
نحو تحقيق أهداف
التنمية المستدامة
٢٠٣٠
الهدف الخامس

العدد ٣
أكتوبر ٢٠١٨



١

مقدمة
تحقيق  السلطنة في  تستعرض واقع  التي  ير  التقار ير ضمن سلسلة من  التقر يأتي هذا 
أهداف التنمية المستدامة٢٠٣٠، حيث تم تخصيصه ¡ستعراض مؤشرات الهدف الخامس 
الجنسين  بين  المساواة  تحقيق  على:  ينص  والذي  المستدامة،  التنمية  أهداف  من 
وتمكين كل النساء والفتيات. ويندرج تحت هذا الهدف  تسع غايات تقاس بمؤشرات 
ير أحدث القيم المتوفره لمختلف المؤشرات آخذين بعين ا¡عتبار  مختلفة. ويستعرض التقر
ية بل تتطلب تنفيذ مسوحات ميدانية. بأن عددا من المؤشرات ¡ تتوفر عبر السجÈت اÇدار



يقاس مدى تقدم حتقق هذه الغاية باملؤشر التايل:

٢

القضاء على جميع أشكال التمييز ضد جميع النساء والفتيات في كل مكان.

ــة قائمــة، أم ال،  مــا إذا كان مثــة أطــر قانوني
مــن أجــل تعزيــز وإنفــاذ ورصــد املســاواة وعــدم 

التمييز على أساس اجلنس. 
 إن املتتبــع للقوانــني الصــادرة يف الســلطنة 
جيــد أن النظــام األساســي للدولــة الصــادر 
مبوجب املرسوم السلطاين رقم ١٩٩٦/١٠١م 
قــد كفــل املســاواة بــني املواطنــني وضمــن 
مــن  ســبب  ألي  بينهــم  التمييــز  عــدم 

األسباب.

(١,١,٥)

القسري  المبكر، والزواج  زواج ا�طفال، والزواج  الضارة، من قبيل  الممارسات  القضاء على جميع 
الغاية٥-٣  وتشويه ا�عضاء التناسلية ل�ناث. 

الغاية٥-١  

نسبة النساء الاليت  تتراوح أعمارهن بني ٢٠ 
سن  بلوغ  قبل  تزوجن  والاليت  سنة،   ٢٤ و 
اخلامسة عشرة وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة.

الصــادر  الشــخصية  األحــوال  قانــون 
باملرسوم السلطاين (١٩٩٧/٣٢) يف املادة 
أهليــة  تكمــل   ’’ علــى:  ينــص   (٧) رقــم 
الــزواج بالعقــل وإمتــام الثامنــة عشــر مــن 

العمر‘‘.  
 

(١,٣,٥)

املصدر: املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، ٢٠١٤، تقرير املسح العنقودي متعدد املؤشرات
 

شكل(٣): نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء.

شكل(١): نسبة النساء الاليت تزوجن قبل بلوغ سن اخلامسة عشرة 
وقبل بلوغ سن الثامنة عشرة يف الفئة العمرية (٢٠ - ٢٤سنة) عام 

٢٠١٤م.*

٪١٫٢
  (١٥ سنة)

٪٤
  (١٨ سنة)

المرسوم السلطاني
 ١٩٩٦/١٠١ المادة (١٧)  

أمام  سواسية  جميعم  «المواطنون 
الحقوق  في  متساوون  وهم  القانون، 
والواجبات العامة، و¡ تمييز بينم في ذلك 
بسبب الجنس أو ا�صل أو اللون أو اللغة أو 
المركز  أو  الموطن  أو  المذهب  أو  الدين 

ا¡جتماعي».

المصدر: النظام ا�ساسي للدولة ١٩٩٦/١٠١ .

* تشمل العمانيات والوافدات يف سنة تنفيذ املسح.  



املصدر: املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، ٢٠٠٧-٢٠٠٨م،  نتائج مسح استخدام الوقت .

