدية مدفوعة

 األجر، وخدمات الرعاية(
 

  كما سرررريتم العما على جيمفا إجازة األمومة مد وعة األ الميأة العاملةترررررم  القواني  ئالت رررريوعات الوطنية اقوه  -

ال هات الضكومية ئالمؤسسات األ لية  م القيام بالضمالت التوعووة ئالنيامخ التم تنيز فئر الميأة  بي تع و  التعائن 

سرررررؤئليتهما  م م ال تن ررررر ة  م الم تم   ئمفا يم النوا االجتماعم  ئتع و  الم ررررراركة ئفعم الوالدو   يما وتعلق بم

 األطفال ئتع و  تقاسم المسؤئلية فاخا األسية المعي ية ئالعائلة.  

 

√  ،الحماية االجتماعية المراعية لمنظور المسةةةةةةاواة بين الجنسةةةةةةين )مثل التغطية الصةةةةةةحية الشةةةةةةاملة، والتحويالت النقدية

 والمعاشات التقاعدية(
 

الررذو  وعولهم م  خالل مظلررة التررأمي   ئذئورر للموظف  االجتمرراعيررةتضيو األنظمررة التقرراعرردوررة على تو يي الضمرراوررة  -

ذئو  الذو   ئاسرررتضقاهخدمت   انتهاءبالضصرررول على معاش تقاعدن وررررم  ئوؤم  للموظف اياة معي رررية كيومة بعد 

تم وخرررررر  لها موظفم ققاا الخدمة المدنية قانون ئم   ذه القواني  ال ا وتقاضررررراه م  معاش  م االة ئ ات  وعولهم م

 معاشات ئمكا  ت ما بعد الخدمة لموظفم الضكومة العمانيي  الم ار إلي .

قي  ئ م إطار تقنيق أاكام  ذا القانون تتضدف شرريئط اسررتضقاه المعاش للموظف ئانتقال الضق  م المعاش إلى المسررتض -

م( على أساس م  المسائاة بينهما  واعد تخاطب الموظف )ذكي أئ أنفئذلك ئ قا  لق بعد ئ اة الموظف حااب المعاش 

وتقاضرراه الموظف  الذن-لالشررتياكات  الخاضرر -ئإذا كان  ناك م   يه  إن  ويج  إلى اختالف مدة الخدمة أئ الياتب 

 عند انتهاء الخدمة ئاللذان وتم على أساسهما اساا المعاش التقاعدن.
 

   √  التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية فيدمج المرأة 
 

 الالزمة األسررررراسرررررية الننى تو يي على"  اليقمية اليقمم "عثمان عمان لم تم  الوطنية العما م  خالل االسرررررتياتي ية -

 روافة ت رررر ي  جانب إلى ئاالتصرررراالت المعلومات تقنية حررررناعة م  ال نسرررري  ئتقووي الم تم  أ ياف مهارات ئتنمية

 السينيانم. ئاألم  الضماوة مقومات ئتو يي األعمال
 

  √ مراعاة منظور المساواة بين الجنسين في الوقاية من مخاطر الكوارأ وبناء المرونة والمنعة 

 

النسررررررراء  م االة  تع و  النظم القائمة للوقاوة م  مخاطي الكوارث م  خالل مياعاة ااتياجاتالعما قائم ئمسرررررررتمي ل -

 القائمي  على تلنية  ذه االاتياجات بما وتالءم م  منظور النوا االجتماعم.ئتدروب   التعيا للكوارث

 

   √  تغيير المعايير االجتماعية السلبية والقوالب النمطية المبنية على الفروق بين الجنسين 
 

سلقنة  - ساء بضقوقه  ر   الوعم الم تمعم ئستواحا ال القانونية  ئن ي تنفيذ امالت التوعية ئالتفقيف لي   ئعم الن

ز اياة متوازنة ل باء  قيَم الم رراركة ئاألفئار التكميلية للميأة ئاليجا ئالعما على تو يي سررياسررات فاعمة لألثسررية تعّ ِّ

 ئاألمهات.
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 التنمية الشاملة والرخاء المشترك والعمل الالئق 

 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السةةةةةةنوات الخمس األخيرة لتعزيز المسةةةةةةاواة بين الجنسةةةةةةين فيما يتعلق بدور  .6

 المرأة في العمل بأجر والعمالة؟
 

  √النساء واالحتفاظ  تعزيز/إنفاذ القوانين وما يتعلق بسياسات وممارسات في أماكن العمل التي تحظر التمييز في توظيف

 ات المتعلقة بالمساواة في األجوربهن وترقيتهن في القطاعين العام والخاص، والتشريع
 

 المتخذة التدابير

تتمت  الميأة بنفا  يو التوظيف ئإجياءات التعيي   ايرم وتم االعالن ع  الوظرائف ال ررررررررااية م  قنَرا ال هرات  -

الخاو   ئوتقدم لها المواطنون م  ال نسرري   كما تتمت  بضيوة اختيار ا المختصررة سررواء بالققاا الضكومم أئ الققاا 

للمهنة   ئالعما الذن تياب ب   ئالضصررررررول على الفيو نفسررررررها  م التيقم ئاألم  الوظيفم  ئ جمي  م اوا الخدمة 

متكير  كما أن ئشررررررريئطها  ئالضق  م تلقِّّم التدروب ئإعافة التدروب المهنم ئالتدروب المهنم المتقدم ئالتدروب ال

 .األنظمة ئالقواني  ال تميِّّ   م األجي بي  اليجا ئالميأة  بما  م ذلك االستضقاقات  ئالمسائاة  م المعاملة

 ئ م بينهم  العما ئظيئف شررريئط تسرررائت ما متى ال نسررري  م  العاملي  أجور  م تميي  أئ تفيقة أوة  ناك توجد ال -

 االلت ام بمد  العما أحرررررررضاا رقابة مهمتهابوزارة القو  العاملة  التفتيش فائية الضكومة أئجدت ذلك تضقيق سرررررررنيا

 ئالممارسررات السررياسررات ئكا القواني  بإنفاذ ولت مون ال الذو  العما أحررضاا ئمخالفة ئج  أكما على القواني  بتنفيذ

 .بتصضيضها إل امهم م  عليهم العقوبات ئتقنيق مستمي ب كا المخالفي  م  العدود رحد وتم ايم العما  أماك   م

( الضقوه التم تضمم ئتنظم العالقة 96/  101ضرم  النظام السراسرم للدئلة )الدسرتور( الصرافر بالميسروم السرلقانم ) -

( التم تؤكد على أن" تسرررر  الدئلة القواني  التم تضمم العاما ئحررررااب العما 12بي  أطياف العما ئذلك  م المافة )

واط  الضق  م ممـارسة العما الذن وختاره لنفس   م ادئف القـانون. ئال و ـوز  ـيا ئتـنظم العالقـة بينهما. ئلكا م

 .مقابا أجي عافل"أن عما اجنـارن على أاد إال بمقترـى قانـون ئألفاء خدمة عامة ئب

( اقوقا ئئاجنات متسائوة لكا م  و للون ئظائف عامة سواء كانوا عثمانيي  120/2004) منم قانون الخدمة المدنية -

أئ ايي عثمانيي   ذكورا كانوا أئ إنا ا  كما نظم  ذا القانون العالقة بي  الموظف ئالوادة االفاروة التاب  لها  ئضررررررم  

الل ضرررررمان اد أفنى لألجي وتناسرررررب م  االسرررررتقيار  م العما ئالضياة الكيومة للموظف ئأ ياف أسررررريت   ئذلك م  خ

الوضر  المعي رم  إلى جانب العدود م  الررمانات األسراسرية األخي  المتعلقة بمسريية الموظف المهنية  ئطنيعة الني ة 

 التم وعما  يها.

 مجاالت االهتمام الحاسمة: 
A. المرأة والفقر 

F. المرأة واالقتصاد 
I.  اإلنسانية للمرأةالحقوق 
L. الطفلة األنثى 
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مانم ) - ( ئتعدوالت  بي  اليجا ئالميأة  م اق العما  ئما وتيتب علي  م  آ ار 35/2003سرررررررائ  قانون العما العث

ألجور  ئايي ا م  المستضقات المالية  ئكفا القانون اماوة الميأة م  الفصا التعسفم  م العما بدئاعم الميا  كا

 أئ الضما  أئ االن اا.

تررررم ممفلي   الصرررافر م  ئزارة القو  العاملة (72/2014)ر االجتماعم بالقيار الوزارن إعافة ت ررركيا ل نة الضوا -

هام  م العاملي ( لدراسرررة المقتياات التم م  شرررأنها االسررر -أحرررضاا األعمال  -مة ع  أطياف االنتاج الفال ة )الضكو

اج  ئ فراسة المست دات  م معاويي العما العيبية ت  ئتقووة عالقات العما بي  أطياف االنوتنظيم سـرروه العما  ئتع 

العما  ئتع و  التنا سررررية   ئالدئلية  باالضررررا ة إلى التعائن الم ررررتيك لتوجي  جهوف ال رررريكاء االجتماعيي   م سرررروه

ئتضقيق التوازن ئاالنسررررررر ام بي  مصرررررررالم العاملي  ئأحرررررررضاا األعمال على نضو وع ز ال هد الوطنم لنلوغ التنمية 

 .ال املة  ئالمستدامة

عاملة قيارا  ئزاروا  ) - ( 570/2012) بتعدوا بعا أاكام القيار الوزارن(  294/2014أحررررررردرت ئزارة القو  ال

ا ئعما ئتس يا النقابات العمالية ئاالتضافات العمالية ئ االتضاف العام لعمال السلقنة  ئقد تم بموجب ب أن نظام ت كي

 . القيار إعقاء النقابة العمالية الضق  م تمفيا أعرائها ئالد اا ع  مصالضهم أمام ال هات القرائية

عاقة  ايم ادفت ئزارةث القو  العاملة اتخاذ تدابيي خاحرررة لت رررليا األشرررخاو ذئن االعاقة  ئم  ضرررمنهم الميأة الم -

%( السرررتيعاا األشرررخاو ذئن االعاقة  م المؤسرررسرررات ئال ررريكات  2ئالوزارات المعنية بالعما ئالتوظيف نسرررنة )

 الخاحة.

تنظيم سررروه العما م  خالل التفتيش ئالمتابعة المسرررتمية لمن ررر ت الققاا الخاو للتأكد م  الت امها ئتقنيقها ألاكام  -

 اماوة  لضقوه العاملي   م  خالل ئزارة القو  العاملة. قانون العما

 النتائج المتحققة

( 2018-2015التضقت الميأة بالعدود م  التخصرررصرررات ئ م العدود م  الم االت   خالل السرررنوات الفالث األخيية ) -

ت  م الققاا ادث تقور نوعم  م نسرررررب م ررررراركة الميأة  م العما ايم بللت النسرررررنة االجمالية للعثمانيات العامال

ي مد  %47%  ئ م الخدمة المدنية ) 41الضكومم  (  ئ م نسرررنة تتسرررائ  تقيون ا م  نسرررنة اليجال  األمي الذن وثظهِّ

 م اركة الميأة الفاعا  م العما ئبناء الم تم  العثمانم.

 .2017اجمالم العاملي  ئذلك عام  % م  24بللت نسنة االناث العامالت  م الققاا الخاو  -

م    2017عام  %21إلى  2012عام  %10نسرررررررنة االناث بالوظائف االفاروة العليا بالخدمة المدنية م   ارتفعت -

 اجمالم شاالم ئظائف االفارة العليا ئالوسقى ئالمناشية.

% م   25ت يي النيانات بأن النساء العمانيات و ارك   م جمي  الم موعات المهنية بالققاا الخاو  ئشكلت االناث  -

 .2017ة العامة ئاألعمال  م عام فارمدويئ اال

  الت امها بأاكام قانون العما  يما وخص ئضررر  الت رررليا للقو  العاملة )الوطنية  ( من رررأة للتأكد م4869تم تفتيش ) -

 . 2017ئالوا دة(  ئالو اء بد   األجور ئذلك خالل عام 
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شاركت  م عرووة الل ان العمالية التمفيلية  ئعرووة النقابات   زوافة عرووة الميأة العاملة  م الم الا النقابية - إذ 

العمالية  ئعرووة م لا إفارة االتضاف العام لعمال السلقنة  ئشاركت الميأة العاملة كذلك بعدف م  النيامخ التدرونية 

 .التم نفَّذ ا االتضاف العام لعمال السلقنة  بالتعائن م  بعا ال هات الدئلية

%( م  الموظفي  العثمانيي   11) 2017النساء العامالت  م الققاا الضكومم م  ذئات االعاقة خالل عام بللت نسنة  -

م  ذئن االعاقة  ئمنم قانون الررررررررمان االجتماعم الضق لألشرررررررخاو ذئن االعاقة م  ال نسررررررري  بدئن تميي   م 

  الضصول على معاش الرمان االجتماعم.

ن نسنة تعيي  االناث بققاا الخدمة المدنية تفوه نسنة  إم  ئزارة الخدمة المدنية االاصائية الصافرة  قا  للمؤشيات ئ -

 الذكور على أساس تقنيق ال يئط ئاألسا ئالقواعد الموضوعية الم ار إليها ئ قا  لما  و موضم بال دئل اآلتما 

 

 اإلجمالي
 المعينين من الذكور المعينين من اإلناأ

 السنة
 العدد النسبة العدد النسبة

10890 43% 4695 57% 6195 2014 

3785 41% 1553 59% 2232 2015 

2717 79,5% 2160 20,5% 557 2016 

2207 79% 1735 21% 472 2017 

 المصدر ا ئزارة الخدمة المدنية                  

 √  تقديم/تعزيز سياسات سوق العمل النشطة المراعية للمنظور المساواة بين الجنسين )مثل التعليم والتدريب والمهارات

 واإلعانات(

ليها م  قنا اقوه التعليم ئالتدروب متااة لل نسررررررري  فئن تفيقة  كما أن  يو العما ئالت رررررررليا ومك  التنا ا ع -

تكفا أاكام قانون الخدمة المدنية التدروب ل مي  الموظفي  ب مي  فرجاتهم ئمستوواتهم االفاروة ال نسي  فئن تميي   ئ

 .لمتقلنات العمائالفنية ئالكتابية ئالمهنية ئالضي ية ئ قا  

تدرون - بدئن تفيق  بي  اليجا ئالميأةوتم ئضررررررر  الخقر ئالنيامخ ال ها   ية  تدروب  تية عما وتمت   ي ئتعتني  تية ال

 ب مي  م اوا ئظيفت . الموظف

القيار  م إطار تقووي منظومة التعليم ئالتدروب المهنم تم تلييي مسرررررررمى مياك  التدروب المهنم إلى كليات مهنية ب -

توجد عدف ئ مسرررررارات تعليمية ئتدرونية تقدم أرب   ايمالصرررررافر م  ئزارة القو  العاملة   (406/2017)الوزارن 

 .%47شكلت االناث م  المنتسني  إليها تقيونا  ئالوات السلقنة ( كليات مهنية موزعة على عدف م 7)

عام ) - عاملة خالل ال لدبلوم المهنم بهدف إعداف 2016/2017اعتمدت ئزارة القو  ال ( الئضة متكاملة لتنفيذ بينامخ ا

 و.قو  عاملة مؤ لة ئمتخصصة  م م االت مهنية تلنم ااجة سوه العما ئتي   نسنة التعمي   م الققاا الخا

إرسرررال رسرررائا نصرررية باالضرررا ة إلى  ئ م إطار الخدمات االجتماعية العمالية وتم تقدوم التوعية للعاملي  م  ال نسررري   -

 للتوعية للعمالة الوطنية  ئتوزو  الن يات التوعووة ئالتفقيفية بالللات ايي العيبية للقو  العاملة الوا دة. 
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 √  ذلم في مكان العملاتخاذ تدابير لمنع التحرش الجنسي، بما في 

( م  قانون العما للعاما تيك العما قنا نهاوة مدة العقد م  41)لتم تم أتخاذ ا إجازة المافة م  ضرررررررم  التدابيي ا -

االاتفاظ بكاما اقوق  بعد أخقار حرررااب العما بذلك اذا ارتكب حرررااب العما أئ م  ومفل  أميا  مخال  باآلفاا نضو 

( 266)أ عال التضيش بالمافة ( 7/2018)  التدابيي جيم قانون ال  اء وررررا م  ضرررمالعاما أئ أاد أ ياف أسررريت   ئأ

ئج  وخدش اياء ا بالقول أئ الفعا  أئ م  وتقفا على أنفى تعيا ألنفى على ايم شدف العقوبة ئالليامة لكا ذكيا و

 ول  آنذاك لليي النساء.تنكي  م زن أميأه أئ فخا متنكيا مكانا خاحا بالنساء أئ مضظورا فخ م خلوتها  أئ م  

 √تعزيز حقوق ملكية األراضي وضمان حيازتها 

 المتخذة التدابير

نظام اسرررتضقاه األراضرررم  أئلت السرررلقنة ا تماما بمنم المواطني  قق  األراضرررم السررركنية  كما أتاات التعدوالت  م -

سكنية مفلها مفا اليجا ئفئن ( للميأة العمانية اق الضصول على أرا 2008 /125)الميسوم السلقانم الضكومية 

 أن تميي  كونها شيوكة  م التنمية ئمسا مة  اعلة  م عملية النناء ئالتعميي.

بالنسرررررنة لتملك العقار أتاح نظام السررررر ا العقارن ئالئضت  التنفيذوة ايوة امتالك الميأة للعقار لمختلف االسرررررتخدامات  -

 )سكنم  ت ارن  حناعم  زراعم(.

الخاحة   الميأة  دم التعيا ألموالع الفصا الفالم( ب 36 ) المافة(  م 32/97كما ادف قانون األاوال ال خصية ) -

 .  لها التصيف  يها بكا ايوة

 النتائج المتحققة

لتصرررررا إلى  2013( ققعة  م عام 34261باليام م  انخفاا معدل توزو  قق  األراضرررررم الممنواة لأل ياف م  ) -

اسررتضوذت الميأة على العدف األكني م  قق  األراضررم الممنواة خالل خما سررنوات  قد   2017 (  م عام27471)

  م  إوالء %67.2متوالية.  ئت كا اصة النساء  م األرضم الموزعة أكفي م   لفم عدف األراضم الموزعة بواق  

 األئلووة للف ات األكفي ااتياجا.
 

  √مان، بما في ذلم بالنسبة للنساء العامالت لحسابهن الخاصتحسين الخدمات المالية والحصول على االئت 

 المتخذة التدابير       

ال تفيه الخدمات المصي ية بي  الذكور ئاالناث  ئمنها الضصول على التسهيالت ئالقيئا  سواء  كانت شخصية أئ  -

( ئالذن 29/2013السرررلقانم ) كانت للم رررارو   ئ ذا األمي قد أكد علي  قانون المعامالت المدنية الصرررافر بالميسررروم

منم الميأة أ لية متسرررائوة  يما وتصرررا بسرررائي التصررري ات المدنية ئمنها الضق  م الضصرررول على القيئا المصررري ية 

 ذا  ( الضق  م الضصرررررول على القيئا بما وسرررررائن  م األ لية لممارسرررررة496ئالي ون العقاروة  إذ نظمت المافة )

 .الضق بي  اليجا ئالميأة

( اق األ ياف  م ممارسة العما الت ارن فئن تميي  بي  55/90كما نظم قانون الت ارة الصافر بالميسوم السلقانم ) -

( ئما وليها األاكام المتصرررررررلة بالقيئا الت اروة فئن تميي  بي  الذكي ئاألنفى  79الذكي ئاألنفى كما بينت المافة )
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( ن اط المصارف  م ممارسة 114/2000بالميسوم السلقانم )عالئة على ذلك  قد بي  القانون المصي م الصافر 

 عملية االقياا فئن أن وتيم لها التميي  بي  اليجا ئالميأة.

( و ررما العمانيي  العاملي  لضسررابهم الخاو ئم  44/2013إحرردار نظام التأمينات االجتماعية بالميسرروم السررلقانم ) -

ئالقيارات الالزمة ئو ررررما العاملي  لضسررررابهم الخاو ئم   م   م اكمهم بضيم وصرررردر ئزوي القو  العاملة اللوائم

 اكمهم فاخا السلقنة أئ خارجها.

تمووا الم ررارو  الصررليية ئالمتوسررر ئمتنا ية الصررلي م  قنا الصررنافوق المتخصررصررة كصررندئه ر د باالضررا ة إلى  -

 التدروب ئالتأ يا ليئاف األعمال ئأحضاا الم ارو  م  قنا )روافة(  باالضا ة إلى حندئه التنمية ال راعية 

 √تصةةةادي )على سةةةبيل المثال، في وزارات التجارة وضةةةع اليات لمشةةةاركة المرأة المتسةةةاوية في هيئات صةةةنع القرار االق

 زية واللجان االقتصادية الوطنية(والمالية والمصارف المرك

 المتخذة التدابير

تعما ئزارة الت ارة ئالصرررناعة على تنسرررير ئتسرررهيا االجياءات للمسرررتفميو  ئرئاف األعمال م  خالل تضووا كا ة  -

 خدماتها لتكون خدمات الكتيئنية ذاتية.

ل ان لصرررررراانات األعمال  م ايف ت ارة ئحررررررناعة عمان تتيم للميأة الم رررررراركة  م عملية حررررررن  القيار إن رررررراء  -

 االقتصافن.

الميأة العاملة  ل نة الميأة  م االتضاف العام لسرررلقنة عمان تقوم بدئر رائد  م حرررن  القيار االقتصرررافن ئمتابعة اقوه -

 . م الققاا الخاو

 النتائج المتحققة

( عرررروات  م 3( ل ان تيأسرررها نسررراء منه  )8نات األعمال  م اي ة ت ارة ئحرررناعة عمان )بلغ عدف ل ان حررراا -

 ( حاانة عما على مستو  المضا ظات.98م الا إفارة الليف  م المضا ظات ئعرووة )

( ألف سررر ا مقابا 369) 2017نظيا لتسرررهيا االجياءات للمسرررتفميو  ارتف  عدف السررر الت الت اروة المقيدة بنهاوة  -

 .2016ألف س ا بنهاوة عام ( 35)

ما اإلجراءات التي اتخذها بلدك في السنوات الخمس األخيرة لالعتراف بـةةةةةةة و/أو الحد من و/أو إعادة توزيع الرعاية غير  .7

 مدفوعة األجر والعمل المنزلي وتعزيز التوفيق بين األسرة والعمل؟

 √ والمحاسةةةبة الوطنية )مثل اسةةةتقصةةةاءات اسةةةتخدام  إدراج الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل المنزلي في اإلحصةةةاءات

  الوقت، وعمليات التقييم، والحسابات الفرعية(

  ئعملت على فعم أفئار ا المختلفة بما  م ذلك ئخاحة الميأة اليوفيةايحت السلقنة على اال تمام بأئضاا الميأة  -

 م الناتخ القومم  م االة ئجوف أئ  عملها  م ققاعات االقتصررررررراف ايي النقدوة  ايم وضتسرررررررب عما الميأة اليوفية

استخياج الس الت الت اروة ئتياخيص النلدوة ئبقاقات الضيازة ال راعية الخاحة بم ارو  الميأة اليوفية. ئ م االة 

اشررتلاله   م م ررارو  خقوط االنتاج )كمصرران  التمور ئايي ا(  وقوم حررندئه الي د بتمووا ئتقووي م ررارو  الميأة 

إمكانياتها االقتصرررررافوة ا  كما ووجد بينامخ تموولم خاو بالميأة اليوفية وياعم ظيئ ها  ئمضدئفوة اليوفية اقتصرررررافوًّ 

 .ئالفقا ية
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 √توسيع خدمات رعاية األطفال أو تقديم الخدمات القائمة بأسعار أكثر يسًرا 

جيردة م  النمراء ئاليعراورة  م ميالرة القفولرة المنكية سرررررررنرت القواني   خردمراتأل ميرة أن وضصررررررررا األطفرال على  -

ئالت رريوعات التم ت رر   الم تم  الن رراء مؤسررسررات تن رر ة القفا التم تقوم باليعاوة االجتماعية النهاروة ئ ق شرريئط 

 ئمعاويي تياعم ال وفة تضت إشياف  نم م  ئزارة التنمية االجتماعية.

  م العاملة الميأة السررلقنة  مضا ظاتكا ة المنت ررية  م فئر الضرررانات المتمفلة  م  مؤسررسررات تن رر ة القفولة تسرراعد -

ئاالقتصررافوة  ئبلغ عدف  االجتماعية الضياة  م الميأة م رراركة ف    م تسررا م ئبالتالم العما   تية أطفالها أ ناء رعاوة

 عار ميسية لل مي .( ارانة ئتقدم  ذه الدئر خدماتها بأس295) 2018بنهاوة عام فئر الضرانة 

 القفولة ققاا  م ئالم ررررارو  النيامخ م  عدف بتنفيذ العالقة ذات ال هات م  بالتعائن االجتماعية التنمية ئزارة قامت -

  م ئالضيووة التنمووة الم رررررارو  م  وعتني الذن الضررررررانة لدئر الوطنية المعاويي فليا م ررررريئا أبيز ا ئم  المنكية

 القفا. اقوه م ال

وهتم بتقدوم الخدمات االجتماعية ئالفقا ية ئالتي يهية لف ة األطفال ما قنا   لمأبيوت نمو القفا ئ و ن ررررررراط اجتماعم  -

 .2018بنهاوة عام بيت ( 11)ئتدار بواسقة ل ان أ لية ئونلغ عدف ا المدرسة  

العمانية ئمياك  التأ يا النسرررون  م مدن ئمياك  الوالوات ئتعما  الميأةأركان القفا ئ م أن رررقة ضرررم  جمعيات  -

 ( رك   م كا ة مضا ظات السرررررلقنة84على إوصرررررال الخدمات الفقا ية ئالتيبووة ئاالجتماعية ئالتي يهية ئبلغ عدف ا )

 .2018بنهاوة عام 

 

 المصدرا ئزارة التنمية االجتماعية               

 √ كبار السن الضعفاء وغيرهم ممن يحتاجون إلى أشكال مكثفة من الرعايةتوسيع الدعم لألشخاص 

 التدابير المتخذة

 عم المالم لها ئالخدمات المساندةو كا المسنون إاد    ات الرمان االجتماعم التم وتم تقدوم الخدمات اليعائية ئالد -

 (.% 53) 2017ئبللت نسنة المسنات المستفيدات م  الرمان االجتماعم  م عام 

أن ررأت السررلقنة ضررم  الهيكا التنظيمم لوزارة التنمية االجتماعية آلية ئطنية تعنى ب ررؤئن المسررني  بالقيار الوزارن  -

(  م ئتع ز فئر م ئمكانتهم  م الم تم   ئتمكنهم م  الم ررررررراركة  م الضياة العامة  ئتع و  ال رررررررياكة 51/2015)

ث   َسيِّ المسني . ئالتكاما بي  كا ة الققاعات الضكومية ئاأل لية ئأ
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 النتائج المتحققة

بللت نسرررررنة االناث المسرررررتفيدات م   خدمات اليعاوة المن لية  م عام.م  المسرررررني  ئالمسرررررنات ( االة 1438تلقت ) -

 %(. 56,5خدمات اليعاوة المن لية )

االسرركانية ئالتمكي  ( االة ا مة م  الخدمات المسرراندة كاألجه ة التعوورررية  ئالمعينات  ئالمسرراعدات 1268تلقت ) -

 االجتماعم ئاالقتصافن.

 .2017( م  أجمالم المسني   م عام %84راضم الموزعة اوالم )ناث المستفيدات م  األلت نسنة االبل -

  ئ م عام للذكور %18مقابا  %82 (2016-2012ث خالل الفتية )نااالراضررم الممنواة للمسررنات االت نسررنة بلل -

 %(. 84ت على أراضم )بللت نسنة االناث الضاحال 2017

 . 2016 (  م عام%71الصناعات الضي ية ) ناث العامالت  منسنة المسنات االبللت  -

  √تقديم أو تعزيز إجازة األمومة/األبوة/الوالدية أو أي نوع اخر من اإلجازات العائلية 

 .الخاو بإجازة االمومة مد وعة األجي تتمت  الميأة العاملة  م الققاا الضكومم ئالققاا -

 خدمتها مدة طوال ميات ئلخما ووما   خمسي  لمدة كاما بياتب خاحة إجازة ايم منم قانون الخدمة المدنية الموظفة -

 .الوالفة ئبعد قنا ما  تية لتلقية

 .االجازة  يها تستضق مية كا  م سنة على ت ود ال لمدة القفا ليعاوة راتب بدئن خاحة إجازة الموظفة كما منم -

 √  أنشةةةةةةطة لزيادة الوعي لتشةةةةةةجيع مشةةةةةةاركة الرجال والفتيان في الرعاية غير مدفوعة األجر والعمل إجراء حمالت أو

 المنزلي

  الم تم . العثمانم للم تم  األسرراسررية اللننة ألنها ئاماوتها؛ األسررية تقووة أ مية على رك  للدئلة األسرراسررم النظام إن -

 العثمانية. للهووة العام االطار فاخا االنتماء خصائص وضما م تم  العثمانم

 الوطنية الل نةَ  الضكومةث  شرركَّلت لألسررية  مالئم معي ررم ئمسررتو  تقدم تضقيق أجا م  المختلفة ال هوف لتنسرريق ئضررمانا   -

 ال هات بي  ئالتنسرريق المختلفة  ال وانب  م باألسررية الخاحررة السررياسررات اقتياح مهمة إليها ئأئكلت األثسررية ل رر ون

.  كما تقوم المدويوة العامة للتنمية األسرريوة ئالدئائي المختصررة األسررية بقررراوا الصررلة ذات ئاأل لية الضكومية الَمعنِّيَّة

االجتماعية باالرشرررراف ئاالسررررت ررررارات األسرررريوة ئفائية شررررؤئن الميأة ئفئائي التنمية األسرررريوة التابعة لوزارة التنمية 

ئتكاما  بأ مية التكاما ئالتكاتف األسرررررين يائض بمختلف المضا ظات على تكفيف الوعم لد  أ ياف الم تم  بكا ة شررررر

األفئار بي  ال ئجي   كما أن بينامخ االرشررراف ال ئاجم الذن وسرررتهدف المت ئجي  ادوفا ئالمقنلي  على ال ئاج وعما 

 على توضيم األفئار الم تيكة بي  ال ئجي  ئأ مية التكاما  م المسؤئليات األسيوة.

 √ تعلق بتقسيم األصول الزوجية أو استحقاقات المعاش التقاعدي بعد الطالق والتي تعترف إدخال تغييرات قانونية فيما ي

 عة األجر في األسرة أثناء الزواجبمساهمة المرأة غير مدفو

 المتخذةالتدابير 

( و ررما العمانيي  العاملي  لضسررابهم الخاو ئم  44/2013إحرردار نظام التأمينات االجتماعية بالميسرروم السررلقانم ) -

اكمهم بضيم وصرررردر ئزوي القو  العاملة اللوائم ئالقيارات الالزمة ئو ررررما العاملي  لضسررررابهم الخاو ئم   م  م 

 اكمهم فاخا السلقنة أئ خارجها.
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ئأما بالنسرررررنة للضق  م الياتب التقاعدن بي  اليجا ئالميأة  قد تم بيان  سرررررلف ا  ئمعاش الو اة المسرررررتضق للمؤم  علي   -

 مل  إلى الور ة المستضقي   ئ ق ال يئط  ئاألنصنة المذكورة للف ات اآلتيةا )المتو َّى( ونتقا بكا

 ذا كانوا أكفي م  ئاادالف ة األئلىا األبناء ئالننات وكون النصيب نصف المعاش المستضق  ئوقسم بالتسائن إ. 

  تستضق رب  المعاشالف ة الفانيةا األرملة  . 

  وكون نصينهم رب  المعاش المستضقالف ة الفالفةا األا ئاألم ئاالخوة ئاألخوات. 

 

هل أدخلت دولتم تدابير التقشةةةف/ضةةةبط أوضةةةاع المالية العامة، مثل تخفيا اإلنفاق العام أو تخفيا عمالة القطاع  .8

 العام خالل السنوات الخمس الماضية؟ 

 نعم/ال  

لتأ يي لم الققاا العام ئالخاو بما  يها العالئات الدئروة السرررنووة  أما  يما وتعلق بالم وتم المسررراس بأجور العاملي   م  -

 .وك   ناك تقييم فقيق

 القضاء على الفقر والحماية االجتماعية والخدمات االجتماعية

 

 

 ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السنوات الخمس األخيرة للحد من/القضاء على الفقر بين النساء والفتيات؟ .9

   √  ،تعزيز وصةةول النسةةاء الفقيرات إلى العمل الالئق من خالل سةةياسةةات سةةوق العمل النشةةطة )مثل التدريب على العمل

 التشغيل، وما إلى ذلم( والتدابير الهادفةوالمهارات، وإعانات 

 التدابير المتخذة

تولى الضكومة ا تماما كنييا  على ئضرررر  الخقر ئالنيامخ التم تهدف إلى ر   المسررررتو  المعي ررررم للمواط  العمانم  -

ة آنذاك  فئن تميي  بي  ال نسرررري   مما جعا السررررلقنة  تضيز تقدما  م ررررهوفا   م تضقيق أالب األ داف االنمائية لأللفي

لتسررريي بخقى ئا قة نضو تضقيق أ داف التنمية المسرررتدامة بفررررا توا ي ئجوف رؤوة ئاضرررضة ئإرافة سرررياسرررية اازمة 

 للتللب على األسناا األساسية المؤفوة للفقي.

المنافئ ئالتوجهات الالزمة لنناء شررررراما للضماوة االجتماعية ميتنر باالقتصررررراف الكلم م   2040عمان  أرسرررررت رؤوة -

الدمخ ئالمسرررا مة  م االسرررتقيار االجتماعم  ئجعلت  ذه اليؤوة ضرررم  أئلوواتها الي اه ئالضماوة االجتماعية ضرررمان 

 ئال ياكة ئتكاما األفئار.

لتع و  ئحررررول النسرررراء ئالف ات األكفي ااتياجا لسررررنا عيش كيومة  وقوم بينامخ الرررررمان االجتماعم على حرررريف  -

  ايم كفا  ذا القانون ئتعدوالت  تخصريص 1984اعم الصرافر  م عام معاشرات شرهيوة طنقا لقانون الررمان االجتم

  معاش شرررررهين لألسررررري ئاأل ياف  م اال اياا المعيا المل م القافر على النفقة أئ عدم تو ي الدخا الكا م للمعي رررررة

 مجاالت االهتمام الحاسمة: 
A. المرأة والفقر 

B. تعليم المرأة وتدريبها 
C. المرأة والصحة 
I.  للمرأةالحقوق اإلنسانية 

L. الطفلة األنثى 
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ماعم  مان االجت ها الرررررررر تاما  مئالف ات التم ولقي ما- األو قات- األرا نات- المقل -عاج ئنال- المت ئجات ايي الن

 .المس وني  أسي- المه ورات-ال يخوخة

تمكي  أسرري الرررمان االجتماعم ئذئن الدخا المضدئف م  خالل إطاله بينامخ "تمكي " الذن وسررعى نضو تمكي  أسرري  -

 الرررمان االجتماعم ئذئن الدخا المضدئف ئتو يي الدعم المالم لهم بالتنسرريق  يما بي  ال هات المختصررة لفتم م ررارو  

يذ بينامخ التيئوخ االلكتيئنم لألسررررررري المنت ة  م عدف م  ئالوات ئمضا ظات السرررررررلقنة  ئتوجي  الضاالت لهم  ئتنف

ئاألسي إلى ال هات ال يوكة مفاا حندئه ر د ئالهي ة العامة لتنمية المؤسسات الصليية ئالمتوسقة ئالهي ة العامة 

 للصناعات الضي ية.

خدمة م  خدمات المسرراعدة ئالم اوا ئالتسررهيالت التم تق   28م أكفي م  تعما السررلقنة بمؤسررسرراتها المختلفة على تقدو -

ضررم  منظومة اليعاوة االجتماعية  ئالمتمفلة  ما االعفاءات م  رسرروم الخدمات العامة ئرسرروم إن از المعامالت  م 

 ال هات الضكومية الخدمية المختلفة  ئتقدوم الدعم الالزم على مستو  التمكي  ئالت ليا.

يامخ مكا ضة الفقي أورا  بيامخ م يئعات مدرة للدخا ئالتدروب ئالتوظيف التم تقوم بمساعدة ال ناا على ئترم ب -

 إقامة م ارو  ذات عوائد تسند م كمورف أساسم للدخا.

 للضيف التقليدوة م  ايم العناوة االقتصافوة بال وانب عدودة  لالرتقاء ب هوف الضي ية للصناعات العمانية الهي ة قامت -

 ئالضيف للصررناعات مياك  إن رراء إلى باالضررا ة ادوفة  أسررا على ئتدرونهم الم ال   ذا  م م  ال نسرري  بالعاملي 

 السلقنة. مضا ظات م  العدود  م ئذلك منت اتها  ئتنوو  العمانية الضي ية الصناعات لتقووي التقليدوة 

الرررمان االجتماعم اليااني   م مواحررلة مسررييتهم ( منضة ألبناء األسرري المسررتفيدة م  1500تقدم السررلقنة سررنووا  ) -

التعليمية ال امعية  مم  لم و رررررررملهم القنول  م المنم ئالنعفات الضكومية التابعة لوزارة التعليم العالم أئ ئزارة القو  

 العاملة  بضيم وثلضقون بال امعات  ئالكليات الخاحة ئالضكومية  م السلقنة  ئخارجها.

 االجتماعم الرمان أسي أبناء للدخا ئمنهم المدرة الم يئعات لتأسيا لل ناا م  ال نسي  المالمئ الفنم الدعم تقدوم -

 العما على قائمة إضررا ية فخا موارف لهم تؤم  بهم خاحررة اسررتفماروة م ررارو  تأسرريا  م اليااني  الدخا ئمضدئفن

 مظلة م  الخياجها تمهيدا اقتصافوا   تمكينها إلى ئحوال   األسي لهذه المعي م المستو  لتضسي  الهافف ئالكسب الضي

 .االجتماعم الرمان

( ئالئضت  التنفيذوة الصررافرة 83/2002وعد قانون النعفات ئالمنم ئاالعانات الدراسررية الصررافر بالميسرروم السررلقانم ) -

لدراسرررررررية ئحررررررريف ( النظام القانونم العام الذن ونظم االوفاف للنعفات ئالمنم ئاالعانات ا8/2003بالقيار الوزارن )

المخصصات المالية ئايي ا م  م اوا نقدوة أئ عينية أخي   ئتقوم أاكام  ذا القانون على االلت ام بالمنافئ ئاألسا 

التم تنص عليها أاكام النظام األسررراسرررم للدئلة ئمنها المسرررائاة ئالعدالة بي  المواطني  المخاطني  بأاكام  ذا القانون 

     م ققاا الخدمة المدنية.ئمنهم الموظفي  العمانيي   

 النتائج المتحققة

(  يفا 143846ة  ئبعدف )( اال76377) 2018بلغ عدف الضاالت المستفيدة م  معاش الرمان االجتماعم خالل عام  -

حرريف لها  -2018نسررمة( بنهاوة العام  2616916م  إجمالم عدف السرركان العمانيي  ) %5.5أن ما و رركا  مسررتفيدا
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( رواال عمانيا. ئتعد   ات ال ررررريخوخة ئالع   ئالميأة المقلقة أكفي الف ات انتفاعا بمعاش 118582288منلغ ئقدره )

 ٪( م  إجمالم المنالغ المنصي ة. 86.4الرمان االجتماعم ايم حيف لها م تمعة ما نسنت  )

(  يحررررة  74217) 2018تياجا  م عام ئاألكفي اا المضتاجةبلغ إجمالم  يو العما التم تم تو يي ا ألبناء األسرررري  -

 (  يحة للضاالت م  ذئن االعاقة. 84ئ)

  المهنيون الضي يون %42,3بلغ نسرررنة أحرررضاا الم رررارو  بصرررندئه ر د اسرررب الف ات التاليةا )الناافون ع  عما  -

الوطنية    ئبللت نسررنة القو  العاملة%3,6  الخاضررعون لقانون الرررمان االجتماعم %0,2  الميأة اليوفية 53,9%

 (.%28,4  االناث حاانات الم ارو  %71,6بالم ارو  اسب النوا االجتماعم )الذكور أحضاا الم ارو  

( ميك ا  ئبلغ عردف النيوت 15( اي م ئاي يرة  ئعردف المياك  التردرونيرة ئاالنتراجيرة )21405بلغ عردف الضي يي  ) -

( شرررهافة إبداا بضقوه الملكية 797د تم تسررر يا )( مؤسرررسرررة. ئق300( بيتا  ئعدف المؤسرررسرررات الضي ية )24الضي ية )

 .2018( اي م اتى نهاوة عام 1062  ئبلغ عدف الضي ي  الضاحلي  على الدعم )2018الفكيوة بنهاوة 

بلغ عدف القالا م  أبناء أسرررررري الرررررررمان االجتماعم المقنولي   م بيامخ المقاعد الضكومية ئالنعفات ئالمنم الداخلية  -

 ا االجتماعمئالخارجية اسب النو

 

 النيان

2016 2017 2018 

 الم موا إناث ذكور الم موا إناث ذكور الم موا إناث ذكور

عدف المقنولي   م المقاعد الدراسرررية م  

   ة الرمان االجتماعما

869 1563 2432 806 1462 2268 806 1462 2268 

 

 

 

 

 

 التنمية االجتماعيةالمصدرا ئزارة                                  

 

 √ توسيع الوصول إلى خدمات امتالك األراضي و/أو اإلسكان و/أو التمويل والتكنولوجيا و/أو اإلرشاد الزراعي 

 التدابير المتخذة

 اسررررتضقاه قانون ئعدل تصررررنيفها  بمختلف للميأة لألراضررررم تملك م  من  أن ووجد ئال األراضررررم  تملك اق للميأة -

سلقانم بالميسوم الضكومية األراضم ستضقاه ليكون (125/2008) ال  لليجال سواء الدئلة م  الممنواة األراضم ا

 .مقلقات أئ أراما أئ امالتع ايي النساء كانت االة  م التس يا رسوم م  النساء أعفاء م  ئالنساء 

المقنولون  م المقاعد الضكومية ئالنعفات 

االكافومم  ئالمنم اسب النوا للعام

2018/2017    

 الم موا إناث ذكور

7994 6536 14530 
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تقدم السررررلقنة للف ات المضتاجة المسرررراك  االجتماعية المناسررررنة أل ياف الم تم  م  خالل بناء الوادات السرررركنية لذئن  -

الدخا المضدئف ئتقدوم المسررراعدات االسررركانية ئالقيئا السررركنية الميسرررية بهدف تو يي سرررنا العيش الكيوم ئالمسرررك  

 األماك  الم ائرة لقيا م لتمكينهم م  ممارسة أن قتهم االجتماعية ئاالقتصافوة.المالئم  ئذلك  م 

( ألف لاير عمانم لنناء ئادة سكنية   25000تقدم الدئلة منضو م انية ضم  بينامخ المساعدة السكنية تصا قيمتها )  -

رملة التم لدوها أبناء قصررري  م لموجب اكم قررررائم ئاأل ألبنائهاايم تسرررتفيد الميأة المقلقة أئ المه ورة الضاضرررنة 

رعاوتها ئالميأة المت ئجة م  ايي عمانم ئلدوها أبناء قصي مقيمون معها  م السلقنة اقامة فائمة ئمتصلة على أن ال 

 ( لاير.300وت ائز الدخا ال هين لل ئج )

( لاير 30,000مت  )كما أن بينامخ القيئا السررركنية بدئن  وائد وتيم للميأة اق التقدم بقلب قيا سررركنم تصرررا قي -

  ئتسررررررتفيد من  الميأة العاملة الليي مت ئجة ئالمعيلة الوايدة ألسرررررريتها ئالعاملة المت ئجة م  ايي عمانم بدئن  ائدة

خا ال هين لكا ال و ود اجمالم الدسلقنة اقامة فائية ئمتصلة على أن عمانم ئلدوها أبناء قصي مقيمون معها فاخا ال

 ( لاير عمانم.400قب )ال ئج ع  تقدوم ال

على اسررررتخدام أ رررررا  نموذجا   ئتعتني السررررلقنةمنافرة اسررررتفمي بسررررهولة  م ئاادة م  أبيز المنافرات الضكومية  م  -

 م عنارة ع  م موعة شاملة م  الخدمات االلكتيئنية   الممارسات العالمية ئالمعاويي لتقووي بي ة األعمال  م النالف

 .روة بنا ذة ئاادة لتفاعلهم م  الضكومةتهدف إلى ت ئود م تم  األعمال الت ا

حرريانة ئتيميم المسرراك  لألسرري المسررتفيدة م  الرررمان االجتماعم  ئاألشررخاو تعما ئزارة التنمية االجتماعية على  -

 ذئن االعاقة  ئالمسني   ئذئن الدخا المضدئف. 

الناس ئال ررررابات ئال ررررناا  م األماك  تسررررتهدف عامة باسررررتخدام التكنلوجيا منافرات ل وافة الوعم العدود م  التنفيذ  -

التعليمية   قد قدمت  ي ة تقنية المعلومات خدمات عالية ال وفة كتضليا المخاطي السرررررررينيانية ئالتصررررررردن لها ئتوعية 

 األ ياف بها.

 اقامة ئرش تدرونية لعدف م  النساء المنت ات ئذلك بالتعائن م   ي ة تقنية المعلومات اول التيئوخ األلكتيئنم. -

بيز ا التيئوخ أئرش تدرونية ت ررررما عدة مواضرررري   القامة( ؤسررررسررررات الصررررليية ئالمتوسررررقة )روافةالتعائن م  الم -

 ئإقامة فراسات ال دئ . االلكتيئنم

سي ميأة ئاأليئنية بموق  ئزارة التنمية االجتماعية تختص بالتيئوخ االلكتيئنم للتكتنظيم حفضة ال العما جارن اول -

 .المنت ة

 حققةالنتائج المت

- 2011خالل األعوام م   ئادة سررركنية 696ت األكفي ااتياجا بلغ عدف الوادات السررركنية الضكومية الموزعة على الف ا -

2015.  

اميأة  612( اوالم 2018 - 2014بلغ عدف النسرراء المسررتفيدات م  بينام م المسرراعدات ئالقيئا السرركنية م  عام )  -

 ( ألف اميأة.103,000أراضم سكنية خالل نفا الفتية أكفي )بلغ عدف النساء الممنوح له  عمانية  كما 

 62القة عما توعووة  م م ال األم  االلكتيئنم  م  220تم تنفيذ عدف م  الم رررررارو  ئالضمالت االعالمية منهاا تنفيذ  -

 مؤسسة اكومية شملت اال ياف م  ال نسي .
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لتم م  بينها االبالغ ع  ااالت االبت از  قد بللت نسرررررررنة  يما وتعلق باالبالغ ع  الضوافث المتعلقة بأم  المعلومات ئا -

 .2018م  إجمالم النالاات لعام  %31.8ناث االم  الوارفة النالاات 

 6000جهاز ااسب آلم للف ة المستفيدة م  معاشات الرمان االجتماعم  ئفربت  35600ئزعت  ي ة تقنية المعلومات  -

اي ية ئأسررية منت ة على كيفية  311م  أبناء  ذه الف ة على أسرراسرريات اسررتخدام الضاسررب اآللم ئاالنتينت  كما فربت 

سووق المنت ات   ستخدام بيامخ التواحا االجتماعم  م ت سمعية على بينامخ كامنيودج  30ئفربت ا م  ذئن االعاقة ال

 مياك  للم تم  المعي م للميأة  م مختلف ئالوات السلقنة.  10ئئزعت جهاز ااسب آلم لكا متدرا. ئأن أت 

(  ايم تتعاما 2040-2015تم تخصيص مضور متكاما ع  الميأة اليوفية  م االستياتي ية الوطنية للتنمية ال راعية ) -

مكونات  ذه االسررتياتي ية على إاداث التوازن بي  متقلنات العنصرري الن ررين العاما  م األن ررقة ال راعية ئالضيوانية 

ئحرريد األسررماك  ئمنها الميأة اليوفية  ئالمضا ظة على الموارف القنيعية كعنصرري أسرراسررم م  عناحرري التوازن القنيعم 

 ئالني م.

  √ ال األعمال والمشاريعدعم أنشطة تطوير ريادة المرأة في مج      

 المتخذة التدابير

 ( لدعم الم ارو  الت اروة لل ناا العمانم م  ال نسي .2013/ 6إن اء حندئه الي د بالميسوم السلقانم ) -

( لدعم روافة 2013/  36إن ررراء الهي ة العامة لتنمية المؤسرررسرررات الصرررليية ئالمتوسرررقة )روافة( بالميسررروم السرررلقانم ) -

ئتع و  فئر المؤسرسرات الصرليية ئالمتوسرقة  م تو يي  يو العما المتعدفة ئالمت دفة لل نسري   ئم  أبيز األعمال  

المنافرات التم  م الهي ة ا إن ررررراء خارطة اسرررررتفماروة  إعداف بي ة منظومة األعمال   ئفعم النيامخ الفنية للمؤسرررررسرررررات 

ئاالسررررت رررراروة المختلفة ئالمتمفلة  م )بينامخ التوجي    الصررررليية ئخارجها  تقدوم م موعة متكاملة م  الخدمات الفنية

 بينامخ فعم الفائ و  ب ائ ة روافة األعمال  ئمنافرة أسواه اليئاف ئبينامخ التقييم ال اما(.

االسررتميار  م تمووا الم ررارو  الموجهة للميأة كما تمت االشررارة سررابقا  ئمنها حررندئه الي د ئحررندئه التنمية ال راعية  -

 ئبنك التنمية العمانم. ئالسمكية

 النتائج المحققة

ت الضيووة اتى نهاوة فوسررررمني ألف مؤسررررسررررة تمفا كا ة الققاعا 31بلغ عدف المؤسررررسررررات المسرررر لة  م روافة أكفي م   -

( %  ئبللت نسنة القو  العاملة الوطنية بالم ارو   م حندئه الي د 23.بضيم تمفا االناث م   ذه المؤسسات )2017

 .2017خالل عام  %28,4  ئاالناث حاانات الم ارو  %71,6تماعم للذكور أحضاا الم ارو  اسب النوا االج

 √  إدخال أو تعزيز برامج الحماية االجتماعية للنسةةاء والفتيات )مثل التحويالت النقدية للنسةةاء الالتي لديهن أطفال، وخطط

 المسنات(ضمان األشغال العامة/التوظيف للنساء في سن العمل، ومعاشات 

 التدابير المتخذة 

الذو    الضماوة االجتماعية للموظف ئذئو تضيو األنظمة التقاعدوة على تو ييكما سررررررنقت االشررررررارة  م القسررررررم األئل  -

 انتهاءوعولهم م  خالل مظلة التأمي  بالضصررررول على معاش تقاعدن ورررررم  ئوؤم  للموظف اياة معي ررررية كيومة بعد 
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ئم   ذه القواني  التم وخرررررر  لها موظفم   ذئو  الذو  وعولهم ما وتقاضررررراه م  معاش  م االة ئ ات  ئاسرررررتضقاهخدمت  

 ققاا الخدمة المدنية قانون معاشات ئمكا  ت ما بعد الخدمة لموظفم الضكومة العمانيي  الم ار إلي .

 √ تقديم/تعزيز الخدمات القانونية منخفضة التكلفة للنساء اللواتي يعشن في فقر 

 التدابير المتخذة

 .م  ئزوي العدل ب أن نظم المساعدة القرائية للمعسيو  أمام المضاكم( 91/2009)حدر القيار الوزارن  -

تتفائت المدة ال منية للتقاضرررم  م المضاكم ال ررريعية اسرررب الن اا ئالقررررية المعيئضرررة على المضكمة إال أن الم ررريا  -

( ووم  بخالف الدعائ  األخي  التم 15 ميعاف اسررت نا ها خالل )راعى سرريعة اسررم قررراوا األاوال ال ررخصررية؛ ئلهذا 

 ( ووم  باالضا ة إلى سيوة ال لسات.30ميعاف االست ناف  يها خالل )

مضو األمية القانونية بالتنسررررررريق م  ال هات ذات حرررررررلة ئمنظمات العما على تع و  الوعم القانونم للنسررررررراء م  خالل  -

ايم تعما  ذه ال هات على تعميم المذكيات التوضررررررريضية التم أحررررررردرتها ئزارة التنمية االجتماعية الم تم  المدنم 

تسررررتهدف كا ة شرررريائم الم تم  ئكا ة مضا ظات  ةتفقيفيالتوعووة ئالنيامخ التنفيذ  م  خاللذات حررررلة بالميأة  للقواني  

 السلقنة.

خيرة لتحسةةةةةةين الوصةةةةةةول إلى الحماية االجتماعية للنسةةةةةةاء ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السةةةةةةنوات الخمس األ .10

 والفتيات؟

  √ ،تقديم أو تعزيز الحماية االجتماعية للنسةةةةةاء العاطالت عن العمل )مثل اسةةةةةتحقاقات البطالة، وبرامج األشةةةةةغال العامة

 والمساعدة االجتماعية(

 التدابير المتخذة

اوة األ ياف ايي القافرو  على عئاالمكانات التم وتم تو يي ا ليتعما شرررررنكات األمان االجتماعم  م السرررررلقنة التيتينات  -

سانية ئوضول فئن  سنا العيش الالئق ئذلك برمان اصولهم على العيش الكيوم الذن وضفظ كيامتهم االن الضصول على 

ية ئالتم   منها بينامخ الررررمان االجتماعم ئبينامخ المسررراعدات االجتماعانخياطهم  م ن ررراطات ايي مقنولة اجتماعيا

 .سنق ئتمت االشارة إليها

  √تقديم أو تعزيز التحويالت النقدية المشروطة 

   √تقديم أو تعزيز المعاشات االجتماعية غير القائمة على المساهمات 

  ئالخاحرررررة بتوايد اليئاتب بي  الف ات المختلفة للعاملي  2013نو مني  11لقد جاءت األئامي السرررررامية الصرررررافرة  م  -

ذلك توايد منا   التقاعد ئالت امات المسرررتفيدو  ت اه حرررنافوق التقاعد  لتمفا نقلة نوعية  م رسرررم السرررياسرررات بالدئلة  ئك

  .العامة المتعلقة بمنظومة الضماوة االجتماعية  م السلقنة

القافرو  على  تتمفا المساعدات االجتماعية أساسا   يما تقدم  ئزارة التنمية االجتماعية م  بيامخ المساعدات النقدوة لليي -

 . ئالنساء المقلقات ئاألراما ئالنساء المه وراتالعما ئخاحة المسني  

(   ات اجتماعية  م )األوتام 8زاف عدف الف ات المسررررررتهد ة م  مسرررررراعدات الرررررررمان االجتماعم بالخدمة لتصررررررا إلى ) -

س ناء ئالمه ورات ئالننات الليي مت ئجات  كما تقور ا م األنفاه  سي ال ئاألراما ئالمقلقات ئال يخوخة ئالع   ئأ
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( االة اسررب آخي 76377) ة م  معاش الرررمان االجتماعمعلى الضاالت المسررتفيدة  ايم بللت عدف الضاالت المسررتفيد

 ( لاير عمانم.118,582,288حيف لها منلغ ئقدره )  2018 /12 /31إاصائية اتى 
 

 √ إصالح برامج الحماية االجتماعية القائمة على المساهمات لتعزيز مستويات وصول المرأة واستفادتها 

 

  التسهيالت ئالممي ات لدعم شيوضة الرمان االجتماعم ئم  ضمنهاائزارة التنمية االجتماعية ئ يت ا مة م   -

 

  تسررررهيالت على شرررركا إعفاءاتا  م م ال اليسرررروم الصررررضية ئاالسرررركانية ئاألاوال المدنية ئالنلدوة ئالقو  العاملة

 ئاعفاءات التقاضم  م المضاكم.

 وعة لمية ئاادة مفا العالئاتمقق تسرررهيالت على شررركا مسررراعدات ماليةا ايم وتم حررريف منالغ مالية شرررهيوة ائ 

 المدرسية لقلنة المدارس ئال امعات ئعالئات ميضية ئمنضة العيدو  ئمنلغ مواساة عند الو اة ئمنالغ للض اج.

  تسررهيالت تمكيني  تيتقم باألسررية ئئضررعها مفا الت ررليا ئالتدروب ئالتمكي  على م ررارو  منت   ئالنعفات التعليمية

ئأجه ة كمنيوتي ألبناء أسرري الرررمان أل اث المنازل ئتسررهيالت عينية مفا تو يي االاذوة ئاالداخلية ئحرريانة ئتيميم 

 االجتماعم ئاألراضم ئتو يي المعينات ئاالجه ة التعوورية ئايي ذلك.

  √ غير رسةةمية، تحسةةين الوصةةول إلى كل ما سةةبق بالنسةةبة إلى فئات سةةكانية معينة )مثل النسةةاء الالتي يعملن في وظائف

 ذلم العامالت في المنازل؛ والمهاجرات والالجئات؛ والنساء في األوضاع اإلنسانية( بما في

 

 ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السنوات الخمس األخيرة لتحسين النتائج الصحية للنساء والفتيات بها؟ .11

  √ الشةةةاملة أو خدمات الصةةةحة تعزيز حصةةةول النسةةةاء على الخدمات الصةةةحية من خالل توسةةةيع نطاق التغطية الصةةةحية

 العامة

 بير المتخذةاالتد

 ايم ئالمقيمي   للمواطني  ئمتسرررائٍ  عافل ئب ررركا الصرررضية  الضقوه  م متقدمة مسرررتووات ضرررمان على السرررلقنة تعما -

 سنة الصضة  لققاا الضكومم االنفاه ئبلغ.  المضا ظات مختلف على ئتعميمها الم انية  الصضية اليعاوة بتو يي الت مت

 ئبلغ. الصررررررضية الخدمات ئاق   م ونعكا الذن األمي الضكومم  االنفاه إجمالم م ( 6.25) نسررررررنة( 2018 – 2017)

 (. 1583) 2017 عام اتى السلقنة  م ئالخاو الضكومم للققاعي  التابعة الصضية ئالوادات المست فيات عدف

مختلف أنضاء السررررلقنة م  خالل مؤسررررسررررات اليعاوة  وتم تقدوم الخدمات الصررررضية المتعلقة بالضما ئالوالفة ئالنفاس  م -

الصضية ئبالم ان  للنساء العثمانيات اليوفيات مفا النساء  م المدن  ئتتضما الدئلة نفقات النقا للمواطني  الذو  وسكنون 

  م المناطق النعيدة.

ئالتم تم الندء بتقدومها  م اعتمدت ئزارة الصررررضة ئسرررريلة الليسررررة كإاد  ئسررررائا المناعدة بي  الوالفات طوولة األمد  -

  م  االستميار  م تو يي خدمات الم ورة األئلية ئالفانووة  م مياك  2016عاوة الصضية األئلية  م عام مؤسسات الي

 اليعاوة الصضية األئلية ئت ئود النساء الياانات باستخدام ئسائا المناعدة بي  الوالفات.

نقص المناعة المكتسنة )االودز( لد  النساء الضواما  م جمي  المؤسسات االستميار  م تقدوم خدمة الك ف ع   ييئس  -

 .2009الصضية التابعة لوزارة الصضة الذن بدأ تقدوم  منذ عام 



37 
 

 النتائج المتحققة

ا بنهاوة عام 65ت ئود عدف م  المياك  الصرررررررضية  م القي  النعيدة بأسرررررررية للوالفة بلغ عدف ا ) - . ئتقدم 2016( ميك  

 .مدربات يد  م  ذه المياك  م  قنا قابالتخدمات التول

 .(%61طنيب شكلت االناث ما نسنت  )( ألف 1.9لينلغ ) 2016ارتفاا أعداف األطناء العمانيي  عام  -

( عام 79,3ئت يي االاصاءات إلى التقور الملضوظ  م المؤشيات الصضية للميأة ايم ارتف  توق  الضياة لإلناث إلى ) -

 للذكور.( 74.7  مقابا )2016

 .2016( عام 13.4إلى ) 2012( مولوف ام عام 100,000( لكا )17.8انخفا معدل ئ يات األمهات م  )  -

 .2016( عام 33.7إلى ) 2012( عام 32.1م  السكان( م  ) 1000ارتفاا معدل المواليد الخام )لكا  -

 .2016( عام%26.7)م إلى 2010( عام 27.9انخفرت نسنة  قي الدم لد  الضواما المس الت م  )% -

(  ئنسررررنة %99  ئالتم بللت )اوة الصررررضية للميأة  م  تية الضماكما اا ظت السررررلقنة على نسررررنة تلقية عالية باليع  -

سررررب للنسرررراء أ ناء الضما . ئبللت نسررررنة تلقية  ضص االودز/العوز المناعم المكت(%99الوالفات تضت إشررررياف طنم )

 .2016عام  م(  92.6)

 .2016( عام 33.7إلى ) 2011( عام 29.4م  السكان( م  ) 1000يد الخام )لكا ارتفاا معدل الموال -

 .2016لعام  4.0إلى  2011( لعام 3.24سنة( م  ) 49-15ارتفاا معدل الخصوبة الكلى )مولوف ام لكا سيدة  -

 (. 49 -15( اميأة  م س  )1000لكا ) 2016( لعام 9.7إلى ) 2012( عام 10.8انخفاا معدالت االجهاا م  ) -

 

 √االضطالع بحمالت للتوعية العامة/الصحة العامة 

 وتم إشياك الفتيات  م المدارس  م امالت التوعية ئالتفقيف لألمهات سواء فاخا المدرسة أئ خارجها. -

توعووة ئ ضوحرررررررات بيامخ ال معية العمانية للسررررررريطان لتقدوم  تتعائن ئزارة التيبية ئالتعليم م  عدف م  ال هات منها -

 .للتوعية ئالك ف المنكي ع  سيطان الفدن المدارس ئالهي ات االفاروة ئالتدروسية ئالفنية بالمدارسلقالنات 

االسرررتميار  م تفعيا كتينات اقائق الضياة  م المدارس لقلنة الصرررفي  العاشررري ئالضافن ع ررري  ئالتم تتررررم  عدف م   -

 الموضوعات الهاف ة لتضسي  الضياة.

لوطنم لتقدوم الخدمات الصرررررضية للميأة  م ميالة ما بعد سررررر  االن اا ئتدروب الكوافر االسرررررتميار  م تنفيذ النينامخ ا -

المختصة ئتقدوم الم ورة ئالتفقيف الصضم اول أعياا ئعالمات س  ما بعد االن اا م  تهي ة المؤسسات ب مي  ما 

 تضتاج  م  خدمات.

  √ الخدمات الصحيةتقديم تدريب على مراعاة منظور المساواة بين الجنسين لمقدمي 

 التدابير المتخذة

تدروب الكوافر المختصرررررة ئتقدوم الم رررررورة ئالتفقيف الصرررررضم اول أعياا ئعالمات سررررر  ما بعد االن اا م  تهي ة  -

 المؤسسات ب مي  ما تضتاج  م  خدمات. 

كذلك األطفال و ين تدروب الكوافر الصضية  م المؤسسات الصضية على آلية إنعاش القفا الوليد  م حاالت الوالفة ئ -

 ذئن االحابات الضيجة  م قسم القوارئ ئالضوافث  م المست فيات 
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 تدروب المختصي  بنقا األطفال م  المؤسسات الصضية إلى المست فيات لرمان العناوة التخصصية بهم ا ناء انتقالهم. -

 

 √  تعزيز التثقيف الجنسي الشامل في المدارس أو من خالل البرامج 

 

بينامخ حرررضة الميا قي  ئالذن وهدف إلى التعيوف بميالة الميا قة ئتليياتها ئالتفقيف ال نسرررم  م  ذا جارن تقنيق  -

 الميالة  باالضا ة إلى تقنيق بينامخ تفقيف األقيان ئالذن وترم  أاد الموضوعات ع  االودز.

رررريئرة تنفيذ بيامخ توعووة تعميم ن رررية توجيهية لألخصرررائيي  االجتماعيي  ئالنفسررريي   ئأخصرررائم التوعية الصرررضية ب -

 للقالنات تتعلق باالبتعاف ع  الممارسات الرارة المتعلقة بال سد ئالتضيش ال نسم.

 تفعيا الموضوعات التوعووة  م الضصص االرشافوة المرمنة  م كتينات شخصيتم االو ابية ئأفلة حضة الميا قي . -

 √  والفتيات في األوضاع اإلنسانية بإمكانية الوصول إلى خدمات تزويد الالجئات من النساء والفتيات وكذلم النساء

 .الصحة الجنسية واإلنجابية

 

 ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السنوات الخمس األخيرة لتحسين نتائج ومهارات تعليم النساء والفتيات؟ .12

 

 √  اتخاذ تدابير لزيادة وصةةةةةةةول الفتيات إلى التعليم والتعليم، والتدريب( التقني والمهنيTVETوبرامج تنمية المها ) رات

 ولمواصلة دراستهن واستكمالها

 التدابير المتخذة 

إن التعليم  م السررلقنة متاح لل مي  ئتتوا ي  يو متسررائوة للنسرراء ئالفتيات  م التعليم  ئتصرردر ئزارة التيبية ئالتعليم  -

 ايي اسرررب ال نا ئالعمي سرررواء للقلنة العمانيي  أئتقاروي إاصرررائية سرررنووة ئتصرررنف االاصررراءات المتعلقة بالتعليم 

 العمانيي  كما وياعم  ذا التصنيف التقاروي الصافرة ع  الميك  الوطنم لإلاصاء ئالمعلومات. 

لم  انقق  ع  ( 12-7( ئمياك  تعليم الكنار للصررررررفوف م  )3-1ا تتاح شررررررعب ئمياك  لمضو االمية للصررررررفوف م  ) -

 .نسي  م كا مضا ظات السلقنة بمختلف ئالواتها لكال ال  م استكمالها الدراسة ئوياب 

ئالذن بدأ  را ئانا ا  م  تية زمنية مضدفة. مية القاطني   م القيوة ذكوألى مضو إم ررررررريئا القيوة المتعلمة ئالذن وهدف  -

لدراسررة  م ( قيوة متعلمة  ئلم تقتصرري ا30) 2018( ئقد بللت عدف القي  المتعلمة بنهاوة عام 2005-2004 م العام )

مخ المسررراندة نما شرررما أوررررا على النياإئ  ءة ئالكتابة ئالعمليات الضسرررابيةئتعلم القيامضو االب دوة القي  المتعلمة على 

الفقا ية( م  مضاضرريات ئندئات ئئرش عما  -االجتماعية -الدونية -الميتنقة بها )ال ررؤئن الصررضيةئالمهارات الضياتية 

 ياءة القيءان الكيوم( ئتسووق منت ات الدارسات  م المعارا المتنوعة.)للخياطة ئالتقيو  ئالت وود ئق

كم ار(  وهدف  ذا  -ليما  -الضالنيات  -م رريئا مضو أمية األميي  العمانيي  القاطني  بال  ر ئالقي  النضيوة )مصرريية  -

أسررررراليب ئحررررريغ تعليمية لى مضو أمية األ ياف الموجوفو  ذكورا ئإنا ا ئر   الوعم االجتماعم باسرررررتخدام إالم ررررريئا 

 متنوعة فاخا نقاه ال  ر المستهد ة.

لى تسرررر يا الدارسررررات الملتضقات بصررررفوف مضو األمية إالتسرررر يا االلكتيئنم للدارسرررري  بفصررررول مضو األمية  وهدف  -

   مكنهلدارسرري  بالتسرر يا م  أماك  سررإلكتيئنيا ئذلك م  خالل موق  النوابة التعليمية قنا بداوة العام الدراسررم تيسررييا ل
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ئضررمانا للضصررول على بيانات فقيقة لل ررعب ئالمياك  ئأعداف الدارسرري  ئالضد م   ظا ية ارتداف الدارسرري  بنظام مضو 

 االمية إلى األمية  مية أخي .

ا ئإنا  ا بمختلف مضا ظات السرررررلقنة  ايم تتم توعية القالنات  - تتو ي خدمة التوجي  الوظيفم ئالمهنم ل مي  القلنة ذكور 

المسررارات م  الصررف العاشرري ئاتى الصررف الفانم ع رري  مفا )مسررار التعليم العالم  ئمسررار روافة األعمال   بمختلف

 ئمسار التدروب ئالتأ يا المهنم ئالتقنم(.

 النتائج المتحققة

( 1808)  إلىئارتفعت  2014 /2013ام الدراسررم (  م الع1553أن عدف المدارس  م السررلقنة بلغ ) ت رريي إاصرراءات -

 .(2017/2018)سم مدرسة موزعة على مضا ظات السلقنة  م العام الدرا

 م  98.3( اوالم )2015/2016( سنة  م عام )11-6ئبللت نسنة االلتضاه الصا م المعدلة بالتعليم األساسم ما بي  ) -

 للعام الدراسرررررررم( % 95.6كانت ) ( سرررررررنة؛ ف14-12المائة(  أما نسرررررررنة االلتضاه الصرررررررا م المعدلة بالتعليم لعمي )

سكان العمانيي  للعام )79-15(. ئبلغ معدل األمية للعمي )2015/2016) سنة ل ملة ال سنة )2017(  (   م % 6.25( ن

 .(2012(  م عام )% 10.19اي  كانت النسنة )

 

 √مسةةةتويات  لتحيز، على جميعتعزيز المناهج التعليمية لزيادة مراعاة منظور المسةةةاواة بين الجنسةةةين والقضةةةاء على ا

 التعليم

تعمرا ئزارة التيبيرة ئالتعليم على مياجعرة ئإعرداف المنرا خ التم تهردف إلى ايس المعرارف ئالمهرارات ئاالت را رات   -

بضيم تيتنر مياجعة ئتقووي المنا خ بالتقورات االقتصرررافوة ئسررروه العما ئالتقور العلمم ئالتقنم ئالفقا م  ئتسرررا م 

 دة  م تقووي  ذه المنا خ فئن تميي  بي  النساء ئاليجال.الكوافر الوطنية ئالخنيات المتواج

  √ .توفير التدريب المتعلق بالمساواة بين الجنسين وحقوق اإلنسان للمعلمين وغيرهم من المهنيين في مجال التعليم 

 التدابير المتخذة

بالتعائن م  منظمة اليونيسف (  ئالتم أثعدت 12 -10كما تم إعداف ئتعميم تفعيا كتينات شخصيتم االو ابية للصفوف ) -

ايم تررررم  أاد الكتينات ع  األسرررية ئئظائفها ئمفهوم الضياة ال ئجية ئئظائفها  ئكتيب اوار الفقا ات ئكتيب  قا تم 

القانونية ئكتيب مهاراتم ال رررررررخصرررررررية  ئ ذه الكتينات بها بعا المعارف ئالمهارات الهاف ة إلى تمكي  الفتيات  م 

 الم تم .

يذوة الصرررافرة ( ئالئضت  التنف83/2002النعفات ئالمنم ئاالعانات الدراسرررية الصرررافر بالميسررروم السرررلقانم )وعد قانون  -

( النظام القانونم العام الذن ونظم االوفاف للنعفات ئالمنم ئاالعانات الدراسرررررررية ئحررررررريف 8/2003) بالقيار الوزارن

وم أاكام  ذا القانون على االلت ام بالمنافئ ئاألسرررا المخصرررصرررات المالية ئايي ا م  م اوا نقدوة أئ عينية أخي   ئتق

التم تنص عليها أاكام النظام األسررررراسرررررم للدئلة ئمنها المسرررررائاة ئالعدالة بي  المواطني  المخاطني  بأاكام  ذا القانون 

    ئمنهم الموظفي  العمانيي   م ققاا الخدمة المدنية.
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تم تم إوفاف    م بعفات فراسرررية  م ققاا الخدمة المدنية ارتفعت  م تني  المؤشررريات االاصرررائية بأن نسرررنة االناث الال -

 .م  اجمالم الموظفي  الذو  تم اوفاف م 2014 م عام  %43مقارنة  %44تصا إلى  2017عام 

ال هافة المياف الضصول 

 عليها

2014 2015 2016 2017 

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 125 72 111 69 57 42 67 48 الدكتوراه

 434 370 167 372 283 213 361 285 الماجستيي

 21 92 23 62 29 32 13 16 الدبلوم العالم

النكالورووس أئ 

 الليسانا

391 540 526 676 259 349 123 264 

 13 19 23 4 32 60 29 28 الدبلوم

 857 676 673 766 1077 873 1010 768 االجمالم

 المدنيةالمصدرا ئزارة الخدمة 

 

تضما ج ء م  تكلفة جهاز الضاسرروا ال ررخصررم لقلنة التعليم العالم  م السررنة الدراسررية األئلى بالسررلقنة ئالمعلمي  م   -

خيو م م رررريئا تدروب موظفم الخدمة المدنية  ئ د ت المنافرة إلى زوافة عدف مسررررتخدمم الضاسرررروا ئتمكي  الدخول 

 120343الخدمات االلكتيئنية؛ ئقد تم خالل  ذه المنافرة )اتى توقفها( توزو  لل رررررررنكة العنكنوتية )االنتينت( الن از 

 .%50موفم لإلنتينت نصيب االناث منها  85,000  ئأكفي م  %50جهاز ااسب آلم نصيب االناث منها 

الصافرة بالقيار  الئضـررة االعتياف بمؤسسـررات التعليـررم العالـررم ايـرري العثمانيـررة  ئمعافلة المؤ الت الدراسية التم تمنضها -

( م  ئزارة التعليم العالم  ايم نص القيار على ت رررركيا ل نة  ئادف اختصرررراحرررراتها باالعتياف 21/2015الوزارن )

بمؤسرررررررسرررررررات التعليم العالم ئإللاء ا  ئ ق أاكام  ذه الالئضة  ئمعافلة المؤ الت الدراسرررررررية التم تمنضها ئايي ا م  

عتياف ئمعافلة المؤ الت الدراسية التم تمنم م  قنا  ذه المؤسسات  بما االختصاحات  ئقد ترمنت الالئضة أسا اال

 وتيم  يو التعليم لققاا ئاس  م  القالا.

 √ تعزيز البيات التعليمية اآلمنة والخالية من التحرش والشاملة للنساء والفتيات 

 

الل جعررا الضلقررة األئلى م  التعليم تضيو ئزارة التيبيررة ئالتعليم على تو يي بي ررة تعليميررة آمنررة للنسرررررررراء ئذلررك م  خ -

( ت يف على تعليم األطفال معلمات إناث م  أجا تضقيق أعلى قدر م  اليعاوة لإلناث الصلييات  ليك  4-1األساسم )

-5 م أوافن أمينة  ئألن المعلمة تتفهم مد  ااجة األطفال  م  ذه الميالة لليعاوة األمومية  كما جعلت الضلقة الفانية )

رس االناث مسرررتقلة ع  مدارس الذكور  ئتدرس االناث معلمات ئالذكور معلمي ؛ كون  ذه الميالة  م  سررر  ( مدا12

ها م  تأ ييات المضيقي  بها  ئم  التضيش  تنقلق للميالة ال امعية 18ال) ( عاما تصرررررررنم قافرة على اماوة نفسررررررر

 المختلقة.



41 
 

 √ئة، وال سةةةةةةةيما زيادة إمكانية الوصةةةةةةةول إلى المهارات والتدريب في المجاال )العلوم  STEMت الجديدة والناشةةةةةةة

 والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات( والطالقة ومحو األمية الرقمية

 

 ناك ت  ي  مستمي للفتيات لالنخياط  م الم االت العلمية بمختلف  يئعها ئتخصصاتها  ئت يي االاصاءات اليقمية  -

لعلوم ئالتكنولوجيا ئالهندسرررة ئاليواضررريات  ئ ناك ت ررر ي  مسرررتمي المتوا ية إلى ت اود نسرررب التضاه االناث بم االت ا

( إلى أن نسنة االناث  م 2016-2015للفتيات لالنخياط  م الم االت العلمية  ئقد أشارت االاصاءات التعليمية للعام )

( %46نضتة )التخصرررصرررات ئالم االت العلمية كاليواضررريات ئالعلوم أكفي م  نسرررنة الذكور  إذ بللت  م اليواضررريات ال

لذكور  ئ م الفي واء )%44.3مقابا ) لذكور  ئ م الكيمياء بللت )55.5( مقابا )%46( ل ( 45.2( مقابا )%46( ل

 للذكور.

 √  ضةمان الوصةول إلى خدمات المياه والصةرف الصةحي اآلمنة وتسةهيل إدارة النظافة المتعلقة بالحيا ال سةيما في

 التعليمية/التدريبيةالمدارس وغيرها من األماكن 

تنفذ ئزارة التيبية ئالتعليم ممفلة بدائية النيامخ االرشرررررررافوة ئالتوعووة  م م ال الميأة عامة  ئالميأة اليوفية بينامخ  -

حرضة الميا قي  ئالذن وتررم  م موعة م  األفلة ايم تم تخصريص أاد افلة النينامخ للفتيات ئ و فليا الفتيات لضياة 

( سررنة  ئوترررم  عدف م  المفا يم الخاحررة بميالة الميا قة ئالنظا ة 12 -10( ئاألعمار م  )8-6إو ابية للصررفوف )

 ال خصية للفتيات.

(  ئالتم أثعدت بالتعائن م  منظمة اليونيسف 12 -10كما تم إعداف ئتعميم تفعيا كتينات شخصيتم االو ابية للصفوف ) -

لضياة ال ئجية ئئظائفها  ئكتيب اوار الفقا ات ئكتيب  قا تم ايم تررررم  أاد الكتينات ع  األسرررية ئئظائفها ئمفهوم ا

القانونية ئكتيب مهاراتم ال رررررررخصرررررررية  ئ ذه الكتينات بها بعا المعارف ئالمهارات الهاف ة إلى تمكي  الفتيات  م 

 الم تم .

 م مسابقة اقائق الضياة.توجي  القالنات نضو اختيار المواضي  المتعلقة بسالمة ال سد ئاالبتعاف ع  السلوكيات الرارة   -

تفعيا فليا اماوة القلنة م  االسرررررراءة بعد إحررررررداره  ئاالسررررررتفافة م  االجياءات العالجية ئالوقائية المترررررررمنة بالدليا  -

 التوعون.

ووجد فليا "الفتيات لضياة إو ابية" وعما على التوعية بالمتلييات ال سررررررردوة ئالعقلية ئالنفسرررررررية ئاالجتماعية ئعالمات  -

كيفية التعاما م   ذه الميالة بإو ابية  ئ ناك أورررا كتينات أخي  مفاا "شررخصرريتم االو ابية"  ئ"أفلة مفقفم النلوغ  ئ

أن فائية االرشررررراف ئالتوعية  م  ". كمااألقيان"  ئكتاا "اقائق للضياة  م الني ة المدرسرررررية"  ئأفلة "حرررررضة الميا قي 

م  ذا ال انب  ئتنفذ  م المدارس اصص إرشافوة توج  الفتيات  م تقوم بالتوعية ب كا مستمي   التيبية ئالتعليم ئزارة

 ال وانب النمائية ئالوقائية ئالعالجية ئالم كالت التم تواجهه .

 

 √  تعزيز التدابير الرامية إلى منع حمل المراهقات وتمكين الفتيات المراهقات من مواصةةةةةلة تعليمهن في حالة الحمل و/أو

 األمومة

ئ م م ال تع و  التدابيي اليامية إلى من  اما الميا قات ئتمكي  الفتيات الميا قات م  مواحرررررررلة تعليمه   م االة  -

الضما / أئ األمومة قامت ئزارة التيبية ئالتعليم بتعدوا الئضة شرررررررؤئن القلنة  ايم أللم م  بنوف ا النص الذن وضيم 
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احرررلة فراسرررتها النظامية  مما وتيم لها  يحرررة االسرررتميار بالدراسرررة القالنة المت ئجة ئ م على مقاعد الدراسرررة م  مو

 النظامية شيوقة الت امها بالروابر المتنعة  ئ م االة اصولها على إجازة أمومة  إن ايابها وضسب بعذر طنم.

 التحرر من العنف والوصم والقوالب النمطية

 

في السةنوات الخمس الماضةية، أي أشةكال العنف ضةد النسةاء والفتيات، وفي أي سةياقات أو مواضةع محددة، قد أعطيتها  .13

 األولوية للعمل؟

 عنف الزوج/العنف المنزلي، بما في ذلم العنف الجنسي واالغتصاب في إطار الزواج 

  √ ،وفي األماكن التعليمية وفي العملالتحرش الجنسي والعنف في األماكن العامة 

 التدابير المتخذة

ضرررمنت السرررلقنة اماوة الميأة م  كا ة أشررركال العنف )بما  م ذلك العنف ال نسرررم  ئاالوذاء فاخا األسرررية  ئالتضيش  -

 -ال نسم  م مكان العما  م  خالل عدف م  الت يوعاتا 

  ( ايم أللى  ذا القانون قانون ال  اء العمانم الصررافر 7/2018الصررافر بالميسرروم السررلقانم ) قانون ال  اء

(  ئأكد القانون ال دود على اماوة الميأة م  جمي  أشركال العنف ال سردن ئالعنف 7/74بالميسروم السرلقانم )

ياث ئاالكياه على النفسرررم ئاالاتصررراا ئ تك العيا  ئالذم ئالتضقيي ئالضيمان م  الضق ال ررريعم  م المي

 .النلاء ئالدعارة

 ( اق ضرررضاوا االت ار بالن ررري   م 126/2008ضرررم  قانون االت ار بالن ررري الصرررافر بالميسررروم السرررلقانم )

 .الضصول على التعووا المافن الناجم ع  استلالل الم نم عليهم  م جيومة االت ار بالن ي

 ( م المافة  )م نم عليهم م  اليسررررروم القررررررائية عند ر   الدعائن ( من  ال17أعفى القانون )االت ار بالن ررررري

 .بمقالنتهم بالتعووا

 ( اق القفا/ القفلة  م الضماوة م  العنف  ئاالسرررررررتلالل  22/2014( م  قانون القفا )7ضرررررررمنت المافة )

ا ئاالسرراءة  ئ م معاملة إنسررانية كيومة تضفظ ل  كيامت  ئسررمعت  ئشرري    ئتكفا ل  الدئلة التمت  بهذا الضق بك

 .السنا المتااة

 ( م  ذات القانون على أن شخص ارتكاا أن م  األ عال اآلتية56اظيت المافة ): 

 اختقاف  أئ بي  طفا  أئ نقا عرو م  أعرائ  بأن شكا م  األشكال سواء بمقابا  أئ بدئن مقابا. .أ

 .ااتصاا طفا أئ  تك عيض  أئ التضيش ب  جنسيا .ب

جنسررم  أئ اسررتلالل   م الدعارة  أئ ايي ا م  الممارسررات اما  أئ إكياه طفا على تعاطم أن ن رراط  .ج

 ال نسية أئ  م العيئا ئالمواف االبااية.

 مجاالت االهتمام الحاسمة:
D. العنف ضد المرأة 

 اإلنسانية للمرأةالحقوق  ط. 
K. المرأة ووسائل اإلعالم 
L.  الطفلة األنثى 
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 √ العنف ضةةةةةد النسةةةةةاء والفتيات الذي تيسةةةةةره التكنولوجيا )على سةةةةةبيل المثال، التنمر اإللكتروني، والمطاردة عبر

 اإلنترنت(

عثمان اليقمم عند اسررتخدام تقنية المعلومات ئاالتصرراالت  لرررمان الضقوه القانونية للمتعاملي  م  خالل منافرات م تم  -

الجياء مختلف االتصررراالت اليسرررمية ئال رررخصرررية ئالن از المعامالت   قد بافرت  ي ة تقنية المعلومات بوضررر  قواني  

ت لالسرررررررتخدامات االلكتيئنية  م السرررررررلقنة  ئذلك لتو يي مسرررررررتو  عاٍل م  الفقة لد  األ ياف ئققاا األعمال ئالوادا

 الضكومية  م عملية إن از المعامالت إلكتيئني ا.

  مواكنة لما ت هده السلقنة 2011(  م عام 12/2011حدر قانون مكا ضة جيائم تقنية المعلومات بالميسوم السلقانم ) -

 م   ورة معلوماتية ئتقنية  ائلة  ئذلك بهدف التصررررررردن لل يومة االلكتيئنية م  خالل ئضررررررر  القواني  اليافعة للذو 

سلنية تؤ ي على اآلخيو  أئ على مصالم الدئلة عموما. رك ت المواف  ستخدمون تقنية المعلومات ئاالتصاالت بقيوقة  و

على ت ررررردود العقوبات لكا م  اسرررررتخدم ال رررررنكة المعلوماتية أئ ئسرررررائا تقنية المعلومات للمواف االبااية ائ  18-14م  

 لضياة العائلية ئالعامة.  االبت از أئ االاواء سواء للضدث أئ االناث أئ ا

سلقانم ) - ( ونظم عدة قراوا مهمة ئمنهاا ال يعية اليقمية 69/2008قانون المعامالت االلكتيئنية الصافر بالميسوم ال

العامة ئالد   االلكتيئنم ئنظام اماوة النيانات ئاالعتياف القانونم بالتوقي  االلكتيئنم ئالعقوف االلكتيئنية ئاالعتياف 

وصرراالت االلكتيئنية  ئاماوة خصرروحررية بيانات المتعاملي  ئايي ا  ئوهدف القانون إلى تسررهيا التعامالت بيسررائا اال

االلكتيئنية  ئتع و   قة األئسرررراط الت اروة ئالم تم   م اسررررتخدام التعامالت االلكتيئنية  ئاماوة خصرررروحررررية األ ياف 

 المستخدمي  للتعامالت االلكتيئنية.

ومات ئتو يي بنية آمنة   قد قدمت الهي ة خدمات عالية ال وفة كتضليا المخاطي السينيانية ئالتصدن  يما وتعلق بأم  المعل -

لها ئتوعية األ ياف بها  لكال ال نسررررررري    م  خالل الميك  الوطنم للسرررررررالمة المعلوماتية تم تنفيذ عدف م  الم رررررررارو  

مؤسررررسررررة اكومية شررررملت  62األم  االلكتيئنم  م  القة عما توعووة  م م ال 220ئالضمالت االعالمية منهاا تنفيذ 

 .اال ياف م  ال نسي 

 يما وتعلق باالبالغ ع  الضوافث المتعلقة بأم  المعلومات ئالتم م  بينها االبالغ ع  ااالت االبت از  قد بللت نسرررررررنة  -

 .2018م  إجمالم النالاات لعام  %31.8االناث 

 

 √ القسريزواج القاصرات والزواج المبكر والزواج 

 

 التدابير المتخذة

( سررر  ال ئاج ئ و إتمام سررر  الفامنة ع رررية للذكي ئاألنفى  ئجعا تسررر يا 7ادف قانون األاوال ال رررخصرررية  م المافة ) -

ا إل اميا على النضو الذن قيرت  المافة ) ( م  قانون األاوال ال خصية  ئقد استفنى القانون 6ال ئاج  م س ا رسمم أمي 

التم وتم  يها زئاج م  لم وكما الفامنة ع ية م  عميه بإذن القاضم ئبعد التضقق م  المصلضة   م  ذلك ااالت ال ئاج

ئم   م  إن ااالت ال ئاج لم  لم وتم الفامنة ع رررري تتم قانون ا بناء على إذن م  القاضررررم المختص ئبعد التضقق م  تو ي 

  .المصلضة  م  ذا ال ئج
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 إن ال ئاج المنكي ال و رررررركا ظا ية  م الم تم  العمانم  كما بينت مؤشرررررريات ئ يما وتعلق بالضد األفنى لسرررررر  ال ئاج  -

 26سنة للذكور  ئ 28الميك  الوطنم لإلاصاء ئالمعلومات متوسر العمي عند ال ئاج األئل  م السلقنة ارتف  ليصا 

 .سنة لإلناث

 √)تشويه األعضاء التناسلية لإلناأ )ختان اإلناأ 

 تخذةالتدابير الم

الصررضة م  خالل مياك  ا الصررضية جهوف ا  م التوعية بالممارسررات الصررضية الخاط ة  ئمنها ختان االناث   تنذل ئزارة -

( م  قانون القفا على كا شرخص ئخاحرة األطناء ئالمميضري  ئئلم األمي القيام بالممارسرات 20كما اظيت المافة )

 التقليدوة الرارة بصضة القفا أئ التيئوخ لها أئ المساعدة  يها.

(  الث سرنوات  كا 3( سرتة أشرهي  ئال ت ود على )6( م  قانون القفاا وعاقب بالسر   مدة ال تقا ع  )67 م المافة )ئ -

 ( م   ذا القانون  ئتراعف العقوبة بضدوها األفنى ئاألقصى  م االة التكيار.20(  )17م  أخا بأاكام المافتي  )

 اث.نسي  ئمنها ختان االلرارة التم وتعيا لها األطفال م  ال نستضدف الالئضة التنظيمية لقانون القفا الممارسات ا -

  √االتجار بالنساء والفتيات 

 التدابير المتخذة

( وعيف جيومة االت ار بالن ي بأنها القيـــام بـأن  عــــا 126/2008قانون مكا ضة االت ار بالن ي بالميسوم السلقانم ) -

ـم المافة ) ـوارفة   ـ ـ ـ ـال ال ـ ـ ـ ( م  القانون بأن  وعد ميتكنا جيومة االت ار 2م   ذا القانون  ئتنص المافة ) (2م  األ ع

 بالن ـي كا شخـص وقوم عمدا ئبليا االستلالل.

الل نة الوطنية لمكا ضة االت ار بالن رررررري  تختص بوضرررررر  خقر عما لمكا ضة االت ار بالن رررررري بالتنسرررررريق م  ال هات  -

سلقنة  ئكذلك المختصة  بهدف توضيم ال وانب التقنيقية ئ  االجيائية ذات الصلة بقانون مكا ضة االت ار بالن ي  م ال

أفئار ال هات المعنية بتقنيق  ذا القانون م  إو اف منظومة ئطنية متكاملة تررررررم  تنسررررريق ال هوف الوطنية بي  مختلف 

علقة ب يومة االت ار بالن ررري ال هات الداخلية ئ الخارجية  باالضرررا ة إلى إو اف آليات عما مناسرررنة ل م  المعلومات المت

  م السلقنة ئ تضليلها  بلية معي ة ات ا اتها المختلفة على المستو  الوطنم ئ االقليمم ئ الدئلم.

تعما الل نة كذلك على التنسيـرررق م  كا ـرررة ال هـرررات المختصة بالسلقنة ئالهي ات ئالمنظمـرررات الدئلية المختصة لوض   -

 ضة جيومة االت ار بالن ري عني الوطنية  ئإعداف قاعدة بيانات بالتنسريق م  ال هات الرروابر ئاالجياءات التم تكفا مكا

ئت ررررما  ذه القاعدة الت رررريوعات الدئلية ذات الصررررلة ب يومة االت ار بالن رررري ئالدراسررررات  ئالدئلية المضلية ئاالقليمية 

يهم لمساعدتهم على االندمـرررررـررررراج ئأساليب االت ار ئالمتاجيو   ئتعما على ئض  بيامـرررررـرررررخ رعاوة ئتأ يا الم نم عل

 القانون.السيوــ   ـم الم تم   ئتنظيم بيامخ لتدروب القائمي  على تنفيذ  ذا 
 

 لنتائج المتحققةا

 :أبرز جهود جهات إنفاذ القانون

 أ. شرطة عمان السلطانية
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  .بالن ررررررري مة االت ار  عاملي   م منظومة العما ال نائم ب يو هاج  تدروب ئرش  )فئرات ر   فرجة الوعم لل   من

 اعتماف الموضوا  م فئرات التيشيم(

 . تفعيا التعائن بي  السلقات  م الدئل األخي 

  ن رررررري الوعم  م المقارات ئالمنا ذ ئمكاتب العما ئأماك  إن از المعامالت م  خالل المقووات ئالمن ررررررورات التم

 توضم آليات تقدوم المساعدة.

 يوات ئالتضقيقات ال نائية لتلقم النالاات.ئجوف خر ساخ  باالفارة العامة للتض 

 ب. االدعاء العام

 فئر االفعاء العام  م م ال التوعية بالقانون.

 .)فئره  م ميالة جم  االستدالالت )التوجي  بمتابعة المتاجيو   ئمتابعة النالاات 

 .فئره  م ميالة التضقيق 

   طلب الضماوة (. ال لسات   اق االعتياا    )سيوةفئره  م ميالة المضاكمة 

 تعيوف الم نم علي  بضقوق  القانونية بللة وفهمها.  -

 سك .عيا الم نم علي   إذا كان بضاجة إلى رعاوة معينة أئ  -

 تو يي الضماوة الالزمة للم نم علي  أئ ال ا د متى كان بضاجة إليها. -

 أئ المضاكمة.السماح للم نم علي  أئ ال ا د بالنقاء  ـم السلقنة إذا اقترى ذلك التضقيق  -
 

 التوعوية القانونية المجتمعية:

بينامخ االفعاء العام ئالم تم   ئالذن ونم كا أاد م  كا أسررررررنوا.  كية النينامخ طيح مواف قانونية م  الت رررررريوعات  -

الوطنية ال  ائية ئوستريف أعراء االفعاء العام ئالمختصي  م  ال هات ذات الصلة   ئوفتم باا الضوار المناشي م  

 ال مهور.

م لة الم تم  ئالقانون ئالتم تصدر م  االفعاء العام ئتقوم بن ي ئعم القانونم م  خالل طيح ئقائ  لقراوا ئاألاكام  -

 الصافرة ئكيف ومك  أن وضمم الفيف نفس  م  ئقوا  م ال يومة أئ ضضية  ئكذلك المقاالت ئالنضوث القانونية.

 ظيم مضاضيات لكا ة أطياف الم تم .تقوم الل نة االعالمية باالفعاء العام بتن -

 ج. وزارة الصحة

 تترم  المساعدة التم ستقدمها ئزارة الصضة لرضاوا االت ار بالن ي  م ااالت القوارئ الخدمات التاليةا 

التأكد م  السرررالمة ال سررردوة للررررضية  باالضرررا ة إلى تو يي العالج م  السررريوي فاخا المسرررت رررفى اذا تقلب األمي ذلك   -

 باالضا ة إلى تو يي القعام ئ الدئاء فئن مقابا.
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 تقييم الصضة ال سدوة ئتو يي اليعاوة الالزمة ب كا مناشي  م الضاالت التاليةا  -

االحابات النات ة ع  العنف ال سدن أئ االعتداء ال سدوة  سوء التلذوة  االلتهابات  إحابات الفم ئاألسنان   ضوحات  -

 أمياا النساء  الضما.

 الضالة العقلية ئتو يي اليعاوة الالزمة  م االة االحابات العقلية النات ة ع  العنف ال سدن أئ ال نسم أئ العقلم.تقييم  -
 

 د. وزارة التنمية االجتماعية

 (.230/2012أن  ت فائية الضماوة األسيوة بالقيار الوزارن ) -

 .(104/2014لمعدلة بالقيار الوزارن )ا (228/2013حدرت الالئضة التنظيمية لدار الو اه بالقيار الوزارن ) -

 ة للمستفيدو  الخدمات التاليةايتو ي الدائ -

 

 اي ة االن قة(-المقنخ-اي ة المعي ية-االقامة  م الدار ئاالستفافة م  ميا ق  )اي ة النوم 

 .اليعاوة النفسيةا لمساعدة الرضاوا للوحول إلى االة االستقيار 

   اليعاوة االجتماعيةا ايم تعما األخصائيات على إعافة  قة الرضية 

 .اليعاوة الصضيةا تقدوم الخدمات العالجية لرمان خلو المستفيدو  م  األمياا 

 .المتابعة القانونيةا م  خالل ئجوف باافة قانونية بالدائية 

 

  أئ نقا عرو اف  أئ بي  طفال اآلتيةا اختقوضظي على أن شخص ارتكاا أن م  األ عا ا( م  قانون القفا56المافة ) -

ااتصاا طفا أئ  تك عيض  أئ التضيش ب  جنسيا  بأن شكا م  األشكال سواء بمقابا  أئ بدئن مقابا  ئ م  أعرائ 

  أئ ايي ا م  الممارسات ال نسية أئ  م اط جنسم  أئ استلالل   م الدعارة  أئ إكياه طفا على تعاطم أن ن اما أئ

 لمواف االبااية.العيئا ئا

 

 ما اإلجراءات التي أعطتها دولتم األولوية في السنوات الخمس األخيرة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات؟ .14

 √  تقديم أو تعزيز قوانين مناهضة العنف ضد المرأة، وتطبيقها وتنفيذها 

 التدابير المتخذة

 ذا القانون قانون ال  اء العمانم الصررافر بالميسرروم ( ايم أللى 7/2018قانون ال  اء الصررافر بالميسرروم السررلقانم ) -

(  ئأكد القانون ال دود على اماوة الميأة م  جمي  أشكال العنف ال سدن ئالعنف النفسم ئاالاتصاا 7/74السلقانم )

 ئ تك العيا  ئالذم ئالتضقيي ئالضيمان م  الضق ال يعم  م الميياث ئاالكياه على النلاء ئالدعارة.

  أن   م الوقت الضالم ال و ررركا العنف المن لم ئال نسرررم ظا ية مما وسرررتوجب اسرررتصررردار قانون مسرررتقا السرررلقنة تي -

لتنظيم   ئأن الت ررريوعات الضالية كا ية ليفا ميتكنم  ذه ال يائم ئمقاضررراتهم أمام المضاكم المختصرررة ئتوقي  العقوبات 

اوا االعتداء ال نسم وتم معاملته  كم نم عليه  ئتكفا اليافعة ت اه ميتكنم  ذه ال يائم  م  األخذ  م االعتنار أن ضض

ا بأن السلقنة قد سنق لها بموجب الميسوم السلقانم  لهم كا ة االجياءات الالزمة للد اا ع  اقوقه  ئمعاقنة ال ناة  علم 

( م  قانون ال  اء ئالتم كانت تعقم اليجا العذر المضا م  العقاا أئ تخفف ل  252أن أللت المافة ) (72/2001)
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العقوبة  م االة م ررررررا دت  ل ئجت  أئ ام  أئ اخت  أئ ابنت   م االة تلنا  م إاد  جيائم ال رررررريف  ئإقدام  على القتا 

 ئاالوذاء. 
 

 √صةةول المرأة إلى العدالة )مثل إنشةةاء المحاكم المتخصةةصةةة، والتدريب إدخال أو تعزيز التدابير الرامية إلى زيادة و

 على القضاء والشرطة، وأوامر الحماية، واإلنصاف والتعويضات، بما في ذلم قضايا قتل النساء(
 

 التدابير المتخذة

تقدوي ا إلى م  القواعد العامة ئما اسرررررتقي علي  التقنيق القررررررائم  ئم  اق أن شرررررخص وقدم طلب الضماوة ئوخرررررر   -

 القاضم  إذا رأن القاضم الضالة تستدعم ذلك  يصدر أئامي الضماوة.

( م  59ال ووجد  مة تميي  ومارس ضرررررررد الميأة  م جانب المضاكم على اختالف أنواعها ئفرجاتها  ايم تنص المافة ) -

ن ا ة القرراة ئعدلهم ضرمان سريافة القانون أسراس الضكم  م الدئلة. ئشريف القرراء ئ” النظام األسراسرم للدئلة على أن 

  ئم   م  إن السلقة القرائية تعاما كا ة المتقاضي  على قدم المسائاة ئال ووجد تميي  بينهم  ايم “للضقوه ئالضيوات. 

أن التميي   م المضاكم مخالفة ألاكام القانون ئوعيا م  ومارس  ذا االجياء للمسرررراءلة القانونية  كما رسررررمت القواني  

ياءات التقاضرررررم القيوق للمتقاضررررري   م االة ال رررررك  م إمكانية تعيضرررررهم للتميي  م  خالل تعدف ميااا المنظمة الج

 التقاضم عالئة على إجياءات مخاحمة القراة ئالمقالنة بتنضيهم.

( م  النظام 25الميأة كاليجا وتاح لها ممارسرررررة اق التقاضرررررم باعتناره اق مصرررررون ئمكفول للناس كا ة ئ ق ا للمافة ) -

التقاضرررم اق مصرررون ئمكفول للناس كا ة. ئوني  القانون االجياءات ئاألئضررراا ” األسررراسرررم للدئلة التم تنص على أن

الالزمة لممارسرررة  ذا الضق ئتكفا الدئلة  قدر المسرررتقاا  تقيوب جهات القرررراء م  المتقاضررري  ئسررريعة الفصرررا  م 

متهم الضق  م أن ووكا م  وملك القدرة للد اا عن  أ ناء لل”( م  ذات النظام على أن  23  كما تنص المافة )“القرررررررراوا. 

المضاكمة. ئوني  القانون األاوال التم وتعي   يها ارررور مضام ع  المتهم ئوكفا لليي القافرو  ماليا ئسررائا االلت اء إلى 

الضقوه األحررريلة    ئم   م  قد كفا النظام األسررراسرررم للدئلة الل وء للقرررراء باعتناره م “القرررراء ئالد اا ع  اقوقهم.

اللصرريقة باالنسرران  كما كفا المعونة القرررائية لليي القافرو  على الل وء للقررراء  ئعلى إ ي ذلك حرردر القيار الوزارن 

( م  ئزارة العدل بتنظيم المساعدة القرائية للمعسيو  التم تكفا لليي القافرو  على تضما األعناء القرائية 91/2009)

االعفاء م  اليسررررروم القررررررائية عالئة على ندا مضامم للد اا ع  اقوقهم  كما ت رررررما  ممارسرررررة  ذا الضق م  خالل

المسرراعدة القرررائية أجي ن رري االعالنات القرررائية ئمصرراروف الخنياء لكا م  ع   ع  سررداف اليسرروم ئالمصرراروف 

 القرائية.

ئية المضكمة ال ررررريعية اختصررررراو فا ب رررررأنبإجياء تعدوالت  م بعا القواني   ( 55/2010الميسررررروم السرررررلقانم )  -

فعائ  العرا أتاح للميأة أن تتقدم مناشية للمضكمة العليا بدعو  عرا ئلم  بالمضكمة العليا فئن ايي ا  م الفصا  م

األمي  م االة ممانعت  بت ئو ها مم  تختار  ئلها أن تتظلم م  الضكم الصررافر مناشررية لصررااب ال اللة. ئتصرردر أئامي 

 الت.الضماوة  م مفا  ذه الضا

تنفذ ئزارة التنمية االجتماعية سررواء  م إطار تنفيذ ا التفاقية القررراء على جمي  أشرركال التميي  ضررد الميأة أئ  م إطار  -

النيامخ األخي  الميتنقة بضقوه االنسررران  الورش ئالدئرات التدرونية التم تسرررتهدف  م بيام ها مؤسرررسرررات القرررراء 
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ن االفاروة للقررراء ب هوف كنيية  م سررنيا تأ يا ئتدروب الكافر القرررائم  م ئالمه  القانونية كا ة  ئوقوم م لا ال ررؤئ

العما القرررررررائم  ئم  بينها الضقوه المتعلقة بالميأة  سررررررواء أكان ذلك  يما وتعلق بقانون  هانالم االت التم وتقل مختلف

 األاوال ال خصية أم القواني  األخي  المتعلقة ب ؤئن الميأة.

ضيو على ن ي الوعم ئ الضفاظ على اقوه االنسان ئمنها اقوه الميأة  ئ م  ذا ال انب قامت السلقنة ايوصة كا ال -

ئزارة التنمية االجتماعية باعتنار ا ال هة المعنية ب رررؤئن الميأة  م السرررلقنة  بتضقيق إن ازات كنيية  م م ال التوعية 

قوه الميأة  م السرررلقنة م  خالل تنظيم العدود ئالتفقيف ئتننى المنظور الضقوقم  ئسرررا مت الوزارة  م ن ررري الوعم بض

م  النيامخ ئالمؤتميات ئالندئات على المسررتو  الوطنم ئقد ترررمنت  ذه ال هوف إحرردار مذكيات توضرريضية ترررمنت 

بيان ئسرررائا االنتصررراف القررررائم للميأة  م االة ئجوف انتهاك ألّنِّ اق م  اقوقها المكفولة لها قانون ا  ايم تم تعيوف 

 بوسائا ئإجياءات الل وء لل هات القرائية للمقالنة بالضقوه المكفولة قانون ا للميأة. الميأة

باالضا ة إلى الدئر الفعال الذن تسعى إلي  مؤسسات الم تم  المدنم  م م ال اقوه الميأة المختلفة  ئنذكي على سنيا  -

يي  العمانية م  خالل بيام ها التوعووة  م المفال ال الضصرررري  قد قامت جمعية الميأة العمانية بالسرررريب ئجمعية الصررررضف

باسررتعياا ئشرريح االتفاقية ئتوعية النسرراء بالضقوه الوارفة  يها   كما تقوم الل نة العمانية لضقوه االنسرران  2017عام 

 بعقد العدود م  األن قة ئالورش التدرونية  م م ال اقوه االنسان.

لفقا ة القانونية  م المدارس ئاللقاءات التلف وونية ئاالذاعية ئن ي المقاالت وتم عقد العدود م  الدئرات التدرونية ئبيامخ ا -

 م الصضف المضلية  ئإعداف ئتوزو  المقنوعات المتعلقة بتع و   قا ة اماوة اقوه الميأة على جمي  ال هات الضكومية 

 ئايي الضكومية.

تم إن اء العدود م  اآلليات المتخصصة  م السلقنة ئ م إطار ضمان اقوه الميأة ئقدرتها على الد اا ع   ذه الضقوه   -

كالل نة العمانية لضقوه االنسررررررران  إضرررررررا ة إلى ما تقوم ب  ئزارة التنمية االجتماعية م  خالل تنفيذ عدف م  النيامخ 

 التوعووة بالضماوة األسيوة ئآليات االبالغ  م مختلف المضا ظات.

 

 √ناجيات قديم أو تعزيز الخدمات المقدمة لل من العنف )مثل المالجئ، وخطوط المسةةةةةةةاعدة، والخدمات الصةةةةةةةحية  ت

 المخصصة، والخدمات القانونية، وخدمات العدالة، والمشورة، واإلسكان(

 التدابير المتخذة

إن اء فار الو اه التابعة لدائية الضماوة االجتماعية بوزارة التنمية االجتماعية ئإحدار الئضتها التنظيمية بالقيار الوزارن  -

الصرررررررافر م  ئزارة التنمية االجتماعية تقدم الدار خدماتها  (2014/  104( ئالمعدلة بالقيار الوزارن )2013/ 228)

 لضاالت االساءة للنساء ئاألطفال ئنساء العرا  ئااالت االت ار بالن ي. 

م  العنف ئالضاالت المستفيدة  تقوم فار الو اه بتو يي خدمات االوواء المؤقت ئاليعاوة ئاالست ارات القانونية للناجيات  -

ايم وتم تقدوم المسرررراعدة القانونية ئالقنية ئالنفسررررية ئإعافة التأ يا لرررررضاوا العنف م  النسرررراء ع  طيوق المختصرررري  

اليسرررميي  ئبالتعائن م  المؤسرررسرررات ذات العالقة ئال معيات اال لية    المسررراعدة القانونية للررررضاوا بواسرررقة الناافي  

الى تنصرريي الرررضاوا بضقوقهم التم كفلتها لهم القواني  ئمتابعة القررراوا  م ال هات العدلية ئالتسرريو  بها  القانونيي  تهدف

( ئالتم ترم  م عرووتها أطناء م  35/2015لصالم الرضية  ئشكلت ئزارة التنمية االجتماعية الل نة الفنية بقيار)
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عية. ئوعما االختصررراحررري  االجتماعيي  ئالنفسررريي  على ئزارة الصرررضة ئعدف م  المختصررري  م  ئزارة التنمية االجتما

 متابعة ئتقييم الضاالت ئتنفيذ النيامخ ذات الصلة بإعافة تأ يا الرضاوا.

  وتلقى النالاات ئاالتصررررررراالت م  كا ة المقيمي  ئالمواطني   م 2017(  م 1100ماوة بيقم م انم )إن ررررررراء خر للض -

الخر خدمات االرشرراف للمتصررلي  ئتو يي الخيارات المناسررنة لضا م رركالتهم السررلقنة ع  ااالت العنف ئاالسرراءة ئوو ي 

ئالمسرررررررا مة  م الضفاظ على اقوقهم  ئتقوم علي  كوافر ئطنية مدربة تعما على تضووا الضاالت ئتوجيهها لألسرررررررلوا 

 األمفا لمعال ة م كالتها.

