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مقدمة
 -1عقــد الفريــق العامـ املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشـ وجــب ـرار جملــح وقــو
اإلنس ـ ـان 1/5ر دورت ـ ــا ال ال ـ ــة والعشـ ـ ـرين الف ـ ـ ة م ـ ــن  2إىل  13تش ـ ـرين ال ـ ــا /نوفم .2015
واستُعرضــا احلالــة عُمــان اجللســة ال امنــة املعقــودة  5تش ـرين ال ــا /نوفم  .2015وت ـرأ
وفــد عُمــان وزيـ ُـر الشــنون القانونيــةر عبــد اس يمــد ســعيد الســعيدن .واعتمــد الفريــق العام ـ التقريــر
املتعلق بعُمان جلستا الرابعة عشرةر املعقودة  10تشرين ال ا /نوفم .2015
 -2و  13ك ــانون ال ا /ين ــاير 2015ر اخت ــار جمل ــح وق ــو اإلنس ــان فري ــق املق ــررين الت ــا
(اجملموعة ال الثية) لتيسري استعراض احلالة عُمان :اجلب األسود وجنوب أفريقيا وفييا نام.


 -3وعمالا ب وكام الفقـرة  15مـن مرفـق ـرار جملـح وقـو اإلنسـان  1/5والفقـرة  5مـن مرفـق
راره 21/16ر صدرت الوثائق التالية ألغراض استعراض احلالة عُمان:
(أ)

تقرير وطر/عرض كتايب مقدم وفقا للفقرة (15أ) ()A/HRC/WG.6/23/OMN/1؛

(ب) جتمي ـ ــل للمعلوم ـ ــات أعدت ـ ــا مفوض ـ ــية األم ـ ــم املتح ـ ــدة الس ـ ــامية حلق ـ ــو اإلنس ـ ــان
(املفوضية) وفق ا للفقرة (15ب) ()A/HRC/WG.6/23/OMN/2؛
(ج)

موجز أعدتا املفوضية وفقا للفقرة (15ج) (.)A/HRC/WG.6/23/OMN/3

 -٤وأُويلــا إىل عُمــان عــن طريــق اجملموعــة ال الثيــة ائمــة أســبلة أعــدنا ســلف ا إســبانيا وأملانيــا
واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد وكينيــا ولياتنشــتاين واملكســيد واململكــة املتحــدة ل ي انيــا
العظمــو وأيرلنــدا الشــمالية والنــرويو وهولنــدا .وميكــن الطــالع علــو هــذه األســبلة املو ــل الشــبك
اخلارج للفريق العام .


أوالا -موجز مداوالت عملية االستعراض
 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراضألف 
-5

أعرب وفد عُمان عن شكره جمللح وقو اإلنسان واملفوضية واجملموعة ال الثية.

 -6وأشــار الوفــد إىل أن الســل نة أنشـ تر أعقــاب الســتعراض الــدورن الشــام األولر جلنــة
لدراســة ومتابعــة التوصــيات املقدمــة مــن الــدول األخــرىر مشلــا ل لـ عــن احلكومــة ومنسســات مــن
اجملتمل املد  .وأعدت خ ة لتنفيذ نتائو عملية التحاور إطار الستعراض الدورن الشام .
 -٧وأب ــرز الوف ــد أن الس ــل نة ملتزم ــة ماي ــة كرام ــة اإلنس ــان ووقو ـ ـار ول ــذلد ي ــنت دس ــتورها
صـراوة علــو أل يُعــرض أن شــات للتعــذيب املــادن أو املعنــون أو ل غـراء أو للمعاملــة احلاطــة مــن
الكرامــةر وعلــو ب ــالن ك ـ ــول أو اع ـ ا ي بــا صــدوره ــا وط ـ ة التعــذيب أو املعاملــة احلاطــة
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مــن الكرامــة أو التهديــد ب ـ ن منهمــا .وأضــا الوفــد أن الدســتور ينكــد أين ـا أن امل ـتهم بــرنء و ـ
ت بــا إدانتــا ياكمــة انونيــة تُكف ـ لــا فيهــا النــمانات النــرورية ملمارســة وقــا الــدفاع وفق ـا
للقانونر وحيظر إيذاء املتهم جسمانيا أو معنويا.
 -٨وذكر الوفد أن التعديالت الـيت أُدخلـا علـو الدسـتور عـام  2011تشـك ت ـورا شـامالا
محاي ــة وق ــو اإلنس ــان وتعزيزه ــا واو امه ــا .وم ــن ه ــذا املن ل ــقر وافق ــا الس ــل نة مب ــدئي ا عل ــو
الننــمام إىل التفا يــات التاليــة :العهــد الــدو اخلــات بــاحلقو ال تصــادية والجتماعيــة وال قافيــةر
واتفا يــة مناهنــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الالإنســانية أو املهينــةر
والتفا ية الدولية حلماية مجيل األشاات من الختفاء القسرن.
 -٩ووفق ـ ـ ـا للوف ـ ـ ــدر وافق ـ ـ ــا الس ـ ـ ــل نة أين ـ ـ ـا موافق ـ ـ ــة مبدئي ـ ـ ــة عل ـ ـ ــو س ـ ـ ــحب فظه ـ ـ ــا عل ـ ـ ــو
املـادة  )٤(15مــن اتفا يـة القنــاء علـو مجيــل أشـكال التمييــز ضـد املـرأة .وعـالوة علــو ذلـدر تكفـ
عُمانر مـن خـالل املـواد مـن  11إىل  ٤0مـن الدسـتورر األجيـال ال الثـة مـن وقـو اإلنسـان .ورغـم
أن الســل نة ليسـا طرفـا التفا يــة الدوليــة حلمايــة وقــو مجيــل العمــال املهــاجرين وأفـراد أســرهمر
فه تكف الغالبية العظمو من احلقو املنصوت عليها فيها.
عُمـان يتســم بالسـتقرار ويقـوم علـو سـيادة القــانون
 -10وأشـار الوفـد إىل أن النظـام السياسـ
واحلكــم الرشــيد واملســاواة ب ـ امل ـواطن  .ومــن املبــادل الرئيســية املكرســة الدســتور قيــق التنميــة
ال تص ـ ــادية والجتماعي ـ ــة .و ـ ــد منح ـ ــا التع ـ ــديالت الدس ـ ــتورية جمل ـ ــح عُم ـ ــان س ـ ــل ات تشـ ـ ـريعية
وتنظيميــة واســعة الن ــا مــن أجـ ت كيـد أمهيــة املشــاركة السياســية والعمليــة الدميقراطيــة .وعُقــدت
اآلونة األخرية انتاابـات وـرة وشـفافة جمللـح الشـورى ـا إشـرا اللننـة العليـا لالنتاابـاتر علـو
النحو املنصوت عليا الدستور .و د را با اللننة الوطنية حلقو اإلنسان النتاابات.
 -11وأبـ ــرز الوفـ ــد أن النظـ ــام القنـ ــائ ـ ــد أُصـ ــلي وأضـ ــحو القنـ ــاء يتمتـ ــل مـ ــن زيـ ــد مـ ــن
الس ــتقالل اإلدارن وامل ــا  .وي ــنت الدس ــتور ص ـراوة عل ــو أن الس ــل ة القن ــائية مس ــتقلةر وتتوله ــا
احملــاكم علــو اخــتال أنواعهــا ودرجانــار وتصــدر أوكامهــا وفــق القــانون؛ ول ســل ان علــو القنــاة
نــائهم لغــري القــانون؛ وهــم غــري ــابل للعــزل؛ ول ــوز أليــة جهــة التــدخ القن ــايا أو
شنون العدالةر ويُعت هذا التدخ جرمية يعا ب عليها القانون.
 -12وأشــار الوفــد إىل أن الدســتور ينكــد أينـ ا وريــة الـرأن والتعبــرير الــيت ميكــن أن ــار بــالقول
والكتابة وسائر وسائ التعبرير وأن هذه احلرية مكرسة التشريل العُما .
 -13وذك ــر الوف ــد أن احل ــق التعل ــيم م ــن أه ــم احلق ــو ؛ وجعلت ــا احلكوم ــة م ــن أولويان ــا من ــذ
عـ ــام  .1٩٧0وينكـ ــد الدسـ ــتور أن التعلـ ــيم ركـ ــن أساس ـ ـ لتقـ ــدم اجملتمـ ــلر وأن الدولـ ــة تعم ـ ـ علـ ــو
مكافح ــة األمي ــة وتش ــنيل العل ــوم والفنـ ــون واآلداب والبح ــو العلمي ــة وتعزيزه ــا .وت ـ ـدعم السـ ــل نة
ــاع التعل ــيم لتمكـ ـ ال ــالب م ــن مواكب ــة التق ــدم
إدم ــاج البتك ــار ض ــمن األه ــدا الوطني ــة
العلم ر ول سيما اجملال التقرر لا يتيي للشباب مزيدا من فرت العم .
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 -1٤وأشار الوفد إىل أن األمم املتحـدة نوهـار تقريـر مشـ ار بالتقـدم الـذن أورزتـا السـل نة
وضــل الس ـ اتينية الوطني ــة لل ف ـ  .و ــد أع ــدت احلكومــةر بالتش ــاور م ــل اجملتم ــل امل ــد ر خ ــة
عم وطنية للنهوض بال ف ر وأنش ت جلنة ملنل إساءة معاملة األطفال.
 -15وذك ـ ــر الوف ـ ــد أن الس ـ ــل نة تن ـ ـ لل ب ـ ــدور ري ـ ــادن املن ق ـ ــة فيم ـ ــا يتعل ـ ــق ق ـ ــو امل ـ ـرأة.
وتتس ــاوى املـ ـرأة والرجـ ـ ف ــرت الوص ــول إىل التعل ــيم الع ــا وإىل س ــو العمـ ـ ر وُ ـ ـ النس ــاء
أعل ــو املناص ــب الدولـ ــةر فم ــنهن ال ــوزيرات ونائبـ ــات ال ــوزراء والس ــفريات وأعنـ ــاء جمل ــح عُمـ ــان
واملوظف ــات مناص ــب إداري ــة أخ ــرى الق ــاع الع ــام واخل ــات .وأص ــبحا املـ ـرأة أينـ ـ ا عنـ ـوا
نشـ ا أجهــزة القنــاء والشـرطة والقــوات املســلحة .واع افـ ا بــدور املـرأة اجملتمـلر تفـ الســل نة
سنوي ا بيوم املرأة العُمانية  1٧تشرين األول/أكتوبر.
 -16وفيمــا يتعلــق كافحــة الجتــار بالبشــرر أشــار الوفــد إىل أن عُمــان كانــا مــن ب ـ أوىل دول
املن قــة الــيت أصــدرت انونـا شــامالا هــذا اجملــالر وأنشـ ت جلنــة وطنيــة ي أســها مســنول برتبــة وزيــر.
و ــد وققــا عُمــانر منــذ استعراضــها األول عــام 2011ر تقــدما ملحوظـا اسـ اتينيتها الراميــة
إىل مكافحــة الجتــار بالبشــرر الــيت تقــوم علــو أربــل دعــائم ه ـ  :وضــل التش ـريعات والقواعــد الالزمــة
ملكافحـة الجتــار بالبشـر؛ وإرشــاد السـل ات املعنيــة بشـ ن تــدابري املنـل والــردع؛ وتـوفري احلمايــة والــدعم
للنحايا؛ وتعزيز التعاون الدو ملكافحة الجتار بالبشر.
 -1٧وأشار الوفد إىل أن عُمـان وضـعا اسـ اتينية ملكافحـة مجيـل أشـكال العمـ اجلـ ن بفـرض
غرامــات كبــرية علــو اجلنــاةر وزادت عــدد املالجــأل املاصصــة للنســاء واألطفــال ض ـحايا الســتغالل
اجلنس .
 -1٨و امليــدان اإلنســا ر ذكــر الوفــد أن الســل نة تعم ـ علــو تقــد الــدعم املــا إىل البلــدان
الناميـةر وأن اييبـة العُمانيــة لمعمـال اخلرييــة تـدعم عمليـات اإلغاثــة العاجلـة علــو الصـعيد العــامل
سيا التصدن للكوار ال بيعية.
 -1٩وأشــار الوفــد إىل أن اللننــة الوطنيــة حلقــو اإلنســان تعمـ ر بالتعــاون مــل املفوضــية والعديــد
مــن مراكــز التــدريب املتاصصــةر علــو تــدريب املــوظف علــو وقــو اإلنســانر وتســعو لتعزيــز ثقافــة
وقــو اإلنســانر مــن أج ـ ضــمان وجــود اعــدة وطنيــة مــن املــوظف القــادرين علــو معاجلــة نــايا
وقو اإلنسان.
 -20و ــال الوف ــد إن الس ــل نة تش ــدد باس ــتمرار عل ــو أمهي ــة ــاور اجله ــات املعني ــة بش ـ ن ن ــايا
وقــو اإلنس ــان س ــيا مراعــاة اإلع ــالن الع ــامل حلق ــو اإلنســان وتن ــوع احلن ــارات واخلصوص ــية
ال قافيـة لكـ جمتمــل .وتبــذل عُمــان جهــودا ملموســة لتوطيــد مفهــوم التعــاي والتســامي بتعزيــز مبـدأ
او ـ ـ ام احلريـ ــة الدينيـ ــة؛ و هـ ــذا السـ ــيا ر أنش ـ ـ ت السـ ــل نة مراكـ ــز للح ـ ـوار ب ـ ـ تلـ ــف األديـ ــان
والعقائــدر وكراس ـ أســتاذية علميــة اجلامعــات الدوليــة .والتســامي ــة أصــيلة مــن ــات اجملتمــل
العُما ؛ وتكف احلكومة احلرية الدينية والفكرية للمواطن واملقيم .
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 -21وذكــر الوف ـد أن عُمــان تقــل من قــة من ـ ربةر ولكــن ذلــد ل ي نيهــا عــن الســع إل ــاد
ولول سـلمية وتقريـب وجهـات النظـر لوضـل وـد للنزاعـات اإل ليميـة .و ـد أشـاد األمـ العـام مـنخرا
هبــذا الــدورر إذ شــكر عُمــان علــو دورهــا البنــاء املســاعدة علــو تســوية النـزاع الــيمنر و إجـراء
يادثات بش ن آخر الت ورات عملية السالم الشر األوسط واجلمهورية العربية السورية.
دعـم الشـعب الفلسـ ير لارسـة وقـا تقريـر
 -22وأشار الوفد إىل مو ف عُمـان الراسـ
املصــري؛ وإ امــة دولتــار علــو أن تكــون عاصــمتها القــد الشــر يةر إىل جانــب إسـرائي ؛ وإ ــاء أطــول
اوتالل العامل.
 -23وشــدد الوفــد علــو أن األوــدا الــيت يشــهدها العــامل العــريب ت ــرد ــديات مجــة أمــام عــدد
مــن البلــدان .و ــد عملــا عُمــانر مــن خــالل السياســات احلكيمــة املنفــذة بقيــادة الســل انر علــو
املوازنة ب إضافة مزيد من احلقو واحلريات ومقتنيات احلفاظ علو الستقرار واألمن.
 -2٤واختــتم الوفــد بــالقول إن عُمــان ستواص ـ جهودهــا مــن أج ـ توطيــد محايــة وقــو اإلنســان
وتعزيزهار وجع اجمللح منتدى للنهوض قو اإلنسانر بعيدا عن التسييح والنتقائية.