٣

الغاية٥-٤  
ا¡عتراف بأعمال الرعاية وا�عمال المنزلية غير مدفوعة ا�جر وتقديرها، بتوفير الخدمات العامة 
المسؤولية داخل  تقاسم  يز  ا¡جتماعية، وتعز للحماية  والهياكل ا�ساسية، ووضع سياسات 

ا�سرة المعيشية والعائلة، حسبما يكون ذلك مناسبا على الصعيد الوطني.

نســبة الوقــت املخصــص لألعمــال املرتليــة وأعمــال 
الرعايــة غــري املدفوعــة األجــر، مصنفــة حبســب 

نوع اجلنس والعمر واملكان.
ويقصد به متوسط الوقت الذي يقضيه 

الرجال والنساء يف توفري اخلدمات املرتلية 
لالستهالك اخلاص. ويندرج حتت األعمال 

املرتلية وأعمال الرعاية: 
٠١ إعداد الطعام وغسل الصحون .

٢. تنظيف املسكن والغسيل .
٣.التسوق .

٤.رعاية األطفال أو رعاية املرضى أواملسنني 
أو األفراد ذوي اإلعاقات. 

شكل(٢): متوسط عدد ساعات العمانيني املخصصة لألعمال             (١,٤,٥)
املرتلية وأعمال الرعاية يوميا حسب اجلنس.

ساعتين

ذكور

خمس
ساعات

إناث

الغاية٥-٥  
كفالة المشاركة الكاملة والفعالة للمرأة وفرصها المتساوية مع الرجل في شغل المناصب 

القيادية على جميع مستويات صنع القرار في الحياة السياسية وا¡قتصادية والعامة.

نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء يف الربملانات (١,٥,٥)
الوطنية واملجالس البلدية: 

تشغلها  اليت  املقاعد  عدد  املؤشر  يعكس 
الدولة  (جملس  عمان  جملس  يف  النساء 
البلدية  واملجالس  الشورى)،  وجملس 

مقسوما على عدد املقاعد املشغولة. 

شكل(٣): نسبة املقاعد اليت تشغلها النساء.

املصدر: املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات،٢٠١٧، تقرير املرأه العمانية 

  الربملانات الوطنية خالل الفترة
(٢٠١٥ - ٢٠١٩)

  املجالس البلدية خالل الفترة
(٢٠١٦ - ٢٠٢٠)

٪٩

٪٣٫٥



شكل(٤): نسبة النساء يف وظائف اإلدارات العليا واملتوسطة باملؤسسات التابعة للخدمات املدنية عام ٢٠١٧م

نسبة النساء يف املناصب اإلدارية:
 ويقصد هبا نسبة النساء العامالت يف وظائف اإلدارة العليا واملتوسطة من إمجايل شاغلي هذه الوظائف.

املصدر: املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، ٢٠١٨، الكتاب اإلحصائي السنوي . البيانات تشمل شاغلي وظائف اخلدمة املدنية فقط. 

(٢,٥,٥)

(١,٦,٥)

املصدر  (١) املركز الوطين لإلحصاء واملعلومات، ٢٠١٤، تقرير املسح العنقودي متعدد املؤشرات. .
           (٢) وزارة الصحة:  املسح الصحي الوطين - ٢٠٠٠

           (٣)  وزارة الصحة:  التقرير الصحي السنوي - ٢٠١٧.

٤

الغاية٥-٦  
اÇنجابية، على  الحقوق  الجنسية واÇنجابية وعلى  الصحة  الجميع على خدمات  كفالة حصول 
النحو المتفق عليه وفقا لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومنهاج عمل بيجين 

والوثائق الختامية لمؤتمرات استعراضهما.