ضررري  لإلسررراءة  ايم تم  م عام ئالقفا المعي ئضررر  خقر سرررنووة لتقدوم الخدمات الوقائية ئالعالجية ئالتوعووة للميأة -

تم تنفيذ القة عما بعنوان اماوة  2016  تنفيذ القة نقاشررررررية اول أسررررررناا ئمخاطي االت ار بالن رررررري  ئ م عام 2014

   تنفيذ ئرشة عما اول تقدوم العناوة لرضاوا االت ار بالن ي.2017 م عام  الميأة م  العنف

 2018-2014تم إيوائهن بدار الوفاق من عام  جدول يوضح حاالت النساء اللواتي

 

 2018 2017 2016 2015 2014 الف ة

عدف النسررررررراء العررررررررا الالتم تم 

 إووائه  بدار الو اه 

44 34 36 49 43 

عدف النسررراء المعيضرررات لإلسررراءة 

 الالتم تم إووائه  بدار الو اه

2 5 3 1 4 

عدف ضضاوا االت ار بالن ي الالتم 

 الو اهتم إووائه  بدار 

10 2 15 20 23 

 70 70 54 41 56 االجمالم

 المصدرا ئزارة التنمية االجتماعية               

 √ لمنع العنف ضةةةد النسةةةاء والفتيات )على سةةةبيل المثال في قطاع التعليم، ووسةةةائل اإلعالم،  اسةةةتراتيجياتتقديم أو تعزيز

 والتعبئة المجتمعية، والعمل مع الرجال والفتيان(

 التدابير المتخذة

ااتوت استياتي ية  لسفة التعليم عدف م  المضائر ئالمنافئ العامة الميسخة لضقوه االنسان ئالفتيات م  خالل سياسات  -

 .تعليمية موجهة نضو التقووي المستمي للتعليم  م جمي  مياال  ئأنواع 

 القفا لمنه ية المتكاملة ئال رررررراملة لضقوه (  آلية العما على ا2025-2016اعتمدت االسررررررتياتي ية الوطنية للقفولة ) -

عدف م     ئتررررررررمنت  م مضور اماوة القفائانته ت المقاربة المعتمدة على اقوه االنسررررررران ئال سررررررريما اقوه القفا

  ئارساء بي ة مساعدة اللاوات ئاأل داف االستياتي ية لرمان اماوة األطفال م  جمي  أشكال العنف ئاالساءة ئاال مال 

 جمي  األطفال ئبدئن استفناء   ئتيك  على خدمات الوقاعة المعال ة ئالتأ يا.لضماوة 
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ئضرررعت آليات عما مؤسرررسرررية للتعاما م  ااالت العنف ئاالسررراءة مفا "ل ان اماوة القفا" مسرررؤئليتها تلقم ال ررركائ   -

لة  ئألعرررائها حررفة ئالنالاات اول ااالت العنف ئاالسررتلالل ئاالوذاء ئاالنتهاكات األخي  ضررد اقوه القفا ئالقف

 الرنقية القرائية  م تقنيق أاكام قانون القفا.

اتخذت ئزارة الصرررضة ئالتيبية ئالتعليم عدود م  االجياءات لضماوة الميأة ئالفتاة المعنفة م  خالل الضاالت التم تصرررا  -

 إلى المست فيات أئ المياك  الصضية ائ التم وتم مالاظتها  م المدارس.

 النتائج المتحققة

 √  إدخال أو تعزيز التدابير الرامية إلى تحسين فهم أسباب العنف ضد المرأة وعواقبه بين أولئم المسؤولين عن تنفيذ

 تدابير إلنهاء العنف ضد النساء والفتيات

 التدابير المتخذة

ما تقوم ب  القيام بدراسرررات ع  العنف ضرررد الميأة سرررواء م  ) جامعة السرررلقان قابوس   إطار األطيئاات العلمية   أئ  -

 بعا الوزرات ذات العالقة كوزارة التنمية االجتماعية ئالصضة(.

تدرا مدربي  ئمدربات  م م ال الضماوة للقيام بالتوعية ئمعال ة الم ررررررراكا للضاالت التم وتم التعاما معها  وقوم  يوق  -

بالميأة  ئمن لة  قانون القفا ئالقواني  ذات الصررررررر مدربات ب عا التعيوف ب مدربي  ئال وة م  أ م أئلووات ال افئ الضما

( %76المضاضيات ئالنيامخ التم وقومون بتنفيذ ا  ئتكاف ال تخلو كا مضاضية م  تنائل قانون القفا  إذ تنلغ نسنتها )

 .2018م  م موا المضاضيات خالل عام 

 إعداف أفلة تدرونية للعاملي   م م ال اماوة القفا. -

شررريوضة كنيية م  أ ياف الم تم  ئالذن ووضرررم أسرررا ئمنافئ تكوو  األسرررية بينامخ االرشررراف ال ئاجم الذن وسرررتهدف  -

 السليمة ئاقوه ئئاجنات كا م  ال ئج ئال ئجة.

 

 ما االستراتيجيات التي استخدمتها دولتم في السنوات الخمس األخيرة لمنع العنف ضد النساء والفتيات؟ .15

 √ زيادة الوعي العام وتغيير النظرة والسلوكيات 

الخقة التنفيذوة الستياتي ية العما االجتماعم لوزارة التنمية االجتماعية  عدف م  األن قة ئالنيامخ الهاف ة ل وافة تننت  -

 الوعم العام اول الضماوة ئالتماسك األسين ئتع و  مكانة النساء ئالفتيات  م األسية منهاا

 سنة لألطفال المعيضي  لل نوح بال ياكة م  تع و  الخدمات المقدمة لل انضي  م  خالل بيامخ تدروب ئتأ يا منا

ال هات االخي  المعنية  ئئضررر  بينامخ للعما م  أسرررية الضدث ال انم لتضسررري  الني ة ئتهي ة األسرررية السرررتقنال 

 ئااتران الضدث لمن  عوفت  لل نوح.

   مك نة تسرررا م  م تضقيق ئلتضقيق األ ي اليئيا لمضور تنمية األسرررية ئالم تم  " أسرررية متماسررركة  مسرررتقية  آمنة  مث

المسرتدامة "  تعما الوزارة م  خالل األن رقة ئالنيامخ لتضقيق نتي تي  أسراسريتي   ) سرياسرات  االجتماعيةالتنمية 

ئت يوعات ئبيامخ أسيوة ئطنية منصفة ئمننية على المؤشيات ئفاعمة الستقيار األسي ئتماسكها  تنمية القفولة 

ومة بالت ام اكومم ئموارف مخصصة ئقدرات مؤسسية ئآليات للتنسيق عني المنكية المتكاملة أئلووة ئطنية مدع

 الققاعات(.



51 
 

  ئللتضول نضو نهخ النظم  م اماوة النسرررراء ئاألطفال ئاألثسررررية  تعما الوزارة م  ال رررريكاء على تضدود سررررياسررررات

المعنية ذات الصرررلة الضماوة ئالت ررريوعات ئالخدمات  ئئضررر  إطار ئطنم وضدف أفئار ئمسرررؤئليات جمي  ال هات 

ئالتنسيق  يما بينها للوقاوة ئاالست ابة  ئاماوة ئإعافة تأ يا النساء ئاألطفال الذو  وواجهون أن عنف أئ استلالل 

 أئ إساءة.
 

  √تغيير تمثيل النساء والفتيات في وسائل اإلعالم 

 

االعالمم العمانم  األفاءتررقل  ئزارة االعالم بتنظيم ققاا االعالم  م السرلقنة ئاالشرياف علي    ئتسرعى إلى تقووي  -

باالعالميي  م  ال نسررررررري     ئاالرتقاءبما وع ز م  مكانة السرررررررلقنة فاخليا  ئخارجيا  م  خالل تنظيم العما االعالمم 

 ة عالية.ئااللت ام بتقدوم خدمات إعالمية  عالة ئكفاء

 

  √ العمل في التعليم االبتدائي والثانوي، بما في ذلم التثقيف الجنسي 
 

قة األئلى م   ئالفتيات تضيو ئزارة التيبية ئالتعليم على تو يي بي ة تعليمية آمنة للنسررررررراء - ئذلك م  خالل جعا الضل

  ئألن قدر م  اليعاوة لإلناث الصررررلييات معلمات إناث م  أجا تضقيق أعلى تضت إشررررياف( 4-1التعليم األسرررراسررررم )

ع  مدارس  لإلناث ( مدارس مستقلة12-5المعلمة تتفهم مد  ااجة األطفال  م  ذه الميالة   كما جعلت الضلقة الفانية )

 .س االناث معلمات ئالذكور معلمي الذكور  ئتدر

بينامخ تفقيف األقيان بعا الموضرررروعات بهدف زوافة الوعم العام ئتلييي النظية ئالسررررلوكيات ت اه العنف  ترررررم    -

 المنا رة للعنف  ئكذلك بينامخ حضة الميا قي .

 إنتاج  يلم بعنوان االبت از وهدف إلى توعية ال ناا لمخاطي االبت از ئالضلول التم و ب اتناعها عند اصول ذلك. -
 

 √اد الزواجيالعمل مع الرجال والفتيان توعية المجتمع وبرامج االرش 

 

االرشررراف ال ئاجم "تماسرررك"  تأتم أ ميت   م تمكي  ئإعداف المقنلي  على ال ئاج لنناء أسرررية على أسرررا سرررليمة بينامخ  -

ئحررضيضة م  خالل تعيوف الميأة ئاليجا بال ئاج ئأ ميت  ئأبعافه االجتماعية ئالنفسررية ئال رريعية ئالقانونية  كما وتم 

ينثَهما على بدء اياة ت ئفوهم بالمهارات ئالمعارف الالزمة لمواجهة تضدوات  ثعِّ ئمتقلنات العالقة ال ئجية بن اح  ئالتم ت

وٍَّة مستقية   ئمستمية  باالضا ة إلى توعيتهم بأ مية مياعاة األسا السليمة ئالروابر ال يعية  م اختيار ال يوك  ثْسيِّ أ

عيتهم بضقوقهم ئئاجناتهم   كما وتم زوافة ئعيهم بأ مية الك رررررررف القنم ئإجياء الفضوحرررررررات الالزمة قنا ال ئاج  ئتو

 ال ئجية  ئوتم كذلك توعيتهم بأ م القواني  المتعلقة باألسية.

 انتاج أ الم ئ يدوو ات توازن بي  أفئار اليجا ئالم تم   م الضياة األسيوة. -

 تنفيذ بيامخ توعووة ئتدرونية تستهدف المقنلي  على ال ئاج ئالمت ئجي  ادوفا ئطلنة ال امعات ئالكليات. -

 ائج المتحققةالنت

 1985( فئرة تدرونية اسرررررررتفاف منها عدف 15) 2018بللت عدف الدئرات المقدمة  م بينامخ االرشررررررراف ال ئاجم لعام  -

 مستفيد/ة.
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بتكاما األفئار  عدف م  اليسرررائا التوعووة  م مختلف ئسرررائا التواحرررا االجتماعم لوزارة التنمية االجتماعية ئالمتعلقة -

 سك ئالتيابر األسين.بي  ال ئجي  ئبأ مية التما

 

 √برامج تتعلق بالجناة 

  

 تأ يا ئتدروب ال ناة  م الس ون ئإعافة فم هم  م الم تم . -

 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السنوات الخمس األخيرة لمنع العنف ضد النساء والفتيات واالستجابة له والذي  .16

والمطاردة عبر اإلنترنت والمشةةةةاركة غير الرضةةةةائية للصةةةةور تيسةةةةره التكنولوجيا )التحرش الجنسةةةةي عبر اإلنترنت 

 الحميمة(؟

  √تقديم أو تعزيز التشريعات واألحكام التنظيمية 

     

ئاألاداث ك يائم االاتيال  بالميأةكما تمت االشارة سابقا تنظم القواني  المتعلقة بتقنية المعلومات عدف م  األمور ذات الصلة  -

 ئالدعارة ئاالت ار ئاالستلالل ئت دف العقوبات خاحة  م ال يائم المتصلة بهذه الف ات.

 

 √ تنفيذ مبادرات لزيادة الوعي تستهدف عامة الناس والشابات والشباب في األماكن التعليمية 

  √  وااللتزام بهاالعمل مع مزودي التكنولوجيا لتحديد ممارسات األعمال الجيدة 
 

 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السةةةةةةنوات الخمس األخيرة لمعالجة تصةةةةةةوير النسةةةةةةاء والفتيات و/أو التمييز و/أو  .17

 التحيز ضد المرأة في وسائل اإلعالم؟ 

 √ مَسّن إصالحات قانونية وتعزيزها وإنفاذها لمكافحة التمييز و/أو التحيز على أساس الجنس في وسائل اإلعال 
 

 الت يوعية ئاللوائم القواني  كانت المندأ   ذا م  ئانقالقا   ئالميأة اليجا بي  المسائاة على للدئلةأكد النظام األساسم  -

 ئالتأ يا أ التدروب م ال  م ذلك  كان   سواء   بي  ال نسي  تمي  ئال ئاضضة السلقنة  م االعالم ئسائا  م ئالتنظيمية

 .القيار حن  ئمياك القيافوة   المناحبأئ شلا 

 الميأة فئر م  للتع و    االعالم م ال  م ئاالفاروة الوزاروة القيارات م  العدود األخيية الخما السنوات  م حدرت -

ساس على التضي  ئعدم العثمانية  تضيوي رئيا منصب م  ابتداء   قيافوة مناحب ئإعقائها   االعالم ئسائا  م ال نا  أ

  م ئالمسررررت ررررارة الخنيية إلى ئالتلف وون لإلذاعة العامة بالهي ة االلكتيئنم لإلعالم ققاا رئيسررررة العثمانية األنناء لوكالة

 .المختلفة االعالم ئسائا جمي 

 االعالمم فاءألل تقوويا   وضقق بما السرررلقنة  م االعالمم للعما الناظمة المهنية ئالموا يق االعالمية الت ررريوعات تقووي  -

 .ئالمسؤئل الضي
 

 √ إدخال لوائح ملزمة لوسائل اإلعالم، بما في ذلم لإلعالن 
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 من ضمن األهداف االستراتيجية لوزارة اإلعالم 

اختصررررررراحرررررررات  متقلنات ئوضقق ئالفاعلية بالكفاءة وتسرررررررم االعالمية المؤسرررررررسرررررررات  م مين ئمالم إفارن نظام بناء -

 .ئخققها المؤسسات  ذه

ئتع ن ئجاذبيتها ئجوفتها تنوعها االعتنار  م األخذ م  ئأئلووات  ال مهور ئااجات وتفق بما االعالمية اليسالة تقووي -

 .التنمية لعملية ز ا

تقووي  وضقق بمررررا السرررررررلقنررررة  م االعالمم للعمررررا النرررراظمررررة المهنيررررة ئالموا يق االعالميررررة الت ررررررريوعررررات تقووي -

 .ئالمسؤئل الضي االعالمم األفاء

 .المتنوعة االعالمية الم االت  م االستفمار عملية اول ئطنية رؤوة ويتقو -

 م ال االتصال. و هد ا التم ئالتقورات قوتف بما ئسائل  ئتنوو  مخيجات  ئتضسي  الخارجم االعالم أفاء تقووي -

 ة ئالمصداقية.المهني لتع و  ئمستدام منظم ب كا المستمي ئالتعليم االعالمم بالتدروب للنهوا متكاما تصور رسم -

بي ررررة  تو يي أجررررا م  العررررام اليأن قيرررراس ئاسرررررررتقالعررررات الرررردراسررررررررررات بم ررررال للنهوا االعالمم النضررررم تقووي -

 .ئال مهور االعالم السياسات ئئسائا حانعم بي  مناسنة اتصالية

 .االعالمية الخدمات بوابة لتقووي متكاملة خقة ئئض  االلكتيئنم االعالم أفاء تقووي -

 √ اإلعالم لتطوير مدونات قواعد سلوك طوعيةدعم صناعة 

 اسرررتيشرررافو  ئ يقة و ررركا ميفاه إعدافتم   االعالمم العما بي ة ئتضسررري  ت وود أجا ئم  المهنية الموا يق أل مية نظيا   -

 االعالمية  المهنة ممارسررات الميفاه  ذا وؤطيئ الصررضفم  بالعما لنهوال العثمانية الصررضا ة مسرريية  م  ارقة ئعالمة

 .االعالمم للعما ممارستهم أ ناء المهنة ئشيف بأخالقيات ئااللت ام ئاقوقهم  بواجناتهم االعالميي  ئوثعّيف

 

 √ توفير التدريب لإلعالميين للتشةجيع على إنشةاء الصةور غير النمطية والمتوازنة والمتنوعة للنسةاء والفتيات في وسةائل

 اإلعالم واستخدامها

القسرررم األئل تم إن ررراء الميك  االعالمم للتدروب  تم إن ررراء ميك  التدروب االعالمم بالميسررروم كما تم االشرررارة إلي   م  -

( ئوعما الميك  على االرتقاء بالمسررتو  العملم للدارسرري   م مؤسررسررات التعليم العالم  م م ال 2018 /3السررلقانم )

 .الم م  ال هات النظيية  م الدئل األخي االعالم  ئتو يق أئج  التعائن  ئتنافل الخنيات التدرونية  م م ال االع

الم الا النلدوة للفتية الفانية تم التعائن م    م المتيشرررررضات ئبهدف ر   قدرات االعالميي  ئاالعالميات  م م ال فعم -

-14 م  الفتية خالل االعالميي  قدرات لنناء التدرونية ميك  الميأة العيبية للتدروب ئالنضوث ) كو ي(  م تنظيم الدئرة

 .2016 نو مني 17

سلقنة لتنفيذ أ م إطار مواكنة  -  الميأة فئر التدرونية تم تنفيذ الدئرة داف التنمية المستدامة )التم أقيتها األمم المتضدة(. ال

بالتعائن م  ميك  الميأة العيبية  (2/2019 /21-17) الفتية خالل المستدامة التنمية ا داف تضقيق  م المدنم ئالم تم 

قدرات االعالميي /ات ئمنظمات الم تم  المدنم  سررواء التنمووة منها أئ تلك العاملة  للتدروب ئالنضوث ) كو ي(  لتع و 

  م م ال اقوه االنسان عامة ئاقوه الميأة على ئج  الخصوو ئاالعالم

 √تعزيز مشاركة وقيادة النساء في وسائل اإلعالم 
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 بيام ية أنواا ئ ناك ئم ررررتيك  منفيف ب رررركا ئاالعالنية ئالتلف وونية االذاعية النيامخ م  العدود العثمانية للميأة قدمت -

 ئ قا ية سياسية بيامخ تقدوم اليجا الميأة ئشاركت األطفال  ئبيامخ االجتماعية النيامخ مفا منفيف ب كا الميأة قدمتها

  ئاالعداف.  ئللميأة فئر  م ئض  الفكية ئالنص ئاالخياج باالضا ة إلى التقدوم ئعلمية ئحضية ئاواروة

  م االعالميات عدف بلغموظف  ئ 415ة م  م موا موظف 92زارة االعالم م  االناث بلغ عدف إجمالم منتسرررررررنم ئ -

 م  االعالمية بالمؤسررررسررررات عاملة عمانية اميأة 36 ئالتلف وون لإلذاعة العامة الهي ة باسررررتفناء المضلية االعالم ئسررررائا

 .2019 ماوو اتى الخاحة ئالتلف وونية االذاعية االعالمية بالمؤسسات العاملي  العمانيي  عدف م  88 م موا

 حضفية (27) منها حضفية (63)  2019 لعام ئالخاحة الضكومية بالمؤسسات العامالت العمانيات الصضفيات عدفبلغ  -

 .خاحة مؤسسة (13)   م عاملة حضفية (36) ئعدف   اكومية مؤسسة (13)  م عاملة

 

 √ إنشةةةاء أو تعزيز خدمات حماية المسةةةتهلم لتلقي الشةةةكاوى المتعلقة بمحتوى الوسةةةائط أو التمييز/التحيز القائم على

 نوع الجنس في وسائل اإلعالم ومراجعتها

 

التميي  / أئ التضي  القائم على نوا  الوسائر أئالمتعلقة بمضتو    مات اماوة المستهلك لتلقم ال كائخدتع و  لآلية توجد  -

  ئذلك م  قنا الل ان المختصررررررة ئالمعنية بقانون المقنوعات ئالن رررررري ئقانون ال نا  م ئسررررررائا االعالم ئمياجعتها

  اسب االجياءات مقنوا أئ إذاعم أئ تلف وونمأئ ما  و من ور اعة ئالتلف وون ئالتم تتعلق بكا المن  ت الخاحة لإلذ

 قانونية المنصوو عليها.لت يوعات الئا

 

ا للتصةةدي للعنف ضةةد مجموعات  .18 هل اتخذت دولتم أي إجراء خالل السةةنوات الخمس الماضةةية تم تصةةميمه خصةةيصةةً

 معينة من النساء اللواتي يواجهن أشكااًل متعددة من التمييز؟

 

 نعم  /ال√

 حاالت االتجار بالبشر

 الضماوة ئاليعاوة لضاالت االت ار بالن ي.قانون مكا ضة االت ار بالن ي الذن وو ي  -

 .ت ار بالن يت كيا الل نة الوطنية لمكا ضة اال -

 .بالن ي باالت ارإعداف خقة الوطنية المعنية  -

 .االوواء للضاالت  م فار الو اه ئتقدوم الخدمات الصضية ئالقانونية ئالمعي ية لهذه الضاالت أ ناء إقامتها بالدار -

 المرأة المعاقة

( تتولى  ذه المدويوة إعداف 2014 /18إن اء المدويوة العامة ل ؤئن األشخاو ذئن االعاقة ئ ق الميسوم السلقانم )  -

الخقر ئالنيامخ الوطنية الخاحرررررة باألشرررررخاو ذئن االعاقة م  ال نسررررري  ئمتابعة تنفيذ ا بما  م ذلك بيامخ اليعاوة 

الم تم  بالتنسرررررريق م  ال هات المختلفة ئاالشررررررياف الفنم على جمي   ئالتأ يا المختلفة ئالنيامخ اليامية إلى فم هم  م

مياك  رعاوة ئتأ يا األشرخاو ذئن االعاقة التابعة للوزارة ئالمياك  األ لية ئالخاحرة  م  ذا الم ال  ئوتم تقدوم  ذه 
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 يا األطفال المعاقي   مياك  الخدمات م  خالل ميك  التقييم ئالتأ يا المهنم  ئميك  األمان للتأ يا   مياك  الو اء لتأ

 التأ يا الخاحة  األجه ة التعوورية .

تعما الل نة الوطنية ليعاوة ئتأ يا المعاقي  على إعداف الخقة العامة ليعاوة ئتأ يا المعاقي   ئئضرر  النيامخ الخاحررة  -

قة بالتوعية ب مي  أنواا بيعاوتهم ئتأ يلهم ئاماوتهم ئت ررررررليلهم ئالنهوا بمسررررررتوا م  ئتع و  الخقر ئالنيامخ المتعل

 ( تتن   ذه الل نة.193/2015االعاقة ئالوقاوة منها  ئتم ت كيا ل نة  نية بالقيار الوزارن )

 عنية باألشخاو ذئن االعاقة ئ ما  ناك  الث أنواا م  المياك  التأ يلية الم -

 

  للتأ يا ئميك  التأ يا ئالتقييم مياك  تأ يلية اكومية منت ية على مستو  مضا ظات السلقنة ئمنها ميك  األمان

 المهنم بمضا ظة مسقر.

  ( ميك ا  تقدم خدمات التأ يا المختلفة 26مياك  الو اء لتأ يا األطفال المعاقي  المن رررررررية بالمضا ظات ئعدف ا )

 يواضة(.مفا )التيبية الخاحة  العالج القنيعم  عالج النقق  العالج الوظيفم  التهي ة المهنية  التأ يا المهنم  ال

 ( ميك  متوزعة على مضا ظات السررلقنة تقدم خدمات ئبيامخ تأ يلية مختلفة 32مياك  التأ يا الخاحررة ئعدف ا )

 اسب نوا االعاقة.

 ( مياك  تابعة ل معية رعاوة األطفال 10مياك  تأ يلية تتن  الم تم  المدنم منها جمعية التدخا المنكي ئعدف )

 ت.المعوقي  متوزعة  م بعا المضا ظا

 المرأة المسنة

( تم ان رررراء فائية تعنى ب ررررؤئن المسررررني  تتن  المدروة العامة لليعاوة االجتماعية ئتناشرررري 51/2015)القيار الوزارن  -

 اختصاحاتها م  خالل عدف م  األقسام ئتعنى  ذه الدائية بالمسني  ئم  ضمنهم الميأة المسنة.

 

 المساواة بين الجنسينالمشاركة والمساءلة والمؤسسات المراعية لمنظور 

 
 

المرأة في الحياة العامة وصنع ما اإلجراءات والتدابير التي اتخذتها دولتم في السنوات الخمس األخيرة لتعزيز مشاركة  .19

 القرار؟

 

   √ إصالح الدستور والقوانين واللوائح التي تعزز مشاركة المرأة في السياسة، ال سيما على مستوى صنع القرار، بما

في ذلم إصةةةةةةةالح النظام االنتخابي، واعتماد تدابير خاصةةةةةةةة مؤقتة، مثل الحصةةةةةةة ، والمقاعد المحجوزة، والمقاييس 

 واألهداف

 ازات المتحققةاإلنج

 مجاالت االهتمام الحاسمة:
G. المرأة في السلطة وصنع القرار 
H. اآلليات المؤسسية للنهوض بالمرأة 
I. الحقوق اإلنسانية للمرأة 

L. المرأة في مجال اإلعالم 
M. الطفلة األنثى 
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( مندأ المسرررائاة ايم نصرررت على أن )المواطنون جميعهم 17كيسرررت السرررلقنة  م النظام األسررراسرررم للدئلة  م المافة ) -

سرررواسرررية أمام القانون ئ م متسرررائئن  م الضقوه ئالواجنات العامة ئال تميي  بينهم  م ذلك بسرررنب ال نا أئ األحرررا أئ 

 ك  االجتماعم(. اللون أئ الللة أئ الدو  أئ المذ ب أئ الموط  أئ المي

( حيااة 58/2013)  ور  الصافر بالميسوم السلقانم( م  قانون انتخابات أعراء م لا ال 34كما نصت المافة ) -

 بأن ال ئجوف للتميي   م التيشم بي  النساء ئاليجال لعرووة م لا ال ور .

لعررررووة الم الا النلدوة فئن ( على التيشرررم 2011 /116كما نص قانون االنتخابات الصرررافر بالميسررروم السرررلقانم ) -

 التميي  بي  ال نسي .

  √القيام ببناء القدرات وتنمية المهارات وغيرها من التدابير 

سلقنة م  خالل ئزارة التنمية االجتماعية على بناء قدرات العاملي   م م ال العما االجتماعم م  خالل إعداف  - عملت ال

السرررياسرررم ئالقانونم للميأة  ئ ؤالء المدربات وعمل  على ن ررري الوعم مدربات ئمفقفات  م م ال التمكي  االجتماعم ئ

بي  ا ياف الم تم  اول تمكي  الميأة  م مختلف ال وانب االجتماعية ئالقانونية ئأ مية الم رراركة السررياسررية للميأة ئبناء 

 قدرات جمعيات الميأة العمانية على فعم ئتننم بيامخ التمكي .

بتدروب مدربي  م  المختصررررررري  )أخصرررررررائيون اجتماعيون ئنفسررررررريون   2015ماعية  م عام قامت ئزارة التنمية االجت -

 ئأخصائيو إرشاف ئتوجي ( ليكونوا  يوقا م  المدربي   م م ال اماوة القفا م  االساءة  بالتعائن م  منظمة اليونيسف.

(  ئالفامنة 2015-2011ابعة )م  أجا ضررمان تضقيق نتائخ أ رررا للميأة  م انتخابات م لا ال ررور   م فئرتي ا السرر -

(   قد تم تهي ة ئت هي  مقار جمعيات الميأة العثمانية ضم  إطار القواني  ئاللوائم المعمول ئنصب خيام 2015-2019)

بمقار ال معيات ذات المنانم المسرررررررتأجية  م الوالوات التم بها متيشرررررررضات  ئاالسرررررررتعانة بنعا منانم مياك  الو اء 

 كما تم تو يي المعدات ئاألجه ة  م المقيات.  التم ال ووجد بها جمعيات ذات مسااات كا يةاالجتماعم بالوالوات 

عملت ئزارة التنمية االجتماعية على إعداف ئطناعة فليا تدرونم اول إفارة العملية االنتخابية ئتدروب المتيشرررررررضات  -

  على كيفية إفارة 2015سرررنتمني  10-6( متيشرررضة خالل الفتية م  20لعررررووة الم لا  م فئرت  الفامنة  ئعدف   )

الضمالت االنتخابية  كما تم فعم الميشرررررررضات بالدعاوة االعالمية  م الصرررررررضف المضلية  ئنظمت ئزارة الداخلية ندئات 

   م جمي  مضا ظات السررررررلقنة. ئتهدف  ذه الملتقيات إلى توعية الناخني  بدئر أعررررررراء “ ملتقى ال ررررررور  ”بعنوانا 

 ة الم اركة االنتخابية  ئقامت بنفها كاملة  م التلف وون العمانم.م لا ال ور   ئأ مي

 

  √من خالل برامج التوعية واإلرشاد تشجيع مشاركة األقليات والشابات، بما في ذلم 

 

و ررررارك أ ياف الم تم  م  ال نسرررري   م النيامخ التم تقدمها ال هات المختصررررة بالسررررلقنة  كما تسررررتهدف  ذه النيامخ   -

 ال نسي .ال ناا م  

ئلتع و  التوعية لد    ات الم تم  سواء المواطني  أئ المقيمي  تم ن ي ئترمي  بنوف اتفاقية القراء على جمي  أشكال   -

التميي  ضرررررررد الميأة ئالتقاروي التم قدمتها السرررررررلقنة لل نة القرررررررراء على التميي   م الموق  االلكتيئنم لوزارة التنمية 

 االجتماعية. 
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( القات نقاشية )ال ناا ئاألخاله( بهدف التيكي  على النعد األخالقم  م 3طنية ل ؤئن األسية عدف )نظمت الل نة الو -

جمي  المعامالت الضياتية  ئن ي مفهوم المضا ظة على العافات ئالتقاليد العمانية لما لها م  مدلول ارارن لقيم التسامم 

لد  ال ررناا  إضررا ة إلى تفعيا فئر المؤسررسررات الضكومية  ئالسررالم  ئتأحرريا فئر االسررية العمانية  م تيسرريخ األخاله

ئاأل لية  م المنظومة األخالقية  م الم تم   ئزوافة ئعم ال ررررررناا اول أ م الممارسررررررات األخالقية الضميدة ئاألخاله 

 .المرافة لها ئالتنيعات القانونية لذلك

( ئالتم تتن  م لا الدئلة على 117/2011لقانم )تعما الل نة الوطنية لل رناا ئالتم تم ان راء ا بموجب الميسروم السر -

تنظيم الندئات التوعووة ئالضواروة ئالدئروة لمناق ة قراوا ال ناا م  ال نسي  ئا تماماتهم  ئتنظيم الضمالت التوعووة 

  م الصضف ئئسائا االعالم المختلفة  ئتنظيم لقاءات سنووة على مستو  شناا السلقنة م  ال نسي .

العمانية لضقوه االنسررران بإعداف خقة سرررنووة للتوعية ئالتفقيف  تهدف إلى تع و   قا ة اقوه االنسررران ل مي  تقوم الل نة  -

   ات الم تم  م  المواطني  ئالمقيمي   ئم  أبيز اا

تنظيم املة توعووة سرررررنووة  م الكليات ئال امعات الوطنية  م مختلف أرجاء السرررررلقنة تسرررررتهدف القالنات ع  اقوه  -

 اكا خاو ئاقوه االنسان ب كا عامب الميأة 

  

  لك الهي ات   2017 م عام هد ت موظفم ت تنظمت الل نة املة توعووة  م الهي ات ئالوزارات الضكومية اسرررررررت

تررررمنت الضملة اللقاء م  الموظفي  م  مختلف المسرررتووات ئالدرجات الوظيفية  ئعقد مضاضررريات توعووة متنوعة 

بة التقاروي الموازوة ع  اقوه االنسررررران ئاالليات المضلية ئالدئلية لضماوة ع  االسرررررتعياا الدئرن ال ررررراما  ئكتا

اقوه االنسرررران ب رررركا عام ئاقوه الميأة ب رررركا خاو  باالضررررا ة إلى إقامة المعارا المصرررراانة للفعالية. ئم  

ئالفيئة الوزارات التم تررررررررمنتها الضملة ئزارة الت ارة ئالصرررررررناعة  ئئزارة الخدمة المدنية  ئئزارة ال راعة 

 السمكية. 

  التعائن م  ئسررررررائا االعالم الميئية ئالسررررررمعية ئالمقيئءة  م ن رررررري مقاط  تلف وونية ع  اقوه الميأة مفا اقوه

عامالت المن ل  ئاقوه الفتيات ئايي ا  باالضررا ة إلى الم رراركة  م النيامخ االذاعية  ئتضدود حررفضة شررهيوة  م 

 ئاخنار ع  اقوه االنسان تترمنها اقوه الميأة.   جيودة عمان اليسمية لن ي مقتقفات توعووة

  2018انتاج أ الم توعووة قصيية ع  اقوه الميأة مفا اق العامالت  م السلقنة خالل عام. 

  الم رراركة  م النينامخ الصرريفم السررنون لوزارة التيبية ئالتعليم الذن وسررتهدف طالا ئطالنات المدارس  ايم وتم

قنة  ئتقدوم المضاضرريات ع  اقوه الميأة ئالمسررائاة بي  ال نسرري  ئتوزو  الكتينات تلقية جمي  المدارس  م السررل

 ئاحدارات الل نة. 

   √توفير فرص لإلرشاد والتدريب على القيادة وصنع القرار والخطابة العامة وتأكيد الذات والحمالت السياسية 
 

 ئالمهنية ئالكتابية ئالفنية االفاروة ئمستوواتهم فرجاتهم ب مي  الموظفي  ل مي  التدروب المدنية الخدمة قانون أاكام تكفا -

قا   ئالضي ية تدرونية ئالنيامخ الخقر ئضررررررر  ئوتم العما  لمتقلنات ئ    تية ئتعتني ئالميأة  اليجا تميي  بي  بدئن ال

 .ئظيفت  م اوا ب مي  الموظف  يها وتمت  عما  تية التدروب
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التالم أعداف النيامخ التدرونية التم تم تنفيذ ا ئ قا  لخقر التدروب المعتمدة تني  المؤشيات االاصائية ئ قا  لل دئل 

 ئأعداف االناث الم اركات  م  ذه النيامخ التدرونية

 

 المصدرا ئزارة الخدمة المدنية

 

ئ م  تية التضرررررررريي النتخابات الفتية الفانية للم الا النلدوة عملت ئزارة التنمية االجتماعية بالتعائن م  ميك  الميأة  -

الدئرة التدرونية لنناء قدرات االعالميي  لدعم العيبية للتدروب ئالنضوث "كو ي" ئجمعية الصرررررضفيي  العمانية على تنفيذ 

( م رررررارك 21  شرررررارك  يها عدف )2016نو مني  17-14المتيشرررررضات  م االنتخابات للم الا النلدوة خالل الفتية م  

 ئم اركة م  االعالميي  ئالمختصي  م  الوزارة.

 ذا الدليا على تع و  م ررررررراركة الميأة  م  تم إعداف فليا تدرونم اول إفارة العملية االنتخابية للمتيشرررررررضات ايم وعما -

 الدليا.العملية االنتخابية  بي  أئساط الم تم  ئتدروب المتيشضات للم الا االنتخابية على استخدام  ذا 

بتاروخ  ملتقى ال ررررناا العيبماسررررترررررا ت السررررلقنة  ت امنا م  تيؤس السررررلقنة للم لا األعلى لمنظمة الميأة العيبية -

ق ة عدف م  المضائر المتعلقة بتمكي  ال ناا  م تننم ئتنفيذ بيامخ ئم ارو  م تمعية فاعمة لنناء لمنا 2018فوسمني16

ئالتنمية ال رراملة على المسررتو  االقليمم  إلى جانب مناق ررة عدف م  المضائر التم تهدف إلى تع و  اسررهامات ئم رراركة 

  الميأة العيبية. الساب  لمنظمةعلى  امش المؤتمي  الميأة  ئذلك

  تضت شرعار" التمكي  2018فوسرمني  19ئ18اسرتررا ت السرلقنة أعمال المؤتمي السراب  لمنظمة الميأة العيبية  وومم  -

االقتصررررررررافن للميأة ئتع و  قيم السرررررررالم ئالعردالرة ئالمواطنرة" ئ ردف  المؤتمي إلى تقردوم م موعرة م  أئراه العمرا 

ئاجتماعيا  ئإرسرررراء قيم العدالة االجتماعية ئتدعيم فئر ا  م  فوااقتصررررائالعيئا الميئية إلى بناء تميك  الميأة العيبية 

تضقيق السالم ئالمواطنة  م الم تم  بااَلضا ة إلى تدعيم الت اا الناجضة ئتنافل الخنيات المضلية ئالعيبية ئالعالمية  م 

ل م  الدئل األعراء بمنظمة م ال تمكي  الميأة اقتصافوا  ئاجتماعيا    ايم شاركت  م المؤتمي عدف م  السيدات األئ

لدئل العيبية ئعرررررررروات الم لا التنفيذن  الميأة العيبية  ئحررررررراانات المعالم الوزويات المعنية بققاا الميأة  م ا

 بالمنظمة ئجامعة الدئل العيبية  ئالمهتمي  بقراوا الميأة ئمؤسسات الم تم  المدنم.