 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراضباء 
 -25أدىل  ٨5وف ــدا ببيان ــات خ ــالل جلس ــة التح ــاور .وت ــرد التوص ــيات املقدم ــة خ ــالل جلس ــة
التحاور الفرع ال ا من هذا التقرير.

 -26وأعربـا كوسـتاريكا عــن لقهـا إزاء أمـور منهــا يدوديـة يـ املـرأة مناصـب صـنل القـرار؛
وعدم استقالل القناءر والقيود املفروضة علو ورية التعبري وتكوين اجلمعيات.
 -2٧وأثنــا البح ـرين علــو اجلهــود الــيت تبــذيا عُمــان مــن أج ـ اعتمــاد تــدابري ومبــادرات لتعزيــز
وقو اإلنسان ومحايتهار ول سيما من خالل تقيدها بالوفاء بالتزامانا وتعهدانا.
 -2٨وروبـا ـ ت بقـرار عُمـان املوافقـة املبدئيــة علـو الننـمام إىل عـدد مـن الصـكوا القانونيــة
الدولية حلقو اإلنسان.
 -2٩وأعربا اجلمهورية التشيكية عن تقديرها للردود علو بعض أسبلتها املقدمة سلفا.
 -30وأثنــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة علــو عُمــان علــو النهــوض بــدور امل ـرأةر وأشــارت
اع اخلدمة املدنية.
بصفة خاصة إىل أن النساء يشكلن  ٤3املائة من القوى العاملة
 -31وأعرب ــا ال ــدا را ع ــن س ــرورها ملوافق ــة عُم ــان مب ــدئيا عل ــو النن ــمام إىل اتفا ي ــة مناهن ــة
التعذيب.
 -32و ــدرت ــر الت ــورات املســتندة تعزيــز وقــو اإلنســان ومحايتهــار وأثنــا علــو التــدابري
التشريعية املتاذةر م انون ال ف ؛ و انون القناء العسكرن؛ والتصديق علو املعاهدات.
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 -33وأبــرزت مصــر اعتمــاد عــدد مــن الق ـوان والس ـ اتينيات الوطنيــة وإنشــاء منسســات لتعزيــز
وقو اإلنسان.
 -3٤ونوهــا إســتونيا بتع ــاون عُمــان مــل املق ــرر اخلــات املعــر ب ــاحلق
وتكوين اجلمعياتر وشنعتها علو تنفيذ توصياتا.

وريــة التنمــل الس ــلم

 -35و دما فرنسا توصيات إىل عُمان.

 -36وأ ــرت جورجي ــا ب ــاخل وات املتا ــذة حلماي ــة وق ــو ال ف ـ ـ وتعزي ــز دور امل ـ ـرأةر وش ــنعا
عُمان علو زيادة اجلهود الرامية إىل استيفاء املعايري الدولية.
 -3٧وسـ لا أملانيــا عُمــان عــن الوضــل فيمــا يتعلــق بالننــمام إىل العهــد الــدو اخلــات بــاحلقو
ال تصادية والجتماعية وال قافيةر والعهد الدو اخلات باحلقو املدنية والسياسية.

 -3٨وأعربــا غانــا عــن لقهــا إزاء التقــارير الــيت تتحــد عــن التمييــز ضــد امل ـرأة؛ وإف ـرا الشــرطة
اســتادام القــوة ضــد امل ـواطن الــذين ميارســون وقهــم وريــة التعبــري والتنمــل؛ وظــرو عم ـ
العمال املهاجرين.
املستشــفيات .وأعربــا
 -3٩وروبــا هنــدورا بقـرار وظــر تشــويا األعنــاء التناســلية ل نــا
عــن تق ـديرها أين ـا لالس ـ اتينية الوطنيــة للف ـ ة  2025-2016بش ـ ن وقــو النســاء واألشــاات
ذون اإلعا ة واألطفال.
 -٤0وروبـا أيسـلندا بقـانون اجلنسـية العُمانيـة الـذن ميكـن املـرأة العُمانيـة املتزوجـة مـن أجنـ مــن
نقـ ـ جنس ــيتها إىل أطفاي ــار ولكنه ــا أعرب ــا ع ــن القل ــق إزاء بع ــض األوك ــام ال ــيت تق ــوض اجله ــود
املبذولة من أج املساواة املعاملة ب مجيل املواطن .
 -٤1وروبــا بــرو دار الس ـالم بــالقوان والتش ـريعات الــيت ُســنا لتعزيــز وقــو العمــال وأربــاب
العم .
 -٤2ولوظ ـ ــا إندونيس ـ ــيا أن عُم ـ ــان أرس ـ ــا تعليمـ ـ ـ ا إلزاميـ ـ ـ ا وـ ـ ـ
ولوظا أين ا التزامانا بنمان وصول مجيل األشاات علو التعليم.

اي ـ ــة املرول ـ ــة األساس ـ ــيةر

 -٤3وأعربــا مجهوريــة إي ـران اإلســالمية عــن تقــديرها للتــدابري التش ـريعية الــيت ا ــذنا عُمــان منــذ
استعراضها األولر وللت ورات اإل ابية منسسات وآليات وقو اإلنسان.
 -٤٤وأش ــاد الع ـرا باإلا ــازات ال ــيت قق ــا جم ــال وق ــو اإلنس ــان من ــذ الس ــتعراض األولر
ص ــد علي ــا م ــن معاه ــدات دولي ــة حلق ــو
وب ــاجلهود املبذول ــة لتع ــدي التشـ ـريعات الوطني ــة وفقـ ـ ا مل ــا ُ
اإلنسان.
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 -٤5وأعربــا أيرلنــدا عــن القلــق إزاء التقــارير الــيت تتحــد عــن التمييــز ضــد امل ـرأة وعــن اعتقــال
املـ ــدافع عـ ــن وقـ ــو اإلنسـ ــان والصـ ــحفي  .وأهابـ ــا بعُمـ ــان ا ـ ــاذ مزيـ ــد مـ ــن اخل ـ ـوات حلمايـ ــة
منظمات اجملتمل املد ودعمها.
 -٤6وروبــا إي الي ــا بــالتزام عُم ــان بالتصــديق عل ــو العهــد ال ــدو اخلــات ب ــاحلقو ال تص ــادية
والجتماعي ــة وال قافي ــة؛ وبالس ــتعراض اجل ــارن للعه ــد ال ــدو اخل ــات ب ــاحلقو املدني ــة والسياس ــية؛
وبس ــن املرس ــوم ر ــم  201٤/22ور ــم  .201٤/3٨وأعرب ــا أينـ ـ ا ع ــن تق ــديرها للنه ــود ال ــيت
تبذيا عُمان لزيادة ك املرأة.
 -٤٧وأث ــأل األردن عل ــو املب ــادرات والت ــدابري اخلاص ــة املتا ــذة م ــن أج ـ وض ــل اإلط ــار التشـ ـريع
واملنسس والدستورنر وإعداد خ ط العم ر وإنشاء جلان خاصة معنية قو اإلنسان.

 -٤٨ونوه ــا الكوي ــا بتع ــاون عُم ــان م ــل اجملتم ــل امل ــد ر وتص ــديقها عل ــو معاه ــدات وق ــو
اإلنسانر وتعدي التشريل وفق ا للدستور.
 -٤٩وش ــنعا لتفي ــا عُم ــان عل ــو تعزي ــز جهوده ــا م ــن أج ـ القن ــاء عل ــو التميي ــز ض ــد امل ـرأةر
ول سيما فيما يتعلق بال ال واإلر وونانة األطفال والوصاية القانونية عليهم.
 -50وســلط لبنــان الن ــوء علــو املمارســات الس ــليمة املتبعــة الت قيــف ق ــو اإلنســان وت ــوفري
التعليم اجملا واإللزام ر ول سيما إدماج وقو اإلنسان املناهو الدراسية.
 -51وأثنــا ليبيــا علــو عُمــان لتصــديقها علــو التفا يــة العربيــة ملكافحــة غس ـ األم ـوال و وي ـ
اإلرهاب.
 -52وأعربــا ماليزيــا عــن تقــديرها للنهــود الــيت تبــذيا عُمــان مــن أجـ مكافحــة الجتــار بالبشــرر
وأشارت إىل تعزيزها حلقو األشاات ذون اإلعا ةر ول سيما جمال التعليم.
 -53وأعربـ ــا ملـ ــديف عـ ــن تقـ ــديرها للنهـ ــود املبذولـ ــة إنشـ ــاء آليـ ــات منسسـ ــية تركـ ــز علـ ــو
اس اتينيات العم الجتماع والنساء واألطفال واألشاات ذون اإلعا ة.
 -5٤ولوظا موريتانيا بارتياد مـا أُدخـ مـن تعـديالت علـو ـانون اجلنسـية ـني وقو ـ ا إضـافية
للمواطن العُماني ر وشنعا عُمان علو اللتزام بتنفيذ القانون.
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 -55وروبــا املكســيد بــاإلجراءات املتاــذة لتعزيــز تعلــيم أمش ـ
الوطنية لمشاات ذون اإلعا ة.

ســيا اعتمــاد الس ـ اتينية

 -56وطلــب اجلب ـ األســود مــن الوفــد تفاصــي عــن التــدابري الــيت
أج وظر التمييز ضد املرأة مجيل جمالت احلياة.

ــط احلكومــة ل اذهــا مــن

 -5٧وأش ــادت ناميبي ــا باعتم ــاد ــانون ال فـ ـ ر وزي ــادة يـ ـ املـ ـرأة
احلياة العامة.
وشنعا عُمان علو زيادة مشاركة املواطن

الق ــاع الع ــام واخل ــات.
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 -5٨وأثنــا هولنــدا علــو عُمــان لــدعونا املقــرر اخلــات املعــر بــاحلق
وتكوين اجلمعيات.

وريــة التنمــل الســلم

 -5٩وأثن ــا نينريي ــا عل ــو عُم ــان مل ــا تنف ــذه م ــن سياس ــات وتشـ ـريعات م ــن أجـ ـ تعزي ــز وق ــو
اإلنسانر ا ذلد ما يتعلق باملواطنة والشفافية األوكام القانونية لل عن النتاابات.
 -60وأ ــرت النــرويو بـ ن عُمــان وققــا تقــدما النهــوض بوضــل املـرأةر ولكنهــا أشــارت إىل أن
وض ــل امل ـرأة م ــا زال متالف ـا ع ــن وض ــل الرج ـ ر ول س ــيما فيم ــا ــت وقه ــا نق ـ جنس ــيتها إىل
أطفايا.
 -61وروبــا باكســتان اتلــف ال ـ امو واآلليــات املنش ـ ة مــن أج ـ رفــاه األطفــال واألشــاات
ذون اإلعا ة واملسن .
 -62وأثنــا بنمــا علــو عُمــان لوضــل خ ــة عم ـ وطنيــة لتنفيــذ التوصــيات الــيت بلتهــا
استعراضها الدورن الشام األول.

إطــار

 -63وشنعا الفلبـ عُمـان علـو إنشـاء منسسـة وطنيـة حلقـو اإلنسـان ت ـ للمبـادل املتعلقـة
رك ــز املنسس ــات الوطني ــة لتعزي ــز ومحاي ــة وق ــو اإلنس ــان (مب ــادل ب ــاريح)ر وو ــا احلكوم ــة عل ــو
مواصلة ضمان محاية العمال املهاجرين.

 -6٤وذكــر وفــد عُمــان أن سياســات الســل نة وخ هــا وبراجمهــا مكرســة مجيع ـا لتحقيــق أهــدا
التنمية املستدامة .وتسعو السل نة ل ـاذ التـدابري الراميـة إىل سـ التنميـة الجتماعيـةر وتركـز علـو
مفهوم التنمية القائمة علو الشراكة والتمك واملساواة.
 -65وأش ــار الوف ــد إىل أن الس ــل نة تكفـ ـ احلماي ــة الجتماعي ــة لمطف ــال والنس ــاء واألش ــاات
ذون اإلعا ة وغـريهم مـن الفبـات النـعيفة .و ـد صـد ا هـذا السـيا علـو عـدد مـن التفا يـات
الدولي ــة جم ــال وق ــو اإلنس ــان .وباإلض ــافة إىل ذل ــدر تعك ــف الس ــل نة من ــذ ع ــام  2013عل ــو
إعداد اس اتينية للعم الجتماع .
 -66وفيمــا يتعلــق قــو املـرأةر أشــار الوفــد إىل أن املـرأة ظــو بوضــل متميــز اجملتمــل العُمــا
وت ــندن دورا نشـ ـ ا عملي ــة التنمي ــة ال تص ــادية والجتماعي ــة البل ــد .وتتمت ــل ب ــاحلقو نفس ــها
املتاوة للرج ر وفقا للدستور.
 -6٧وذكــر الوفــد أن تــوفري ب ـرامو إعــادة ت هي ـ األشــاات ذون اإلعا ــة مــن أولوي ـات الســل نة؛
ون ــد ه ــذه ال ـ ـ امو إىل ت ــوير إمكان ــات األش ــاات ذون اإلعا ــة و ــدرانم وتعزي ــز مش ــاركتهم
واندماجهم اجملتمل.
 -6٨و ــال الوفــد إن احلكومــة ســنا ــانون ال ف ـ عــام  201٤وأنش ـ ت جلان ـا معنيــة مايــة
ال ف يافظات شـ ر وفـاءا بالتزامانـا وجـب اتفا يـة وقـو ال فـ وبروتوكولنـا الختياريـة الـيت
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انن ــما إليه ــا الس ــل نةر وتعزيـ ـزا حلق ــو ال فـ ـ عُم ــان .وتتلق ــو تل ــد اللن ــان وتت ــابل ش ــكاوى
وبالغات األفراد واجلهات الفاعلة احلكومية واملدنية فيما يتعلق ب ن انتهاا حلقو ال ف .
 -6٩وأكـ ــد الوفـ ــد مـ ــن جديـ ــد أمهيـ ــة منسسـ ــات اجملتمـ ــل املـ ــد ر وأشـ ــار إىل أن ل ليهـ ــا يـُ ــدعون
تلف اللنان واملن رات.
للمشاركة
 -٧0وأوض ــي الوف ــد أن تع ــاون وزارة الق ــوى العامل ــة م ــل منظم ــة العمـ ـ الدولي ــةر وخـ ـ ة املنظم ــة
التقني ــة و ــدرانا العملي ــة ال ــيت اس ــتفادت منه ــا عُم ــانر مكنـ ـا الس ــل نة م ــن وض ــل تشـ ـريل جم ــال
العم وتنظيم سو العم وإعداد برامو ولوائي تنظيمية تكف وقو أرباب العم والعمال.
 -٧1وفيمــا يتعلــق بــالقوى العاملــة األجنبيــةر ذكــر الوفــد أن أربــاب العم ـ والعمــال يتفقــون علــو
العقود تقرها السل ات الر ية السل نةر ا ذلد سفارات بعض الدول املرسلة.
 -٧2وأشــار الوفــد إىل أن الســل نة ت ـو اهتمام ـا شــديدا للعمــالر يتنلــو ــانون العم ـ الــذن
ل ميي ــز بـ ـ الرجـ ـ واملـ ـرأة .وي ــنت ه ــذا الق ــانون أينـ ـا عل ــو عقوب ــات عل ــو م ــن ينته ــد أوكام ــار
ــا فيهــا وقــو العمــال احملــددة القــانون .وتــوفر وزارة القــوى العاملــة خــدمات شـ لكفالــة ت بيــق
انون العم والقرارات الوزاريـة ذات الصـلةر فنـالا عـن مرا بـة الشـركات اخلاصـة عـ دوائـر التفتـي .
وتعم الـوزارة أينـا علـو تسـوية منازعـات العمـ ر وتتلقـو الشـكاوى وتسـعو حللهـا وديـا .وباإلضـافة
إىل ذلــدر تكف ـ الــوزارة وصــول العمــال علــو أجــورهم عــن طريــق نظــام محايــة األجــور .وأصــدرت
الــوزارة كــذلدر ع ـ الق ـرار الــوزارن ر ــم 2011/322ر الالئحــة التنظيميــة لتــدابري الســالمة والصــحة
املهنية املنشآت اخلاضعة لقانون العم .
 -٧3و ــال الوفــد إن الســل نة تــو أشــد الهتمــام للقــوى العاملــة املســتادمة العم ـ املنــز ر
الق ـ ـرار الـ ــوزارن ر ـ ــم  200٤/1٨٩بش ـ ـ ن واعـ ــد وشـ ــرو العم ـ ـ اخلاصـ ــة
علـ ــو النحـ ــو املب ـ ـ
باملس ــتادم باملن ــازلر والقـ ـرار ال ــوزارن ر ــم  2011/1بإص ــدار الالئح ــة التنظيمي ــة ملزاول ــة نش ــا
اســتقدام القــوى العاملــة غــري العُمانيــة العم ـ املنــز ر الــيت تــنظم احلكومــة وجبهــا عم ـ مكاتــب
اســتقدام العمــال األجانــب لســتادامهم العم ـ املنــز مــن أج ـ ضــمان وقــو هم ومنــل الجتــار
هبم .وأنش ت الوزارة أينـ ا جلنـة مكلفـة بعقـد اجتماعـات مـل مسـنو سـفارات الـدول املرسـلة إل ـاد
ولول مناسبة للصعوبات اليت تواجهها العامالت املنزليات ومنا شة وضل القوى العاملة األجنبية.
 -٧٤وأشــار الوفــد إىل أن مــن وــق أن عام ـ تعــرض لالســتغالل أو العنــف أو انتهــاا أن وــق
م ــن وقو ــا أن يلن ـ ـ إىل الس ــل ات القن ــائية املاتص ــة للتم ــا احلماي ــة القانوني ــة .وبغي ــة الوف ــاء
بالتزامانـا املتعلقــة عـايري العمـ الدوليــةر و عـا الســل نة مـذكرة تفــاهم مــل منظمـة العمـ الدوليــة
عام  2011لتنفيذ ال نامو الوطر للعم الالئق.
 -٧5وأكــد الوف ــد الت ـزام عُم ــان بتنفيــذ مع ــايري العم ـ الدولي ــة وفق ـ ا لوتياجان ــا الوطني ــةر هب ــد
قيق التنمية املستدامة وتوفري سو عم منصفة للنميل.
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 -٧6وروبــا ال تغــال بــاجلهود الــيت تبــذيا عُمــان مــن أجـ ت ـ اإلطــار القــانو حلمايــة وقــو
اإلنسان وتعزيزهار ولكنها أعربا عن أسفها ألن عُمان ما زالا ت بق عقوبة اإلعدام.
 -٧٧وأشــادت جيبــو بعُمــان ملــا تبذلــا مــن جهــود لتعزيــز وقــو اإلنســانر ول ســيما بالســع
لتحقيق النمو ال تصادن و س ظرو عي سكا ا.

 -٧٨وأش ــارت مجهوري ــة كوري ــا بتق ــدير إىل سـ ــحب أو تع ــدي التحفظ ــات عل ــو اتفا ي ــة وقـ ــو
ال ف ر وتوجيا دعوة إىل املقرر اخلات املعر باحلق ورية التنمل السلم وتكوين اجلمعيات.
 -٧٩وأشـ ــادت اململكـ ــة العربيـ ــة السـ ــعودية بإاـ ــازات عُمـ ــان
والتوعية قو اإلنسان.

جمـ ــالت تلفـ ــة تشـ ــم التعلـ ــيم

 -٨0وروبا السنغال بـاجلهود الراميـة إىل تـوفري التعلـيم البتـدائ اإللزامـ جمانـار وفـرت احلصـول
علو الرعاية الصحيةر والقانون اجلديد بش ن نق اجلنسية العُمانية.
 -٨1ونوها سرياليون بسـن عـدد هائـ مـن املراسـيم .وشـنعا علـو تنفيـذ توصـية اللننـة املعنيـة
اجملتمل.
بالقناء علو التمييز ضد املرأة بش ن كفالة مشاركة املرأة بنشا
 -٨2وأثنــا ســنغافورة علــو الت ـزام عُمــان بنــمان تكــافن الفــرت التعليميــة دون ييــزر وشــنعتها
علو مواصلة جهودها الرامية إىل توفري الرعاية الصحية اجليدة.
 -٨3وأعربــا ســلوفاكيا عــن تقــديرها للنهــود الراميــة إىل س ـ مســتوى محايــة وقــو ال ف ـ .
وشــنعا عُمــان علــو استكشــا ســب إضــافية لزيــادة التعــاون مــل املكلف ـ اآلخ ـرين بوليــات
إطار اإلجراءات اخلاصة.

 -٨٤ونوهــا ســلوفينيا بســحب التحفظــات علــو اتفا يــة وقــو ال فـ ر وببــذل جهــود مــن أجـ
القنــاء علــو عم ـ األطفــال .ولكنهــا أعربــا عــن القلــق مــن عــدم وجــود محايــة انونيــة مــن العنــف
ضد املرأة.
 -٨5وأعرب ــا إس ــبانيا ع ــن تق ــديرها للتق ــدم احمل ــرز مش ــاركة املـ ـرأة احلي ــاة العام ــةر وإص ــالد
ـ ــانون اجلنسـ ــية .وروبـ ــا بزيـ ــارة املقـ ــرر اخلـ ــات املعـ ــر بـ ــاحلق وريـ ــة التنم ـ ــل السـ ــلم وتكـ ــوين
اجلمعيات إىل عُمان.
 -٨6وأش ــارت س ــرن لنك ــا إىل س ــن ــانون ال فـ ـ ال ــذن ي ــنت عل ــو إلزامي ــة التعل ــيم وجمانيت ــا؛
ووضـل النظــرة املســتقبلية للنظــام الصــح 2050ر ـا ذلــد اسـ اتينيات النهــوض بــاملرأة؛ واخل ــة
الوطنية للمسن .
 -٨٧وأش ــارت دول ــة فلسـ ـ إىل اجله ــود املبذول ــة لتعزي ــز اجله ــاز القن ــائ لن ــمان اس ــتقالليتا.
وأثنا علو رار عُمان جع التعليم جماني ا وإلزامي ار وإدماج وقو اإلنسان املناهو الدراسية.

GE.16-00108

11/35

A/HRC/31/11

 -٨٨وأشاد السودان بـالتغيريات الدسـتورية والتشـريعية واملنسسـية الـيت أدخلتهـا عُمـانر م ـ ـانون
ال ف و انون اجلنسيةر وإنشاء املديرية العامة لمشاات ذون اإلعا ة.
 -٨٩و دما السويد توصيات إىل عُمان.

 -٩0وروبـ ــا سويس ـ ـرا بعـ ــدم ت بيـ ــق أوكـ ــام اإلعـ ــدام عُمـ ــان منـ ــذ أك ـ ــر مـ ــن  10سـ ــنوات.
وأعرب ــا ع ــن لقه ــا إزاء القي ــود املفروض ــة عل ــو احل ــق وري ــة التعب ــري وتك ــوين اجلمعي ــات والتنم ــل
السلم .

 -٩1ولوظـا اجلمهوريـة العربيــة السـورية أن عُمـان تنـ لل بـدور إنسـا يتم ـ
األديان وال قافات.

التقريـب بـ

 -٩2وأش ــارت طاجيكس ــتان إىل الت ــدابري املتا ــذة جم ــال العمـ ـ ر والت ــدابري الرامي ــة إىل سـ ـ
والة األسرر والتدابري الرامية إىل س التعليم من خالل و ائم علو تعزيز وقو اإلنسان.
 -٩3وأعرب ــا تايلن ــد ع ــن تق ــديرها للتق ــدم احمل ــرز جم ــال التعل ــيم والرعاي ــة الص ــحية واخل ــدمات
الجتماعيةر وروبا باملبادرات الرامية إىل تعزيز وضل املرأة العُمانية و كينها.
 -٩٤وأشـ ــارت تـ ــونح إىل اعتمـ ــاد ـ ـوان نـ ــد إىل تعزيـ ــز وقـ ــو اإلنسـ ــان؛ والتصـ ــديق علـ ــو
معاهــدات والتفــا علــو الننــمام إىل معاهــدات إضــافية؛ وتنفيــذ الس ـ اتينية الراميــة إىل ك ـ
النساء واألشاات ذون اإلعا ة.
 -٩5وشــنعا تركيــا عُمــان علــو مواصــلة جهودهــا
بتم ي املرأة آليات صنل القرار م جملح الشورى.

جمــال وقــو امل ـرأةر ول ســيما فيمــا يتعلــق

 -٩6ولوظــا تركمانســتان أن عُمــان وســنا ظــرو عمـ العمــال املغ بـ بإصــدار تشـريعات
ولوائي تنظيمية.
 -٩٧وأشارت أوكرانيـا إىل صـياغة عُمـان اسـ اتينيات وخ ـ ا وطنيـة للنهـوض بالنسـاء واألطفـال
واملسن ر وأخرى جما الرعاية الصحية ومكافحة الجتار بالبشر.
 -٩٨وأثنــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــو عُمــان ملــا ا ذتــا مــن تــدابري مــن أج ـ قيــق التنميــة
البشـ ـريةر ول س ــيما م ــن خ ــالل اعتم ــاد ع ــدد م ــن السـ ـ اتينيات الوطني ــة بشـ ـ ن النس ــاء واملس ــن
واألطفال.
 -٩٩وروب ــا اململك ــة املتح ــدة ل ي اني ــا العظم ــو وأيرلن ــدا الش ــمالية بزي ــارة املق ــرر اخل ــات املع ــر
بـ ــاحلق وريـ ــة التنمـ ــل السـ ــلم وتكـ ــوين اجلمعيـ ــات إىل عُمـ ــان .وشـ ــنعا عُمـ ــان علـ ــو زيـ ــادة
استقالل اللننة الوطنية حلقو اإلنسان.
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 -100وأعربـ ــا الوليـ ــات املتحـ ــدة األمريكيـ ــة عـ ــن لقهـ ــا املتواص ـ ـ إزاء لـ ــة اجلهـ ــود الـ ــيت تبـ ــذيا
احلكومــة ملســاءلة م ـرتك جرميــة العم ـ اجل ـ ن مــن خــالل املالوقــة اجلنائيــةر وإزاء اســتمرار القي ـود
املفروضة علو ورية التعبري وعلو اجملتمل املد ر وإزاء اوتناز املدون .
 -101وأشــار وفــد عُمــان إىل أن التش ـريل العُمــا ينــمن وريــة التنمــل مــا دام ســلمي ار ول ـ
بالنظــام العــامر ول يهــدد الصــحةر ول ينتهــد وقــو اآلخ ـرين .وأوضــي أن القــانون ل ــرم التنمــل
وـد ذاتــار بـ فقــط مـا يتعلــق بارتكــاب جـرائم وجــب أوكـام القــانون .و والـة ارتكــاب جرميــة
هذا الصددر تُعقد ياكمة تُكف فيها مجيل احلقو القانونية.
 -102وأضــا الوفــد أن التش ـريل العُمــا ينــمن أين ـا وريــة تكــوين اجلمعيــات .ورغــم أن ــانون
اجلمعيـ ـ ــات األهليـ ـ ــة الص ـ ـ ــادر وجـ ـ ــب املرسـ ـ ــوم الس ـ ـ ــل ا ر ـ ـ ــم  2000/1٤ع ـ ـ ـ وزارة التنمي ـ ـ ــة
الجتماعيــة مســنولة عــن تلق ـ طلبــات تســني اجلمعيــات األهليــةر فهــو يلــزم الــوزارة بت يــر ـرارات
ال ــرفض ه ــذا الص ــدد وفقـ ـا للم ــادة  11م ــن الق ــانون .وي ــنت الق ــانون أينـ ـا عل ــو إمكاني ــة جل ــوء
اجلمعيــات الــيت يـُـرفض طلبهــا إىل ال عــن لــدى الــوزير غنــون شــهر مــن تــاري تلق ـ ـرار الــرفض.
وإذا رفــض الــوزير ال عــنر ــوز للنمعيــة املعنيــة اســتبنا ـرار الــوزير أمــام يكمــة القنــاء اإلدارن
املس ــتقلة للتحق ــق م ــن ص ــحة القـ ـرارات اإلداري ــة .وينك ــد تس ــني العدي ــد م ــن اجلمعي ــات اآلون ــة
األخريةر جمالت ش وألغراض تلفةر مرونة إجراءات التسني وشفافيتها.
 -103وأشار الوفـد إىل أن للسـل نة خـ ة رياديـة إدمـاج وقـو اإلنسـان جمـال التعلـيم .وأبـرز
اخل ـوات املتاــذة هــذا الصــدد إصــدار ــانون ال ف ـ ر الــذن يــنت علــو جمانيــة التعلــيم وإلزاميتــار
وتنفيــذ اخل ــة العربيــة لل بيــة علــو وقــو اإلنســان للف ـ ة  .201٤-200٩وتســتند اخل ــة إىل عــدة
ركائزر منها إدماج مفـاهيم وقـو اإلنسـان املنـاهو الدراسـيةر وت قيـف املـوظف قـو اإلنسـانر
ونشر ثقافة وقو اإلنسان.
 -10٤وفيم ــا يتعل ــق باألطف ــال ذون اإلعا ــةر أش ــار الوف ــد إىل أن وزارة التعل ــيم تعم ـ عل ــو إتاو ــة
ف ــرت تعليمي ــة متس ـاوية جلمي ــل ال ــالب الس ــل نة دون يي ــز .ويتن ــمن التعل ــيم البت ــدائ ب ـرامو
إدم ــاج األش ــاات ذون اإلعا ــة الذهني ــة واإلعا ــة الس ــمعية .وتُت ــاد ي ــم ف ــرت إض ــافية م ــن أجـ ـ
إكم ــال الدراس ــات اجلامعي ــة؛ فق ــد أُرسـ ـ ه ــذا الس ــيا ع ــدد م ــن ال ــالب الص ــم  -املتا ــرج
خ ـ ـ ــالل الس ـ ـ ــنة الدراس ـ ـ ــية  - 201٤/2013إىل الولي ـ ـ ــات املتح ـ ـ ــدة األمريكي ـ ـ ــة واألردن إلكم ـ ـ ــال
دراستهم.
 -105وأشــار الوفــد إىل أن منسســات التعلــيم العــا اعتمــدت مفــاهيم وقــو اإلنســان براجمهــا
ال قافي ــة .وع ــالوة عل ــو ذل ــدر أُطلق ــا منسس ــات التعل ــيم الع ــا جم ــالح استش ــارية لل ــالب
العام الدراس  2015/201٤هبد تعزيز لارسة العملية الدميقراطية صفو ال الب.
 -106وأعرب ــا أوروغ ـوان ع ــن األمـ ـ أن تنف ــذ عُم ــان ريب ـا راره ــا املتعل ــق بالنن ــمام إىل اتفا ي ــة
مناهنة التعذيب .وشنعا عُمان علو ضمان الستقالل التام للننة الوطنية حلقو اإلنسان.
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 -10٧وروبـ ــا أوزبكسـ ــتان بالس ـ ـ اتينيات الوطنيـ ــة الراميـ ــة إىل محايـ ــة وتعزيـ ــز وقـ ــو األطفـ ــال
والنس ـ ــاء واألش ـ ــاات ذون اإلعا ـ ــة واملس ـ ــن ر فنـ ـ ـالا ع ـ ــن األنشـ ـ ـ ة ايادف ـ ــة إىل التوعي ـ ــة ق ـ ــو
اإلنسان.
 -10٨وأبــرزت مجهوريــة فنــزويال  -البوليفاريــة اعتمــاد السـ اتينية الوطنيــة للنهــوض بــاملرأة واملرســوم
املتعلق بالتعليم اجملا واإللزام .
 -10٩ولوظــا فييــا نــام التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق قــو األطفــالر وشــنون امل ـرأة واألشــاات
ذون اإلعا ةر والت قيف قو اإلنسان.
 -110وروــب الــيمن بتصــديق عُمــان علــو معظــم الصــكوا الدوليــة حلقــو اإلنســانر و هودهــا
تعزيز وقو النساء واألطفال واألشاات ذون اإلعا ة.
 -111وأثنا أفغانستان علو التدابري الرامية إىل القنـاء علـو األميـة وضـمان عـدم وجـود فنـوة
نوعية التعليم املتاد للذكور واإلنا .
 -112وأش ــارت اجلزائ ــر إىل اعتم ــاد وتع ــدي تشـ ـريعات تتعل ــق ه ــاز القن ــاء ومكافح ــة الفس ــاد.
وروب ــا بع ــزم عُم ــان عل ــو اعتم ــاد سياس ــات بشـ ـ ن األطف ــال والنس ــاء والعم ــال واألش ــاات ذون
اإلعا ة.
 -113وهن ـ ت األرجنت ـ عُم ــان عل ــو اس ـ اتينيتها الوطني ــة بش ـ ن ال ف ـ ر وعل ــو زي ــادة التح ــا
النســاء والفتيــات ميــل مراوـ التعلــيم .ولكنهــا أعربــا عــن لقهــا إزاء الفتقــار إىل التعلــيم اإللزامـ
اجملا للنميل.
 -11٤وأشــادت أس ـ اليا بالتقــدم الــذن أورزتــا عُمــان إتاوــة فــرت التعلــيم للنســاء والفتيــات.
ولكنها أبدت لقها إزاء القيود املفروضة علو ورية التعبري والتنمل.
 -115وأعربــا أذربينــان عــن تقــديرها إلنشــاء اللننــة التوجيهيــة الوزاريــة والفريــق العام ـ التنفيــذن
من أج ك عُمان من الوفاء بالتزامانا جتاه آليات وقو اإلنسان.
 -116وســل ا كوبــا النــوء علــو التقــدم الــذن أورزتــا عُمــان
وصول اجلميل علو التعليم اجليد.

نظــام الرعايــة الصــحية وضــمان

 -11٧وأعربا بـنغالدي عـن تقـديرها لعتمـاد ـوان ولـوائي تنظيميـة هبـد ت ـوير سـو العمـ
ا يتماشو والوتياجات الوطنية ومعايري العم الدولية.
 -11٨وأشــارت بوتــان إىل اخل ـوات الــيت ا ــذنا عُمــان لتنــاول وقــو مجيــل األطفــال مــن خــالل
سن انون ال ف  .وأعربا أين ا عن تقديرها للسياسة املتعلقة بتوفري التعليم للنميل.
 -11٩وأثن ــا ال ازيـ ـ عل ــو عُم ــان لتق ــدميها ت ع ــات مالي ــة للمفوض ــية .وش ــنعتها عل ــو ض ــمان
امت ال جلنتها الوطنية حلقو اإلنسان ملبادل باريح.
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 -120وأشــادت اينــد بإاــازات عُمــان
تدابري إضافية لتعزيز املساواة ب اجلنس .

جمــا الصــحة والتعلــيمر وشــنعتها علــو مواصــلة ا ــاذ

 -121وهن ـ ت بورونــدن عُمــان علــو التــدابري املتاــذة لنــمان اســتقالل القنــاءر وعلــو سياســانا
املتعلقة بالتعليم اجملا والت قيف قو اإلنسان.
 -122وروبــا كنــدا بــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز مشــاركة امل ـرأة انتاابــات جملــح الشــورى وإنشــاء
جلن ــة لرص ــد م ــدى امت ــال عُم ــان لتفا ي ــة القن ــاء عل ــو مجي ــل أش ــكال التميي ــز ض ــد املـ ـرأة .ولكنه ــا
أعربا عن لقها إزاء القيود املفروضة علو ورية الرأن والتعبري.
 -123وأشــارت تشــاد إىل التش ـريعات الــيت اعتمــدنا عُمــان والتــدابري الــيت ا ــذنار م ـ ــانون اجلنســية
و انون العم ر وإدماج وقو اإلنسان السياسات وال امور وتوفري التعليم اجملا واإللزام .
 -12٤وأعربا شيل عن لقها إزاء التمييز ضد املرأة

عُمان.

 -125وأش ــادت الص ـ ـ بوضـ ــل عُمـ ــان خ ـ ـ ا اس ـ ـ اتينية لتعزيـ ــز احلـ ــق الصـ ــحة ب ـ ـ النسـ ــاء
واألطف ـ ــال واألش ـ ــاات ذون اإلعا ـ ــة والفب ـ ــات الن ـ ــعيفة األخ ـ ــرى .ولوظ ـ ــا بارتي ـ ــاد ا ف ـ ــاض
التعليم.
معدلت األميةر فنالا عن اإلنصا
 -126وهنـ ت جـزر القمـر عُمـان علــو التقـدم الـذن أورزتـا القنــاء علـو مجيـل أشـكال التمييــز
ضد املرأةر ا ذلد جمالت التعليم والتدريب والوصول إىل مناصب صنل القرار.
 -12٧ورو ــب املغ ــرب ب ــاجلهود الرامي ــة إىل تك ـ ـريح أس ــح س ــيادة الق ــانون م ــن خ ــالل اإلص ــالوات
القنائيةر واعتماد القانون الذن يسمي للنساء املتزوجات من أجانب بنق جنسيتهن إىل أطفاين.
 -12٨و اخلتـ ـامر ش ــكر وف ــد عُم ــان مجي ــل الوف ــود عل ــو بيانان ــا وتوص ــيانا الرامي ــة إىل تعزي ــز وق ــو
اإلنسـ ــان ومحايتهـ ــا .و ـ ــال إن مجيـ ــل التوصـ ــيات سـ ــتنخذ بع ـ ـ العتبـ ــارر وستستشـ ــار مجيـ ــل السـ ــل ات
املاتصة.

ثانيا -االستنتاجات و/أو

التوصيات**

 -12٩ستتتدر عُمتتان التوصتتيات التاليتتةت وستتتقدا ردودا عليوتتا نتتي و تتج مناستتب ال يتجتتاو
موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان ني آذار /مار :2016
التعجيل باالنضماا إلى الصكوك الدوليتة لحقتوق اإلنستان التتي ح يتج
1-12٩
بالموانقة المبدئيةت واتخاذ التدابير الال مة لتطبيق أحكاموا (الجزائر)؛
2-12٩

التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان المعلقة (سلونينيا)؛

** مل ُ رر الستنتاجات والتوصيات.
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التصت ت تتديق علت ت تتى العوت ت تتدين الصت ت تتادرين عت ت تتاا  1966والبروتوكت ت تتوالت
3-12٩
االختيارية الملحقة بوما (إيطاليا)؛
التص تتديق عل تتى العو تتد ال تتدولي الخ تتال ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتية
٤-12٩
(أستتتراليا) (كوس تتاريكا) (الجبتتل اوستتود) (ستتلوناكيا) (ستتلونينيا) (المملكتتة المتحتتدة
لبريطانيا الع مى وأيرلندا الشمالية) (أوروغواي)؛
التصديق بدون تحف ات علتى العوتد التدولي الختال بتالحقوق المدنيتة
5-12٩
والسياسية (ألمانيا) (سويسرا)؛
6-12٩
(كندا)؛

االنضت تتماا إلت تتى العوت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة والسياست تتية

الن تتر ن تتي التص تتديق عل تتى العو تتد ال تتدولي الخ تتال ب تتالحقوق المدني تتة
٧-12٩
والسياسية (غانا)؛

الن ت تتر نت تتي االنضت تتماا إلت تتى العوت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة
٨-12٩
والسياسية (جموورية كوريا)؛
مواصتلة الن تر بصتورة إيجابيتتة نتي االنضتماا إلتتى العوتد التدولي الختتال
٩-12٩
بالحقوق المدنية والسياسية (( )1966نييج ناا)؛
 10-12٩التو يت تتت والتصت تتديق علت تتى العوت تتد الت تتدولي الخت تتال بت تتالحقوق المدنيت تتة
والسياسية (سيراليون)؛
 11-12٩التو يتتت والتصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري الثتتاني الملحتتق بالعوتتد
ال تتدولي الخ تتال ب تتالحقوق المدني تتة والسياس تتيةت الو تتاد إل تتى إلغ تتاء عقوب تتة اإلع تتداا
(سيراليون)؛

 12-12٩االنض تتماا إل تتى البروتوك تتول االختي تتاري الث تتاني الملح تتق بالعو تتد ال تتدولي
الختتال بتتالحقوق المدنيتتة والسياستتيةت الوتتاد إلتتى إلغتتاء عقوبتتة اإلعتتداا (أستتتراليا)
(نرنسا)؛
 13-12٩التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري الث تتاني الملح تتق بالعو تتد ال تتدولي
الخال بالحقوق المدنية والسياسيةت الواد إلى إلغاء عقوبة اإلعداا (البرتغال)؛

 1٤-12٩التص تتديق عل تتى البروتوك تتول االختي تتاري الث تتاني الملح تتق بالعو تتد ال تتدولي
الخ ت ت تتال ب ت ت تتالحقوق المدني ت ت تتة والسياس ت ت تتيةت الو ت ت تتاد إل ت ت تتى إلغ ت ت تتاء عقوب ت ت تتة اإلع ت ت تتداا

