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 مداخلة سلطنة عمان 
 في الدورة التاسعة للجنة وضع المرأة باإلسكوا 

 م2019نوفمبر  27 -26

 
 يقدمها الدكتور/ يحيى بن محمد بن زاهر الهنائي

بوزارة التنمية  مدير عام المديرية العامة للتنمية األسرية 
 االجتماعية 
 سلطنة عمان
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 الرحيمبسم هللا الرحمن 

 

 ةواألمين ة األمين العاموكيلدشتي  روال /معالي الدكتورة

االقتصادية واالجتماعية لغربي األمم المتحدة للجنة  ةالتنفيذي

 آسيا )اإلسكوا(.

 المعالي ،،،أصحاب وصاحبات 

 ،،،الكرام  أعضاء الوفود المشاركين والمشاركات

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 

 للمملكة األردنية الهاشميةوالتقدير شكر توجيه الطيب لنا بداية ي

 ،للجناة الماراة باإلساكوا أعماا  الادورة التاساعة استضافتهاعلى 

روال دشتي وكيلة األماين  /ةلدكتورالمعالي كذلك ونتقدم بالشكر 

العااااام واألمينااااة التنفيذيااااة للجنااااة األماااام المتحاااادة االقتصااااادية 

الاادعوة والكريمااة علااى ، آساايا )اإلسااكوا(واالجتماعيااة لغربااي 
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ة والماامتمر للمشاااركة فااي أعمااا  الاادورة التاسااعة للجنااة الماارأ

األعضااء فاي  والشكر موصو  للدو ، الوزاري رفيع المستوى

ين فاااي  اااذ  وأعضااااء المنتماااات الدولياااة المشااااركاإلساااكوا ، 

  .الدورة

 

ويشاارفني فااي  ااذا المقااام أن أنقاا  لكاام تحيااات معااالي الشااي  / 

التنمياااة االجتماعيااة وتمنياتاااه محمااد باان ساااعليد الكلباااني وزياار 

ج بنتائج ملموساة ما   ذ  الدورة بالنجاح والتوفيق، والخروألع

 ة في المنطقة العربية.تخدم قضايا المرأ

 

 السيدات والسادة....

تااممن ساالطنة عمااان باانن اإلنسااان  ااو محااور التنميااة و اادفها 

ذلك في السياسات العامة في السلطنة التي رجم حيث ت  وغايتها، 

قيم اإلنسانية التي تستلهمها من قيم الدين الثوابت والترتكز على 

، والمواثيق والمعا دات الوطنيةاإلسالمي ، والمبادئ والقوانين 

فالسلطنة تحار  علاى المشااركة الفاعلاة ماع المجتماع  ،الدولية
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الدولي بكافة مستوياته، تحقيقا لمبادئ العدالة والمسااواة، ونشار 

يانعم بااألمن واألماان إلاى مجتماع  ثقافة السلم والتنمياة، وصاوالا 

 والنمو والنماء.
 

وجهااود ملحوتااة تتساام  وبااارز،لماارأة العمانيااة دور حيااوي لو

بالجدية والرغبة في العطاء، وتعتبر النتم والقوانين التي تستمد 

المرجااع األ اام  النتااام األساسااي للدولااة )الدسااتور(أحكامهااا ماان 

فااي حقااوم الماارأة، فالنتااام لاام يميااز بااين الرجاا  والماارأة فااي 

تحقياااق و الحقاااوم والواجباااات العاماااة وتاااولي الوتاااائ  العاماااة

وفقااا للمااادة العااد  وتكااافم الفاار  بااين العمااانيين ذكااورا وإناثااا 

صراحة علاى عادم التميياز باين ( 17أكدت المادة )و ،( منه12)

ي الحقااوم والواجبااات علااى أسااا  المااواطنين أمااام القااانون وفاا

 .الجن 

 ،،الحضور الكرام

 التنمياة قضايا من واسعة مجموعة المستدامة التنمية أجندة تمث 

 المسااواة وتحقيق والجوع الفقر على القضاء: شملت. المستدامة
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 وجعا  والتعلايم، الصاحة وتحساين والفتياات النسااء كا  وتمكين