 

  √سياسي والتحقيق بشأنه ومالحقة من يقوم به ومعاقبتهماتخاذ تدابير لمنع العنف ضد المرأة في المجال ال 
 

( بتعدوا بعا أاكام الالئضة التنفيذوة لقانون الم الا النلدوة ايم ضرررررم  التعدوا 29/2016إحررررردار القيار الدووانم ) -

 ( أن  وضق لكا ذن مصرلضة م  المتيشرضي  القع 50ال دود لالئضة م ود م  االنصراف للمتيشرضي  ايم نصرت المافة )

 م النتائخ النهائية لالنتخابات بقلب وقدم إلى ل نة الفصررا  م التظلمات ئالقعون االنتخابية المنصرروو عليها  م المافة 

 .( م   ذه الالئضة38)

 النيان
2014 2015 2016 2017 

 ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث

 19817 29494 22567 29611 30152 36628 39047 48740 فاخا السلقنة

 598 160 370 116 756 245 1595 440 خارج السلقنة
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( الصافر م  ئزارة الداخلية ب أن تضدود قواعد ئئسائا ئإجياءات ئرسوم الدعاوة 44/2019احدار القيار الوزارن ) -

عراء م لا ال ور  للفتية التاسعة  ايم لم ومي  القيار بي  ال نسي   م شيئط ئقواعد الدعاوة أ االنتخابية النتخابات

 االنتخابية ئئ ي الضماوة للمتيشضي  م  ال نسي .

 

  √جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالمشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلم في المناصب المشغولة بالتعيين واالنتخاب 

 

ليا النيانات المتعلقة بالم اركة السياسية للميأة ئطناعتها  م ضالوطنم لإلاصاء ئالمعلومات على جم  ئت وعما الميك  -

إحرررردارات سررررنووة ئ م تقاروي معلوماتية تن رررري  م موق  الميك  ئتدشرررر   م االاتفاالت خاحررررة االاتفال بيوم الميأة 

  الميأة العمانية فئر بارز ئمتواحرررررا  م خدمة 2016)الميأة العمانية شرررررياكة ئتنمية     ذه االحرررررداراتمالعمانية ئ

كما أحررردر الميك  .2018  الميأة العمانية ضرررم  سرررلسرررلة االاصررراءات الم تمعية 2017الوط   م مسرررييت  التنمووة 

 (.2014)الميأة ئاليجا  م سلقنة عمان لعام  الوطنم لإلاصاء ئالمعلومات كتاا

ارة الداخلية بيانات متعلقة باالنتخابات )م لا ال ررررور   الم الا النلدوة( عدف المتيشررررضي  م  ال نسرررري   تصرررردر ئز  -

 ئعدف الناخني  ئالناخنات ئعدف المنتخني  م  ال نسي .

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السةةةةنوات الخمس األخيرة لزيادة تمكين المرأة من التعبير والمشةةةةاركة في صةةةةنع  .20

 ((ICTار في وسائل اإلعالم، بما في ذلم من خالل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت القر

  √( تعزيز توفير التعليم والتدريب على الصةةةةةعيدين الرسةةةةةمي والتقني المهنيTVET في وسةةةةةائل اإلعالم وتكنولوجيا )

 المعلومات واالتصاالت، بما في ذلم في مجاالت اإلدارة والقيادة

 

التعليم الم انم لل مي  )ذكورا  ئانا ا ( ئوعما التعليم المدرسررم على تو يي االاتياجات التعليمية األسرراسررية تو ي الضكومة  -

م  المعلومات ئالمعارف ئالمهارات  ئتنمية القيم ئاالت ا ات التم تمك  المتعلم م  االسرررررررتميار  م التعليم ئالتدروب 

 ئ قا  لميولهم ئاستعدافاتهم ئقدراتهم.

التعليم التقنم ئالتعليم ئالتدروب المهنم تتو ي منظومة التعليم ئالتدروب المهنم ئالتعليم التقنم التم تعما على ئ م م ال  -

 اعداف مخيجات مهنية ذات جوفة عالية.

ئعلى مسرررتو  التعليم العالم األكافومم تقدم ال امعات ئالكليات مختلف التخصرررصرررات ئالمؤ الت العلمية ئتسرررا م  ذه  -

تدامة م  خالل العملية التعليمية  ئتوضم االاصائيات تقور أعداف القلنة م  تضقيق أ داف التنمية المس المؤسسات  م

 بالخابورة النضيوة للعلوم المهنية ئالكلية المهنية بالكلياتال نسي  

 نسنة القلنة أعداف القلنة 

 إناث ذكور الم موا إناث ذكور السنة

2013/2014  1665 1468 3133 53%  47%  

2014/2015  1545 1930 3475 44%  56%  



60 
 

 

 بالتعائن م   ي ة تقنية المعلومات اول التيئوخ االلكتيئنم.إقامة ئرش تدرونية لعدف م  النساء المنت ات ئذلك  -

التعائن م  المؤسرررررسرررررات الصرررررليية ئالمتوسرررررقة )روافة( القامة ئرش تدرونية ت رررررما عدة مواضررررري  أبيز ا التيئوخ  -

 االلكتيئنم ئإقامة فراسات ال دئ .

العما جارن اول تنظيم حرررفضة الكتيئنية بموق  ئزارة التنمية االجتماعية تختص بالتيئوخ االلكتيئنم للميأة ئاألسررري  -

 المنت ة.

  √ اتخاذ تدابير لتعزيز الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ولتوفيرها بتكلفة ميسورة والتمكين من استخدامها

 ومراكز التكنولوجيا المجتمعية( المجانية-االنترنت  –ل، مراكز خدمة الواي فاي للنساء والفتيات )على سبيل المثا
 

ا أساسيًّا م  المنافرة الوطنية للتوعية ئالتدروب  ئوهدف  ذا  - وثعَدُّ بينامخ تدروب الم تم   م م ال تقنية المعلومات  ج ء 

قدراتهم ئمهاراتهم  م التعاما م  التقنية اليقمية  الم ررريئا إلى تفعيا التعلم المسرررتمي لد  كا ة   ات الم تم   ئتقووي 

تدرونية التم تقدمها )مياك  الم تم  المعي ية( للم تم   ئالتفاعا م  الخدمات االلكتيئنية  ئذلك م  خالل النيامخ ال

مان الي ا كا ة  ئللميأة خاحرررررررة. كما أن )مياك  الم تم  المعي ية( أاد أ م المضائر التم أئلتْها منافرةث عث قمية ا تمام 

سعة  م م ال تقنية المعلومات  إضا ة إلى  ا  ئذلك م  أجا إتااة الفيحة أمام أ ياف الم تم  للوحول إلى آ اه ئا كنيي 

 أن  ذه المياك  تعما على رفم الف وة اليقمية بي  أ ياف الم تم .

عَْت  ي ة تقنية المعلومات إلى إن رراء مياك   ئتأكيد ا للدئر الذن تقوم ب  الميأة  م النناء الضرررارن ئالتنمية المسررتدامة - سررَ

الم تم  المعي ية للميأة  م مختلف مضا ظات السلقنة بهدف تو يي المعي ة اليقمية ئ يو التدروب ئالتأ يا للميأة  م 

 (.2015-2009( م  اليجال منذ عام )19 489( م  النساء مقابا )36 196م ال تقنية المعلومات استفاف منها عدف )

اسرررررررتكماال لما وقوم ب  الميك  الوطنم للسرررررررالمة المعلوماتية بهي ة تقنية المعلومات  م تمكي  الميأة  م م ال التنمية ئ -

األسرررريوة االو ابية ئاماوة القفا م  مخاطي االنتينت  تم تصررررميم بينامخ السررررالمة المعلوماتية للميأة ئاألسررررية بهدف 

األساسية  م م ال األم  السينيانم بما وتماشى م  متقلنات العصي اليقمم   تأ يا الميأة العثمانية  ئإكسابها المهارات

 ئبما وفيد األسية ئالم تم .

سية م   - كما أطلقت  ي ة تقنية المعلومات المنافرة الوطنية للضاسوا ال خصم ئالتم ترمنت منم جهاز ااسوا لكا أ

ة  ئمنم  ذه األجه ة أورررا  ب رركا م انم لقلنة التعليم أسرري الرررمان االجتماعم التم لدوها طالب أئ أكفي مقيد بالمدرسرر

العالم م  أبناء  ذه األسررري. إضرررا ة إلى تضما ج ء م  تكلفة جهاز الضاسررروا ال رررخصرررم لقلنة التعليم العالم  م السرررنة 

2015/2016  1532 2405 3937 39%  61%  

2016/2017  2246 2049 4295 52%  48%  

2017/2018  2345 2153 4498 52%  48%  

2018/2019  2708 2380 5088 53%  47%  

%49 24426 12385 12041 الم موا  51%  
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فة عدف الدراسية األئلى بالسلقنة ئالمعلمي  م  خيو م م يئا تدروب موظفم الخدمة المدنية  ئ د ت المنافرة إلى زوا

مسرررررررتخدمم الضاسررررررروا ئتمكي  الدخول لل رررررررنكة العنكنوتية )االنتينت( الن از الخدمات االلكتيئنية؛ ئقد تم خالل  ذه 

 موفم لإلنتينت. 85,000جهاز ااسب آلم ئأكفي م   334120المنافرة )اتى توقفها( توزو  

ئال نكات  ئالتخ و   ئالتقنيقات ئتضتر   م يئا السضابة الضكومية ئالتم تو ي بنية أساسية م تيكة ت ما الخوافم  -

مؤسسة اكومية  م ال انب اآلخي تسا م المنصة الميك وة للتكاما  م تنافل النيانات  (27) ـرررررررم يئعا ل 55اتى اليوم 

 مليون معاملة. 39بي  منا ذ تقدوم الخدمات الضكومية االلكتيئنية  ئتم خاللها تنفيذ ما و ود ع  

  √ العمل في مجال اإلعالم وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لتحسين السياسات الداخلية وممارسات التعاون مع أرباب

 التوظيف على أساس طوعي

ئالذن  2013بدعم ئإطاله عدف م  المنافرات ئمنهاا ميك  سرررررراس ليوافة األعمال  م عام  تقنية المعلومات قامت  ي ة -

شيكة ئسا م  58ققاا تقنية المعلومات ئقد ااتر  الميك  منذ تأسيس  وعنى بااتران المؤسسات العمانية الناش ة  م 

 .ئظيفة للعمانيي  350 م تو يي 

ليكون ميك ا إقليميا وو ي الننى األسرراسررية لتقووي م ررارو   2014كما فشررنت الهي ة ميك  سرراس لمضاكاة الواق   م عام  -

االقليمم  إضا ة إلى فئره  م تأ يا ال ناا العمانم  م الواق  اال تياضم ئمضتووات الوسائر المتعدفة للسوه المضلم ئ

 10 يحرررررررة تدرونية ئتنفيذ  758م ال روافة األعمال م  خالل النيامخ التدرونية التم وقدمها. ئم  إن ازات ا تو يي 

 .م ارو  متخصصة  م الواق  اال تياضم

  √ أخرى 

 (5/2015المعلومات بموجب الميسوم السلقانم )التصدوق على االتفاقية العيبية لمكا ضة جيائم تقنية  -

 (.6/2015التصدوق على االتفاقية العيبية لمكا ضة ال يومة المنظمة عني الضدئف الوطنية بموجب الميسوم السلقانم ) -

هل تتعقب نسةةةةةبة الميزانية الوطنية المسةةةةةتثمرة في تعزيز المسةةةةةاواة بين الجنسةةةةةين وتمكين المرأة )الميزانية مراعية  .21

 ور المساواة بين الجنسين(؟لمنظ

 

لية الوطنية آلال توجد موازنات خاحة للميأة ئلك  تخصص موازنات لققاا الميأة  م ئزارة التنمية االجتماعية كونها ا -

  المعنية ب ؤئن الميأة.

 

 نعم/ال 

 بين الجنسين وتمكين المرأة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم، فما النسبة التقريبية للميزانية الوطنية المستثمرة في تعزيز المساواة

 

( التي يتم اسةةتثمارها في تعزيز المسةةاواة بين ODAكدولة مانحة، هل تتابع دولتم نسةةبة المسةةاعدة اإلنمائية الرسةةمية ).22

 الجنسين وتمكين المرأة )الميزانية المراعية لمنظور المساواة بين الجنسين(؟ 

 نعم/ال 

 ال ونقنق  
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ية إذا كانت االجابة بنعم   نة الضال وثيجى تقدوم م ود م  المعلومات ع  المنه ية ئنقاه التتن  ئاالت ا ات السرررررررابقة ئالنسررررررر

 لالستفمارات.

 هل لدى دولتم استراتيجية أو خطة عمل وطنية سارية لتحقيق المساواة بين الجنسين؟ .23

 √نعم/    ال   

وجد العدود م  االسرررتياتي يات التم تياعم ال توجد خقة عما ئطنية مخصرررصرررة لتضقيق المسرررائاة بي  ال نسررري  ئلك  ت -

 الميأة ضم  مضائر ا األساسية منهاتضقيق المسائاة بي  ال نسي  ئالتم افم ت ا

(  ايرم رك  مضور االنسرررررررران ئالم تم   م  رذه اليؤورة على تع و  الي راه االجتمراعم  2040-2020رؤورة عمران ) -

تررررررررم   ذا المضور تنمية فئر الميأة ئتمكينها  م  خالل تو يي ئتقووي القدرات ئالكفاءات الوطنية. ئ م  ذا االطار 

 الني ة المالئمة  م الم االت االقتصافوة  ئاالجتماعية  ئم اركتها  م مواق  حن  القيار.

( ئتخدم  ذه االستياتي ية توج  السلقنة ب كا 2025- 2016استياتي ية العما االجتماعم لوزارة التنمية االجتماعية ) -

ئالوزارة ب رركا خاو  لتضقيق أقصررى فرجات التمكي  ئاالنصرراف ئاالندماج االجتماعم  ئتواحررا االسررتياتي ية عام  

تنفيذ رؤوة جاللت  ب رررررررأن تنمية فئر الميأة ئتمكينها  م الم تم  العثمانم  ئذلك م  خالل تو يي الني ة المالئمة لتأكيد 

ئالم تم   ئكذلك م ررراركتها  م فئائي حرررن  القيار المختلفة  الدئر االقتصرررافن للميأة  ئفئر ا المضورن  م األسرررية 

ئتررررررر  األسررررررية  م قلب العما االجتماعم باعتنار ا عماف الم تم  العثمانم بقيم  ئتيا   ئتقاليده العيوقة  ئتيك  على 

 .تنميتها ئتمكينها

م الصررضم  م السررلقنة اتى قامت ئزارة الصررضة بم رراركة عدف م  ال هات ذات الصررلة بوضرر  خقة طوولة المد  للنظا -

  ئتم إعداف فراسررررة اسررررتياتي ية خاحررررة بصررررضة الميأة ئالقفا  ترررررمنت النيامخ ئالمؤشرررريات ئالتضدوات 2050عام 

الضالية  ئبناء  عليها تم إعداف اسررررتياتي ية خاحررررة بصررررضة الميأة على مد  فئرة اياتها  ترررررمنت  ال ة أ داف  ئ ما 

لوالفة التم ومك  تفافوها  ئتضسرررري  جوفة الخدمات الصررررضية  ئإو اف بي ة مع زة القررررراء على ئ يات األمهات ئادوفم ا

 لصضة النساء ئاألطفال  ئتم إعداف مسوفة لقانون الصضة العامة ووجد ب   صا ع  حضة األم ئالقفا.

ئاأل داف أة  م الهدف الخاما بتمكي  المي خاحرررة ما وتعلق 2030راعت  ذه االسرررتياتي يات خقة التنمية المسرررتدامة  -

  يتنقة بالميأة.الم

ية  إذا كةانةت اإلجةابةة بنعم، يُرجى ذكر اسةةةةةةةم الخطةة والفترة التي تغطيهةا، وأولويةاتهةا، والتمويةل والمواءمةة مع خطةة التنم

 من أهداف التنمية المستدامة. 5ف ، بما في ذلم األهداف الواردة في الهد2030المستدامة لعام 

 حساب تكلفة خطة العمل الوطنية وتخصي  موارد كافية إلنجازها في الميزانية الحالية؟إذا كانت اإلجابة بنعم، هل تم 

 

 اعتمدت موازنات مالية لتنفيذ األن قة ئالنيامخ التم تقيقت لها  ذه الخقر . -

   

أو هل لدى دولتم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ توصيات لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة )إذا كانت دولة طرف(،  .24

توصيات المراجعة الدورية الشاملة أو اليات حقوق اإلنسان األخرى التابعة لألمم المتحدة التي تعالج عدم المساواة بين 

 الجنسين/التمييز ضد المرأة؟
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 نعم/    ال√   

 إذا كانت اإلجابة بنعم، يُرجى تقديم بعا أبرز النقاط لخطط العمل والجدول الزمني للتنفيذ.

 

 2017نو مني  3قدمت السررلقنة تقيوي ا الدئرن الفانم ئالفالم اتفاقية القررراء على جمي  أشرركا التميي  ضررد الميأة  م  -

بو د ر ي  المسررررررتو   ئ يما وتعلق بالمالاظات الختامية  قد ئضررررررعت السررررررلقنة م  خالل الل نة الوطنية للمتابعة تنفيذ 

نفيذ المالاظات م  خالل التنسرررريق م  ال هات المختصررررة بتفعيا  ذه االتفاقية على ئضرررر  بينامخ ئخقة عما لمتابعة ت

 التوحيات 

)ا( التم 40)أ( ئ 24)أ( ئ16)أ( ئ10  الخقوات المتخذة  م تنفيذ التوحيات الوارفة  م الفقيات جار استكمال اليف ع -

 وتقلب اليف عليها  م ارون عامي  م  مناق ة التقيوي

المعنية بالميأة الوارفة  م اتفاقيات اقوه االنسرررران كاتفاقية األشررررخاو ذئن االعاقة   وتم اليف على المالاظات الختامية -

 اتفاقية اقوه القفا(  بالتنسيق م  ال هات المختصة.

سيق ئالت ائر م  مختلف  - سان  بإعداف التقيوي بعد التن سلقنة عند اعداف االستعياا الدئرن ال اما لضقوه االن تعما ال

االنسرررران  ئبعد مناق ررررة االسررررتعياا وتم العما على توجي   ذه التوحرررريات لل هات كال اسرررب  ال هات المعنية بضقوه

 اختصاح .

 

 هل توجد مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان في دولتم؟ .25

 نعم     /ال√   

 الجنس/النوع؟إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل لها والية محددة للتركيز على المساواة بين الجنسين أو التمييز على أساس 
 

سان فئرا  مهما على المستو  المضلم ئالدئلم  م متابعة القراوا المتعلقة بالميأة  ايم  - تلعب الل نة العمانية لضقوه االن

تتعلق بالميأة  م كا ة الضقوه االنسرررانية. ئقد رحررردت الل نة  2018بالاات خالل عام  10قامت الل نة باسرررتقنال عدف 

ااالت تتعلق بضقوه الميأة  م كا ة م االت اقوه االنسررررران. ئقد تم اا  ذه القرررررراوا بالتعائن م  ال هات المعنية  (4)

 كال اسب اختصاحاتها. 

تقوم الل نة بإعداف الدراسررررات ئاالسررررتقالعات القانونية المتعلقة بالقواني  المضلية المتعلقة بضقوه االنسرررران ب رررركا عام   -

و ايم أعدت الل نة فراسة قانونية بعنوان "الميأة العمانية  م كفالة زئجها األجننم ئأبنائها".  ئاقوه الميأة ب كا خا

ئأئحررررت الدراسررررة بررررريئرة أن وترررررم  قانون إقامة األجانب ئالئضت  التنفيذوة كفالة الميأة العمانية ل ئجها األجننم 

 جا الذن كفا ل  القانون الضق  م كفالة زئجت  األجننية.ئأبنائها لخلق االستقيار العائلم  ئتقنيق مندأ المسائاة م  الي

تقوم الل نة بإعداف تقاروي ئطنية ع  االة اقوه االنسرران ب رركا عام  ئاقوه الميأة ب رركا خاو. ايم اشررتيكت الل نة  -

ي  ضررد الميأة  م إعداف التقيوي الوطنم الذن تقدم  اكومة السررلقنة لل نة الدئلية التفاقية القررراء على كا ة أشرركال التمي

 ضم  عرووتها  م الل نة الوطنية لمتابعة تنفيذ أاكام اتفاقية القراء على كا ة أشكال التميي  ضد الميأة. 

قامت الل نة العمانية لضقوه االنسرران بإعداف اسررتقالا ع  االاصررائيات الوطنية المتعلقة بالميأة ن رريه الميك  الوطنم   -

 عدة توحيات تم إاالتها لل هات المعنية. لإلاصاء ئالمعلومات  ئخيجت الل نة ب
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شرررراركت الل نة  م إعداف مسرررروفة اسررررتياتي ية الميأة بالتعائن م  ئزارة التنمية االجتماعية ضررررم  عرررررووات ال هات  -

 المعنية األخي . 

الضكومية )األمم  يما وتعلق بالن اطات على المستو  الدئلم  تقوم الل نة بمتابعة التقاروي التم تن ي ا المنظمات الدئلية  -

التضقق م  القرررررراوا التم منظمة العفو الدئلية(. ئ  ا ئاتشتالمتضدة  الخارجية األميوكية(  ئايي الضكومية ) يوم  راو

 تترمنها تلك التقاروي  ئمعي ة الضقائق ئاليف على تلك المنظمات. 

الميك ن لمقابلة الن والت ئالوقوف على تنظيم زوارات فئروة الى المسررررررت ررررررفيات ئمياك  التوقيف المؤقتة ئالسرررررر    -

 الخدمات التم وقدمها الس   له   باالضا ة إلى عقد المضاضيات للن والت ع  اقوه االنسان ئاقوه الميأة.

 التعائن م  الميك  الوطنم لإلاصاء ئالمعلومات  يما وتعلق بالمؤشيات المتعلقة بضقوه االنسان.  -

التفاقية القرررراء على كا ة أشررركال التميي  ضرررد الميأة  ئتررررم  التقيوي  2016عام   م بتقدوم تقيوي الظاقدمت الل نة  -

بعررررا م  التوحررريات التم م  شرررأنها تضسررري  بعا م  القواني  التم تتعلق بالميأة منها " منم الميأة تسرررهيالت طوولة 

 . "المد  ألبنائها م  األجننم

شكال  2015كومة خالل عام قامت الل نة بمياجعة التقيوي الوطنم الذن قدمت  الض -  يما وتعلق باتفاقية القراء على كا ة أ

  .التميي  ضد الميأة  ئقدمت بعرا م  التوحيات على التقيوي للضكومة

التميي  ضررررد قامت الل نة بمياجعة المالاظات الختامية الصررررافرة م  الل نة الدئلية التفاقية القررررراء على كا ة أشرررركال  -

 .ا قامت بوض  المقتياات المناسنة ئإاالتها إلى ال هة المعنية لتضقيق تلك التوحيات  كم2016الميأة خالل عام 

  ئمتابعة تنفيذ ا م  قنا ال هات 2018قامت الل نة بدراسة توحيات االستعياا الدئرن ال اما ئتصنيفها خالل عام  -

( لم لا اقوه االنسرررران  م شررررهي 31المعنية  م السررررلقنة ايم قدمت السررررلقنة تقيوي ا الوطنم الفانم خالل الدئرة )

 10توحررية  ئنالت  31توحررية تتعلق بضقوه الميأة  ايم قنلت السررلقنة  52. ئقد ترررمنت التوحرريات 2015مارس 

 .توحية 11قنوال  ج ئيا   ئتم ر ا 

لمم نظمت الل نة ئرشرررررة عما ع  " كتابة التقاروي المتعلقة باالسرررررتعياا الدئرن ال ررررراما" بالتعائن م  التضالف العا -

للمؤسررررسررررات الوطنية لضقوه االنسرررران ئالمفوضررررية السررررامية لضقوه االنسرررران ئالتم اسررررتهد ت العاملي   م م ال اقوه 

 .االنسان  ئالمؤسسات الضكومية المعنية  ئالم تم  المدنم

 

 التوعيـــة ئالتفقيف  يما وتعـــلق بضقوه الــــميأةا

المتعلقة بضقوه الميأة ايم إنها بصدف إعداف بضم ئطنم وتم تقنيق   م جمي  تقوم الل نة بإعداف النضوث ئاالستقالعات  -

بعنوان" ئعم الميأة باآلليات الوطنية المتنعة م  الدئلة لضماوته  م   2018/2019مضا ظات السرررررررلقنة خالل عام 

ة التم تتنعها الدئلة االسرررراءة  م سررررلقنة عمان"  ايم تكم  أ مية  ذه الدراسررررة م  خالل اآلليات القانونية ئالمؤسررررسرررري

 لضماوة الميأة م  االساءة  ئمد  انت ار الوعم بي  أ ياف الم تم  العمانم ئخاحة عند النساء  م  ذا الم ال.

  2016تقوم الل نة بتنظيم ئرش عما سرررنووة بالتعائن م  منظمات الم تم  المدنم مفا جمعية الصرررضفيي  خالل عامم  -

لية لضماوة اقوه الميأة" ترمنت المضاضية اقوه الميأة ضم  اآلليات الدئلية  بمضاضية ع  " االليات الدئ 2017ئ

 ئموقف السلقنة م  تلك االليات  ئتوحيات االستعياا الدئرن ال اما. 
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تقوم الل نة بتنظيم ئرش عما سرررنووة بالتعائن م  منظمات الم تم  المدنم مفا جمعية الميأة العمانية بمضاضرررية ع  "  -

" اقوه الميأة  م ظا اتفاقية القراء على كا ة أشكال التميي  ضد الميأة"  ئترمنت المضاضية  يأة" اماوة اقوه الم

 اقوه الميأة ضم  اآلوات المضلية ئالدئلية  ئالقيه التم تمك  الميأة م  استخدام تلك االليات للمقالنة بضقوقها. 

للميأة ئبينامخ التمكي  االقتصررافن الذن تنظم  ئزارة  الم رراركة  م بيامخ تمكي  الميأة مفا بينامخ التمكي  السررياسررم -

 التنمية االجتماعية. 

 الم اركة  م المؤتميات التم تنظمها كا ة ال هات  يما وتعلق بضقوه الميأة.  -

الم رررراركة  م المخيم الك ررررفم السررررنون الذن تنظم  المدويوة العامة للك ررررا ة لقالا ئطالنات المدارس  ايم تترررررم   -

 د ئرش عما تتعلق بالميأة  ئتمكي  الميأة ئالمسائاة بي  ال نسي . الم اركة عق

الم رراركة  م المؤتميات القنية تسررتهدف العاملي   م ئزارة الصررضة م  األطناء  ئالمميضرري  /ات ئايي م  يما وتعلق  -

 . 2017بضقوه الميأة مفا المؤتمي القنم الذن عقد  م مست فى المسية خالل عام 

ووة تسررررتهدف أحررررضاا القيار  م م لا الدئلة ئال ررررور  باالضررررا ة الى العاملي   م القررررراء  تنظيم ئرش عما سررررن -

 ئالقراة  يما وتعلق بضقوه الميأة ئتمكينها سياسيا.

الم راركة  م المعيا السرنون للكتاا م  خالل عيا المقاط  التوعووة لل نة  ئتنظيم مسرابقات  ئالم راركة  م عقد  -

 المخصصة لذلك. مضاضيات مصاانة  م القاعة 

التعائن م  المنظمات الدئلية مفا المفوضررررية السررررامية لضقوه االنسرررران  ئالتضالف العالمم للمؤسررررسررررات الوطنية لضقوه  -

سيا ئالمضيد الهافئ للمؤسسات الوطنية لضقوه  سان  ئمنتد  أ سان  ئال نكة العيبية للمؤسسات الوطنية لضقوه االن االن

تسرررتهدف مختلف   ات الم تم  م  جمي  ال هات الضكومية ئالم تم  المدنم  يما  االنسررران  م تنظيم ئرش عما سرررنووة

 وتعلق بنناء القدرات ئتمكي  الميأة. 

االاتفال باليوم العالمم لضقوه االنسان سنووا ايم وختلف موضوا االاتفال كا سنة ئو ما عقد ئرش عما  ئجلسات  -

ة  ئتصرررميم مقاط  أ الم قصررريية  ئقصرررص ئاقعية ع  اقوه اواروة ع  اقوه االنسررران تررررمنت اادا ا اقوه الميأ

 االنسان ئالميأة  م السلقنة. 

ئجوف اسرررراا تفاعلم لل نة العمانية لضقوه االنسرررران  م ئسررررائا التواحررررا االجتماعم مفا االنسررررتقيام للتوعية بضقوه  -

 االنسان ئاقوه الميأة. 

 النالاات المتعلقة بالمسائاة بي  ال نسي ا  -

بالاات تتعلق بالمسرائاة بي  ال نسري   يما وتعلق بموضروا منم الميأة العمانية جنسريتها ألطفالها م  زئجها  تلقت الل نة -

األجننم أسوة باليجا العمانم المت ئج م  اجننية. ايم قامت الل نة بمخاطنة ال هات المعنية للنظي ئفراسة الموضوا  

 ون الذن وي   الى حااب ال اللة.  ئقدمت الل نة توحياتها بهذا ال أن  م تقيوي ا السن
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 المجتمعات المسالمة التي ال يُهّمش فيها أحد 

 

 

 

عليه، وتشةةةةةةةجيع المجتمعات ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السةةةةةةةنوات الخمس األخيرة إلقامة السةةةةةةةالم والحفاظ  .26

 المسالمة التي ال يُهّمش فيها أحد من أجل التنمية المستدامة وتنفيذ جدول أعمال المرأة والسالم واألمن؟

دمج االلتزامات الخاصةةة بالمرأة والسةةالم واألمن في أطر السةةياسةةات والتخطيط والرصةةد الرئيسةةية على المسةةتوى الوطني √ 

 وفيما بين الوزارات

 المتخذة التدابير

م  أن العما ئالنناء ئتضقيق التماسك ئالوادة الوطنية  ئإرساء األم  ئاالستقيار ئا د القاقات الوطنية و كا  انقالقا -

األسرررراس الصررررلب ئالررررريئرن لتضقيق األ داف الوطنية  م مختلف الم االت   قد اا ظت السررررلقنة على اسررررتقيار ا 

سلقنة  م الميك  األئل عيبيا   م مؤشي انعدام  ئتنّوأت المياتب المتقدمة  م مؤشيات األمان العالمية  ايم حنفت ال

الذن أحرررردره معهد االقتصرررراف ئالسررررالم  2018الصررررياا الداخلم ئالخارجم الفيعم  م مؤشرررري السررررالم العالمم لعام 

م  ئالسررلم بأسررتياليا  ئاصررلت على الميك  الخاما عيبيا  م مؤشرري السررالم العالمم  ئ م الميك  عيبيا  م مؤشرري األ

   ئحنفت ضم  قائمة الدئل التم تتمت  بدرجة عالية م  السلم.2018الم تمعم لعام 

 م العما  ئايحا م  السلقنة على اشياك الميأة  م عمليات الضفاظ على األم  ئبناء السالم ئإفراكا أل مية م اركتها -

التعاما م  مختلف العوائق ئالصرررررعوبات التم اسرررررتقاعت أن تفنت كفاءتها العالية ئجدارتها الفائقة  م ايم  ال ررررريطم

تم تعيي  أئل اميأة عمانية ئمناحرررررررب قيافوة مضققة ن ااات متتالية      قد اتخذت العدود م  االجياءات لتوليهائاجهتها

 ئم  أبيز الم االت التم تعما بها الميأة  م ال يطةا  ت لا منصب ضابر ميك 

ال م  خالل تنفيذ النيامخ التدرونية التأسيسية لفصائا ال يطة النسائية   ئكذلك سا مت الميأة ب كا  عالم ال التدرونم  -

للميشضات ئالدارسات ال امعيات الملتضقات بكلية ال يطة  م أكافومية السلقان قابوس لعلوم ال يطة  ئوترم  ال انب 

لضة(  كما تقوم باالشياف على الفصائا التدرونم اللياقة الندنية ئالتدروب العسكين )الضيكات العسكيوة ئاليماوة ئاألس

ئالدئرات النسرررائية التم تلتضق بأكافومية السرررلقان قابوس لعلوم ال ررريطة ئأحرررنم لد  الميأة القدرة على إعداف ئتدروب 

ئقيافة القوابيي العسرركيوة  سررواء  م المناسررنات ئاال تتااات للمن رر ت ال رريطية ئميا ق الخدمات باالضررا ة إلى بعا 

 لتخصصية.النيامخ ا

م ال األم  العاما تتواجد ال ررررررريطة النسرررررررائية  م جمي  قيافات ئمياك  ال ررررررريطة ئمياك  تقدوم الخدمات  م مختلف  -

مضا ظات ئئالوات السرررررلقنة  ئم  المهام التم تقوم بها افظ األم  ئالنظام  م المناسرررررنات العامة ئالمهيجانات  ئالقيام 

 نقا ئاياسة الن والت إلى جانب ن ي التوعية األمنية  م الم تم .أورا  بالم اركة  م المدا مات ئالرنر  ئ

 مجاالت االهتمام الحاسمة: 
E. المرأة والنزاع المسلح 
I. الحقوق اإلنسانية للمرأة 

K. الطفلة األنثى 
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م ال التضين ئالتضقيق ال نائما سرررا مت الميأة بدئر كنيي م  خالل قيامها بأعمال التضين ئالتضقيق ال نائم  م بعا  -

اما م  األاداث القررررراوا ئمياقنة األشررررخاو الم ررررتن  بهم ئجم  المعلومات عنهم ئاالنتقال إلى مسررررارح ال يومة ئالتع

 ئاست واا النساء  م القراوا ال يمية التم تكون م  أطيا ها نساء. 

م ال العما الميئرنا أ نتت الميأة جدارتها  م  ذا الم ال م  خالل م ررررررراركتها النارزة  م أعمال الدئروات ئتنظيم  -

ة ئم اركتها  م جانب التوعووة لكا ة ايكة السيي باالضا ة إلى الخدمات الميئروة المقدمة لل مهور ئالهندسة الميئرو

 شيائم الم تم .

م ال المهام الخاحةا تسا م الميأة  م اماوة كنار ال خصيات ئالعمليات الخاحة م  خالل تأمي  ئاماوة ال خصيات  -

ليات النسررائية الهامة على المسررتو  المضلم  ئميا قة ال ررخصرريات الهامة ال ائية إلى السررلقنة  كما ت ررارك  م ئادة العم

 الخاحة للتعاما م  المواقف الصعنة التم وتواجد بها العنصي النسائم.

الم ال التقنما سررررا م العنصرررري ال رررريطم النسررررائم  م فعم المنظومة التقنية ئالفنية م  خالل المسررررا مة  م العدود م   -

االلكتيئنية بأادث التصراميم  الم االت الفنية كم ال النيم ة ئال رنكات ئايي ا ئلها مسرا مة  اعلة  م تقووي المواق  

 إضا ة إلى م ال الدعم الفنم لألجه ة ئم ئفات الخدمة ئالنيامخ.