اوسود)؛
(الجبل
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 15-12٩الن تتر ن تتي التص تتديق عل تتى العو تتد ال تتدولي الخ تتال ب تتالحقوق المدني تتة
والسياسية والبروتوكول االختياري الملحق به (ناميبيا)؛
 16-12٩التصديق على العود الدولي الختال بتالحقوق اال تصتادية واالجتماعيتة
والثقانية (أستراليا) (سلوناكيا) (سلونينيا)؛
 1٧-12٩االنضماا إلى العوتد التدولي الختال بتالحقوق اال تصتادية واالجتماعيتة
والثقانية (كندا)؛
 1٨-12٩التص ت تتديق ب ت تتدون تحف ت تتات عل ت تتى العو ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتال ب ت تتالحقوق
اال تصادية واالجتماعية والثقانية (ألمانيا)؛
 1٩-12٩التو ي تتت والتص تتديق عل تتى العو تتد ال تتدولي الخ تتال ب تتالحقوق اال تص تتادية
واالجتماعية والثقانية (سيراليون)؛
 20-12٩الن تتر نتتي التصتتديق علتتى العوتتد التتدولي الختتال بتتالحقوق اال تصتتادية
واالجتماعية والثقانية (غانا)؛
 21-12٩الن تتر نتتي االنضتتماا إلتتى العوتتد التتدولي الختتال بتتالحقوق اال تصتتادية
واالجتماعية والثقانية (جموورية كوريا)؛
 22-12٩اتخ ت تتاذ اإلجت ت تراءات الال م ت تتة لالنض ت تتماا إل ت تتى العو ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتال
بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقانية (( )1966نييج ناا)؛
 23-12٩اتخ ت تتاذ اإلجت ت تراءات الال م ت تتة لالنض ت تتماا إل ت تتى العو ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتال
بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقانية لعاا ( 1966اوردن)؛
 2٤-12٩اتخت تتاذ جميت تتت اإلج ت تراءات المناست تتبة مت تتن أجت تتل االنضت تتماا إلت تتى العوت تتد
الدولي الخال بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقانية ( برل)؛
 25-12٩التعجي ت تتل باتخ ت تتاذ اإلجت ت تراءات القانوني ت تتة المحلي ت تتة الال م ت تتة م ت تتن أج ت تتل
التص ت تتديق ن ت تتي أ ت تتر و ت تتج عل ت تتى العو ت تتد ال ت تتدولي الخ ت تتال ب ت تتالحقوق اال تص ت تتادية
واالجتماعية والثقانية (الوند)؛
 26-12٩التصديق على العود الدولي الختال بتالحقوق اال تصتادية واالجتماعيتة
والثقانية والبروتوكول االختياري الملحق به (نرنسا) (البرتغال)؛

2٧-12٩

التصديق على اتفا ية مناهضة التعذيب (كندا) (نرنسا) (سلوناكيا)؛

 2٨-12٩التص تتديق عل تتى اتفا ي تتة مناهض تتة التع تتذيبت عل تتى النح تتو الموص تتى ب تته
سابق ا (الدانمرك)؛

GE.16-00108

17/35

A/HRC/31/11

2٩-12٩
(سويسرا)؛

التصت تتديق علت تتى اتفا يت تتة مناهضت تتة التعت تتذيب بت تتدون تحف ت تتات (ألمانيت تتا)

30-12٩

التو يت والتصديق على اتفا ية مناهضة التعذيب (سيراليون)؛

 31-12٩اتخ تتاذ اإلجت تراءات الال م تتة لالنض تتماا إل تتى اتفا ي تتة مناهض تتة التع تتذيب
(( )1984نييج ناا)؛
 32-12٩اتخ تتاذ جمي تتت اإلجت تراءات المناس تتبة م تتن أج تتل االنض تتماا إل تتى اتفا ي تتة
مناهضة التعذيب ( برل)؛
 33-12٩الن ت تتر ن ت تتي التص ت تتديق عل ت تتى اتفا ي ت تتة مناهض ت تتة التع ت تتذيب وبروتوكولو ت تتا
االختياري (ناميبيا)؛
 3٤-12٩التص ت تتديق عل ت تتى اتفا ي ت تتة مناهض ت تتة التع ت تتذيب وبروتوكولو ت تتا االختي ت تتاري
(سلونينيا) (البرتغال)؛
35-12٩

(الدانمرك)؛

التص ت تتديق عل ت تتى البروتوك ت تتول االختي ت تتاري التفا ي ت تتة مناهض ت تتة التع ت تتذيب

 36-12٩سحب تحف اتوا علتى اتفا يتة القضتاء علتى جميتت أاتكال التمييتز ضتد
المت ترأةت عل تتى نح تتو م تتا أيدت تته عُم تتان خ تتالل استعراض تتوا ال تتدوري الش تتامل ن تتي الجول تتة
اوولى (هولندا)؛
 3٧-12٩اتخت تتاذ جميت تتت التت تتدابير الال مت تتة لكت تتي تست تتحب رست تتميا تحف وت تتا علت تتى
الفقتترة  4متتن المتتادة  15متتن اتفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتت أاتتكال التمييتتز ضتتد المترأة
(جيبوتي)؛
 3٨-12٩رنتتت تحف اتوتتا علتتى الفقتترة  4متتن المتتادة  15متتن اتفا يتتة القضتتاء علتتى
جمي تتت أات تتكال التمييت تتز ض تتد الم ت ترأةت نت تتي الممارست تتة العملي تتة ونت تتي تش ت تريعاتوا أيض ت ت ا
(بوروندي)؛
 3٩-12٩التصت تتديق علت تتى البروتوكت تتول االختيت تتاري التفا يت تتة القضت تتاء علتتتى جميت تتت
أاكال التمييز ضد المرأة (نرنسا) (تركيا)؛
 ٤0-12٩الن ر ني إمكانيتة االنضتماا إلتى البروتوكتول االختيتاري التفا يتة القضتاء
على جميت أاكال التمييز ضد المرأة (بنما)؛
 ٤1-12٩ستت تتحب التحف ت ت تتات المتبقيت ت تتة علت ت تتى اتفا يت ت تتة حقت ت تتوق الطفت ت تتل وعلت ت تتى
البروتوكت ت توالت االختياريت ت تة الملحقت ت تة باتفا ي ت تتة حق ت تتوق الطف ت تتل الت ت تتي ص ت تتد ج عليوت ت تا
عُمان (إستونيا)؛
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 ٤2-12٩التصديق على االتفا يتة الدوليتة لحمايتة جميتت اواتخال متن االختفتاء
القسري (اورجنتين)؛

 ٤3-12٩التصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق اواتتخال ذوي
اإلعا ة (سلونينيا)؛
 ٤٤-12٩االنضت ت تتماا إلت ت تتى االتفا يت ت تتة الدوليت ت تتة لحمايت ت تتة حقت ت تتوق جميت ت تتت العمت ت تتال
المواجرين وأنراد أسرهم (نيجيريا)؛
 ٤5-12٩التصتتديق علتتى الصتتكوك الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي لتتم تنضتتم إليوتتا
بعت ت ُدت وال س تتيما االتفا ي تتة الدولي تتة لحماي تتة حق تتوق جمي تتت العم تتال المو تتاجرين وأنت تراد
أسرهم (هندورا )؛

 ٤6-12٩الن ر ني االنضتماا إلتى االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتت العمتال

(الفلبين)؛
المواجرين وأنراد أسرهم واتفا ية من مة العمل الدولية ر م 189
٤٧-12٩

التصديق على االتفا ية الخاصة بوضت الالجئين وبروتوكولوا (نرنسا)؛


٤٨-12٩
(نرنسا)؛

التصت تتديق علت تتى االتفا يت تتة بشت تتين وضت تتت اوات تتخال عت تتديمي الجنست تتية

٤٩-12٩
(نرنسا)؛

التصتتديق علتتى ن تتاا رومتتا اوساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة (تشتتاد)

 50-12٩اتخ تتاذ جميت تتت التت تتدابير الال مت تتة للتص تتديق علت تتى ن ت تتاا رومت تتا اوساست تتي
للمحكمة الجنائية الدولية ( برل)؛

 51-12٩التصديق على ن تاا رومتا اوساستي للمحكمتة الجنائيتة الدوليتة ومواءمتة
تشريعاتوا الوطنية مواءمة تامة معه (التفيا)؛
 52-12٩التصتتديق علتتى ن تتاا رومتتا اوساستتي التتذي و عتتج عليتته نتتي  20كتتانون
اوول/ديسمبر ( 2000سويسرا)؛
 53-12٩التص ت تتديق عل ت تتى ن ت تتاا روم ت تتا اوساس ت تتي للمحكم ت تتة الجنائي ت تتة الدولي ت تتةت
ومواءمت تتة تش ت تريعاتوا الوطنيت تتة مواءمت تتة تامت تتة معت تتهت واالنضت تتماا إلت تتى االتفت تتاق المتعلت تتق
بامتيا ات وحصانات المحكمة (إستونيا)؛

 5٤-12٩التصديق على ن اا روما اوساستي للمحكمتة الجنائيتة الدوليتةت وتنفيتذ
تنفي تتذا ك تتامالا عل تتى المس تتتوال ال تتوطنيت واالنض تتماا إل تتى االتف تتاق المتعل تتق بامتي تتا ات
وحصانات المحكمة الجنائية الدولية (سلوناكيا)؛
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 55-12٩التصديق على ن تاا رومتا اوساستي للمحكمتة الجنائيتة الدوليتة ومواءمتة
تشريعاتوا الوطنية مواءمة تامة معه (البرتغال)؛

56-12٩
(سلونينيا)؛

التص تتديق علت تتى اتفت تتا يتي من مت تتة العم تتل الدوليت تتة ر ت تتم  87ور ت تتم 98

5٧-12٩

االنضماا إلى من مة العمل الدولية (نيجيريا)؛

 5٨-12٩االنضتتماا إلتتى اتفا يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة ر تتم  189بشتتين العمتتال
المنزليين (السنغال)؛
 5٩-12٩التصتتديق علتتى مختلتتف اتفا يتتات من متتة العمتتل الدوليتتة بشتتين ستتوق
العمل (تشاد)؛
 60-12٩مواصتتلة تحستتين حمايتتة حقتتوق العمتتالت وبخاصتتة نيمتتا يتعلتتق بالعمتتال
اوجانتتب والمنتزليينت بالتصتتديق علتتى اتفا يتتة من متة العمتتل الدوليتتة ر تتم  189بشتتين
العمل الالئق للعمال المنزليين وتنفيذها (ألمانيا)؛
 61-12٩يت تتادة مشت تتاركة مواطنيوت تتا نت تتي اإلدارة تمشت تتيا مت تتت تعوت تتدها نت تتي الجولت تتة
الس تتابقة م تتن االس تتتعراض ال تتدوري الش تتاملت ودع تتم اللجن تتة الوطني تتة لحق تتوق اإلنس تتان
بالتصتتديق علتتى اتفا يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة ر تتم  87بشتتين الحريتتة النقابيتتة وحمايتتة
حق التن يم وتنفيذها (السويد)؛
62-12٩

التصديق على اتفا ية مكانحة التمييز ني مجال التعليم (أنغانستان)؛


 63-12٩البحتتع عتتن وستتائل وضتتمانات لتطبيتتق أحكتتاا الن تتاا اوساستتي للدولتتة
والتعديالت المدخلة عليه (الجموورية العربية السورية)؛
 6٤-12٩مواصتتلة تعزيتتز التشتريعات المحليتتة نتتي ضتتوء المعتتايير الدوليتتة المعتتتر
بوا لحقوق اإلنسانت بما ني ذلك اتفا ية حقوق الطفل (جموورية إيران اإلسالمية)؛
 65-12٩إدراج حكت تتم ص ت تريش نت تتي التش ت تريعات المحليت تتة العُمانيت تتة بشت تتين ح ت تتر
التميي تتز ض تتد المت ترأة ن تتي جمي تتت مج تتاالت الحي تتاةت بم تتا ن تتي ذل تتك المج تتال الخ تتال
(البرتغال)؛
 66-12٩وض تتت سياست تتات وأطت تتر انوني تتة وإج ت تراءات تنفيذيت تتة م تتن أجتتتل تحقيت تتق
التنمية البشرية وتمكين المرأة (كوستاريكا)؛
 6٧-12٩مواص ت تتلة تنق ت تتيش التشت ت تريعات الحالي ت تتة المتعلق ت تتة ب ت تتاوحوال الشخص ت تتية
والجنسية والعمالة والتعليم من أجل تعزيز عدا التمييز ضد المرأة (إيطاليا)؛
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 6٨-12٩الن ر نتي تعتديل وانينوتا المحليتة متن أجتل مستاواة المترأة العُمانيتة نتي
الحقتتوق متتت الرجتتل نيمتتا يتعلتتق بنقتتل الجنستتية إلتتى أطفالوتتات علتتى النحتتو الموصتتى بتته
سابقا (جموورية كوريا)؛
 6٩-12٩مراجعتتة تتانون الجنس تتية م تتن أجتتل ض تتمان ح تتق اوا العُماني تتة ن تتي نقتتل
الجنسية العُمانية إلى أطفالوا دون تمييز (البرتغال)؛

 ٧0-12٩اتختتاذ مزيتتد متتن التتتدابير للقضتتاء علتتى التمييتتز ضتتد الم ترأةت ونق تا لمتتا
تتتنع عليتته المتتادة  17متتن الن تتاا اوساستتي للدولتتة العُمانيتتةت نضتالا عتتن المالح تتات
اإليجابيت تتة المقدمت تتة خت تتالل الجولت تتة الست تتابقة مت تتن االست تتتعراض الت تتدوري الشت تتامل نت تتي
عتتاا 2011ت بتتالن ر نتتي ستتحب تحف وتتا علتتى المتتادة  9متتن اتفا يتتة القضتتاء علتتى
جميتتت أاتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأةت وتمكتتين الم ترأة متتن نقتتل جنستتيتوا إلتتى أطفالوتتا
مثلوا ني ذلك مثل الرجل (السويد)؛
 ٧1-12٩إنوتتاء التمييتتز ضتتد النستتاء والفتيتتات ونق ت ا التفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتت
أاتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة والستتماأ للم ترأة بنقتتل جنستتيتوا علتتى تتدا المستتاواة متتت
الرجل (آيسلندا)؛
 ٧2-12٩إنواء التمييز ني القانون ونتي الممارستة ضتد النستاء والفتيتاتت بمتا نتي
ذل تتك بالس تتماأ للمت ترأة بنق تتل جنس تتيتوا إل تتى أطفالو تتا عل تتى تتدا المس تتاواة م تتت الرج تتل
(أيرلندا)؛
 ٧3-12٩تعتتديل تتانون الجنستتية لمتتنش الم ترأة العُمانيتتة الحتتق نتتي نقتتل الجنستتية
العُمانية إلى أطفالوا (نرنسا)؛
 ٧٤-12٩تعديل أحكاا انون الجنسية لضمان مساواة المترأة متت الرجتل نتي نقتل
جنسيتوا إلى أطفالوا (كندا)؛