نسبة النساء الاليت تتراوح أعمارهن بني ١٥ 
بأنفسهن  يتخذن  والاليت   سنةًا   ٤٩ إىل 
اجلنسية  العالقات  بشأن  مستنرية  قرارات 
والرعاية  احلمل  منع  وسائل  واستخدام 

املتعلقة بالصحة اإلجنابية:
املتزوجات يف  العمانيات  النساء  نسبة  بلغت 
الزواج،  والاليت سبق هلن  عمر (١٥-٤٩) 
ويستخدمن وسائل تنظيم األسرة  ٢٩,٥٪(١) 
النسبة  كانت  حني  يف   ،٢٠١٤ عام  يف 
نسبة  بلغت  كما   .٢٠٠٠ عام   (٢)٪٢٤,٨
أثناء  رعاية  على  حصلن  الاليت  النساء 
لعام  لعام ٢٠٠٠ و٩٩٪(٣)  احلمل ٩٧,٨٪(٢) 

 .٢٠١٧

شكل(٥): الربامج اليت نظمتها وزارة الصحة

سفير

٪٧٫١

٪٥٫٦

مستشار

رئيس قسم

٪١٣٫٨

مدير عام

٪٧٫٥

وكيل وزارة ومن في مستواه

٪٥٫٨

مدير دائرة

٪٩٫٦

منذ عام١٩٨٧م
 

برنامج خدمات رعاية 
صحة األمومة والطفولة.

منذ عام ١٩٩٤م 

برنامج دعم الرعاية
الصحية لألم والطفل.



 حصة املرأة يف األراضي الزراعية:

عــدد البلــدان الــيت لديهــا قوانــني وأنظمــة 
تكفــل حصــول النســاء والرجــال الذيــن يف  
ســن  ١٥ ســنة فأكثــر علــى خدمــات الرعايــة 
الصحــة  جمــال  يف  والتثقيــف  واملعلومــات 
اجلنســية واالجنابيــة علــى حنــو كامــل وعلــى 

قدم املساواة.
هبا  كفل  اليت  الدول  إحدى  السلطنة  تعد 
حصول  حق  للدولة  األساسي   النظام 
مواطنيها يف خمتلف مراحلهم العمرية على 
ومنها  أشكاهلا  مبختلف  الصحية  الرعاية 

الرعاية الصحية واإلجنابية.

املصدر: وزارة االسكان، ٢٠١٧م.

(٢,٦,٥)

(٥.أ.١)

٥

الغاية٥-أ  
إجراء إصÈحات لمنح المرأة حقوقا متساوية في الموارد ا¡قتصادية، وكذلك إمكانية حصولها 
المالية،  الخدمات  وعلى  الممتلكات،  من  وغيرها  ا�راضي  في  والتصّرف  الملكية  حق  على 

ا للقوانين الوطنية.
ً

والميراث والموارد الطبيعية، وفق

 وحيتسب من خالل قسمة عدد النساء احلائزات على ملكيات ألراضي زراعية على إمجايل عدد ملكيات 
األراضي الزراعية.

 حصة املرأة يف األراضي الزراعية:

شكل(٦): عدد احليازات لألراضي الزراعية حسب اجلنس عام ٢٠١٧م

شكل(٨): حصة املرأة يف حيازة األراضي الزراعية عام ٢٠١٧م

المرسوم السلطاني
 ١٩٩٦/١٠١ المادة (١٢)  

وبوسائل  العامة  بالصحة  الدولة  «تعنى 
وا�وبئة،  ا�مراض  من  والعÈج  الوقاية 
مواطن،  لكل  الصحية  الرعاية  لتوفير  وتسعى 
المستشفيات  إنشاء  على  وتشجع 
والمستوصفات ودور العÈج الخاصة بإشراف 
يحددها  التي  للقواعد  ووفقا  الدولة  من 
على  المحافظة  على  تعمل  كما  القانون. 

البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها.»

المصدر: النظام ا�ساسي للدولة ١٩٩٦/١٠١.