 √دعم التحليل الشامل والمراعي العتبارات المساواة بين الجنسين واليات اإلنذار المبكر والوقاية 

 

ارة ااالت القوارئ حرررررررافقت لتع و  قدرات ئجهوف فئل م لا التعائن لدئل الخليخ العيبية ئتنسررررررريقها  م م ال إف  -

السررلقنة على النظام األسرراسررم لميك  م لا التعائن لدئل الخليخ العيبية الفارة ااالت القوارئ بالميسرروم السررلقانم 

(     ئم  أبيز مهام الميك  المسرررررررا مة  م تضدود ئتقييم المخاطي القنيعية ئايي القنيعية بدئل الم لا 2013/  56)

ئالعملية للضد م  تلك المخاطي  ئتلقم النالاات العاجلة ع  ااالت القوارئ ئالتنني  ئاالنذار  ئاقتياح الضلول العلمية

بوقوعها ئ ق المعلومات المتوا ية   ئضررررر  السرررررياسرررررات ئإجياءات لتيسررررري األعمال االاا ية بي  فئل الم لا بقيوقة 

القوارئ على المسرررتو  الوطنم بدئل ئاضرررضة ئمنسرررقة   ئاعداف افلة اسرررتيشرررافو  لكيفية ئضررر  الخقر إفارة ااالت 

الم لا  ئافلة ارشررررافوة الجياءات المواجهة ئالتصرررردن لها   المسررررا مة  م ئضرررر  خقر ئبيامخ ئم رررريئعات إفارة 

 ااالت القوارئ ئتقدوم الدعم الفنم  تنسيق جهوف الدعم ئاالسناف الن ين ئاآللم بي  فئل الم لا.

كوافر العمانية لتواكب التقور السيو   م األجه ة ئالنظم المستخدمة  م عملية أئلت السلقنة ا تمامها بتقووي ئتأ يا ال -

التننؤات بضالة الققا. ئوعد موظفم األرحاف ال ووة ذئن مؤ الت علمية عالية ايم تم اال تمام بتنمية الموارف الن يوة 

كا الم االت ئذئ خنية   فم م ال منذ إن ررررررراء األرحررررررراف ال ووة مما نتخ عن  كوافر عمانية ومك  االعتماف عليها  م 

 م شررتى الم االت ئكفاءات ااحررلة على مؤ الت علمية عالية مفا  %100األرحرراف ال ووة ووجد طاقم عمانم بنسررنة 

الدكتوراه ئالماجسرتيي ئالنكالورووس  م علوم األرحراف ال ووة المختلفة تنفيذا لتوجيهات موالنا اررية حرااب ال اللة 

 .ال تمام بالموارف الن يوة ئاالعتماف على الكوافر الوطنية  م كا الم االتالسلقان المعظم  م ا

 √أخرى 

ارتك ت السررررلقنة  م سررررياسرررراتها ئمواقفها على إفراك عميق لخنيتها التاروخية ئعلى اومانها بأ مية ئضرررريئرة تو يي  -

أ رررررررا منا  ممك  لتضقيق التنمية ئبناء الوط   ئاسررررررتقاعت أن تننم جسررررررورا  م  الفقة ئالمصررررررداقية الميتك ة على 
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ئانتهاج سررررياسررررة ئاضررررضة المعالم تقوم على أسرررراس الصرررريااة ئالوضرررروح  م التعاما م  مختلف المواقف ئالتقورات 

التعائن م  ال مي  ئ ق منافئ  ابتة تتمفا  م االاتيام المتنافل ئت ررر ي  للة الضوار ئننذ العنف  م معال ة األمور.  فم 

مضيقها الخلي م  اضررررقلعت السررررلقنة بدئر إو ابم ن ررررر  م تفعيا ئتقووي التعائن ئالتكاما بي  فئل م لا التعائن 

دئل الخليخ العيبية  ئتضقيق التنمية ئاألم  ئاالسرررتقيار  م المنققة  ئسرررعت جا دة ألن وت ائا ذلك م  تقلعات فئل ل

ئشعوا الم لا  ئما تفيض  مصالضها الم تيكة ئالمتنافلة  ئبما وضقق ب كا عملم المواطنة الخلي ية  ئتهي ة الم ال 

ال وار كال مهوروة اليمينة ال رررررررقيقة  ئال مهوروة االسرررررررالمية  لم ود م  التعائن ئالتنسررررررريق بي  فئل الم لا ئفئل

 االويانية  بما وع ز االستقيار ئالقمأنينة ئاالزف ار م  تلك الدئل ئشعوبها.

ئتدعم السررررلقنة كا ال هوف المنذئلة لت نب المنققة المخاطي التم قد تهدف أمنها ئاسررررتقيار ا ئان ازاتها التنمووة  ئذلك  -

 لة الضوار ئالتفا م  ئتيئوخ الضلول السلمية  ئمعال ة الم كالت ئالخال ات بللة العقا ئالضكمة.م  خالل تلليب ل

ئعلى الصرعيد العيبم تضظى سرياسرات السرلقنة  ئمواقفها بتقدوي ئاسر   نظيا  السرهامها االو ابم المتواحرا  م مختلف  -

الدئل ال رررررقيقة  ئبما وخدم األ داف ئالمصرررررالم القرررررراوا العيبية  ئلمصرررررداقية مواقفها  م تقووي عالقاتها م  مختلف 

الم ررتيكة ئالمتنافلة مها  ئونقلق ذلك م  إومان السررلقنة بأ مية تع و  العما العيبم الم ررتيك  ئتوسرري  نقاه التعائن 

 بي  األشقاء  ئاستفمار االمكانات المتااة لتضقيق اياة أ را لل عوا العيبية كا ة.

 م األن ررررقة مختلف الهي ات ئالمنظمات االقليمية ئالدئلية فعما  ل هوف السررررالم   كما ايحررررت السررررلقنة على االسررررهام -

 ئتيسيخا  الاتيام اقوه االنسان ئم اركة  م جهوف مكا ضة االر اا.

 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السةةنوات الخمس األخيرة لزيادة قيادة المرأة وتمثيلها ومشةةاركتها في منع نشةةوب  .27

حلها وإقامة السالم والعمل اإلنساني واالستجابة لألزمات، على مستويات صنع القرار في حاالت الصراعات الصراعات و

 أو التي تشهد أزمات؟المناطق الهشة المسلحة وغيرها من النزاعات وفي 

 

 √دمج منظور المساواة بين الجنسين في منع وحل النزاعات المسلحة أو غيرها 

 

ن اعات ئال توجد كذلك مخيمات للنازاات ئلك  تعما الهي ة العمانية لألعمال الخييوة على تقدوم تخلو السرررلقنة م  أن   -

المساعدات العينية ئالمافوة للف ات المضتاجة فاخا السلقنة ئخارجها ئتتنوا  ذه المساعدات  تقدم المساعدات االسكانية 

المسرراعدات ئت ررما  ذه المسرراعدات ال نسرري . كما تعما  ئالدراسررية ئالعالجية ئاللذائية ئمسرراعدات االاا ة ئايي ا م 

 الهي ة على تنفيذ بيامخ للتمكي  االقتصافن للميأة خاحة النساء ذئات الدخا المضدئف.

 

  √ تعزيز مشاركة المرأة المتكافئة في األنشطة اإلنسانية وأنشطة االستجابة لألزمات على جميع المستويات، ال سيما على

 مستوى صنع القرار
 

تضيو السرررلقنة م  خالل ال هات المختصرررة الم ررراركة  م الورش التدرونية التم تعقد ا منظمات األمم المتضدة ئإفارة  -

 م  ئالسالم.ة الميأة العيبية اول الميأة ئاألالميأة ئاألسية ئالقفولة ب امعة الدئل العيبية ئمنظم
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الفارة الكوارث ئونقون تضررت مظلتهررا كررا ررة الموارف  تمفررا الل نررة الوطنيررة للررد رراا المرردنم ئاجهررة المنظومررة الوطنيررة -

ئاالمكانيات الن ررررررريوة ئالمافوة الوطنية الالزمة للتعاما م  األاداث القارئة التم تتقلب ئومفا الميك  الوطنم الفارة 

ضاالت الضاالت القارئة المكتب التنفيذن ئميك  عمليات إفارة الضاالت القارئة ئالمعنم بتنسررررررريق جهوف االسرررررررت ابة لل

 القارئة ئعمليات الدعم ئاالسناف لل ان الفيعية ئ ناك خقة ئطنية الفارة ااالت القوارئ.

تعما الهي ة العمانية لألعمال الخييوة على تقدوم المسررررراعدات العينية ئالمافوة للف ات المضتاجة فاخا السرررررلقنة ئخارجها  -

ئالعالجية ئاللذائية ئمسرررراعدات االاا ة ئايي ا م   ئتتنوا  ذه المسرررراعدات  تقدم المسرررراعدات االسرررركانية ئالدراسررررية

المساعدات ئت ما  ذه المساعدات ال نسي   كما تعما الهي ة على تنفيذ بيامخ للتمكي  االقتصافن للميأة خاحة النساء 

 ذئات الدخا المضدئف.

لضماوة ئاالم  ئاليعاوة لها تعما ئزارة التنمية االجتماعية على النهوا بأئضررررررراا الميأة  م كا ة الم االت ئتو يي ا -

بالتنسررررريق م  ال هات المختصرررررة م  خالل تنظيم ئرش تدرونية لتوعية الميأة اول اتفاقية القرررررراء على جمي  أشررررركال 

   ئفئر الميأة  م م ال األم  ئالسالم.1325/2000م  الميأة ) سيدائ(  ئقيار م لا األ التميي  ضد

 

  √ عمل اإلنساني واالستجابة لألزماتالدمج منظور المساواة بين الجنسين في 

 

ترررم الت رريوعات الوطنية السرراروة الخاحررة باألم  قواعد عامة تسررين على جمي    ات الم تم  ذكورا  ئإنا ا  ئتترررم   -

ئجيم قانون القراء العسكين بالميسوم   المسائاة بي  اليجا ئالميأة ئالدعوة إلى ن ي  قا ة التسامم ئاألم  ئالقمأنينة

  جيائم الضيا ئجيائم االبافة ال ماعية ئال يائم ضررررد االنسررررانية ئال يائم الميتكنة ضررررد (2011/  110)السررررلقانم 

األسرررري  ئال ياى  مقير ا عدم سررررقوط  ذه ال يائم بالتقافم  ئذلك بما وتوا ق م  االتفاقيات المتصررررلة بالقانون الدئلم 

 االنسانم.

ستعمال ئتخ و  ئإنتاج ئنقا األللام المرافة لأل ياف ئتدميي تلك األللام بالميسوم ئ - سلقنة الى اتفاقية اظي ا انرمت ال

ئحررافقت السررلقنة على النيئتوكول الفانم التفاقية ال ان الخاحررة بضماوة الممتلكات الفقا ية   (2014/  26السررلقانم )

حررررافقت السررررلقنة على االتفاقية العيبية (  كما 2011/  54) سررررلقانم م االة ن اا مسررررلم بموجب أاكام الميسرررروم ال

  ئاالتفاقية العيبية لمكا ضة (27/2014) لمكا ضة اسررررا األموال ئتمووا االر اا بموجب أاكام الميسرررروم السررررلقانم

 .(2015/  6) ال يومة المنظمة عني الضدئف الوطنية بموجب الميسوم السلقانم

تسررررا م منظمات الم تم  المدنم  م تقدوم المعونات للدئل المتررررريرة م  الن اعات ع  طيوق الهي ة العمانية لألعمال   -

الخييوة  كما أن الققاا الخاو شررريوك ئمسرررا م  م فعم ئئضررر  االسرررتياتي يات الوطنية ئتمفا المسرررؤئلية االجتماعية 

 ج ءا  م  عما  ذا الققاا على المستو  الوطنم.
 

  √مدني والمدافعين عن حقوق المرأةماية أماكن المجتمع الح 

سلقنة  بعد ئالذن  1996للدئلة عام  األساسم النظام شكا حدئر -  ميئر وثعدُّ المصدر اليئيا لكا ة الت يوعات  م ال

 من  على ايوة تكوو  ال معيات 33ئاالجتماعم؛ ئقد نصرررت المافة  االقتصرررافن الصرررعيد على التقورات عاما  م  26

 األ لية؛ ئتدل  ذه المافة على أن اق تكوو  ال معيات  و اق فستورن لل مي .
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  ئنظام تأسرريا ال معيات األ لية الصررافر (14/2000)كما نظم قانون ال معيات األ لية الصررافر بالميسرروم السررلقانم  -

ثَعدّ ئزارة التنمية االجتماعية  م  (150/2000)بالقيار الوزارن  عملية إشرررررررهار ئاالشرررررررياف على عما ال معيات  ئت

 ال هة الم ي ة على عما ال معيات األ لية بمختلف أنواعها الم هية بموجب  ذا القانون.

 اظيت ال معيات ئالمؤسررررسررررات األ لية با تمام ئفعم م  قنا السررررلقنة  ئعلى ئج  الخصرررروو ال معيات التم تثعنى -

 للقيام المدارس باستعمال لهم خالل السماح م  الضكومة قنا م  ال معيات  م النداوة  ذه فعم تم ايم العثمانية  لميأةبا

العثمانيات إلى أن أحرررنم لهذه ال معيات مقار  ابتة ئفعم مالم  بي  النسررراء األمية لمضو بدئرات بدأت ئالتم بأن رررقتها 

 ا  لل معيات األ لية م  النااية المالية  ئالتقنية ئتقووي القدرات.  سنون م  الضكومة  ايم تقدم الوزارة فعم

أ يفت اسررتياتي ية العما االجتماعم لوزارة التنمية االجتماعية مضور خاو بال معيات ئالمؤسررسررات اال لية وضقق  ذا  -

و خدمة الم تم  المضور األ ي التالم " ققاا أ لم مسررررؤئل ئمسررررتقا ئقافر على ت رررركيا ئعم م تمعم قون ئ عال نض

  لم ئالققاا الضكومم ئالققاا الخاو تسا م بكفاءة ئ عالية.إقامة شياكة تكاملية بي  الققاا األئ"  العمانم

 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السةنوات الخمس األخيرة لتعزيز المسةاءلة القضةائية وغير القضةائية عن انتهاكات  .28

وانتهاكات حقوق اإلنسةةان للنسةةاء والفتيات في حاالت النزاعات المسةةلحة وغيرها من األعمال القانون اإلنسةةاني الدولي 

 اإلنسانية أو االستجابة لألزمات؟

  √اتخاذ تدابير لمكافحة إنتاج المخدرات غير المشروعة واستخدامها واالتجار بها 

 ذةالتدابير المتخ

ئإن از العدود م  القواني  ئاالنظمة ئاللوائم الخاحرررررررة بم ال  م الم ال التنظيمم ئالت ررررررريوعما تم مياجعة ئتضدوم  -

 المخدرات ئمنهاا

 (2015/  34)  بموجب الميسررروم السرررلقانم (17/99)تضدوم قانون مكا ضة المخدرات الصرررافر بالميسررروم السرررلقانم  -

 ليتماشى م  تقور األنظمة ئالقواني  العالمية  م  ذا الم ال. 

الخاو بقانون  (99/  17)عقلية بموجب الميسرررروم السررررلقانم المخدرات ئالمؤ يات الأن ررررأت الل نة الوطنية ل ررررؤئن  -

 (2015/ 34)بموجب الميسرروم السررلقانم  2015المخدرات   ئتم إعافة ت رركيا الل نة الوطنية ل ررؤئن المخدرات عام 

سة ئزوي الصضة  باالضا ة  ت امنا م  تضدوم قانون مكا ضة المخدرات  ايم تم ر   مستو  الل نة الوطنية لتكون بيئا

خي  الممفلة  م الل نة  ئقد أننفق ع  الل نة جهاز إفارن ئ نم بمسرررررررتو  مكتب تنفيذن وعنى لى ال هات المعنية األإ

بمتابعة تنفيذ قيارات الل نة الوطنية ل ررررؤئن المخدرات ئتوحررررياتها  ئرحررررد ا م الم رررركلة ئمتابعتها ئاقتياح الضلول 

 المناسنة لها.

يات اف الالئضة التنظيمية للمؤسسات الصضية الخاحة لعالج ئتأ يا ميضى االفمان على المخدرات ئالمؤ إن از ئاعتم -

ئذلك بهدف ت رررررر ي  ئاسررررررتققاا الققاا الخاو ال تتاح مياك  عالج ئتأ يا  (2015 /124)العقلية بالقيار الوزارن 

 مدمنم المخدرات بالسلقنة. 
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ئالمؤ يات العقلية  م المؤسسات الصضية ئالصيدالنية الضكومية ئالخاحة ئالذن اعتماف فليا التعاما بالمواف المخدرة   -

( م  ئزارة الصررضة  ئذلك بهدف ئضرر  منافئ للممارسررة اآلمنة الفارة المواف المخدرة 2016/  37قد حرردر بالتعميم )

 ئالمؤ يات العقلية  م المؤسسات الصضية ئلرمان التقيد بقانون مكا ضة المخدرات.

  ئذلك بهدف 2020 – 2016يات العقلية لألعوام االنتهاء م  إعداف االسرررررتياتي ية الوطنية ل رررررؤئن المخدرات ئالمؤ  -

توجي  ئتوايد جهوف مختلف ال هات  م الضد م  م كلة المخدرات بما  م ذلك المؤسسات الضقوقية ئمؤسسات الم تم  

مدنم  ئاعتماف منه ية تعتمد على األفلة ئالنيا ي   العلمية  م تضدود األئلووات ئاتخاذ القيارات ئتقييم مؤشررررررريات ال

االن از لكا جهة. ئقد ارتك ت االسرررررتياتي ية على أربعة أ داف رئيسرررررية ) تقووي القدرة الوطنية  م الوقاوة ئالتوعية  

وي القدرة الوطنية  م تع و  القدرة الوطنية  م العالج ئالتأ يا ئإعافة الدمخ  تقووي القدرة الوطنية  م المكا ضة  تقو

 اليحد ئالدراسات(.

النينامخ الوطنم العافة التأ يا االجتماعم )تكيف(ا تقوم ئزارة التنمية االجتماعية بإعداف ئرش عما لألخصرررررررائيي   -

لنينامخ تكيف ئوهدف النينامخ إعافة فمخ ااالت المتعا ي  م  المخدرات ئالمفيج عنهم م  السررررررر ون ئتقدوم اليعاوة 

ية لهم. بهدف متابعة المتعا ي  ئمساعدتهم  م الضفاظ على تعا يهم ئاندماجهم  م الم تم  ئتذليا التضدوات التم االجتماع

 تواجههم  كما تم تدروب ئتأ يا  يوق ئطنم ئاعتماف الدليا الخاو باليعاوة الالاقة.

 متحققةاإلنجازات ال

لى توسررررررري  ئتقووي خدمات العالج ئالتأ يا لميضرررررررى م ال العالج ئالتأ يا ئاليعاوة الالاقة  م  خالل العما ع  -

سعة  سام فاخلية ب سيوي مخصصة بمست فى  44المخدرات ئن ي جهوف التوعية للمواطني   تو يي عيافات خارجية ئأق

المسرررية لتقدوم خدمات العالج القنم ئالدعم النفسرررم ئاالجتماعم للميضرررى المنومي   تدروب ئتأ يا الكوافر الصرررضية  

 ف الكوافر المختصة  م  ذا الم ال.ئفعم توظي

  كإضررررا ة  امة لتقدوم خدمات التأ يا 2015( سرررريوي  م عام 40 تم ميك  جدود للتعا م م  إفمان المخدرات بسررررعة ) -

( أشهي وقدم م  قنا نخنة م  6النفسم ئاالجتماعم ئالمهنم لميضى االفمان  ئوعتمد الميك  على بينامخ تأ يلم لمدة )

(  ٪33ي   م  ذا الم ال  ئقد بللت نسنة االنتكاسة م  م موا المستفيدو  خالل سنوات عما الميك  )الموظفي  المؤ ل

ئالذن وعد مؤشي على ن اح الميك   ئتم االستفافة م  المتعا ي  ئتعينهم كميشدن تعا م  م ميك  التعا م  ايم أن  قد 

 ( ميشد تعا م  م الميك .15تم تعيي  )

لمكا ضة المخدرات ئالمؤ يات العقلية منذ بداوة تأسررررررريسرررررررها  م التيكي  على النيامخ ئاألن رررررررقة فأبت الل نة الوطنية  -

 التوعووة الموجهة لمختلف شيائم الم تم  ئذلك بهدف تضصين  م  الوقوا  م م كلة تعاطم المخدرات.

وة  ئامالت التوعية  ئضرر  خقة سررنووة  م م ال التوعية ع  المخدرات ئالمؤ يات العقلية ت ررما االحرردارات التوعو -

ئالندئات ئالمعارا  ئالم اركة  م األن قة الصيفية ئالمهيجانات ئاالن قة ئالنيامخ االذاعية ئالتلف وونية ئالتوعية 

 االلكتيئنية.

ا "  ئوصررردر  ذا الملضق ميتي  سرررنووا  " أمباسرررمإحررردار ملضق توعون ع  الل نة ئجهوف ا ئبيامخ التوعية ئالعالج   -

 م انا كملضق  م إاد  ال يائد اليسمية.ئوتم توزوع  
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  ئتضتون الضا لة على معارا ئبيامخ 2016تدشررررررري  م ررررررريئا الضا الت التوعووة لنينامخ مكا ضة المخدرات عام   -

 توعووة تهدف الى الوحول الى جمي  شيائم الم تم .

 2015مضا ظات السرلقنة عام  تدشري  المسرابقة الم تمعية  م م ال مكا ضة ئتضصري  الم تم  م  المخدرات  م جمي   -

ئذلك بهدف اشياك الم تم   م إو اف الضلول الناجعة ئتننم م ارو  م تمعية تعنى بالضد م  تف م م كلة المخدرات  م 

 الم تم  ئذلك م  خالل الل ان الصضية بالوالوات.

ؤامت  م  الني ة العمانية    ئ و بينامخ فئلم تمت م2016تدشررررري  بينامخ "  واحرررررا " الموج  الى طلنة المدارس عام  -

ايم وهدف النينامخ الى ر   مستو  الوعم لد  القالا بم كلة المخدرات ئتضصينهم م  الوقوا  يها ئذلك م  خالل 

تنمية قدراتهم ال ررخصررية ئتمكينهم ئتقووي مهاراتهم الضياتية م  خالل منهاج تقنيقم ئتفاعلم موج  الى القلنة ئأئلياء 

ب ئاعتماف  يوق ئطنم لتدروب الم رررررري ي  بالمدارس لتقنيق النينامخ على القلنة  ئقد بداء تقنيق  األمور. ئقد تم تدرو

 ( مدرسة ئسيتم تعميم  على باقم مدارس السلقنة.  15 م ) 2017 عليا منذ بداوة عام 

مية ئمؤسسات الم تم  تدروب ئتأ يا مختلف الكوافر الن يوة األمنية ئالصضية ئاالجتماعية ئالقانونية ئالدونية ئاالعال -

المدنم سررررررواء فاخا السررررررلقنة ئخارجها العاملة  م  ذا الققاا  كما تم تدروب ئتأ يا مضاضرررررريو  معتمدو   م م ال 

التوعية م  مختلف مضا ظات السلقنة بهدف ن ي التوعية  م مختلف المضا ظات  ئقد ئحا عدف الورش التدرونية التم 

 تدرونية لتدروب المدربي  مفصلة بياناتها  م االحدار السنون الخاو بالل نة.  ( ئرشة13) 2016قد تم تنفيذ ا عام 

 

  √مكافحة االتجار بالنساء واألطفالاتخاذ تدابير ل 

 خذةالتدابير المت

االنرررررمام لعدف م  االتفاقيات ئالموا يق الدئلية المعنية بمكا ضة االت ار بالن رررري كاتفاقية األمم المتضدة لمكا ضة ال يومة  -

(  37/2005المنظمة عني الوطنية  ئالنيئتوكوالت الملضقة بها التم انرمت إليها السلقنة بموجب الميسوم السلقانم )

(  96/54بيئتوكول من  ئقم  ئمعاقنة االت ار باألشرررررررخاو  ئبخاحرررررررة النسررررررراء ئاألطفال  اتفاقية اقوه القفا )

الطفال  م الن اعات المسلضة ئب أن بي  االطفال ئاستلاللهم النيئتوكول االختيارن التفاقية اقوه القفا ب ان اشتياك ا

(  اتفاقية 2005/42(  اتفاقية القررراء على جمي  اشرركال التميي  ضررد الميأة )2004/21 م النلاء ئ م المواف االبااية )

ئف الوطنية (  اتفاقية العيبية لمكا ضة ال يومة المنظمة عني الضد2008/121اقوه االشرررررررخاو ذئن االعاقة  م عام )

 (.2015/6بموجب الميسوم السلقانم )

كما عكسرت القواني  الداخلية للسرلقنة الت ام السرلقنة بما ئرف  م القواني  ئالمعا دات ئالموا يق الدئلية  م  ذا ال انب   -

ر بالن رري م  خالل عدف م  الت رريوعات كقانون مكا ضة االت ا ئذلك لضماوة الميأة م  جيومة  م مكا ضة االت ار بالن رري

(  2003/35(  قررانون العمررا )99/97(  قررانون االجياءات ال  ائيررة )74/7(  قررانون ال  اء العمررانم )2008/126)

(  قانون مكا ضة اسرررررررا 99/66ية )(  قانون األاوال المدن95/16(  قانون إقامة األجانب )2014/22قانون القفا )

 (.2010/79موال ئتمووا االر اا )األ

شرركلت السررلقنة عدف م  اآلليات المعنية بضماوة النسرراء ئالفتيات أبيز ا )الل نة الوطنية ل ررؤئن األسررية ئالتم ترررم  م  -

ت رركيلها أعررراء م  مختلف ال هات الضكومية  ل نة متابعة تنفيذ اتفاقية القررراء على جمي  أشرركال التميي  ضررد الميأة  
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طنية لمكا ضة االت ار بالن رررررري  الل نة الوطنية ليعاوة المعوقي   ل نة متابعة الل نة العمانية لضقوه االنسرررررران  الل نة الو

 تنفيذ اتفاقية اقوه القفا(.

رّك ت شررريطة عمان السرررلقانية  م اسرررتياتي ية التعاما م   ذه ال يومة م  خالل إذكاء الوعم العام لمأمورن الررررنر  -

ا  م اكافومية السرررررررلقان قابوس لعلوم ال ررررررريطة القررررررررائم ئبناء قدراتهم  ايم تم تررررررررمي  بعا مسررررررراقات التدرو

بموضرررروعات االت ار بالن رررري  إضررررا ة إلى اعتماف مسرررراه االت ار بالن رررري كأاد المسرررراقات لدئرات التيقية للرررررناط  

ئالم رراركة  م الدئرات التخصررصررية التم تقدمها المنظمة الدئلية لل رريطة ال نائية لإلنتيبول ئالم رراركة  م المؤتميات 

عما الدئلية ئاالقليمية لهدف بناء قدرات ئطنية قافرة على التعاما م   ذه ال يومة ب وفة عالية كما تم تفعيا ئالقات ال

 الخر الساخ  باالفارة العامة للتضيوات ئالتضقيقات ال نائية لتلقم بالاات مكا ضة االت ار بالن ي.

ا وعما االفعاء العام   م التعاما بخصوحية م  جيائم االت ار بالن -  ي   م ميااا الدعو  العمومية )االستدالل  ميئر 

بالتضقيق  ئانتهاء  بالمضاكمة(  ئذلك  م  ال ةِّ منااٍم متفيقة  باالضررررررا ة إلى الدئر التوعون الذن ورررررررقل  ب  االفعاء 

ا  .العام  ليا  م م ال التصدن لل يومة  ضسب  با  م مكا ضتها أور 

ا ضة االت ار بالن ري على  اماوة ئتأ يا ضرضاوا االت ار بالن ري بالسرلقنة  ئذلك ئتعما ئزارة التنمية االجتماعية  م مك -

قانونيي  بها  باالضرررررررا ة إلى الضماوة  قانونية التم تقوم بواسرررررررقة المختصررررررري  ال م  خالل م موعة م  االجياءات ال

يوي الررررضاوا م  الررررلوط االجتماعية م  خالل م موعة م  اآلليات ئاألن رررقة المتيابقة ئالهاف ة التم تيك  على تض

ــ  ال يومة  الضماوة األمنية م  خالل االجياءات التم ترم   ـ النفسية ئاالجتماعية ئاالقتصافوة نتي ة لوقوعهم  م بيا 

السالمة الندنية ئالنفسـرررررررـرررررررية للرضاوا ئالتأ يا ع  طيوق م موعة م  النيامخ القنية ئالنفسية ئاالجتماعية التم تقدم 

سافساا للرضاوا  التعلي م ئالتدروبا م موعة النيامخ التعليمية ئالتدرونية التم تقدم للرضاوا ئ قا لمقدرتهم ئااتياجاتهم  

التوعية ئالتفقيفا بهدف تعميق الوعم ئالفقا ـرررررـرررررـرررررـرررررة الم تمعية بأسناا ئأبعاف ئخقورة ظا ية االت ار بالن ي ئسنا 

 .مكا ضتها

صررضية ئالنفسررية بما وتناسررب م  االاتياجات الفيفوة للرررضاوا بضيم تؤخذ على تو يي اليعاوة ال كما تعما ئزارة الصررضة -

أئضاعهم الخاحة بعي  االعتنار  ئتقدوم المساعدة بم يف التعيف على الرضية  أئ العفور علي   أئ الوحول إلي  بلا 

عقلية للرضية  باالضا ة إلى النظي ع  ئضع  القانونم أ ناء تقدوم المساعدة  م  اال تمام ب كا خاو بالضالة  ئالقدرة ال

القدرة على  هم المعلومات ئاتخاف القيارات  كما تقدم ئزارة الصرررضة التقاروي القنية المناسرررنة ع  االة الررررضاوا تمهيدا 

  .لتقدومها أمام المضاكم المختصة

تا التأكد م  السرالمة ئتتمفا المسراعدات التم تقدمها ئزارة الصرضة لررضاوا االت ار بالن ري  م ااالت القوارئ الخدما -

ال سرردوة للرررضية  باالضررا ة إلى تو يي العالج م  السرريوي فاخا المسررت ررفى اذا تقلب األمي ذلك  باالضررا ة إلى تو يي 

القعام ئ الدئاء فئن مقابا  تقييم الصررضة ال سرردوة ئتو يي اليعاوة الالزمة ب رركا مناشرري  م ااالت )االحررابات النات ة 

عتداء ال سردن  سروء التلذوة  االلتهابات  إحرابات الفم ئاألسرنان   ضوحرات أمياا النسراء  ع  العنف ال سردن أئ اال

الضما  تقييم الضالة العقلية ئتو يي اليعاوة الالزمة  م االة االحررابات العقلية النات ة ع  العنف ال سرردن أئ ال نسررم أئ 

 العقلم(.

 

 خيرة للقضاء على التمييز ضد حقوق األطفال اإلناأ وانتهاكها؟  ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السنوات الخمس األ .29
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  √تياجات وإمكانيات األطفال اإلناأاتخاذ تدابير لمكافحة األعراف والممارسات االجتماعية السلبية وزيادة الوعي باح 

 

ئاالجتماعية ئالتعليمية ( عدف م  الضقوه المدنية ئالصضية 22/2014ترم  قانون القفا الصافر بالميسوم السلقانم ) -

ئالفقا ية ئالصررضية ئتدابيي ئآليات الضماوة  ئأئرف  صررال خاحررا بالعقوبات ئالتعوورررات المدنية ضررمانا  لضصررول جمي  

األطفال على ارا السررررلقنة على اقوقهم التم اقي ا القانون ئالت رررريوعات األخي  ذات العالقة تضقيقا  لمصررررلضة القفا 

إجناروا   م القوات المسررلضة  أئ ت نيده  م جماعات مسررلضة  أئ إشررياك  إشررياكا  مناشرريا   م  الفرررلى. اظي ت نيد القفا

 .األعمال الضيبية

 العديد من األفعال، ومنها اآلتي وحول تدابير الحماية فقد حظر قانون الطفل

وضظي على كا شررخص   ئالتم نصررت بأن  " (20ة بالقفا ئذلك بموجب المافة )وضظي قانون القفا الممارسررات الرررار -

ئخاحرة األطناء ئالمميضري  ئئلم األمي القيام بالممارسرات التقليدوة الررارة بصرضة القفا أئ التيئوخ لها أئ المسراعدة 

لس   مدة ال  يها ئتضدف الالئضة ما وعد م  الممارسات التقليدوة الرارة بصضة القفا"   ئوعاقب م  وخالف  ذه المافة با

( م  ذات القانون  ئتررررراعف 67(  الث سررررنوات ئ ق ما جاء  م المافة )3ئال ت ود على )  ( سررررتة أشررررهي6تقا ع  )

العقوبة بضدوها األفنى ئاألقصررررى  م االة التكيار. ئقد أفرج ختان الننات م  ضررررم  الممارسررررات التقليدوة الرررررارة  م 

ل مياك  ا الصررررررضية للتوعية مسرررررروفة م رررررريئا الالئضة التنفيذوة لقانون القفا. ئتنذل ئزارة الصررررررضة جهوفا  م  خال

 .بالممارسات الصضية الخاط ة

  √تعزيز حصول الفتيات على التعليم الجيد وتنمية المهارات والتدريب 

ا تمت السلقنة بضق القفا  م التعليم ب كا كنيي  ئ و إل امم اتى إتمام ميالة التعليم األساسم  ئم انم  م المدارس  -

 م مررا بعررد األسرررررررراسرررررررم. ئقررد بلغ االنفرراه الضكومم لققرراا التيبيررة ئالتعليم سرررررررنررة )الضكوميررة اتى إتمررام ميالررة التعلي

( مدرسرررررررة اكومية  1808( م  إجمالم االنفاه الضكومم  ئازفافت المدارس إلى )% 10.5نسرررررررنة ) (2017/2018

 م المدارس   أما عدف القلنة (2017/2018 ) طالنا ئطالنة خالل العام الدراسررم( 770,481ئئحررا عدف القلنة إلى )

 ( طالنا ئطالنة.105,680الخاحة  قد بلغ )

مؤشي المسائاة بي  ال نسي  وثند  زوافة لصالم الفتيات م  تقدم األطفال م  الصف األئل اتى الفانم ع ي. ايم بللت  -

لتضاه   ئنسررنة اال%54.6( 2016-2015نسررنة االلتضاه االجمالم بالتعليم ما قنا المدرسررم لإلناث  م العام الدراسررم )

(  ئبنسنة االلتضاه الصا م 6-1( للميااا التعليمية م  )%95.4بالصفوف الدراسية  م المدارس الضكومية ئالخاحة )

 (.%85.3( )12-10(  بينما بللت نسنة االلتضاه الصا م للصفوف م  )%95.7( )9-7بالصفوف م  )

( م  قانون مساءلة األاداث الصافر بموجب الميسوم 26ئسعيا  م إفماج الضدث ال انم  م الم تم   قد تقيقت المافة ) -

بأن تتولى فائية شررؤئن األاداث اتخاذ إجياءات اليعاوة الالاقة بما وسرراعد الضدث  م اندماج  ( 30/2008)السررلقانم 

فا  م الم تم  بعد قرررراء  تية التدبيي ئتذليا الصرررعوبات التم قد وواجهها  م سرررنيا التكيف م  أئضررراع  ال دودة بما وك

اماوت  م  العوفة إلى ال نوح  بض مة م  االجياءات منهاا مسررررررراعدة الضدث على تهي ة الفيو المناسرررررررنة السرررررررتكمال 

 تدرون   ئتعليم   ئإو اف مصدر فخا ل . 
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  2017 م عام  8.4إلى  2013 م عام  12.6ئ م م ال مضو األمية انخفررررت األمية لد  االناث ب ررركا ئاضرررم م   -

كما تم تو يي مياك  لتعليم الكنار للصررفوف م  السرراب  إلى الفانم ع رري للذو  أكملوا  ال ة أعوام  م بينامخ مضو األمية  

ون بالقياءة ئالكتابة.   أئ الذو  انققعوا ع  الدراسة النظامية  ئوثلِّمُّ

 

  √بكر )مثل، فقر الدم( والتعرض لإلصةةةابة معالجة السةةةلبيات في النتائج الصةةةحية التي ترجع إلى سةةةوء التغذية والحمل الم

 بفيروس نق  المناعة البشرية/اإليدز وغيره من األمراض المنقولة جنسيًا
 

طفال ( ئالتم ت ما علىا "خفا ئ يات األ15المافة ) وكفا قانون القفا اق القفا  م تلقم الخدمات الوقائية ئالعالجية -

ئتصرررررنيفها ئتقدوم العالج المناسرررررب  لإلعاقةاالكت ررررراف المنكي   مياا ئسررررروء التلذوةمكا ضة األ ئاألطفال اليضررررر  

ت ئود جمي  ققاعات الم تم  ئئلم االمي  ئبعد ا قنا الوالفة  لألمهاتتقدوم اليعاوة الصرررررررضية المناسرررررررنة  لمواجهتها 

 .وث الني م"ئالقفا بالمعلومات االساسية المتعلقة بصضة القفا ئتلذوت  ئسالمت  م  الضوافث ئاامية القفا م  التل

نتي ة لل هوف التم بذلتها ئزارة الصرضة لمكا ضة سروء التلذوة بتننم بينامخ مكا ضة سروء التلذوة ئالمسرت رفيات الصردوقة  -

انخفا معدل سرررررروء  قد   تامي  أ( ي  الضدود  للقفا ئاسررررررتياتي يات للضد م  نقص الملذوات الدقيقة عند االطفال )اليوف

طفا أقا م  خما  128/1000ت النيئتينية  م األطفال األقا م  خما سرررررنوات م  التلذوة الناتخ ع  نقص السرررررعيا

. ئلم تسررر ا أن االة ئ اة ميتنقة بسررروء التلذوة  م السرررنوات 2017 م عام  1.5/1000إلى  1995سرررنوات  م عام 

 الفالث الماضية. 