 ٧5-12٩اعتمتتاد تتتدابير انونيتتة لضتتمان المستتاواة بتتين الرجتتل والمترأة نيمتتا يتعلتتق
بحقوق الجنسية (ايلي)؛
 ٧6-12٩اتخاذ خطوات نعالة من أجتل تعتديل أو إلغتاء جميتت اوحكتاا التمييزيتة
الت تتي تمن تتت المت ترأة م تتن الحص تتول عل تتى الجنس تتية واالحتف تتا بو تتا ونقلو تتا عل تتى تتدا
المس تتاواة م تتت الرج تتلت وض تتمان التنفي تتذ الفع تتال وحكتتاا اتفا ي تتة القض تتاء علتتى جمي تتت
أاكال التمييز ضد المرأة (ناميبيا)؛
 ٧٧-12٩اتختتاذ مزيتتد متتن التتتدابير الملموستتة للنوتتوض بوضتتت الم ترأة الشخصتتيت
بما ني ذلك حقوا ني نقل الجنسية إلى أطفالوا (النرويج)؛
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 ٧٨-12٩تنق ت تتيش ت تتانون الجنس ت تتية العُم ت تتانيت لض ت تتمان م ت تتنش الجنس ت تتية ل طف ت تتال
المولودين آلباء غير عُمانيين (سيراليون)؛

 ٧٩-12٩تعديل تانون الجنستية متن أجتل القضتاء علتى إمكانيتة أن يتسدي ستحب
الجنسية العُمانية إلى حاالت انعداا الجنسية (نرنسا)؛
 ٨0-12٩اتختتاذ خطتتوات للقضتتاء علتتى العنتتف ضتتد الم ترأة وتضتتمين التش تريعات
ح را صريحا للتمييز ضد المرأة (المكسيك)؛

٨1-12٩
(إيطاليا)؛

اعتمتتاد تش تريعات لمنتتت ومكانحتتة العنتتف ضتتد الم ترأة والعنتتف المنت تزلي

٨2-12٩

سن انون لتجريم العنف ضد المرأة تجريما صريحا (ايلي)؛

 ٨3-12٩ضمان حماية انونية نعليتة للمترأة متن العنتف الجنستانيت بمتا نتي ذلتك
العنف المنزلي والتحرش الجنسي واالغتصا ني إطار الزواج (سلونينيا)؛
 ٨٤-12٩مواصتتلة بتتذل الجوتتود للقضتتاء علتتى ممارستتة تشتتويه اوعضتتاء التناستتلية
لإلنتتاب بستتن تتانون يح تتر هتتذ الممارستتةت واعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة لتوعيتتة النستتاء
بالعوا ب الوخيمة المترتبة على ممارسة تشويه اوعضاء التناسلية لإلناب (إيطاليا)؛
 ٨5-12٩الن تتر نتتي ستتحب تحف اتوتتا علتتى اتفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتت أاتتكال
التميي تتز ض تتد المت ترأةت واعتم تتاد وتنفي تتذ تشت تريعات مح تتددة لمن تتت العن تتف ض تتد المت ترأة
والتصتتدي لتتهت بمتتا نتتي ذلتتك العنتتف المنزلتتيت ووضتتت إطتتار مسسستتي مخصتتع لتلقتتي
الش تتكاوال وضت تتمان الحمايت تتة الفعالت تتة للنستتتاء الالئت تتي تعرضت تتن أو يمكت تتن أن يتعرضت تتن
للعنفت وتونير التعويض ومساءلة الجناة (البرا يل)؛
 ٨6-12٩مواصتتلة ضتتمان رنتتا الفتيتتات العُمانيتتاتت ونق تا للطموحتتات اإليجابيتتة
المعت تتر عنوت تتا نت تتي الجولت تتة الست تتابقة مت تتن االست تتتعراض الت تتدوري الشت تتامل والممارست تتة
العُمانيتتةت وذلتتك متتن ختتالل تضتتمين تتانون الطفتتل نص تا رستتميا وص تريحا يح تتر تشتتويه
اوعضاء التناسلية لإلنابت وتن يم حملة إعالمية عامة بموا اة ذلك (السويد)؛
 ٨٧-12٩مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى ستتد الفجتتوة بتتين الجنستتينت وال ستتيما نتتي
المشاركة ني القوال العاملة والمساواة أماا القانون (أستراليا)؛
 ٨٨-12٩تعزيتتز جوودهتتا الراميتتة إلتتى كفالتتة تمتتتت الشتتبا واوطفتتال المحتكتتين
بن تتاا العدال تتة بحماي تتة كاني تتةت وخض تتوعوم لمح تتاكم متخصص تتة ن تتي ض تتاء اوح تتداب
(تايلند)؛
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 ٨٩-12٩االض تتطالع بعملي تتة تو تتد إل تتى إلغ تتاء التشت تريعات الت تتي تج تترا المثلي تتة
الجنسية واعتماد تدابير لمكانحة التمييز على أسا الميل الجنسي (المكسيك)؛
 ٩0-12٩ص تتون الح تتق ن تتي الت ترأي والتعبي تترت عل تتى النح تتو المنص تتول علي تته ن تتي
المتتادة  29متتن الن تتاا اوساستتي للدولتتة العُمانيتتةت بمراجعتتة التش تريت الحتتالي والعمتتل
على رسم يود وحدود رسم ا واضح ا ومتسق ا (السويد)؛
 ٩1-12٩اعتمتتاد وتنفيتتذ تش تريت وطنتتي بوتتد إتاحتتة نتترل حصتتول عامتتة النتتا
على المعلوماتت بما نيوا المعلومات الحكومية (أوكرانيا)؛
 ٩2-12٩تنق تتيش تتانون مكانح تتة جت ترائم تقني تتة المعلوم تتات لحماي تتة حري تتة التعبي تتر
عل تتى اإلنترن تتج والس تتماأ بالوص تتول إل تتى اإلنترن تتج وع تتدا حج تتب محت تتوا (الوالي تتات
المتحدة اومريكية)؛
 ٩3-12٩إصالأ القوانين المتعلقة بتالمجتمت المتدني لوضتت إطتار تانوني مبست
يم ّكن من تسجيل المن متات المستتقلةت والستماأ لوتذ المن متات بقبتول المستاعدة
والتبرعات من مصادر أجنبية (الواليات المتحدة اومريكية)؛
 ٩٤-12٩مواصتتلة جوودهتتا الراميتتة إلتتى تحستتين لتترو عمتتل العمتتال المغت تربين
بإصدار تشريعات ولوائش تن يميتة لتعزيتز حقتوق العمتال اوجانتب وحمايتوتا نتي تانون
العمل العُماني (تركمانستان)؛
 ٩5-12٩الن تتر ن تتي المش تتاركة ن تتي ح تتل مش تتاكل الالجئ تتين م تتن منطق تتة الش تترق
اووس المضطرين إلى التمتا اللجتوء نتي الختارجد و تد يكتون متن المستصتو نتي
هذا الصدد إعداد التشريت الوطني بشين الالجئين (أوكرانيا)؛

 ٩6-12٩توصية اللجنة الوطنية لمكانحة االتجار بالبشتر ببتذل مزيتد متن الجوتود
للونت تتاء بواليتوت تتات آخت تتذة بعت تتين االعتبت تتار المعت تتايير الت تتواردة نت تتي االتفا يت تتات الدوليت تتة
واإل ليمية التي تكون عُمان طرن ا نيوا ( طر)؛
 ٩٧-12٩الستتماأ للجنتتة الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان بالعمتتل باستتتقاللية نتتي إطتتار
االمتثال التاا لمبادئ باريس (غانا)؛
 ٩٨-12٩ضتتمان امتثتتال المسسستتة الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان امتثتتاالا تام ت ا لمبتتادئ
باريس واضطالعوا بوالية واسعة وااملة (سيراليون)؛
 ٩٩-12٩إصالأ ن اا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تمشتيا متت مبتادئ بتاريست
لكفالة استقاللوا (إسبانيا)؛
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 100-12٩إضتتفاء الطتتابت المسسستتي علتتى لجنتتة وطنيتتة مستتتقلة لحقتتوق اإلنستتان
ونقا لمبادئ باريس (ايلي)؛

 101-12٩مواصتتلة اإلص تتالحات الوام تتة الت تتي نُفتتذت بالفع تتل لك تتي تمتث تتل اللجن تتة
الوطنية لحقوق اإلنسان لمبادئ باريس (جزر القمر)؛
 102-12٩مواصتتلة الجوتتود اإلنستتانية التتتي تضتتطلت بوتتا الويئتتة العُمانيتتة ل عمتتال
الخيرية (اإلمارات العربية المتحدة)؛
 103-12٩مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى وضتتت القتتوانين والتشتريعات ومواءمتوتتا متتت
النصول الدولية وتعزيز الجوود المبذولة ني مجال التعليم (المغر )؛
 10٤-12٩وضتتت استتتراتيجية لتعمتتيم مراعتتاة حقتتوق المترأةت تُطبستتق علتتى السياستتات
ني جميت المجاالتت بود ضمان المساواة بين الجنسين (تركيا)؛
 105-12٩مواصت تتلة توطيت تتد سياست تتاتوا وبرامجوت تتا مت تتن أجت تتل تعزيت تتز حقت تتوق الم ت ترأة
وتمكينوت ت تتا ومست ت تتاواتوا مت ت تتت الرجت ت تتل ونق ت ت ت ا لست ت تتيا وا االجتمت ت تتاعي الثقت ت تتاني والت ت تتوطني
(بنغالديش)؛
 106-12٩مواصت تتلة اعتمت تتاد سياست تتات وتش ت تريعات لضت تتمان المست تتاواة للم ت ترأة نت تتي
جميتتت المجتتاالت وكفالتتة استتتفادتوا متتن ستتبل االنتصتتا القضتتائية ضتتد أي ممارستتة
تمييزية أو عنف (هندورا )؛
 10٧-12٩اتختتاذ تتتدابير سياستتاتية ملموستتة للقضتتاء علتتى ممارستتة تشتتويه اوعضتتاء
التناستتلية لإلنتتاب سترا وتخصتتيع المتتوارد البشترية والماليتتة للستتلطات المعنيتتة للنجتتاأ
ني مسعاها (هندورا )؛
 10٨-12٩مضتتاعفة الجوتتود للقضتتاء نعتالا علتتى ممارستتة تشتتويه اوعضتتاء التناستتلية
لإلناب ونقا لتوصيات لجنة حقوق الطفل (سلونينيا)؛
 10٩-12٩مواصلة تنفيذ مختلف البترامج متن أجتل النوتوض بوضتت المترأة والطفتل
ني السلطنة (البحرين)؛
 110-12٩مواصتلة تتتدابيرها اإليجابيتتة متتن أجتتل النوتوض بتتالمرأة والطفتتل نتتي البلتتد
بإجراءات تشمل كفالة التنفيذ الفعال لسياساتوا وبرامجوا (ماليزيا)؛
 111-12٩تعزي تتز حمل تتة التوعي تتة لمكانح تتة القوال تتب النمطي تتة الس تتلبية ض تتد المت ترأة
ومنت العنف ضد المرأة (ماليزيا)؛
 112-12٩تكثي تتف الجو تتود المبذول تتة والت تتدابير المتخ تتذة لحماي تتة حق تتوق المت ترأة
حماية نعالة بما يتمااى وثقانة المجتمت (المملكة العربية السعودية)؛
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 113-12٩وض تتت است تتراتيجية عام تتة منس تتقة بش تتين القض تتايا الجنس تتانية ن تتي جمي تتت
المسسسات العامة (ايلي)؛
 11٤-12٩مواص تتلة إدم تتاج الش تتبا ن تتي العملي تتة الديمقراطي تتة م تتن خ تتالل اللجن تتة
المنشية لوذا الغرض (جموورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 115-12٩مواصت ت ت تتلة العمت ت ت تتل بجديت ت ت تتة علت ت ت تتى مكانحت ت ت تتة االتجت ت ت تتار باوات ت ت تتخالت
بتنفي ت ت تتذ التشت ت ت تريعات ن ت ت تتي ه ت ت تتذا المج ت ت تتالت والخط ت ت تتة الوطني ت ت تتة لمكانح ت ت تتة االتج ت ت تتار
بالبشتتر ()2016-2008ت ون تتاا ختتدمات الشتترطة علتتى اإلنترنتتج لتلقتتي الشتتكاوال
من ضحايا االتجار باواخالت ومكانحة هذ اآلنة (كوبا)؛
 116-12٩تنفي ت تتذ مض ت تتمون االس ت تتتراتيجيات المتعلق ت تتة ب ت تتالمرأة والطف ت تتلت ووض ت تتت
سياسات وبرامج لتعزيز ضايا المرأة والطفل (الكويج)؛
 11٧-12٩مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير العمليتتة متتن أجتتل التنفيتتذ الفعتتال لقتتانون الطفتتل
(بوتان)؛
 11٨-12٩تنفيتتذ تتانون الطفتتل تنفيتتذا اتتامالا وتمتتتين حمتتالت التوعيتتة الراميتتة إلتتى
تعزيز حقوق الطفل (سلوناكيا)؛
 11٩-12٩كفالتتة الرصتتد الفعتتال للن تتاا اإللكترونتتي لحمايتتة اوجتتور علتتى الصتتعيد
الوطني وتوسيت نطاق تطبيقه ليشمل جميت الشركات الموجودة ني عُمان (تركيا)؛

 120-12٩مواص تتلة التص تتدي للتح تتديات الت تتي تع تتوق التق تتدا ن تتي مج تتال حق تتوق
اإلنسان (كوبا)؛
 121-12٩مواصتتلة تعزيتتز بنتتاء تتدرات اوخصتتائيين والمتتديرين المتتسهلين نتتي البلتتد
العاملين ني مجال حقوق اإلنسان (نييج ناا)؛
 122-12٩رنت مستوال الوعي بحقوق اإلنسان بين أنراد المجتمت (البحرين)؛
 123-12٩تعزيز جوودها الرامية إلى النووض بثقانتة حقتوق اإلنستان و يتادة التوعي
بوا (السودان)؛
 12٤-12٩إطالق حمالت إعالمية للتوعية بحقوق اإلنسان (دولة نلسطين)؛
 125-12٩مواصلة التوعية بثقانة حقوق اإلنسان (لبنان)؛
 126-12٩تبتادل المعلومتات واآلراء متتت التدول متن أجتتل اتبتاع أنضتل الممارستتات
ني ضايا حقوق اإلنسان (الكويج)؛
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 12٧-12٩مواص تتلة تعاونو تتا م تتت آلي تتات حق تتوق اإلنس تتان التابع تتة ل م تتم المتح تتدة
لحمايتتة وتعزيت تز حقتتوق اإلنس تتانت والن تتر ن تتي توجيتته دع تتوة دائمتتة إل تتى هتتذ اآللي تتات
(أذربيجان)؛
 12٨-12٩توجيه دعوة دائمة إلى جميت اإلجراءات الخاصة (إسبانيا)؛
 12٩-12٩تعزيتتز تعاونوتتا متتت اإلجتراءات الخاصتتة التابعتتة لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان
بتوجي تته دع تتوة دائم تتة إل تتى جمي تتت المكلف تتين بوالي تتات ن تتي إط تتار اإلجت تراءات الخاص تتة