٨٫٨٨٩ ٨١٫١٢٥

٪١٠

٪١١

١١٫٠١٢

شكل(٧):  احليازات املشتركة لألراضي 
الزراعية  عام ٢٠١٧م



القانوين  اإلطار  فيها  يكفل  اليت  البلدان  نسبة 
(مبا يف ذلك القانون العريف) للمرأة املساواة يف 
احلقوق يف ملكية األراضي و/أو السيطرة عليها: 
التملك  يف  احلق  السلطنة  يف  للمرأة 
أنواع  بشىت  مبمتلكاهتا  والتصرف 
سواء  للمرأة  مكفول  حق  وهو  التصرفات، 
وذلك  متزوجة،  غري  أم  متزوجة  كانت 
النظام  من   (١١) رقم  املادة  مبوجب 
األساسي للدولة اليت أكدت على أن امللكية 
مجيع  ذلك  ويشمل  مصونة،  اخلاصة 
أم  كانت  عقارا  متلكها  يصح  اليت  األموال 
إدارة  يف  احلق  للمرأة  أن  كما  منقوال، 

أمواهلا وأمالكها والتصرف فيها.

نسبة األفراد احلائزين على هاتف نقال، حبسب نوع اجلنس.

املصدر: هيئة تقنية املعلومات، ٢٠١٦، مسح النفاذ واستخدام تقنية املعلومات يف قطاع األسر واألفراد .

(٥.أ.٢)

(٥.ب.١)

شكل(٩): نسبة األفراد احلائزين على هاتف نقال من إمجايل  سكان السلطنة عام ٢٠١٦م حبسب اجلنس  

٦

يز  يز استخدام التكنولوجيا التمكينية، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات وا¡تصا¡ت، من أجل تعز تعز
الغاية٥-ب  تمكين المرأة.

 إناث  ذكور

المرسوم السلطاني
 ١٩٩٦/١٠١ المادة (١١)  

من  أحد  يمنع   Èف مصونة،  الخاصـة  «الملكية 
التصرف في ملكه إ¡ في حدود القـانون ، و¡ 
ينزع عن أحد ملكه إ¡ بسبب المنفعة العـامـة 
في ا�حـوال المبينة في القـانـون ، وبالكيفيـة 
المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه 
تعويضا عاد¡. والميراث حق تحكمه الشريعة 

اÇسÈمية».

المصدر: النظام ا�ساسي للدولة ١٩٩٦/١٠١.

50%

٪٨٧

50%

٪٩٤

ا�جمالي

50%

٪٩١



نســبة البلــدان الــيت لديهــا نظــم لتخصيــص 
املرصــودة  العامــة  املخصصــات  وتتبــع 

للمساواة بني اجلنسني ولتمكني املرأة.
وموازنات  مبالغ  وختصيص  اعتماد  يتم 
يف  واألنشطة  للربامج  ومتويلية  تشغيلية 
اخلطط اخلمسية والسنوية ضمن املوازنات 
القطاعات  كافة  تشمل  اليت  للدولة  العامة 
وكافة املجاالت ( الصحة، التعليم، التنمية 
ومتويل  والتدريب  التشغيل  االجتماعية، 
اخل)  واملتوسطة،...  الصغرية  املشروعات 
ضمن  املرأة  تشمل  املوازنات  وهذه 

القطاعات املذكورة.

(٥.ج.١)

٧

والتشريعات   السياسات  هذه  يز  وتعز ل�نفاذ  قابلـــة  وتشـــريعات  ســـليمة  سياســـات  اعتمـــاد 
الغاية٥-ج  للنــوض بالمســاواة بــين الجنســين وتمكــين كــل النساء والفتيات على جميع المستويات .

املصدر: وزارة التنمية االجتماعية.

من الخطاب السامي    
اهتمامنا  العهد  هذا  بداية  منذ  أولينا  «لقد 
الكامل لمشاركة المرأة العمانية، في مسيرة 
التعليم  فرص  لها  فوفرنا  المباركة  النهضة 
والتدريب والتوظيف ودعمنا دورها ومكانتها 
في المجتمع، وأكدنا على ضرورة إسهامها 
من  ذلك  ويسرنا  التنمية،  مجا¡ت  شتى  في 
حقوقها  تضمن  التي  والقوانين  النظم  خÈل 
تحقيق  على  قادرة  وتجعلها  واجباتها،  وتبين 
ا¡رتقاء بذاتها وخبراتها ومهاراتها من أجل بناء 

وطنها، وإعÈء شأنه».

قابوس بن سعيد - ١٦ نوفمبر  ٢٠٠٩
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