  العمي ال تختلف ع  مفيالتها  م أشررهي م 6مؤشرريات الضالة اللذائية  م األطفال اليضرر   م سررلقنة عمان أقا م   إن -

الم تم  الميجعم  ايي أن فالئا ادئث سرروء التلذوة بدأت  م الظهور  م الفتية العميوة التم وتم  يها اسررتخدام األاذوة 

 ذلك إلىا القفا  ئوع  المكملة  م اذاء 

  م   %99عدم استميار األمهات  م اليضاعة القنيعية الخالصة ايم ان  ت يي نتائخ الدراسات إن  باليام م  ان

 قر منه  وكمل   %10.6األمهات وندأن  م ارضررررررراا اطفاله  خالل النصرررررررف سررررررراعة األئلى م  الوالفة إال أن 

ئ ذا بالتالم وعيا القفا لإلحررابة باالسررهال ئاألمياا المختلفة التم تؤ ي  م  أشررهي 6اليضرراعة الخالصررة لمدة 

مما ورقي ا الى   ووما عند الوالفة 50م لمدة ة  تية إجازة الوض  التم تمنم لألوع   ذلك الى عدم كفاو ئقدالنمو. 

 .  العميالندء  م إعقاء ئليد ا بدائا اليضاعة القنيعية اتى قنا إكمال  األسنوا السافس م

   تنت رري الممارسررات الخاط ة بي  األمهات م  ايم الندء المنكي  م إعقاء القفا األطعمة المكملة قنا ال ررهي الياب

أئ عدم إعقاء القفا كمية كا ية م  القعام كإعقائ   الث ئجنات  م اليوم عوضرررا ع  خمسرررة كما  و موحرررى ب  

 م  منظمة اليونيسف.

ئن رري النتائخ ئجار  العما  م ئضرر  خقة التدخالت التنفيذوة بناء على  2017للتلذوة  تم مؤخيا تنفيذ المسررم الوطنم  -

 .تلك النتائخ

 .جار  العما على ئض  خقة توعووة م تمعية لمكا ضة االنيميا لد  الضواما -

 .2017وتم االيا مياجعة مقاويا تدعيم األاذوة المعمول بها بالسلقنة لتضدوفها بناء على نتائخ المسم الوطنم  -

   √تنفيذ سياسات وبرامج للحد من زواج القاصرات والزواج المبكر والزواج القسري 
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تقوم ئزارة الصررررضة بتنفيذ بينامخ  م إطار بيامخ حررررضة األم ئالقفا وضتون على رسررررائا توعووة ع  مخاطي ال ئاج  -

ال ئاج المنكي ئتنعات  االجتماعية المنكي موجه  للمدارس ئالم تم   ذا باالضررررا ة إلى النيامخ التوعووة ب ررررأن مخاطي 

 ئالقانونية  باليام م  أن ال ئاج المنكي ال و كا ظا ية  م الم تم  العمانم.

( من  بأن  " تكما أ لية ال ئاج بالعقا  ئإتمام الفامنة ع رررررية م  العمي". 7ادف قانون األاوال ال رررررخصرررررية  م المافة ) -

 ئت ما  ذه المافة ال نسي .

راوا ئالم كالت المتعلقة ب ؤئن األسية  م النيامخ التوعووة ئالوقائية لتعيوف ئتوعية أئلياء األمور تنائل عدف م  الق -

اول آليات الضماوة لألطفال بكا ال وانب ئتوضرررريم آليات المسرررراءلة م  خالل قانون القفا لضفظ األطفال ئاماوتهم م  

 باالكياه.الممارسات الرارة ئالتم م  ضمنها ال ئاج المنكي أئ ال ئاج 

تكفا الت رررررريوعات ئالقواني   م السررررررلقنة اظي جمي  الممارسررررررات الرررررررارة  المتعلقة ب ئاج األطفال ئال ئاج المنكي  -

ئالقسين ئت وو  األعراء التناسلية  كما ادفت اال لية لس  ال ئاج  عالئة على أن ال ئاج المنكي ال و كا ظا ية  م 

 سنة لإلناث. 26سنة للذكور  ئ 28ند ال ئاج األئل  م السلقنة الم تم  العمانم  ايم بلغ متوسر العمي ع

  √تنفيذ سياسات وبرامج للقضاء على العنف ضد الفتيات، بما في ذلم العنف البدني والجنسي والممارسات الضارة 

 

بالميسرروم ( ايم أللى  ذا القانون قانون ال  اء العمانم الصررافر /7حرردر قانون ال  اء الصررافر بالميسرروم السررلقانم ) -

 (  ئأكد القانون ال دود على اماوة الميأة م  جمي  أشكال العنف ال سدن ئالعنف النفسم.7/74السلقانم )

كفلت السررررلقنة الضماوة القانونية للميأة م  خالل االجياءات ئالتدابيي القرررررائية  عند تعيضررررها ألن شرررركا م  أشرررركال  -

مسرررتع لة ئلها حرررفة الخصررروحرررية ئالسررريوة  عند نظي ا لد  العنف  ئتعد فعائن األاوال ال رررخصرررية م  الدعائ  ال

 المضاكم بالسلقنة.

أبيز ا )الل نة الوطنية ل ؤئن األسية  ل نة متابعة تنفيذ  شكلت السلقنة عدف م  اآلليات المعنية بضماوة النساء ئالفتيات -

سرررران  الل نة الوطنية لمكا ضة االت ار اتفاقية القررررراء على جمي  أشرررركال التميي  ضررررد الميأة  الل نة العمانية لضقوه االن

 بالن ي  الل نة الوطنية ليعاوة المعاقي   ل نة متابعة تنفيذ اتفاقية اقوه القفا(. 

(. اماوة القفا م  40(  )67(  )20( ايم كفلت المواف )22/2014تم احررررردار قانون القفا بالميسررررروم السرررررلقانم ) -

لقفا أئ التيئوخ لها أئ المسررررراعدة  يها. سرررررواء م  قنا األطناء أئ خالل اظي الممارسرررررات التقليدوة الررررررارة بصرررررضة ا

المميضرررري  أئ أئلياء األمور  ئ يا العقوبة على ميتكنيها ئمررررراعفتها  م االة التكيار  كما ادفت ما وعيا على 

 األطفال  م فئر السينما ئاألماك  العامة.

لضماوة القفا  م  خالل بيامخ التوعية ئالتفقيف لن ررررررري مررررررررامي  تفعيال لقانون القفا تم اتخاذ العدود م  االجياءات  -

القانون  م مختلف مضا ظات السرررلقنة ئلكا ة شررريائم الم تم   ئبلغ عدف النيامخ التفقيفية المنفذة  م  ذا ال رررأن منذ عام 

 ( بينام ا.461) 2018- 2014

  ئاالسرررررتلالل  ئاالسررررراءة  ئ م معاملة إنسرررررانية ( الضق  م الضماوة م  العنف56( ئ)7كفا قانون القفا  م المافتي  ) -

كيومة تضفظ ل  كيامت  ئسررمعت  ئشرري    ئتكفا ل  الدئلة التمت  بهذا الضق بكا السررنا المتااة  ئكذلك اظي أن  عا م  

 أ عال االختقاف ئاالاتصاا ئتعاطم أن ن اط جنسم ئاييه.
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ساعة النالاات ئال كائ   ئو يف على  ذا الخر  24ر ( ئوتلقى الخر على مدا1100إن اء خر الضماوة بيقم م انم ) -

  .كوافر ئطنية مدربة ئمتخصصة  ئوتم توجي  الضاالت ئ ق مقتريات معال تها

(. ئتتلقى  ذه الل ان بالاات ع  أن انتهاكات لضقوه 2015/  168ت ررركيا "ل ان اماوة القفا" ئ قا للقيار الوزارن ) -

لالل ئاالوذاء ئاالنتهاكات األخي   ئألعررائها حرفة الررنقية القررائية  ئ ذت القفا ئالقفلة  ئااالت العنف ئاالسرت

( مدرا ئمدربة  م م ال اماوة الميأة 171  كما ووجد )2018( بينام ا توعووا خالل عام 156ل ان اماوة القفا )

 ئالقفا. 

  √ة غير مدفوعة األجر والعمل تنفيذ سةةةةةياسةةةةةات وبرامج للقضةةةةةاء على عمالة األطفال والمسةةةةةتويات المفرطة من الرعاي

 ألطفال اإلناأالمنزلي الذي تضطلع به ا

 

( على اظي ت ررليا األطفال  م االعمال أئ الصررناعات التم 35/2003أكد قانون العما الصررافر بالميسرروم السررلقانم ) -

 تؤفن بقنيعتها أئ بفعا ظيئ ها إلى االضيار بصضة القفا أئ سالمت  أئ سلوك .

ب ررأن نظام ت ررليا األاداث ئاألعمال ئالمه  التم و وز ت ررليلهم  (217/2016)حرردر قيار م  ئزارة القو  العاملة  -

  يها. 

تقوم ئزارة التنمية االجتماعية بعدف م  ال هوف للضد م  أسررررررروأ أعمال األطفال  بما  م ذلك متابعة تنفيذ قانون القفا    -

اسرررررتلالل للقفا  إضرررررا ة لدئر ل ان اماوة القفا  م الضد م  اسرررررتلالل  ئئجوف خر م انم لإلبالغ ع  أن إسررررراءة أئ

 .األطفال  م العما أئ ت ليلهم  م األئضاا ايي القانونية

( 45نظم قانون القفا  م الفصرررا السررراب  م  ضرررم  الضقوه االقتصرررافوة مسرررألة ت رررليا األطفال  ايم اظيت المافة ) -

التم ويجم أن تؤفن بقنيعتها  أئ بفعا الظيئف التم ت ائل  يها إلى ت رررررررليا أن طفا  م األعمال  أئ الصرررررررناعات 

االضرريار بصررضت   أئ سررالمت   أئ سررلوك  األخالقم  ئتضدف تلك األعمال ئالصررناعات بقيار م  ئزوي القو  العاملة بعد 

 التنسيق م  ال هات المعنية.

( 15( ت ررليا أن طفا لم وكما سرر  )46فة )( بموجب الما22/2014اظي قانون القفا الصرردار بالميسرروم السررلقانم ) -

( م  قانون القفا  ئو وز بقيار م  ئزوي القو  45الخامسرررررة ع رررررية  م ايي األعمال المنصررررروو عليها  م المافة )

العاملة ر    ذا السر   م بعا الصرناعات ئاألعمال التم تقتررم ذلك بضسرب طنيعتها. ئوسرتفنى م  شريط الضد األفنى 

 م الفقية السررابقة ت ررليا القفا  م األعمال ال راعية  ئالصرريد النضين  ئاألعمال الصررناعية  للسرر  المنصرروو علي  

ئالضي ية  ئاالفاروة  شيوقة أن وكون العما  م المن أة مقصورا  على أ ياف األسية الواادة  ئأال وكون م  شأن  إعاقة 

نفيذوة قانون القفا مفهوم األسرررية  م تقنيق اكم تعليم القفا  أئ االضررريار بصرررضت   أئ نموه  ئسررروف تضدف الالئضة الت

  ذه الفقية.

( حررررااب العما إجياء الك ررررف القنم على القفا م انا  قنا إلضاق  بالعما ئكذلك بصررررفة فئروة بعد 48أل مت المافة ) -

لنضو التضاق  ب   ئوياعى  م تضدود مواعيد الك رررررف القنم الدئرن طنيعة العما ئظيئف القفا الصرررررضية  ئذلك على ا

( سرررت سررراعات  6الذن ئضررر   م م ررريئا الالئضة التنفيذوة  كما ال و وز أن ت ود سررراعات العما اليومم للقفا على )

( أرب  4( سررررراعة  ئوضظي ت رررررليا القفا أكفي م  )1ئو ب أن تتخللها  تية  أئ أكفي لليااة ال تقا  م م موعها ع  )

 ( سن  ساعات.7على )ساعات متتالية  أئ بقاؤه  م مكان العما  تية ت ود 
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قامت ئزارة القو  العاملة بتعيي  مفت رررررررم عما  م جمي  مضا ظات السرررررررلقنة للقيام بعمليات التفتيش ئمتابعة التقيد  -

( 1باالجياءات التم تنص عليها الت رريوعات المنظمة للعما. إضررا ة إلى أن قانون القفا وعاقب بالسرر   مدة ال تقا ع  )

( خمسة 5000( خمسرمائة لاير عمانم  ئال ت ود على )500أشرهي  ئبليامة ال تقا ع  )( سرتة 6شرهي  ئال ت ود على )

 ( م  القانون  49(  )48(  )46(  )45آالف لاير عمانم  أئ بإاد   اتي  العقوبتي  كا م  أخا بأاكام المواف )

السررررلقان قابوس  بهدف الوقوف قامت ئزارة التنمية االجتماعية بإعداف فراسررررة اول عمالة األطفال بالتعائن م  جامعة  -

على العدود م  المعلومات الخاحة باألسناا اليئيسة التم تد   الكفيي م  األطفال للعما ئتسلر م ودا م  الروء عليها 

لما لها م  نتائخ ئآ ار نفسرررررري  ئاجتماعي  على القفا ئاألسررررررية ئالم تم   ئالتعيف على ا م م رررررركلة عمالة األطفال 

م  م الم تم  العمانم  ئالتعيف على الخصررائص االجتماعية ئالتعليمية ئاالقتصررافوة للقفا العمانم ئانت ررار ا ال ليا 

 .العاما  ئاستخالو أ م التوحيات التم تسهم  م التقليا ئالضد م  م كلة عمالة األطفال

  √تعزيز وعي الفتيات بالحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية والمشاركة فيها 

 

ها .ئم   ذه ال هوف عملت ئزارة التنمية العما عل - ية للميأة  م مختلف الضقوه التم منضت ل قانون ى تكفيف التوعية ال

االجتماعية على إحرردار مذكيات توضرريضية للقواني  ذات الصررلة بالميأة ئن رري  ذه المذكيات بي  اسرراط الم تم  ئتنفيذ 

ن جمعيات الميأة العمانية المنت رررررية  م جمي  مضا ظات القات عما توعووة بها  م مختلف مضا ظات السرررررلقنة   كما ا

  تعما على تكفيف جهوف ا  م التوعية القانونية للميأة ئكذلك 2017( جمعية بمنتصررررف عام 62السررررلقنة ئالتم بللت )

 التوعية  م الم االت االخي  ذات الصلة بتمكي  الميأة.

 الحفاظ على البيئة وحمايتها وإصالحها 

 

ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في السةةةةةةةنوات الخمس األخيرة إلدماج المنظورات واالهتمامات المتعلقة بالجنس في  .30

 السياسات البيئية؟  

 

  √الموارد الطبيعية وحوكمتهادعم مشاركة المرأة وقيادتها في إدارة البيئة و 

 

ايحت السلقنة على اال تمام بالميأة ئافماجها  م الوظائف القيافوة ئاالشيا ية ئتمفيلها  م عرووات مختلفة  م ل ان  -

عالمية لمضميات  قائمة الخررررررررياء للمضميات القنيعة ئالل نة ال عالمية لمضميات القنيعية ئ يوق ال ها الل نة ال ية من فئل

 .رة المضميات القنيعية  م السلقنةئالم موعة الفنية الخاحة بالسالاف  كما أنها تتولى مسؤئلية عليا  م إفاالقنيعية 

عملت السلقنة على فعم م اركة الميأة  م إفارة الكوارث ئتو يي المساعدة ئالمساندة للمتريرات م  الكوارث ئالضد  -

 مقائمة المنا  ئالتخفيف م  تأ ييات .م  مخاطي ا ئالمسا مة  م ئض  سياسات ئبيامخ ئم ارو  

 االهتمام الحاسمة:مجاالت 
 الحقوق اإلنسانية للمرأة ط. 
 المرأة والبيئة ك. 
 الطفلة األنثى ل. 
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الم ررراركات خالل عامم  أبيزت رررارك الميأة  م العدود م  الفعاليات المعنية بالضفاظ على الني ة ئالموارف القنيعية ئم   -

  الم اركة  م التمارو  الوطنية الخاحة بمكا ضة التلوث ال وتم ئالم اركة  م المنائبات الخاحة بتلييي 2018ئ2017

 واء المناخية.األن

كما كان للميأة العمانية ئمؤسررررسررررات الم تم  المدنم ممفلة  م جمعيات الميأة العمانية فئر بارز  م التعاما م  األنواء  -

 2018) إعصررررار مكونو(  م مضا ظتم الوسررررقى ئظفار  أكتوبي 2018 م ماووالمناخية التم تعيضررررت لها السررررلقنة  

 )إعصار لنان بمضا ظة ظفار(.

 م تقييم التأ ييات الناجمة م  خالل عما فراسررررات خاحررررة بالتأ ييات الني ية ئتوجي  المختصرررري  ب لية القيام الم رررراركة  -

باألعمال  بناء على الخقة الوطنية لمكا ضة التلوث ال وتم ئعما آلية التعاما م  المخلفات ئتوجي  المختصررررررري  ب لية 

 ا التوعووة المتكاملة لنساء الم تم .المخلفات ئالتعاما معها  ئتعيي   يوق مختص لعم ت مي 

  √ تعزيز األدلة و/أو رفع مستوى الوعي بشأن المخاطر البيئية والصحية الخاصة بنوع الجنس )مثل المنتجات

 االستهالكية، والتكنولوجيات، والتلوأ الصناعي(

 التدابير المتخذة

مسررررتوواتها بمختلف مفا يم االسررررتدامة الني ية  ايحررررت انقالقا م  ا تمام السررررلقنة على اكسرررراا الميأة العمانية ب مي   -

بأ مية الضفاظ على الموارف القنيعية  ية ئالعلمية  بالممارسرررررررات العمل ئزارة الني ة ئال رررررررؤئن المناخية على التفقيف 

 ئالمسا مة  م الضفاظ على الني ة ئمفيفات الضياة الفقيوة.

ا بي  المؤسرسرات ئمنظمات الم تم  المدنم لي   مسرتو  الوعم بالمخاطي تنفيذ النيامخ التفقيفية ئالتعليمية بالتعائن  يم  -

 الني ية ئأ ي ا على الصضة.

إعداف ئتأ يا األخصررائيات  م ئزارة الني ة ئال ررؤئن المناخية لتقدوم ئقيافة األن ررقة التوعووة التم تسررتهدف مؤسررسررات  -

 المضا ظات ئطلية ئطالنات المدارس. الم تم  المدنم خاحة جمعيات الميأة العمانية المنت ية  م جمي 

 

  √زيادة وصول المرأة إلى األراضي والمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية والتحكم فيها 

 

وأتم التيكي  على تملك األراضم بالسلقنة باعتنار ا مورفا اقتصافوا أساسيا  ويتنر بالقدرة على االنتاج ئالتصيف  م  -

األم  المافن   فم المناطق اليوفية تلعب األراضرررررررم فئرا مضوروا  م االقتصررررررراف  ئذلك إما الموارف األخي  ئتضقيق 

استفمار ا مناشية  م االنتاج ال راعم  أئ ر نها م  أجا الضصول على قيئا ئمساعدات تسها عمليات االنتاج مما 

 وراعف م  قدرة الميأة ئ قتها على خوا م ال األعمال ئالت ارة.

لميأة اليوفية لألرا تيتنر ب ررركا مناشررري بتمكينها ئر ا ها  ايم م  خاللها تسرررتقي  الميأة أن تررررم  كما أن ملكية ا -

 أمنها المافن ئتت نب الوقوا  م الفقي ئالضاجة  ئتتمك  م  الم اركة بفاعلية  م اتخاذ القيارات األسيوة المهمة.

( ئالمتعلق بإحرردار الالئضة التنظيمية السررتخدام 10/2017أحرردرت ئزارة ال راعة ئالفيئة السررمكية القيار الوزارن ) -

األراضم ال راعية التم تيمم  م م ملها الى الضفاظ على األراضم ال راعية ئتنظيمها  باالضا ة إلى تقووي ئتضدوم 

ال راعم  القواني  ئاللوائم التنفيذوة ئالتم م  شررانها تنظم العما  م م ال التنمية ال راعية ئالضفاظ على اسررتدامة االنتاج

 ئسالمة اللذاء.
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  √ تعزيز تعليم النسةةةةاء والفتيات في مجاالت العلوم والهندسةةةةة والتكنولوجيا وغيرها من التخصةةةةصةةةةات المتعلقة بالبيئة

 الطبيعية

 التدابير المتخذة

المالئمة الم رراركة  م الدراسررات الدئلية ئالمسررواات العالمية ليحررد  ذه الظوا ي  م الني ات المدرسررية ئتنفيذ الخقر  -

( بعا الننوف لقياس سرررلوك التنمي  كما TIMSS215للضد منها  ايم تررررمنت الدراسرررة الدئلية للعلوم ئاليواضررريات )

   كذلك م ال رحد ظا ية العنف بي  طلنة المدارس.2015ترم  المسم العالمم لصضة طلنة المدارس لعام 

تلييات ال سررررررردوة ئالعقلية ئالنفسرررررررية ئاالجتماعية ئعالمات ووجد فليا "الفتيات لضياة إو ابية" وعما على التوعية بالم -

النلوغ  ئكيفية التعاما م   ذه الميالة بإو ابية  ئ ناك أورررا كتينات أخي  مفاا "شررخصرريتم االو ابية"  ئ"أفلة مفقفم 

ئالتوعية  م  األقيان"  ئكتاا "اقائق للضياة  م الني ة المدرسرررررية"  ئأفلة "حرررررضة الميا قي ". كما أن فائية االرشررررراف

الوزارة تقوم بالتوعية ب رررركا مسررررتمي  م  ذا ال انب  ئتنفذ  م المدارس اصررررص إرشررررافوة توج  الفتيات  م ال وانب 

 النمائية ئالوقائية ئالعالجية ئالم كالت التم تواجهه .

 النتائج المحققة

وم ئالتكنولوجيا ئالهندسة ئاليواضيات  ت يي االاصاءات اليقمية المتوا ية إلى ت اود نسب التضاه االناث بم االت العل -

( 2016-2015ئ ناك ت ر ي  مسرتمي للفتيات لالنخياط  م الم االت العلمية  ئقد أشرارت االاصراءات التعليمية للعام )

إلى أن نسرررررنة االناث  م التخصرررررصرررررات ئالم االت العلمية كاليواضررررريات ئالعلوم أكفي م  نسرررررنة الذكور  إذ بللت  م 

( للذكور  ئ م الكيمياء بللت 55.5( مقابا )%46( للذكور  ئ م الفي واء )%44.3( مقابا )%46ة )اليواضرريات النضت

 ( للذكور.45.2( مقابا )46%)

مسائاة بي  ال نسي   م التعليم األساسم ئما بعد األساسم  ئ م الواق   إن مؤشي المسائاة  كما اشينا سابقا  بأن السلقنة  -

لم الفتيات م  تقدم األطفال م  الصرف األئل اتى الفانم ع ري؛ ايم بللت نسرنة االلتضاه بي  ال نسري  وثند  زوافة لصرا

  ئنسررررنة االلتضاه بالصررررفوف  %54.6( 2016-2015االجمالم بالتعليم ما قنا المدرسررررم لإلناث  م العام الدراسررررم )

سنة االلتضاه الصا م بالصفوف (  ئبن6-1( للميااا التعليمية م  )%95.4الدراسية  م المدارس الضكومية ئالخاحة )

( )مي ق إاصرررراءات(. %85.3( )12-10(  بينما بللت نسررررنة االلتضاه الصررررا م للصررررفوف م  )%95.7( )9-7م  )

  2016( م  إجمالم المقنولي   م مؤسررسررات التعليم العالم فاخا ئخارج السررلقنة لعام %54ئشرركلت االناث ما نسررنت  )

  نسررررنة 2012( ع  عام %93بنسررررنة ) 2016م  مؤسررررسررررات التعليم العالم عام كما ارتفعت أعداف االناث الخيو ات 

 (.%59.3) م  إجمالم الخيو ي  م  مؤسسات التعليم العالم بللت2016االناث الخيو ات عام 

 

  تع و  ئحررررول الميأة إلى الهياكا األسرررراسررررية المسررررتدامة المو ية للوقت ئالعمالة )مفا الوحررررول إلى المياه النظيفة

 ئالقاقة( ئالتكنولوجيا ال راعية الذكية المناخية

 اتخاذ خقوات لرمان استفافة الميأة ب كا متكا ئ م  الوظائف الالئقة  م االقتصاف األخري 

العدود م  المنافرات  م الم رررارو  المنت ة  نفذتة يألتع و  م ررراركة ئمرررراعفة فخا حرررلار منت م األاذوة ئخاحرررة الم

 ئم  أ مهاا
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 العمانم العسا نضا ئانتاج تيبية. 

 ئاألبقار الماع  اظائي تأ يا. 

 المضلية ئمنت اتها ئتسووق الدئاج  ئانتاج تيبية. 

 ( ئايي ا االبات ئ زبدة ئ ياز  قاسات ) الضدوفة التقنيات افخال. 

 اليوفية الميأة منت ات تسووق م يئا فعم. 

 اليوفية الميأة لمنت ات تسووقية  ووة إو اف. 

 ة.اليوفي الميأة لدن االلنان منت ات تع و  بينامخ  

 ئم تقات  الضليب النتاج النموذجية القي  ان اء. 

 الساالية الميأة منت ات تقووي. 

 اليوفية الميأة لد  المخلالت حناعة ئتقووي تنمية  

 ئايي ا التمور  تعن ة ادوفة  ئادة رن أنظمة خرار  مظالت مفيف  مضمم بيت ( النناتم االنتاج بيامخ  ( 

ايم وعتني م  المضاحيا االستياتي ية للسلقنة ئذلك م  خالل   بالنهوا بمضصول نخيا التميالسلقنة كما تسعى  -

كما ا تمت بإجياء النضوث المختلفة ئالصناعات التضوولية المتعلقة   بيامخ ئم ارو  تنمووة تتعلق بإنتاج ئتسووق التمور

 بالنخيا.

لسةةةةنوات الخمس األخيرة لدمج منظور المسةةةةاواة بين الجنسةةةةين في السةةةةياسةةةةات ما اإلجراءات التي اتخذتها دولتم في ا .31

 والبرامج للحد من مخاطر الكوارأ، ومقاومة المناخ والتخفيف من تأثيراته؟

 

  √ دعم مشةةةةةاركة المرأة وقيادتها، بما في ذلم المتضةةةةةررات من الكوارأ، وفي الحد من مخاطر الكوارأ وسةةةةةياسةةةةةات

 المناخ والتخفيف من تأثيراته.وبرامج ومشاريع مقاومة 

ئعّيف الد اا المدنم بأن  ا م موعة م  التدابيي (  76/91)حرررررردر قانون الد اا المدنم بموجب الميسرررررروم السررررررلقانم  -

ئاالجياءات ئاألعمال التم تهدف إلى ئقاوة السررررررركان ئسرررررررالمة المواحرررررررالت ئالفيئات الوطنية ئالميا ق ئالممتلكات 

 انم ئالم يئعات م  أخقار الكوارث العامة ئضمان سيي العما  يها بانتظام .ئالمؤسسات ئالمن  ت ئالمن

الذن قررررى بتلييي مسرررمى )الل نة الوطنية للكوارث القنيعية( إلى )الل نة الوطنية ( 75/99)حررردر الميسررروم السرررلقانم  -

 .المدنم( ئفم ها م   ذا القانون للد اا

ئال رررررؤئن المناخية عدف م  األن رررررقة المتعلقة بال انب الني م  الني ةنفذت ال هات المختصرررررة  م السرررررلقنة ممفلة بوزارة  -

أبيز اا أن ررقة االسررت راا ألشرر ار بيوة مختلفة اسررتهد ت ال ررواطئ ئمواق  المضميات القنيعية المتنوعة أن ررقة إعافة 

 كيالت مختلفة  أن قة تدئوي المخلفات النالستيك المن لية  استهد ت جم  ئ يز ئإعافة استخدام مخلفات النالستيك  م ت

تتعلق بعمليات انقاذ أاياء بضيوة ئاعافتها إلى مواطنها القنيعية كعملية إعافة الصرررلار السرررالاف إلى ال رررواطئ ئال دوي 

  بالذكي أن  ذه النيامخ المنفذة كانت على ود اخصائيات تم اعداف   ب كا جيد لتقدوم ئقيافة  ذه األن قة التوعية.

التوج  االستياتي م للسياسة ئاالستفمار  م الققاا  2040 راعة المستدامة ئالتنمية اليوفية اتى عام تو ي استياتي ية ال -

ال راعم ئاليوفم ئتتألف االسرررررتياتي ية م  م موعة شررررراملة م  االجياءات الالزمة التم تررررررم  قابلية أن رررررقة التنمية 

ستدامتها بي يا سا   ال راعية ئاليوفية للتقنيق اقتصافوا ئا  م  م  م اليخاء العام لل عب العمانم ئر   مسا متها الفاعلةلت
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العما ئتضقيق االسرررتقيار االجتماعم ئتع و  األم  اللذائم  م السرررلقنة ئالمضا ظة  ئإو اف  يوتنوو  مصرررافر الدخا  

 على الني ة. 

 االت على بيامخ تسرررررعى تتكون كا ركي ة م  ركائ  االسرررررتياتي ية م  أكفي م  م ال منيمخ للتدخا  ئتضتون  ذه الم -

إلى تضقيق أ داف أئ نتائخ عدودة منها اليكي ة )ا( التم تسررررررعى الى تضسرررررري  االسررررررتدامة الني ية  م األن ررررررقة ال راعية 

ئاليوفية ئالى تضقيق نتي تي  األئلى تتعلق بالعالقة بي  أن رررررررقة األاذوة ال راعية ئالني ة ئالفانية بالقدرة على مواجهة 

 بما  م ذلك تليي المنا . الكوارث القنيعية

تتم متابعة تضسي  القدرة ال راعية ئسنا المعي ة اليوفية على الصموف  م م ابهة تلييات المنا  ئالكوارث القنيعية م  خالل 

 نتي تي   يعيتي   ماا

 ئاالستفمار ئالنيامخ.التأقلم م  التلييات المناخية ئإفارة مخاطي الكوارث القنيعية  م سياسات التنمية ال راعية ئاليوفية  -

 التخفيف م  آ ار تليي المنا  ئتضسي  النصمة ال راعية. -

ئو ررركا اعتماف تدابيي التخفيف م  آ ار تلييات المنا   م ققاا ال راعة ئ م المناطق اليوفية ئعلى الميأة اليوفية مكونا  -

 مهما لهذه النتي ة.

 م  ذا الم ال إلى شقي اونقسم الدئر اليئيسم لوزارة ال راعة ئالفيئة السمكية   -

 

  ت  ي  الضوار ئتقدوم الدعم  م ئض  السياسات ئالتنسيق بي  المؤسسات المعنية لرمان فمخ فئر ال راعة ئالتنمية

 اليوفية  م االستياتي يات ئخقر العما الوطنية الخاحة بإفارة الكوارث.

  بعي  االعتنار كا ة ال هوف أمام تلييات المنا  ئإفارة االسرررررررهام  م العمليات الميدانية ئالنضوث للتأكد م  أن  تم األخذ

 مخاطي الكوارث ئكذلك ن ي التقنيات الضدوفة لإلنتاج ال راعم ئالتصني  ئالتسووق.

 

  √ تعزيز قاعدة األدلة وزيادة الوعي بأن النسةةاء والفتيات معرضةةات للخطر بصةةورة غير متناسةةبة على خلفية تأثير

 التدهور البيئي والكوارأ

يو ئزارة الني ة ئال ررررؤئن المناخية على ابياز فئر الوعم ئالفقا ة ئالتعليم الني م  م اماوة الني ة ئحررررون موارف ا تض -

القنيعة للضفاظ على اسرررررررتمياروة الضياة ئاسرررررررتدامة قدرتها على تو يي الموارف ئالخدمات م  أجا تضقيق أ داف التنمية 

م  كتينات ئمقووات ئالقصرص التوعووة لألطفال تتنائل مختلف قرراوا المسرتدامة  م  خالل احردار المقنوعات الني ية 

 الني ة ئفئرة الفيف ئالم تم   م التعاطم معها.

 إقامة المعارا الني ية بمختلف مضا ظات السلقنة باالضا ة إلى المعارا التم تقيمها ال هات الضكومية ئالخاحة. -

ى المسرررررررتو  المضلم أئ االقليمم أئ الدئلم تهدف م  خاللها إلى مناسرررررررنة بي ية سرررررررواء عل 15االاتفال  م كا عام بعدف  -

 توحيا اليسائا التوعووة لمختلف شيائم الم تم .

ئ م م ال االعالم الني م ايحت السلقنة على استلالل المؤ يات الصوتية ئالميئية لمخاطنة شيائم الم تم  م  خالل  -

ا لقاءات لصرررررررناا القيار  م الم ال الني م اللقاء الرررررررروء على النيامخ االذاعية  م القنوات الضكومية ئالخاحرررررررة ئعم

 مواضي  بي ية مختلفة  باالضا ة إلى انتاج تسعة  واحا توعووة وتم بفها  م االذاعة ئالتلف وون.
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للتنمية إقامة الملتقيات الني ية ئالت ائر م  مختلف   ات الم تم   م القراوا الني ية لتننم مفهوم التخقير السليم ئالم تيك  -

ال رراملة على أسرراس الم رراركة لكا الميااا م  أجا التنمية ئاماوة الني ية ئمفيفاتها القنيعية ئعلى  ذا األسرراس تم تنفيذ 

 2014ملتقيات بي ية   الملتقى الني م األئل استهدف خدمات المياجعي  ئسنا تقووي آلياتها  ئالملتقى الني م الفانم عام  3

اسررتهدف المسررؤئلية الني ية ئر    2015ئافراجها  م منظومة التعليم  ئالمتلقم الني م الفالم عام  اسررتهدف التيبية الني ية

 الوعم ئبناء الفقة ئال ياكة م  مسؤئلم ال يكات الصناعية.

 

  √تعزيز وصول المرأة في حاالت الكوارأ إلى خدمات مثل مدفوعات اإلغاثة والتأمين ضد الكوارأ والتعويضات 

 

(  ئنص الميسوم على أنها  ي ة أ لية لألعمال 6/96 ة العمانية لألعمال الخييوة بموجب الميسوم السلقانم )أن  ت الهي -

الخييوة  ئتتمت  بال خصية االعتناروة ئاالستقالل المالم ئاالفارن ئم  أبيز أ دا ها   تلقم ئجم  التنيعـرررات ئالهنـرررات 

ذلك م  أجا إوصالها إلى مستضقيها  فعم ئتمووا الم يئعات التم تيعى ئايي ا م  األموال المنذئلة تعند ا أئ تقوع ا؛ ئ

القفولة أئ األوتام أئ الع  ة  فعم ئتمووا م ررريئعات ئبيامخ اليعاوة االجتماعية التم تعوف بالنف  على المواطني   تقدوم 

سلقنة أئ خارجها  م  الكوارث أئ  -ا  أئ مؤسسات سواء كانوا أ ياف –المساعدات العاجلة )االاا ة( للمتريرو  فاخا ال

الضيائق أئ الضوافث  تقدوم المسرراعدات للمؤسررسررات االجتماعية ئالخييوة ئالفقياء ئالمضتاجي  فاخا السررلقنة  ئخارجها 

 أايان ا.

تختص الل نة الوطنية للد اا المدنم بالعما على مواجهة األعاحررررررريي ئالضاالت ال ووة  ال الزل.  أمواج المد النضين  -

ونامم(  اوافث المواف الخقية  األئب ة ئالفاشررررررريات  اوافث النقا الكني   النيوة ئالنضيوة ئال ووة  الضيائق )التسررررررر

 الكني  التسيبات النفقية.

كما تم االشارة سابقا  م القسم األئل بأن السلقنة تقدم المساعدات القارئة ئاالاا ية للمتريرو   م اال تعيضت بعا  -

 اما ئأنواء مناخية ايي عافوة مفا العواحف ئاألمقار ئايي ا. مضا ظات السلقنة إلى عو

تسرررررررهم الهي ة العمانية لألعمال الخييوة  م تقدوم ا مة متنوعة م  المسررررررراعدات العالجية ئالدراسرررررررية ئاللذائية ئالنقدوة  -

السررلقنة ئخارجها   ئاالسرركانية ئمسرراعدات األوتام ئمسرراعدات االاا ة التم تقدم للمتررريرو  م  الكوارث القنيعية فاخا

ئتدعم ال معيات ئالمؤسررسررات الخييوة  م السررلقنة العدود م  األسرري العمانية المضتاجة. ئت در االشررارة إلى أن الضكومة 

 العمانية عملت على تفعيا مسا مة الققاا الخاو للعما على تنمية الم تمعات المضلية.  

تمفا  م عرووتها جمعيات الميأة العمانية ئئزارة التنمية االجتماعية تعتني الل ان الفيعية بالمضا ظات المتريرة ئالتم  -

ئايي ا م  ال هات ذات الصرررررلة ال هة المعنية بإفارة الضاالت القارئة عموما  م  خالل قيافة ئتنسررررريق ال هوف الميدانية 

منظومة متكاملة لالسرررت ابة للضاالت القارئة على ئج  الخصررروو  ئذلك ئ ق نقاه اختصررراحرررها ال ليا م ع  طيوق 

 تترا ي  يها جهوف ئإمكانات الققاعات ئال هات اليئيسية ئالمساندة على مستو  المضا ظة.

  √ تقديم أو تعزيز وتنفيذ القوانين والسةةةياسةةةات المراعية العتبارات المسةةةاواة بين الجنسةةةين ذات الصةةةلة بالحد من مخاطر

بيل المثال، قوانين الكوارأ التي تتصدى للمخاطر التي تواجهها الكوارأ، ومقاومة المناخ والتخفيف من تأثيراته )على س

 النساء في حالة حدوأ كارثة(
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نة الصافر بالميسوم السلقانم االستميار  م تفعيا المواف القانونية المتعلقة بقانون الني ة ئمكا ضة التلوث الني م  م السلق -

الني ررة ئالضررد م   ال هررات المعنيررة بررااللت ام  م الضفرراظ على( م  خالل اعررداف النيامخ التوعووررة ئمياقنررة 114/2001)

 .التلوث الني م

 

 الوطنية واإلجراءات  القسم الثالث: المؤسسات

 

ما اآللية الوطنية الحالية لدولتم والتي تستخدمها للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؟ يُرجى ذكر اسمها ووصف  .1

 موقعها داخل الحكومة.

 ئالضماوة اليعاوة تو يي على تعمائزارة التنمية االجتماعية  م اآللية الوطنية المعنية ب رررررررؤئن الميأة  م السرررررررلقنة   -

 ئاأل ياف المضلم ئالم تم  العمانية األسررية ئرئابر ئقيم ئامكانيات قدرات تنمية ئ الم تم    م  امة ل رريائم االجتماعية

 الم تم  مكونات جمي  بي  الوااد االجتماعم ئالنسرريخ االنسرر ام تو ي على تضيو ئمتيابر    ئ متماسررك م تم  الو اف

 ئالنضم بالدراسرررة لها التصررردن خالل م  النسررريخ  ذا تهدود إلى تؤفن التم االجتماعية ئالم ررراكا الظوا ي كا مكا ضة ئ

 .سلنياتها م  ئالضد مكا ضتها  م المعنية المؤسسات م  ئالتعائن

 بقرررراوا الميأة ئئضرررعها ضرررم  المعنيةاال تمام بالنيامخ ئالم ررريئعات  ئم  ضرررم  أئلووات ئزارة التنمية االجتماعية  -

( 2020-2016)الوزارة ضم  أ داف الخقة الخمسية االنمائية التاسعة  ئضعتخقر ئسياسات التنمية االجتماعية  كما 

يوة ئالتماسرررك األسرررين ئتمكي  الميأة ئاماوة القفا ئتنمية قدرات  الهدف الخاما منها اال تمام بنيامخ التنمية األسررر م 

م  خالل فعم ئت  ي  فئر األسية ئتأ يلها  م الم االت االجتماعية ئالتنمووة  ئتع و  ئتمكي  فئر الميأة ئإفماجها  م 

الوزارة قد عملت على    ئت در االشررررارة إلى أناألن ررررقة ئالم ررررارو  التنمووة م  مياعاة ظيئ ها األسرررريوة ئاالن ابية 

ستياتي ية للعما االجتماعم  مترمنة عدٍف م  االستياتي يات الققاعية  م م االت الميأة ئالقفا ئاألشخاو  حيااة ا

ذئن االعاقة  اسررررتوعنت  يها المنظور ال نسررررانم  ئشرررركلت مؤشرررريات النوا االجتماعم   ئالموازنات المسررررت ينة للنوا 

 (.2025-2016يذوة لهذه االستياتي يات لألعوام )االجتماعم أساس ا للخقر التنف

 -ئ مائالقفا ئاألسية ئ ناك عدف م  التقسيمات االفاروة  م الوزارة تعنى ب ؤئن الميأة  -

  فائية شررؤئن فلة بدئائي اا فائية شررؤئن الميأةتقوم المدويوة العامة للتنمية األسرريوة متمالمدويوة العامة للتنمية األسرريوةا  -

تنمية ئتمكي  األسررية  فائية االرشرراف ئاالسررت ررارات األسرريوة  فائية الضماوة األسرريوة  ميك  رعاوة القفولة  القفا  فائية

بتنفيذ العدود م  الم رررارو  ئالنيامخ االجتماعية بهدف اسرررتفمار طاقات األ ياف ئتنميتها ئتضوولها إلى قو  ب ررريوة منت ة 

ئايي ا م  مؤشيات  ت متقدمة للمستو  المعي م لألسي يق مستووام  خالل بيامخ تنمووة طوولة المد   تسا م  م تضق

 التنمية الن يوة ذات ال أن باألسية ئالميأة ئالقفا.

مة للتنمية األسررررررريوة  ايم تعما على تمكي  الميأة  م التنمية  - عا مدويوة ال فائية شرررررررؤئن الميأةا تعتني إاد  فئائي ال

و  االجتماعية  الصررضية  االقتصررافوة  السررياسررية  ئالقانونية  ئتختص بتنمية المسررتدامة  ئتوعيتها ئتفقيفها  م شررتى المياف

إمكانات الميأة ئمهاراتها بما ومكنها م  الم اركة الفاعلة  م بيامخ التنمية ئشؤئن اياتها األسيوة ئالم تمعية  ئتخقير 

ت ئالنضوث اول الميأة ئفئر ررا  م ئتنفيررذ النيامخ الموجهررة لهررا  ئتو يي الرردعم ئالترردروررب الالزم  ئاقتياح الرردراسررررررررا
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شكال التميي  ضد الميأة  باالضا ة إ  عرووتها  م العدود م  الل ان  الم تم   ئمتابعة تنفيذ اتفاقية القراء على جمي  أ

 االقليمية ئالعيبية المعنية ب ؤئن الميأة.

امخ ئاألن رررقة ئالم رررارو  المتعقلة فائية شرررؤئن القفاا تعنى ب رررؤئن األطفال م  ال نسررري  ئتختص بتخقير ئتنقيذ الني -

األوتام ئم   م اكمهم  الندولة  بتن  ة القفا  ئالتوعية االسيوة ئالم تمعية بضقوه القفا  ئتخقير ئتنفيذ بيامخ رعاوة 

 ئمتابعة ئتنقيذ القيارات ئالم ارو  الصافرة ع  المؤتميات ئالندئات المضلية ئالدئلية ئئض  األليات المناسنة لتنفيذ ا

فائية الضماوة األسيوةا ئ م إاد  فئائي المدويوة العامة لتنمية األسيوة تعنى بتو يي الضماوة ئاليعاوة للضاالت المعيضة  -

 لإلساءة ئالعنف سواء اميأة ائ القفا أئ ااالت االت ار بالن ي.

ا  على تقووة ئتع و  األسرررية إاد  فئائي المدويوة العامة للتنمية األسررريوة تعم فائية االرشررراف ئاالسرررت رررارات األسررريوة ا -

ئفعم جهوف ا  م مواجهة مختلف الم ررركالت ذات القاب  النفسرررم االجتماعم التم تهدف كيان األسرررية ئتماسررركها  م ظا 

التضدوات ئالتلييات المتسررارعة التم تواجهها األسررية على جمي  األحررعدة االقتصررافوة ئالتيبووة ئاالجتماعية   ئذلك م  

 .ت التوجي  ئاالرشاف لم  وضتاجها م  أ ياف ئأسيخالل تقدومها لخدما

إاد  فئائي المدويوة العامة للتنمية األسيوة تعما على تمكي  أسي الرمان االجتماعم ئذئا .فائية تنمية ئتمكي  األسية -

 الدخا المضدئف ئتضوولهم م  أسي معتمدة على الرمان االجتماعم إلى أسي منت ة .

االجتماعية بمضا ظات السلقنةا ئ م مدويوات إقليمية منت ية  م جمي  مضا ظات السلقنة تعنى المدويوات العامة للتنمية  -

ب ررؤئن الميأة ئالقفا ئاألسررية م  خالل فئائي التنمية األسرريوة ئأقسررام التنمية األسرريوة ئشررؤئن الميأة ئالقفا بمختلف 

 المضا ظات.

والتي تضع ضمن سياساتها االهتمام بقضايا المرأة والطفل واألسرة اللجان الوطنية التي شكلتها وزارة التنمية االجتماعية 

 -وهي:

( ئ م جنة معنية بيسرررم السرررياسرررات 12/2007)در نظامها بالميسررروم السرررلقانم حررر اللجنة الوطنية لشةةةؤون األسةةةرة: -

نة بناء  فئر ئمهام الل ئالنيامخ العامة ليعاوة األسررية  م مختلف الم االت المتعلقة باألسررية ئالميأة ئالقفا  تم مياجعة 

ئن األسررررررية  ئبالقيار ( ب ررررررأن إحرررررردار الالئضة التنفيذوة لنظام الل نة الوطنية ل ررررررؤ146/2012)على القيار الوزارن 

  ( ب أن األمانة الفنية لها.2012 /300)الوزارن 

سلقنة  بهدف متابعة تنفيذ لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: - شكلت ال سيدائ  اتفاقية 

ممفلة بوزارة التنمية االجتماعية ل نة ئطنية وتيأسرررررررها ئزوي التنمية االجتماعية ئومفا أعررررررررائها السرررررررلقة الت ررررررريوعية 

ئالقرررررائية ئالوزارات المعنية ئمؤسررررسررررات الم تم  المدنم ئالل نة العمانية لضقوه االنسرررران ئل نة الميأة باالتضاف العام 

ة  ئ تعتني فائية شررررررؤئن الميأة األمانة الفنية لهذه الل نة  كما تم تأمي  مي انية خاحررررررة ألن ررررررقة الل نة لعمال السررررررلقن

ئبيام ها  تعما  ذه الل نة على ن رررري االتفاقية م  خالل النيامخ ئاألن ررررقة التم تنفذ ا فائية شررررؤئن الميأة  ئأعررررراء 

 بمتابعة تنفيذ االتفاقية. الل نة  باالضا ة إلى إعداف التقاروي الدئروة المتعلقة

تعنى  ذه الل نة بمتابعة تنفيذ اتفاقية اقوه القفا وتيأسرررررررها ئكيا ئزارة التنمية   لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل: -

االجتماعية ئعررررررررووة  ئممفلي  ع  الوزارات ئال هات ذات العالقة بضقوه القفا. تتاب  الل نة اعداف التقاروي الدئروة 



86 
 

تو  تنفيذ اتفاقية اقوه القفا بالسررررلقنة  ئمتابعة تنفيذ مالاظات ئتوحرررريات ل نة اقوه القفا الدئلية على ب ررررأن مسرررر

 تقاروي السلقنة  ئمتابعة مستووات انفاذ اقوه القفا/ القفلة  م عدود م  الم االت.

سرررري  وتيأسررررها ئزوي التنمية تعنى  ذه الل نة ب ررررؤئن األشررررخاو ذئن االعاقة م  ال ن اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين: -

االجتماعية ئترررم  م عرررووتها ممفلي  ع  عدف م  ال هات بمسررتو  ئكالء الوزارات المعنية ب ررؤئن األشررخاو ذئن 

االعاقة   تعما  ذه الل نة على إعداف الخقة العامة ليعاوة ئتأ يا المعاقي  م  ال نسررررررري   ئئضررررررر  النيامخ الخاحرررررررة 

ئالنهوا بمسرررررررتوا م  ئتع و  الخقر ئالنيامخ المتعلقة بالتوعية ب مي  أنواا االعاقة بيعاوتهم  ئتأ يلهم ئت رررررررليلهم 

 .الل نة الوطنية ليعاوة المعاقي ( ئ ذه الل نة تتن  193/2015ئالوقاوة منها  ئتم ت كيا  ل نة  نية بالقيار الوزارن )

هل رئيس)ة( الجهاز الوطني عضو)ة( في العملية المؤسسية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة )مثل مكاتب أو وكاالت أو  .2

 لجان التنسيق المشتركة بين الوزارات(؟  

 

 نعم   /ال√ 

 إذا كانت االجابة بنعم  وثيجى تقدوم م ود م  المعلومات

سلقنة ل نة ئطنية لتضقيق أ داف التنميةشكل - سها  ت ال الم لا األعلى للتخقير المستدامة ئ م ل نة ر يعة المستو  وتيأ

ترررررم أعررررراء م  الوزارات ئالهي ات الضكومية كا ة ئم لا عمان ئممفلي  ع  الققاا الخاو ئمؤسررررسررررات الم تم  

لتنمية المسرررررررتدامة المدنم ئالهي ات األكافومية  أنير بها م موعة م  المهام م  أ مها متابعة عمليات إفماج أ داف أجندة ا

  ئاالشرررررياف على متابعة بناء نظام متكاما 2040  م  أ داف الخقر التنمووة الخمسرررررية ئرؤوة السرررررلقنة عمان 2030

وسررررررتند على مؤشرررررريات القياس بهدف رحررررررد مؤشرررررريات ألتقدم المضيز على مسررررررتو  األ داف ئاللاوات أ داف التنمية 

 ب كا فئرن  ئتمفا ئزرة التنمية االجتماعية العرووة  م  ذه الل نة.المستدامة  ئضمان تضقيقها للمستهد ات الوطنية 

ئ م إطار إعداف االسرررررررتعياا الوطنم القوعم األئل للسرررررررلقنة تم ت ررررررركيا  يوق عما ئطنم ضرررررررم عدف م  الخنياء  -

الخاو ئم لا ئالمسؤئلي  م  الوزارات ئم  ضمنها ئزارة التنمية االجتماعية ئالهي ات الضكومية ئممفلي  ع  الققاا 

عمان ئمؤسسات الم تم  المدنم ئالهي ات األكافومية. باالضا ة إلى  يوق عما م  الميك  ائطنم لإلاصاء ئالمعلومات 

 ليحد ئقياس مؤشيات أ داف التنمية المستدامة.

اط باختصاحات  ذه قامت ئزارة التنمية االجتماعية بت كيا  يوق عما للمتابعة تنفيذ أ داف التنمية المستدامة ذات االرتن -

  الهدف الخاما تضقيق المسرائاة ئتمكي  جمي  انسراء ئا تيات باالضرا ة إلى نها الهدف األئل القرراء على الفقيالوزارة م

األ داف األخي  ذات العالقة بعما الوزارة  ورم الفيوق أعراء م  كا ة الوزارات ئالهي ات ذات العالقة بهذه األ داف 

 نم قام الفيوق بالم اركة  م إعداف االستعياا الوطنم القوعم األئل للسلقنة.ئمؤسسات الم تم  المد

 

هل هناك اليات رسمية قائمة لمختلف الجهات المعنية للمشاركة في تنفيذ ورصد إعالن ومنهاج عمل بيجين وخطة  .3

 ؟2030التنمية المستدامة لعام 

 نعم   /ال√ 

 إذا كانت االجابة بنعم 
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a)  المعنية التالية تشارك رسميًا في اليات التنسيق الوطنية المنشأة للمساهمة في تنفيذ إعالن ومنهاج فأي من الجهات

 ؟2030عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة لعام 

 

 إعالن ئمنهاج عما بي ي  

 

  √منظمات الم تم  المدنم 

  √ جمعيات الميأة العمانية (المنظمات المعنية بضقوه الميأة( 

 √ األكافومية ئمؤسسات النضوثاألئساط 

  √ المنظمات الدونية 

  √النيلمانات/الل ان النيلمانية 

 √الققاا الخاو 

  √المتضدة للسكان   م)حندئه األم منظومة األمم المتضدة

 منظمة اليونيسيف  م السلقنة( 

 جهات  اعلة أخي   وثيجى التضدود… 

 

 2030خقة عما التنمية المستدامة لعام 

 

  √م  المدنممنظمات الم ت 

  √جمعيات الميأة العمانية المنظمات المعنية بضقوه الميأة() 

  √األئساط األكافومية ئمؤسسات النضوث 

  √المنظمات الدونية 

   √النيلمانات/الل ان النيلمانية 

  √الققاا الخاو 

  √المتضدة للسكان   م)حندئه األممنظومة األمم المتضدة

 منظمة اليونيسيف  م السلقنة(

  اعلة أخي   وثيجى التضدودجهات ... 

 

b) ا لدن فئلتك آليات لرمان م اركة النساء ئالفتيات م  الم موعات المهم ة ئإبياز مخائ ه   م  ذه العمليات؟  

 

 نعم/ال√ 

وضةةةةعت السةةةةلطنة عدد من التدابير التي تضةةةةمن مشةةةةاركة وحماية النسةةةةاء والفتيات من المجموعات األكثر 

 -: ما يلياحتياجا ومن هذه التدابير 

بي  المواطني   م الضقوه ئالواجنات ئ قا لل نا أئ األحررا أئ اللون أئ الللة أئ  كفا النظام األسرراسررم للدئلة عدم التميي  -

ئ ذا النص و رررما جمي    ات  ( من 17بنص حررريوم ئرف  م المافة ) الدو  أئ المذ ب أئ الموط  أئ الميك  االجتماعم

 .الم تم  م  ذكور ئإناث

سلقانم )أكد  - ساس ال نا بي   على( 2 م المافة ) (22/2014قانون القفا الصافر بالميسوم ال مندأ اظي التميي  على أ

( على القيم التم وهدف التعليم 38األطفال باعتناره أ م الضقوه التم وكفلها  ذا القانون  كما أكد القانون بموجب المافة )

المسائاة بي  األ ياف  ئعدم التميي  بينهم بسنب الدو  أئ ال نا أئ العيه أئ  م السلقنة على تيسيخها  ئمنها تيسيخ قيم 

 أّنِّ سنب م  أسناا التميي . 

ضررررمنت السررررلقنة اماوة الميأة م  كا ة أشرررركال العنف )بما  م ذلك العنف ال نسررررم  ئاالوذاء فاخا األسررررية  ئالتضيش  -

(  ئقانون 2018 /7اء الصرافر بالميسروم السرلقانم )ون ال  م  خالل عدف م  القواني  منها قان ال نسرم  م مكان العما

 (.32/97) ( ئقانون األاوال ال خصية120/2004)والت   ئقانون الخدمة المدنية ( ئتعد35/2003) العما
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الضق  م الرررمان االجتماعم لعدف م   ( ئتعدوالت 87/84 ) الصررافر بالميسرروم السررلقانم منم قانون الرررمان االجتماعم -

األكفي ااتياجا منها )األوتام  األراما  المقلقات  الننات ايي المت ئجات  ال رريخوخة  أسررية السرر ي   األشررخاو  الف ات

 ذئن االعاقة  العاج ئن (.

تقدوم بيامخ لنناء قدرات القراة ئأعراء االفعاء العام ئأ ياف ال يطة ئايي م م  موظفم إنفاذ القانون  م كيفية مياعاة  -

  م القراوا. انيةاالعتنارات ال نس

اات م  كا ة أ ياف الكفالة االبالغ ع  ااالت التعيا للعنف ئاالسرررررراء م  خالل تو يي خر م انم للضماوة وسررررررتقنا الن -

 التنليغ.الم تم   ئالتوعية بهذا الخر ئكيفية 

ئالعامالت  م النيوت    ئمنها شكائن النساء ب كا عام نسان بإن اء ئادة لتلقِّّم ال كائعملت الل نة الوطنية لضقوه اال -

   ئتقوم  ذه الوادة بإنصاف النساء  ئضمان تأ يله  بَمْ   يهم العامالت األجننيات.ساءةالالئم وتعيض  لإل

عملت ئزارة التنمية االجتماعية على تكفيف التوعية القانونية للميأة م  خالل إحررررردار مذكيات توضررررريضية لمواف قانونية  -

  الميأة ئإلمامها بضقوقها القانونية  ئإلى جانب إحررررررردار  ذه المذكيات تم توزوعها على ذات حرررررررلة بالميأة  ئذلك لتمكي

 شيوضة كنيية م  أ ياف الم تم .

ساءة  - ساء ئالفتيات اللواتم تعيض  لعنف أئ إ الت ار بالن ي ا باالضا ة لضاالتتو يي الضماوة ئاالوواء المؤقت لضاالت الن

الردار االوواء المؤقرت للضراالت  ئتقردوم العردورد م     ايرم تو يالتنميرة االجتمراعيرة الترابعرة لوزارة م  خالل فار الو راه

النيامخ االجتماعية ئالنفسرررررية ئاالسرررررت رررررارات القانونية  ئمقاضررررراة ال ناة  ئالعما على تلنية ااتياجات الررررررضاوا  ئاا 

 .م كالتهم

ت ار بالن ررري ئإعداف قاعدة بيانات بالتنسررريق م  ئضرررعت الل نة الوطنية لمكا ضة االت ار بالن ررري خقة سرررنووة لمكا ضة اال -

ال هات المضلية ئاالقليمية ئالدئلية ئئضررر  بيامخ ليعاوة ئتأ يا الررررضاوا ئالتوعية م  خالل المقووات ئالمن رررورات  

 ئالقيام ب مي  االجياءات لضماوة المواطني   ئالمقيمي  م  االت ار بالن ي.

شرررررررخاو ذئن  قد تم اتخاذ تدابيي خاحرررررررة لت رررررررليا األ   م  يو التوظيف ئالتعليمام ئا ي اظيت الميأة المعاقة با تم -

  ايم ادفت ئزارةث القو  العاملة ئالوزارات المعنية بالعما ئالتوظيف نسررررنة ذات االعاقة  ئم  ضررررمنهم الميأة االعاقة

 ( الستيعاا األشخاو ذئن االعاقة  م المؤسسات ئال يكات الخاحة.2%)

أة العثمانية المنت ية  م جمي  أنضاء السلقنة بتقدوم أن قة اجتماعية ئ قا ية ئاقتصافوة للنساء ئالفتيات  تقوم جمعيات المي -

ئتلعب فئرا كنييا  م م ال تمكي  الميأة م  خالل الم رراركة  م م االت التدروب المختلفة لتسررهيا اصررول الميأة على 

ة الوعم لد  الميأة ئالم تم  م  خالل تنفيذ العدود م  النيامخ  يو العما   ررررررررال  ع  القيام بالتفقيف ئالتوعية ل واف

 الصضية ئالفقا ية ئاالجتماعية ئتمكي  الذات.

ايحت السلقنة على اال تمام بأئضاا الميأة اليوفية  ئعملت على فعم أفئار ا المختلفة بما  م ذلك عملها  م ققاعات  -

 االقتصاف ايي النقدوة.

 ئالت اروة المدنية المنازعات  م النظيعلى  مختلف مضا ظات السررررررلقنةلضة المنت ررررررية  م ل ان التو يق ئالمصرررررراتعما  -

 جمي  تيضرررم الول إو افالخالف  ئ طيافأل نظيال ئجهات بي  التقيوب على ذه الل ان ال رررخصرررية  ئتعما  األاوالئ

 ئبدئن رسوم. لذئن ال أن الل ان اختياروا    ذه إلى الل وء  ئاألطياف
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c)  كيفية مساهمة الجهات المعنية في إعداد هذا التقرير الوطني.يُرجى وصف 

 

لمتابعة إعالن للمياجعات ال رررراملة على المسررررتو  الوطنم على تعميم المذكية التوجيهية ئزارة التنمية االجتماعية عملت  -

ات المقلوبة لترمينها وملئمنهاج عما بي ي  لكا ة الوزارات ئالهي ات ئمنظمات الم تم  المدنم للموا اة بالنيانات ئالمع

  ئاالتصاالت النقا ئزارة  ئزارة المالية  االسكان   ئزارةالمناخية ئال ؤئن الني ةئزارة )  م التقيوي  ئم   ذه ال هات

  الم لا األعلى للتخقير  الخييوة لألعمال العمانية لهي ةا  المعلومات تقنية  ي ة  الد اائزارة  شريطة عمان السرلقانية 

 الوطنم لإلاصاء ئالمعلومات(الميك  

 ةاالجياءات الالزم ئاتخاذبتنفيذ ئرش عما تدرونية إعداف التقيوي ئمناق رررة مسررروفات التقيوي فائية شرررؤئن الميأة عملت  -

 ب أن إضا ة المالاظات.

 م  االجتماعات الستيفاء النيانات الميتنقة بالمعلومات المقلوبة  م التقيوي.عقد سلسلة  -

 الميك  الوطنم لإلاصاء ئالمعلومات اول تو يي النيانات االاصائية المقلوبة  م التقيوي.التنسيق م   -

الذو    لى جمي  أشرركال التميي  ضررد الميأةالقررراء ع تفاقيةالل نة الوطنية لمتابعة تنفيذ اعررراء تعميم المذكية التوجيهية أل -

ئن االفاروة للقراء  االفعاء العام  ال ؤئن القانونية  ومفلون ال هات التالية )م لا الدئلة  م لا ال ور   م لا ال ؤ

ئزارة الخدمة المدنية  ئزارة التيبية ئالتعليم  ئزارة التعليم العالم  ئزارة الصرررررضة  ئزارة ال راعة ئالفيئة السرررررمكية  

   لعام لعمال السرررررررلقنةلميأة  م االتضاف العمانية لضقوه االنسررررررران   ئل نة االل نة ائزارة العدل  ئزارة القو  العاملة  

م  ال هات التم إعداف التقيوي ئجم  النيانات ئالمعلومات  ررأن   بجمعيات الميأة العمانية التم تمفا العرررووة  م الل نة(

 ومفلونها.

تعميم المذكية ئاألقسررررررام المعنية على المدويوة العامة للتنمية األسرررررريوة )فائية شررررررؤئن القفا  فائية الضماوة األسرررررريوة(  -

لتو يي ئالمدويوة العامة لليعاوة االجتماعية )فائية شررررؤئن المسررررني (  المدويوة العامة ل ررررؤئن األشررررخاو ذئن االعاقة 

 ة الدئائي التخصصية بالمدويوة العامة للتنمية األسيوة.بيانات ئالمعلومات المقلوبة للتقيوي  ئخاح

 وي.مياعاة المنافئ التوجيهية المتعلقة ب كا ئمضتو  التقارتم  -

 االستراتيجيةهل يُدرج كل من المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات كأولوية رئيسية في الخطة/   .4

 الوطنية لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة؟

 

  √نعم 

 

( ترمنت 1/2016) اعتماف ا بالميسوم السلقانم تم : 2020-2016الخطة الخمسية التاسعة للسلطنة  -

م موعة م  األ داف الققاعية ذات العالقة بأ داف التنمية المستدامة  ئتمفا أ داف التنمية المستدامة أاد 

( ايم نصرررررررت الخقة على مواكنة 2020-2016المضائر الضاكمة العداف الخقة الخمسرررررررية التاسرررررررعة )

لتضقيق التنمية المسرررررررتدامة"  ئالتم  2030التقورات  م الموا يق التنمووة الدئلية  ئ م مقدمتها " أجندة 

 الفام   ئبصررفة خاحررة ما نص علي  الهدف 2015سررنتمني  28اعتمدتها ال معية العامة لألمم المتضدة  م 
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الذن و يي إلى ضيئرة "تع و  النمو االقتصافن المرقيف ئال اما ئالمستدام لل مي   ئالت ليا الكاما 

 ل مي ".ئالمنتخ  ئتو يي  يو العما الالئق ل

 عدفا مكوناتها تررررمنت  م :( لوزارة التنمية االجتماعية2025 -2016)االجتماعي  العمل اسةةةتراتيجية -

 ئاعتمدت. االعاقة ذئن ئاالشخاو ئالميأة القفا م  كا اقوه عمالإ ب أن االستياتي ية التوجهات م 

 ذئن ئاألشرررخاو ئالقفا الميأة اقوه لكفالة الضقوقم النهخ ئعلى االنسررران اقوه على المسرررتندة المقاربة

 ئالموازنات االجتماعم  النوا مؤشرررررريات شرررررركلت ايم ال نسررررررانم  المنظور  يها ئاسررررررتوعنت االعاقة 

 (.2025-2016) لألعوام االستياتي يات لهذه التنفيذوة للخقر أساسا   االجتماعم للنوا المست ينة

  ئم  2030األ داف العالمية للتنمية المسررتدامة ئ م إطار العما بمضائر  ذه االسررتياتي ية  ئالتوا ق م   -

الت امات السرررلقنة باالتفاقيات الدئلية مفا اتفاقية القرررراء على جمي  أشررركال التميي  ضرررد الميأة )سررريدائ(  

توجهت الوزارة م  الخقة التنفيذوة لهذه االسررررتياتي ية نضو إفماج منظور النوا االجتماعم م  خالل بناء 

مؤسررسررية  م تضليا النوا االجتماعم  ئالعما على إفماج   م إطار المتابعة ئالتقييم م  ئتقووي قدراتها ال

خالل نتائخ ئمؤشرريات ئبيانات ئتقاروي مسررت ينة للنوا االجتماعم. ئتنسرر م  ذه االسررتياتي ية م  اليؤوة 

 ." 2040المستقنلية "عثمان 

-2040نية ال رررراملة لسررررلقنة عمان )عملت السررررلقنة على إعداف االسررررتياتي ية الوط: 2040رؤية عمان  -

(  ترمنت  الث مضائرا االنسان ئالم تم   االقتصاف ئالتنمية ئالضكومة ئاألفاء المؤسسم  ايم 2020

رك  مضور االنسررررررران ئالم تم  على تع و  الي اه االجتماعم  ئتقووي القدرات ئالكفاءات الوطنية. ئ م 

ئتمكينها  م  خالل تو يي الني ة المالئمة  م الم االت   ذا االطار تررررررررم   ذا المضور تنمية فئر الميأة

 االقتصافوة  ئاالجتماعية  ئم اركتها  م مواق  حن  القيار.

 البيانات واإلحصاءات القسم الرابع:

 

عندما يتعلق األمر ب  السنوات الخمس الماضيةما المجاالت الثالثة األولى التي حققت فيها دولتم معظم التقدم خالل  .1

 إحصاءات الجنسين على المستوى الوطني؟

   ( إلنتاج إحصةةاءات الجنسةةين أكثر تصةةنيفًا تسةةوحاوالمإعادة معالجة البيانات الموجودة )على سةةبيل المثال، التعدادات

 و/أو جديدة

 جمي  نأ ايم  ال نا اسرررررب اليان ئاسرررررتقالعات ئالتعدافات المسرررررواات  م النيانات تصرررررنيف مياعاة وتم ما فائما  -

 . ال نا اسب تتو ي النيانات

   إجراء مسةوحات جديدة إلنتاج معلومات أسةاسةية وطنية بشةأن مواضةيع متخصةصةة )مثل اسةتغالل الوقت والعنف القائم

 على أساس الجنس وملكية األصول والفقر واإلعاقة(

 .ت مختصة أكفي االاصاءات ال نسي م  الممك  خالل الفتية القافمة عما مسواا -

   مصادر البيانات اإلدارية أو البديلة لمعالجة ثغرات بيانات الجنسينتحسين 
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 وتم كما  ال نا اسرررررب المختلفة ال هات م  االفاروة النيانات ئجم  بقلب ئالمعلومات لإلاصررررراء الوطنم الميك  وقوم -

       .بال نا النيانات بمختلف الميك  بت ئود ال هات ام

  بإحصةةةةةاءات الجنسةةةةةين )على سةةةةةبيل المثال، تقارير سةةةةةهلة االسةةةةةتخدام، ملخصةةةةةات إنتاج المنتجات المعرفية المتعلقة

 السياسات، أوراق البحث(

 .ة خاحة بمؤشيات النوا االجتماعموتم احدار تقاروي سنوو -

   تطوير قاعدة بيانات و/أو لوحة متابعة مركزية على شبكة اإلنترنت عن إحصاءات الجنسين  

سي  ئتم ترمنيها  لىالنوا االجتماعم تضتو  عتم ان اء قاعدة خاحة الاصاءات   - العدود م  المؤشيات الخاحة بال ن

 ن أالب قواعد النيانات االاصررائيةئالمعلومات  كما أ اصرراءإلم  ضررم  قاعدة االاصرراءات الميك وة للميك  الوطنم ل

 تكون متااة لل مي  على موق  الميك . تكون مصنفة اسب ال نا ئ

 ولويات الثالأ األولى في دولتم لتعزيز إحصاءات الجنسين الوطنية خالل السنوات الخمس القادمة؟من بين ما يلي ما األ.2

 

  إجراء مسوحات جديدة إلنتاج معلومات أساسية وطنية بشأن مواضيع متخصصة )مثل استغالل الوقت والعنف القائم على

 أساس الجنس وملكية األصول والفقر واإلعاقة(

 .الجنسين إلحصاءات أكثر مختصة مسوحات عمل القادمة الفترة خالل الممكن من -

  ،إنتاج المنتجات المعرفية المتعلقة بإحصاءات الجنسين )على سبيل المثال، تقارير سهلة االستخدام، ملخصات السياسات

 أوراق البحث(

 بإاصررراءات متعلقة احررردارات  ناك أن كما ال نا  اسرررب بياناتها  ئتضليا تصرررنيف وتم الم تمعية االحررردارات االب  -

 الميأة. ئتمكي  ال نسي 

   بناء القدرات اإلحصائية للمستخدمين لزيادة التقدير اإلحصائي واستخدام إحصاءات الجنسين )على سبيل المثال، الدورات

 التدريبية، والحلقات الدراسية حول التقدير اإلحصائي(

 

 قنا م  المنظمة االجتماعم النوا  م االاصرررررررائية القدرات لتع و  االلكتيئنية التدرونية دئرةال  م الموظفي  بعا التضاه -

 الدئرة  ذه أخذ على خيو اآل وتم ت رررر ي  العاملي ئ  االجتماعم النوا ااصرررراءات  م شررررهافة على اصررررلوا ئقد  االسرررركوا

 . االلكتيئنية

  الميأة. ئتمكي  االجتماعم النوا بإاصاءات خاحة السلقنة ئخارج فاخا العما ئرش  م الم اركة   -
 

 هل حددت مجموعة وطنية من المؤشرات لرصد التقدم المحرز في أهداف التنمية المستدامة؟.3

 ال  

 .بمؤشيات التنمية المستدامة العالمية المتعلقة بال نسي  المتو ية  م سلقنة عمانمي ق ملضق ت دئن  -
 
 

من أهداف التنمية المستدامة المؤشرات المتعلقة  5من مؤشرات الهدف هل بدأ جمع البيانات وتجميعها فيما يتعلق بكل .4

 بالجنسين في إطار أهداف التنمية المستدامة األخرى؟

  نعم 
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 إذا كانت اإلجابة بنعم، يُرجى وصف المؤشرات التي تم إعطاؤها األولوية

     ما عد ا الخاما الهدف مؤشيات بيانات جمي  تو يي تم -

       5.2.1 المؤشي 

       5.2.2 المؤشي 

       5.3.2 المؤشي 
 

 يتم تقديمه بشكل روتيني عن طريق المسوحات الرئيسية في دولتم؟ 1أي من التقسيمات التالية .5
 

  الموق  ال ليا م 

 الدخا 

  ال نا 

  العمي 

 التعليم 

  االجتماعيةالضالة 

 االعاقة 

                                                             
 