(التفيا)؛
 130-12٩اعتمتتاد تتتدابير للتص تتدي لجميتتت أاتتكال التميي تتز  -مثتتل التمييتتز ض تتد
المرأة أو او ليات الدينيتة  -بمتا نتي ذلتك دعتم المنا شتات العامتة وحمتالت التوعيتة
والخطوات الرامية إلى تنقيش اوحكاا التمييزية ني التشريت (الجموورية التشيكية)؛
 131-12٩مواص تتلة العم تتل عل تتى تحقي تتق المس تتاواة الفعلي تتة ب تتين الرجت تل والمت ترأةت
وال ستتيما عنتتدما يتعلتتق اومتتر بتتالقوانين التتتي تتتن م الطتتالق واإلرب وحضتتانة اوطفتتال
(أوروغواي)؛
 132-12٩اتخاذ التدابير الال مة إللغاء عقوبة اإلعداا (المكسيك)؛
 133-12٩و ف تنفيذ عقوبة اإلعداا (كوستاريكا)؛

 13٤-12٩إع تتالن و تتف تنفي تتذ عقوب تتة اإلع تتداا بو تتد إلغائو تتا بموج تتب الق تتانون
(نرنسا)؛

 135-12٩و ت تتف تنفيت تتذ عقوبت تتة اإلعت تتداا بغيت تتة إلغائوت تتا نت تتي التش ت تريعات الوطنيت تتة
(إيطاليا)؛
 136-12٩و ف تنفيذ عقوبة اإلعداا تمويدا إللغائوا نوائي ا (البرتغال)؛

 13٧-12٩و ف تنفيذ عقوبة اإلعداا و فا رسميا بغية إلغائوا (سلونينيا)؛
 13٨-12٩الن ت تتر نت تتي إمكانيت تتة و ت تتف تنفيت تتذ عقوبت تتة اإلعت تتداات وتخفيت تتف أحكت تتاا
اإلعداا إلى أحكاا بالسجن (إسبانيا)؛
 13٩-12٩الو ف القانوني لتنفيذ عقوبة اإلعتداات وتخفيتف جميتت أحكتاا اإلعتداا
بود إلغاء هذ العقوبة ني المستقبل (سويسرا)؛
 1٤0-12٩ضتتمان حصتتول الرعايتتا اوجانتتب المحتجتزين علتتى المستتاعدة القنصتتلية
باتخ تتاذ تت تتدابير يمكت تتن أن تيست تتر إصت تتدار تصت تتاريش نت تتي الو ت تتج المناست تتب للستتتلطات
القنصلية لزيارة السجون (الفلبين)؛
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 1٤1-12٩يادة جوودها إليالء در أكبر من االهتماا لقضايا الطفل (العراق)؛
 1٤2-12٩ال تتنع صت تراحة عل تتى ح تتر ك تتل أا تتكال العق تتا الب تتدني ل طف تتال ن تتي
جميت اوماكنت بما نيوا المنزل (إستونيا)؛
 1٤3-12٩مواصلة الجوود الرامية إلى منت عمل اوطفال (جورجيا)؛
 1٤٤-12٩تن ت تتيم ب ت ترامج لتوعيت تتة النت تتا والستتتلطات المحليت تتة والوطنيت تتة بالقضت تتايا
المتصت ت تتلة بمكانح ت ت تتة االتج ت ت تتار بالبش ت ت تتر والق ت ت تتوانين ذات الصت ت ت تلة (جمووري ت ت تتة إيت ت ت تران
اإلسالمية)؛
 1٤5-12٩تعزي تتز الت تتدابير الراميت تتة إل تتى مكانحت تتة االتج تتار بالبشت تتر واتخ تتاذ تت تتدابير
لحماية ضحايا (سري النكا)؛
 1٤6-12٩يادة الجوود الرامية إلى بناء تدرات المتولفين القضتائيين تقنيت ا وإداريت ا
(دولة نلسطين)؛
 1٤٧-12٩ي تتادة بت ترامج الت تتدريب والتوعي تتة ن تتي مج تتال حق تتوق اإلنس تتان لم تتولفي
النيابة العامة والقضاء ووسائ اإلعالا (مصر)؛
 1٤٨-12٩تنفيذ برامج تدريبيتة بشتين حقتوق اإلنستان لزيتادة وعتي متولفي الخدمتة
المدنيةت بمن نيوم المكلفون بإنفاذ القانون ومولفو ن اا العدالة (أو بكستان)؛
 1٤٩-12٩مواص تتلة جووده تتا الرامي تتة إل تتى تن تتيم دورات دراس تتية مكثف تتة وعض تتاء
االدعتاء العتاا نتي مجتال حقتوق اإلنستانت بمتا يتمااتى والخطتوات المتختذة متن أجتتل
استقالل االدعاء العاا ونصله عن الشرطة (اليمن)؛
 150-12٩تعزي تتز الجو تتود عل تتى نح تتو يض تتمن مكانح تتة الفس تتاد ن تتي س تتياق تع تتديل
الحكومتتة جوتتا الر ابتتة الماليتتة واإلداريتتة التتتابت لوتتات وتوستتيت نطتتاق واليتتة هتتذا الجوتتا
ونق ا للمرسوا السلطاني ر م  27لعاا ( 2011العراق)؛
 151-12٩مواصتتلة جوودهتتا الراميتتة إلتتى حمايتتة الحريتتات وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان
(لبنان)؛
 152-12٩مواصت تتلة جوودهت تتا لحمايت تتة الحريت تتات العامت تتة والحقت تتوق اوساست تتية نت تتي
جمي تتت المج تتاالت الت تتي ي تتنع عليو تتا الدس تتتور تماا تتي ا م تتت مب تتادئ حق تتوق اإلنس تتان
(اإلمارات العربية المتحدة)؛
 153-12٩ض تتمان التمت تتت الكام تتل ب تتالحق ن تتي حري تتة التعبي تتر وتك تتوين الجمعي تتات
والتجمت تتت الست تتلميت بمت تتا نت تتي ذلت تتك حقت تتوق الناات تتطين نت تتي مجت تتال حقت تتوق اإلنست تتان
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والصتتحفيين ومستتتخدمي اتتبكات التواصتتل االجتمتتاعيت بحيتتع ال يبقتتى هنتتاك مجتتال
للخو من االعتقال أو االحتجا أو المضايقة أو التخويف (سويسرا)؛
 15٤-12٩تحستتين حمايتتة الحتتق نتتي حريتتة التعبيتتر والتجمتتت وتكتتوين الجمعيتتاتت
بتعتتديل تتانون المطبوعتتات والنشتتر و تتانون الجمعيتتات اوهليتتة ونق ت ا للمعتتايير الدوليتتةت
وبقب تتول التوص تتيات المقدم تتة م تتن المق تترر الخ تتال المعن تتي ب تتالحق ن تتي حري تتة التجم تتت
الستتلمي وتكتتوين الجمعيتتات نتتي عتتاا ( 2014المملكتتة المتحتتدة لبريطانيتتا الع متتى
وأيرلندا الشمالية)؛
 155-12٩ض ت تتمان اتست ت تتاق جميت ت تتت أحك ت تتاا القت ت تتانون الجنت ت تتائيت بم ت تتا نت ت تتي ذلت ت تتك
الم ت تتواد  126و 135و 137و 173م ت تتن ت تتانون الجت ت تزاءت الت ت تتي تف ت تترض عقوب ت تتات
اتتديدة علتتى مجموعتتة واستتعة متتن وستتائل التعبيتتر المشتتروعت اتستتا ا تام تا متتت التمتتتت
الكامتتل بتتالحق نتتي حريتتة الترأي والتعبيتترت والحتتق نتتي حريتتة التجمتتت الستتلمي وتكتتوين
الجمعيات (كندا)؛
 156-12٩ضمان أن يم ّكن تانون المطبوعتات والنشتر متن الممارستة التامتة لحريتة
التعبيرت وال سيما على اإلنترنج (نرنسا)؛
 15٧-12٩الحفا على بيئة تتسم بحرية النشر وحرية التعبير (ليبيا)؛
 15٨-12٩إلوتتار التتزاا الحكومتتة بتتدعم المعتتايير الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان بضتتمان
االحتراا الكامل لحق المواطنين ني حرية التعبير والتجمت السلمي (غانا)؛
 15٩-12٩تعديل توانين العمتل ذات الصتلة لتعزيتز حمايتة حقتوق اإلنستان لجميتت
العمال المواجرين (غانا)؛
 160-12٩كفالتتة حتتق الجميتتت بتتدون استتتثناءت بصتتر الن تتر عتتن الجنستتيةت نتتي
التجمت السلميت ني القانون وني الممارسة (ايلي)؛
 161-12٩اتختتاذ الخطتتوات الال متتة لضتتمان حتتق مواطنيوتتا نتتي التجمتتت الستتلمي
(ناميبيا)؛
 162-12٩تيس تتير إجت تراءات تن تتيم االحتجاج تتات الس تتلمية والك تتف ع تتن المعا ب تتة
الجنائيتتة لممارستتة الحتتق نتتي التجمتتت الستتلميت بمتتا نتتي ذلتتك متتن ختتالل التجمعتتات
السلمية غير المسجلة (الجموورية التشيكية)؛
 163-12٩التحقيق السليم ني حتاالت إنتراا المتولفين المكلفتين بإنفتاذ القتوانين
ن تتي اس تتتخداا الق تتوة ض تتد المحتج تتين ن تتي ع تتامي  2011و2012ت بم تتا ن تتي ذل تتك
مالحقة جميت المسسولين ومعا بتوم (الجموورية التشيكية)؛
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 16٤-12٩كفال تتة حري تتة التجم تتت الس تتلمي وتك تتوين الجمعي تتاتت ن تتي الق تتانون ون تتي
الممارس تتةت وإ ال تتة جمي تتت القي تتود المفروض تتة عل تتى الح تتق ن تتي االحتجاج تتات الس تتلمية
(إستونيا)؛
 165-12٩كفال تتة الممارس تتة الكامل تتة لحري تتة تك تتوين الجمعي تتاتت وتعزي تتز وتيس تتير
أنشطة جميت المن مات غير الحكومية (نرنسا)؛
 166-12٩تعت تتديل المت تتادة  134مت تتن ت تتانون الج ت تزاء العُمت تتاني وأي تش ت تري رت آخت تتر
ينطوي على تقييد مفرا للحق ني حرية تكوين الجمعيات (آيسلندا)؛
 16٧-12٩تنفيت تتذ توصت تتيات المقت تترر الخت تتال المعنت تتي بت تتالحق نت تتي حريت تتة التجمت تتت
السلمي وتكوين الجمعيات (هولندا)؛
 16٨-12٩تنفيت تتذ التوصت تتيات الصت تتادرة عت تتن المقت تترر الخ ت تال المعنت تتي بت تتالحق نت تتي
حري ت تتة التجم ت تتت الست تتلمي وتك ت تتوين الجمعي ت تتات ن ت تتي أعق ت تتا بعثت ت تته إل ت تتى عُم ت تتان ن ت تتي
أيلول/سبتمبر 2014ت تنفيذا تاما ونعاالا (جموورية كوريا)؛
 16٩-12٩تنفيتذ توصتتية المقتترر الختتال المعنتتي بتتالحق نتتي حريتتة التجمتتت الستتلمي
وتكتتوين الجمعيتتات بشتتين توستتيت نطتتاق ضتتمان الحتتق نتتي التجمتتت الستتلمي ليشتتمل
المواطنين غير العُمانيين (سيراليون)؛
 1٧0-12٩مراجعت تتة تت تتدابيرها التش ت تريعية وممارست تتاتوا نيمت تتا يتصتتتل بحريت تتة التجمت تتت
الستتلمي وتك تتوين الجمعي تتاتت ن تتي ض تتوء التقريتتر ال تتذي أع تتد المق تترر الخ تتال ل م تتم
المتحتتدة المعنتتي بتتالحق نتتي حريتتة التجمتتت الستتلمي وتكتتوين الجمعيتتات نتتي أعقتتا
بعثته ني أيلول/سبتمبر ( 2014أستراليا)؛

 1٧1-12٩تعديل أي انون أو تدبير يمكن أن يشتكل خطترا علتى حتق اونتراد نتي
الحي ت تتاة والحري ت تتة والس ت تتالمة البدني ت تتة وس ت تتبا تت ت ترتب بم ت تتيلوم الجنس ت تتي أو ه ت تتويتوم
الجنستانية المزعتومين أو المتصتورينت أو االمتنتاع علتى او تل عتن تطبيتق أي تانون أو
تدبير من هذا القبيل (البرا يل)؛
 1٧2-12٩سن انون بشين حرية الحصول علتى المعلومتات ونقتا للمعتايير الدوليتة
(ايلي)؛
 1٧3-12٩الس ت تتماأ ب ت تتالتعبير الصت ت تريش ع ت تتن اآلراء الفردي ت تتةت وتمك ت تتين من م ت تتات
المجتمت المدني من تطوير وإتاحة التعبير العلني عن المطالب الشعبية (النرويج)؛
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 1٧٤-12٩دع تتم جو تتود المجتم تتت الم تتدني ن تتي تعزي تتز حق تتوق اإلنس تتان م تتن خ تتالل
تحديت ت تتد المت ت تتوارد الضت ت تترورية لتنفيت ت تتذ أنشت ت تتطته المتعلقت ت تتة بالتوعيت ت تتة بمبت ت تتادئ حقت ت تتوق
اإلنسان (العراق)؛
 1٧5-12٩تونير مزيد من الدعم لجمعيات المجتمت المدني (البحرين)؛
 1٧6-12٩اتختتاذ تتتدابير لحمايتتة النااتتطين الحقتتو يين وإ ال تة جميتتت العقبتتات التتتي
تعر تتل عمتتل أح تزا المعارضتتة السياس تتيةت وجماعتتات حقتتوق اإلنستتانت وغيرهتتا م تتن
من مات المجتمت المدني المستقلة (أيرلندا)؛
 1٧٧-12٩اتختتاذ تتتدابير جديتتدة للقضتتاء علتتى جميتتت أاتتكال التمييتتز ضتتد الم ترأة
وتشتتجيت مش تتاركتوا ن تتي الحيتتاة العام تتةت بم تتا نتتي ذلتتك مش تتاركتوا نتتي مناص تتب ص تتنت
القرار والولائف الحكومية (إسبانيا)؛
 1٧٨-12٩إتاحتتة مزيتتد متتن الفتترل لتمثيتتل الم ترأة نتتي المناصتتب الحكوميتتة العليتتا
(جورجيا)؛
 1٧٩-12٩مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى تمكتتين الم ترأة وحمايتتة حقو وتتات باإلضتتانة
إلى تمكين المرأة اجتماعي ا وسياسي ا (اوردن)؛
 1٨0-12٩يادة حيز تمثيل المرأة ني المناصب الحكومية (لبنان)؛
 1٨1-12٩ب تتذل مزي تتد م تتن الجو تتود م تتن أج تتل مش تتاركة المت ترأة ن تتي مج تتال الحي تتاة
السياسية (ليبيا)؛
 1٨2-12٩تعزيتتز الجوتتود الراميتتة إلتتى تشتتجيت حضتتور المترأة بنشتتاا نتتي المجتمتتت
ونتتي الحيتتاة السياستتيةت بطتترق تشتتمل مكانحتتة القوالتتب النمطيتتة متتن ختتالل حم تالت
التوعية (تركيا)؛
 1٨3-12٩يادة تمثيل المترأة نتي المناصتب الحكوميتة العليتا والمجتالس المنتخبتة
(الجزائر)؛
 1٨٤-12٩اتختتاذ خطتتوات لزيتتادة مشتتاركة الم ترأة نتتي انتخابتتات مجلتتس الشتتورالت
باعتبارها ناخبة ومراتحةت وتوستيت نطتاق مشتاركة جميتت المتواطنين نتي عمليتات صتنت
القرار (الجموورية التشيكية)؛
 1٨5-12٩مواصت تتلة الجوت تتود الراميت تتة إلت تتى تحقيت تتق النمت تتو اال تصت تتادي نت تتي البلت تتد
(باكستان)؛
 1٨6-12٩مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى تشتتجيت وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتانت وال ستتيما
بالتركيز على النمو اال تصادي وتحسين رنا السكان (جيبوتي)؛
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 1٨٧-12٩مواص تتلة ب تتذل مزي تتد م تتن الجو تتود لتعزي تتز التمت تتت ب تتالحقوق اال تص تتادية
واالجتماعية والثقانية ( طر)؛
 1٨٨-12٩اتخ تتاذ الخط تتوات الال م تتة لكفال تتة نج تتاأ تنفي تتذ مختل تتف البت ترامج ونقت ت ا
لقانون الضمان االجتماعي (بروني دار السالا)؛
 1٨٩-12٩مواصتتلة وضتتت البترامج اإلنمائيتتةت وال ستتيما نتتي المنتتاطق الريفيتتة (برونتتي
دار السالا)؛
 1٩0-12٩مواص تتلة الممارس تتات القائم تتة عل تتى تق تتدير الح تتوار االجتم تتاعي وتعزي تتز
مفووا التسامش ني الثقانة العُمانية (تركمانستان)؛

 1٩1-12٩مواص ت تتلة تعزي ت تتز برامجو ت تتا الممت ت تتا ة المتعلق ت تتة بالحماي ت تتة االجتماعي ت تتةت
والعم تتل عل تتى تحقي تتق رن تتا ا تتعبوا وبلوغ تته أنض تتل المس تتتويات المعيش تتية (جمووري تتة
ننزويال  -البوليفارية)؛
 1٩2-12٩مواص تتلة جووده تتا الرامي تتة إل تتى ت تتونير الس تتكن الالئ تتق لجمي تتت مواطنيو تتا
(اإلمارات العربية المتحدة)؛
 1٩3-12٩مواصتتلة التعتتاون متتت القطتتاع الختتال والجوتتات المعنيتتة متتن أصتتحا
المصلحة ني حماية حقوق العمل (تايلند)؛
 1٩٤-12٩مواص تتلة ب تتذل الجو تتود الرامي تتة إل تتى ي تتادة ال تتوعي ب تتين العم تتال وأرب تتا
العم ت ت تتل بق ت ت تتوانين و واع ت ت تتد العمت ت تتلت م ت ت تتن خ ت ت تتالل تنفي ت ت تتذ بت ت ت ترامج مح ت ت تتددة للتوعي ت ت تتة
(طاجيكستان)؛
 1٩5-12٩مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى تحستتين ن تتاا عال تتات العمتتل متتن ختتالل
تطت ت تتوير الحت ت تتوار االجتمت ت تتاعي بت ت تتين الحكومت ت تتة ومن مت ت تتات أربت ت تتا العمت ت تتل والعمت ت تتال
(أو بكستان)؛
 1٩6-12٩يتتادة الجوتتود الراميتتة إلتتى التحقيتتق نتتي جترائم العمتتل الجبتتري ومالحقتتة
المستسولين عنوتتا جنائيت ا ومعا بتتة المجتترمين المتدانين بيحكتاا ستتجن مناستتبة (الواليتتات
المتحدة اومريكية)؛
 1٩٧-12٩تعزيتتز آليتتة التعامتتل متتت العمتتال المغت تربين للونتتاء بمتطلبتتات الخدم تتةت
ولحماية حقو وم ونقا لقانون العمل (بروني دار السالا)؛
 1٩٨-12٩تكثيف جوودهتا لتعزيتز وحمايتة حقتوق اإلنستان للعمتال الموتاجرين نتي
البلد (إندونيسيا)؛
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 1٩٩-12٩مواصت تتلة سياست تتاتوا الراميت تتة إلت تتى تحست تتين نت تترل وصت تتول الجميت تتت إلت تتى
التعليمت بمن نيوم العمال المواجرون وأنراد أسرهم (إندونيسيا)؛
 200-12٩مواصلة رنت نستبة النستاء نتي القتوال العاملتة نتي طتاع الخدمتة المدنيتة
و يادة تمكين المرأة ني مجال العمل (جموورية كوريا الشعبية الديمقراطية)؛
 201-12٩إلغتتاء ن تتاا الكفالتتة التتذي يقيتتد حقتتوق العمتتال اوجانتتب ووصتتولوم إلتتى
آليات االنتصا ويُعرضوم لشتى ضرو المعاملة السيئة (الجموورية التشيكية)؛
 202-12٩مواصت ت تتلة جوودهت ت تتا الراميت ت تتة إلت ت تتى تحست ت تتين رنت ت تتا العمت ت تتال اوجانت ت تتب
(بنغالديش)؛

 203-12٩اتخت تتاذ جميت تتت التت تتدابير الال مت تتةت حست تتب اال تضت تتاءت مت تتن أجت تتل كفالت تتة
الحمايتتة القانونيتتة للعمتتال اوجانتتب متتن ختتالل سياستتات مصتتممة لمنتتت أي اتتكل متتن
أاكال اإليذاء (بنما)؛
 20٤-12٩مراجعت تتة ن ت تتاا الكفالت تتةت ودراست تتة البت تتدائل الممكنت تتة نت تتي إدارة العمالت تتة
اوجنبيتتةت بوتتد تعزيتتز حمايتتة العمتتال المن تزليينت بمتتا نتتي ذلتتك متتن العنتتف واإليتتذاءت
وتونير سبل االنتصا الفعالة (الفلبين)؛
 205-12٩مواصت تتلة اتخت تتاذ التت تتدابير مت تتن أجت تتل يت تتادة مشت تتاركة الم ت ترأة وانخراطوت تتا
وتمكينوا ني جميت المجاالت االجتماعية اال تصادية ني البلد (باكستان)؛
 206-12٩مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى تحستتين وضتتت المترأة نتتي المجتمتتت وتعزيتتز
المساواة بين الجنسين على الصعد كانةت ومتن ثتم تحستين مستاهمة المترأة نتي عمليتة
تنمية البلد (سري النكا)؛

 20٧-12٩دع ت ت تتم اإلدم ت ت تتاج االجتم ت ت تتاعي للنس ت ت تتاء ن ت ت تتي جمي ت ت تتت من ت ت تتاحي الحي ت ت تتاة

(طاجيكستان)؛
 20٨-12٩تعزيز حضور المرأة النش ني المجتمت (ايلي)؛
 20٩-12٩اتخ تتاذ مزي تتد م تتن الخط تتوات لتعزي تتز تق تتديم خ تتدمات الرعاي تتة الص تتحيةت
وتحسين الوياكل اوساسية للرعاية الصحية (سنغانورة)؛
 210-12٩مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى ضتتمان اإلنصتتا نتتي التعلتتيمت وال ستتيما
الحق ني التعليم اوساسي للطال ذوي اإلعا ة (الصين)؛
 211-12٩مواصلة تونير التعليم للجميت مجانا (بوتان)؛
 212-12٩كفالة التعليم اإللزامي والمجاني للجميت (سلونينيا)؛
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 213-12٩إرست تتاء التعلت تتيم اإللزامت تتي والمجت تتاني للجميت تتتت بوت تتد االست تتتمرار نت تتي
مكانحة اومية (اورجنتين)؛
 21٤-12٩مواص تتلة جووده تتا الرامي تتة إل تتى وض تتت اللمس تتات اوخي تترة عل تتى عملي تتة
التعليم اوساسي المجاني واإللزامي (السودان)؛
 215-12٩مواص ت تتلة جووده ت تتا ن ت تتي مج ت تتال تعزي ت تتز االعت ت تتدال والتس ت تتامش ال ت تتدينيت
وال سيما من خالل طاع التعليم (الجموورية العربية السورية)؛
 216-12٩مواص تتلة الجو تتود الرامي تتة إل تتى كفالت تتة المس تتاواة للنس تتاء والفتي تتات نت تتي
الحصتتول علتتى التعلتتيمت والتتدعوة إلتتى توستتيت نطتتاق مشتتاركة المترأة نتتي القتتوال العاملتتة
(ملديف)؛
 21٧-12٩مواص تتلة وض تتت خطت ت س تتنوية وطني تتة بش تتين التعل تتيم والتوعي تتة بحق تتوق
اإلنستتانت بمتتا نتتي ذلتتك متتن ختتالل يتتارة ميدانيتتة نتتي هتتذا المجتتال (المملكتتة العربيتتة
السعودية)؛
 21٨-12٩مواص تتلة ب تتذل الجو تتود الرامي تتة إل تتى تحس تتين إمكاني تتة الحص تتول علت تتى
التعليمت بما ني ذلك ل اخال ذوي اإلعا ة (سنغانورة)؛
 21٩-12٩أخذا ني االعتبار تدرات عُمتان نيمتا يتعلتق بحمايتة الحتق نتي التعلتيمت
العمتل علتتى تبتادل الخبترات نتتي مجتال التعلتتيمت وتبتتادل المعلومتات بشتتين اإلنجتتا ات
التي تحققج ني مجال اإلارا على المسسسات التعليمية (طاجيكستان)؛
 220-12٩تعزيتتز مفتتاهيم حقتتوق اإلنستتان متتن ختتالل اونشتتطة الطالبيتتة والمعتتارض
التي تن موا الجامعات العُمانية (كوبا)؛

 221-12٩اعتم ت تتاد سياس ت تتة ا ت تتاملة لحماي ت تتة حق ت تتوق اوا ت تتخال ذوي اإلعا ت تتةت
واالستتتفادة متتن التتتدابير التتتي ستتبق اتخاذهتتا مثتتل إنشتتاء المديريتتة العامتتة ل اتتخال
ذوي اإلعا ة (إسبانيا)؛
 222-12٩ي تتادة ن تترل حص تتول اوطف تتال ذوي اإلعا تتة عل تتى التعل تتيم بتخص تتيع
مزيد من الموارد (هندورا )؛
 223-12٩مواص تتلة تعزي تتز سياس تتتوا الرامي تتة إل تتى ي تتادة حص تتول اوا تتخال ذوي
اإلعا ة على التعليم (بنما)؛
 22٤-12٩يتتادة نتترل حصتتول اواتتخال ذوي اإلعا تتة علتتى التعلتتيم متتن ختتالل
تنفيذ االستراتيجية الوطنية ل اخال ذوي اإلعا ة (ملديف)؛
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 225-12٩تحستتين نتترل حصتتول اوطفتتال ذوي اإلعا تتة علتتى التعلتتيم بزيتتادة عتتدد
اونر ة التعليمية المتخصصة والمرانق المواتية (تركيا)؛
 226-12٩تعزيتز حمايتتة اواتخال ذوي اإلعا تتةت وتكثيتف جوتتود تبتادل الخبترات
مت دول أخرال ني ميدان حماية حقوق اوطفال ذوي اإلعا ة (الصين)؛
 22٧-12٩العمتتل علتتى تبتتادل وتنفيتتذ أنضتتل الممارستتات نتتي مجتتال تعزيتتز حقتتوق
اوطفال ذوي اإلعا ة (المملكة العربية السعودية)؛
 22٨-12٩االستمرار ني مساعدة وحمايتة او ليتات والفئتات الضتعيفة والمشتردين
بسبب الكوارب الطبيعية أو النزاعات (السنغال)؛
 22٩-12٩مواصتتلة جوودهتتا الراميتتة إلتتى مكانحتتة لتتاهرة اإلرهتتا وغستتل اومتتوال
(ليبيا)؛
 230-12٩تعزيز اآلليات القانونية لمكانحة اإلرها

والتطر (أو بكستان)؛

 231-12٩تنفيتتذ بترامج تدريبيتتة نتتي مجتتال تكنولوجيتتا المعلومتتات للمستتاعدة علتتى
مكانحة الجرائم اإللكترونية (المغر )؛
 232-12٩مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى مكانحتتة ج ترائم التكنولوجيتتا اإللكترونيتتةت
وال سيما عندما تُرتكب ضد الشبا (مصر)؛
 233-12٩مواصلة الجوود الرامية إلى حماية البيئة (جيبوتي)د
 -130جميتتت االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة نتتي هتتذا التقريتتر تعبتتر عتتن مو تتف الدولتتة
(الدول) التتي تدمتوا و/أو الدولتة موضتوع االستتعراضد وال ينبغتي أن يفوتم أنوتا تح تى بتيييتد
الفريق العامل بكاملهد
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