 المحيطاات وحماياة المناا،، تغير ومكافحة استدامة، أكثر المدن

 .والغابات

 متابعااة الساالطنة فااي جهااود تركاازت األ اادا   ااذ  اعتماااد منااذف

 علااى المختصااة الجهااات وعملاات المجاااالت، كافااة فااي  ا تنفيااذ

 المعنياة الجهات وتحديد وممشراتها، وغاياتها بن دافها التعري 

وكانات . الحكومياة والجهاات الاوزارات من الشركاء مع بالتنفيذ

للساالطنة  التاسااعة الخمسااية لخطااةى الركااائز لحاادإ  ااذ  األ اادا 

(2016 – 2020.) 

 ...السيدات والسادة 

-2020)عمااانالمسااتقبلية رميااة العملاات الساالطنة علااى إعااداد 

مااااع، (، تضاااامنت ثااااالث محاااااور  ااااي: االنسااااان والمجت2040

ركاااز واألداء الممسساااي، حياااث  الحكوماااة، االقتصااااد والتنمياااة

محاااور االنساااان والمجتماااع علاااى تعزياااز الرفاااا  االجتمااااعي، 

وتطوير القدرات والكفاءات الوطنياة. وفاي  اذا اإلطاار تضامن 
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 ذا المحور تنمية دور المرأة وتمكينها، مان خاال  تاوفير البيئاة 

المالئمااة فااي المجاااالت االقتصااادية، واالجتماعيااة، ومشاااركتها 

 في مواقع صنع القرار.

 ام،،الحضور الكر 

ا   وطنية كآلية االجتماعية التنمية بوزارة المناط الدور من انطالقا

 دور   ماان بااه تقااوم الساالطنة، ولمااا فااي بااالمرأة بااالنهو  معنيااة

 المسااااتدامة التنميااااة تحقيااااق أ اااادا  عمليااااة لمساااااندة محااااوري

األو  المعنااي القضاااء علااى الفقاار  الهااد والمتمثلااة فااي 2030

 المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المارأة، الخام  والهد 

 ،المعناي باالتعليم الرابعالرتباط عم  الوزارة بالهد   ةباإلضاف

شاكلت الاوزارة  وغير ا مان التقاطعاات ماع األ ادا  األخارى،

ساعادة الادكتور ، برئاساة  ذ  األ دا فريق عم   لمتابعة تنفيذ 

وعضاوية عادد مان المختصاين التنمية االجتماعياة وزارة وكي  

 .المعنية وممسسات المجتمع المدني الوزارات والجهاتمن 
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الساالطنة علااى الوفاااء بالتزاماتهااا الدوليااة المترتبااة  ا ماانحرصااو

 علاااى االنضااامام إلاااى االتفاقياااات ذات الصااالة بحقاااوم اإلنساااان

 تنفيااااذعملاااات الساااالطنة علااااى اتخاااااذ عاااادد ماااان اإلجااااراءات ل

المالحتات والتوصيات الختامية المترتبة علاى مناقشاة التقريار 

 القضااء علاى تفاقياةال الوطني الجامع للتقريرين الثااني والثالاث

أشكا  التمييز ضد المرأة، حيث تم التصديق على تعادي  الفقارة 

( ماان االتفاقيااة، ورفااع الااتحفت علااى الفقاارة 20( ماان المااادة )1)

(، وتوقيااع 3/2019( بالمرسااوم السالطاني )15( مان الماادة )4)

برناااامج تعااااون ماااع المعهاااد العاااالي للقضااااء لتااادريب القضااااة 

تاادريب علااى لللقااانونيين م والمختصااين اوأعضاااء االدعاااء العااا

 االتفاقية وأ مية االستناد إليها في األحكام القضائية. مواد

 

 

 

 وفي الختام 
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نجدد الشاكر والتقادير لكساكوا وشاركائها علاى الادعوة الكريماة 

وعلاااى الجهاااود التاااي تباااذ  فاااي تقااادم الماااراة العربياااة ومسااااندة 

يااق ألعمااا   ااذ  فمتمنااين التومشاااركتها فااي التنميااة المسااتدامة 

 الدورة.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته


