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أوال -املقدمة
251/60

تقدم سوﻠطنة عموان التقريور الودوري الﺸوامل الثالوً ،عمور بقورار اعمعيوة العاموة رقوم
-1
وقو ورارات ﻠ ووس حق وووق اإلنس ووان رق ووم  ،1/5ورق ووم  ،21/16ورق ووم  ،119/17وطبق ووا لﻠمبو و ادئ التوجيهي ووة
املتعﻠقة إبعداد التقارير آللية الستعراض الدوري الﺸامل.
ويرصد هذا التقرير التطورات عﻠى صعيد تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان خرل املودة مون
-2
وحو  ،2020وذلو ف إطووار وفوواء سووﻠطنة عمووان ابلتزاماهتووا ومتابعووة لتنفيووذ التوصوويات الووّ قوودمت ووا
خرل اعولة الثانية من الستعراض الدوري الﺸامل ف ﻠس حقوق اإلنسان ف  5من نوفمب 2015م،
وت اعتمادهو ا مبوج ووب الق ورار رق ووم ( )111/30ف اعﻠس ووة  46بت وواري  17م وون م ووار 2016م وق وود تﻠق وت
السو ووﻠطنة ( )233توصو ووية ت القبو ووول والقبو ووول اعز و ووي لو و و ( )169توصو ووية ،وأخو ووذت ابلعﻠو ووم ( )28توصو ووية،
ومل حتظ ( )36توصية ابلتأييد؛ نظرا ألهنا ل تتوافق مع منظومتها القيمية ،والتﺸريعية.
2016

يوعود هووذا التقريوور اسووت مال خلطووة عموول بوودأهتا السووﻠطنة منووذ اعتموواد تقريرهووا األول ،وتتمحووور
-3
أساسا حول كيفية اإلدماج التدرجيي والفعال ملنظوموة حقووق اإلنسوان ،وجعﻠهوا تتفاعول موع اخلصوصوية
الوطنيووة ،والتحوودايت الووّ تواجههووا السووﻠطنة ،وهووي ماةووية قوودما لﻠعموول عﻠووى إةووافة املزيوود إ سووجل
إجنازاهت ووا املتمي ووز ف ووال تعزي ووز ومحاي ووة حق وووق اإلنس ووان ،واملس وواوة والتفاع وول بﺸ و ل إجي ووا م ووع أفض وول
املمارسات الدولية ف هذا الﺸأن.
إن تقدمي هذا التقرير أييت ف ظروف استثنا ية انجتة عن الوةع الراهن الناتج عن جا حة فريو
-4
وك وروان املسووتجد (وكوفيود 19و) الووّ أودت حبيواة مئووات اآللف مون البﺸوور ف دول العوامل ،وأخووذت وهت دد
الص ووحة العام ووة ،وتﺸ وول حرك ووة احلي وواة القتص ووادية والجتماعيو ة والثقافي ووة .ومل ت وودخر س ووﻠطنة عم ووان سياس ووة
ول تدابري مما يصﻠ جملاهبة هذه اعا حة واحلد من آاثرها .وإعمال لﻠمبادئ السامية حلقوق اإلنسان ،فقد
وجو حضوورة صوواحب اعرلووة السووﻠطان هيووثم بوون طووارق  -حفظو  ،ورعوواه  -بتﺸو يل عنووة عﻠيووا تضووم
كبار املسؤولني ف الدولة تعن ببحوً آليوة التعامول موع التطوورات الناجتوة عون انتﺸوار فوريو كووروان ،والوّ
اختذت العديد من القرارات الفعالوة ملواجهوة انتﺸوار الفوريو  ،وتووفري الفحوصوات والعورج واان لﻠعموانيني
واملقيموني عﻠووى أرض السوﻠطنة .ومتتووع اعميوع دون متييووز بتوووفري املوؤن والحتياجووات األساسوية بﺸو ل وواين
خورل فو ات اإلغورق ف إطوار احلود مون انتﺸوار اعا حوة ،كموا أن وزارة الصوحة قاموت بتداوني العيووادات
الف اةووية ف املستﺸو فى السووﻠطاين لضوومان اسووتمرارية تقوودمي الرعايووة الصووحية لﻠمرةووى عوون بعوود ،وقامووت
ك ووذل بتدا ووني خ ووت س وواخن لس ووتقبال تس وواملت النس وواء احلوام وول م ووع الس ووتمرار ف ب ورانمج التحص ووني
املوس ووع ف الس ووﻠطنة ال ووّ جت وواوزت ( )%99حبس ووب آخ وور إحص وواءات منظم ووة الص ووحة العاملي ووة .واس ووتجابت
الس ووﻠطنة لﻠ وودعوة ال ووّ أطﻠقته ووا هيئ ووة األم ووم املتح وودة إلط وورق ع وودد م وون الس ووجناء ،كم ووا ت فﻠ ووت احل وم ووة
بنفقات إعادة السجناء األجانب إ دو م ،ف إطار املساوة ف احلد من انتﺸار فريو كوروان.

اثنيا -املنهجية ﻭﺍلعملية ﺍلتشاﻭﺭية املتبعة يف إعداد التقرير الوطين
ألف -منهجية متابعة االستعراض
منوذ اعتمواد التقريور الثوواين ،بوذلت السوﻠطنة جهوودا ف تنفيووذ نتوا ج السوتعراض ،حيوً عووززت
-5
الﻠجنووة القانونيووة  -امل ﻠفووة مبتابعووة التوصوويات الووّ قبﻠتهووا السووﻠطنة عنوود مناقﺸووة التقريوور الوودوري الﺸووامل
حلقوووق اإلنسووان مبوجووب ق ورار ﻠووس الوووزراء رقووم  - 2016/22أعما ووا؛ وذل و ملتابعووة تنفيووذ التوصوويات
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الصووادرة عوون ﻠووس حقوووق اإلنسووان ،وتضووم الﻠجنووة ف عضووويتها ممثﻠووني لعوودد موون اعهووات احل وميووة،
ومؤسسات اجملتمع املدين ،وتعمل الﻠجنة  -ةمن خطة وطنية  -عﻠوى متابعوة تنفيوذ التزاموات السوﻠطنة
ف إطار الستعراض الدوري الﺸامل ،وذل ابلتعاون مع اعهات ذات العرقة.

ابء -إعداد التقرير والعملية التشاورية
قامت الﻠجنة مبجموعة من اإلجراءات ف إطار العمﻠية التﺸاورية بﺸأن إعداد تقرير السﻠطنة،
-6
حيووً عقوودت الﻠجنووة سﻠسووﻠة موون الجتماعووات ف هووذا اإلطووار ،كمووا نظمووت عووددا موون ورا العموول
واملﻠتقيووات مووع العديوود موون مؤسسووات اجملتمووع املوودين واعهووات احل وميووة ف السووﻠطنة لبحووً مق حاهتووا
حول السبل املثﻠى ملتابعوة نتوا ج السوتعراض ،وعمﻠيوة إعوداد التقريور الثالوً مون حيوً صوبشت التﺸواركية
ا ر ومضموان.
عمﻠت السﻠطنة بدأب عﻠى مدار مخس سنوات تقريبا لﻠوفاء مبا قبﻠت من توصيات ،وذل ف
-7
إطووار رميووة وطنيووة اووامﻠة وحمووددات أساسووية ،حيووً ت اعتموواد خطووة عموول بوودأهتا السووﻠطنة منووذ اعتموواد
تقريرها األول ،وتتمحور أساسا حول كيفية اإلدماج التدرجيي والفعال ملنظومة حقوق اإلنسان ،وجعﻠها
تتفاعوول م ووع اخلصوص ووية الوطنيووة ،والتح وودايت ال ووّ تواجههووا الس ووﻠطنة ،وه ووي ماةووية ق وودما لﻠعم وول عﻠ ووى
إةافة املزيد إ سجل إجنازاهتا املتميزة ف ال تعزيز ومحاية مجيوع حقووق اإلنسوان ،واملسواوة والتفاعول
بﺸ ل إجيا مع أفضل املمارسات الدولية ف هذا الﺸأن.

اثلثا -التطورات يف اإلطار املعياري والدستوري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقروق
اإلنسان
اهتمت السﻠطنة ابلنهوض حبقوق اإلنسان ،ومحايتها ،وذل من خورل مﺸواركتها ف مناقﺸوة
-8
بعووا التفاقيووات ،والبوتوكووولت اخلاصووة حبقوووق اإلنسووان ف اعﻠسووات العامووة لألمووم املتحوودة ،أو موون
خرل املصادقة ،أو النضمام لﻠعديد من التفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والبوتوكولت املﻠحقة هبا،
جبانب الوفاء ابللتزامات الدولية امل تبة عﻠيها ،كإعداد التقارير األوليوة والدوريوة بﺸوأن مسوتوف تنفيوذها
لتﻠ التفاقيات والبوتوكولت ،ومناقﺸتها ف جﻠسات احلوار مع عان املعاهدات والتفاقيات الدولية
املعنية حبقوق اإل نسان ،وكذل متابعة تنفيذ املرحظات والتوصيات الصادرة عن هذه الﻠجان الدولية.
وق وود عمﻠ ووت الس ووﻠطنة عﻠ ووى إدم وواج حق وووق اإلنس ووان ف التﺸ وريعات ،ومواءمته ووا م ووع مض ووامني
-9
التفاقيات الّ صدقت عﻠيها ،أو انضمت إليها.

ألف -التطورات يف اإلطار املعياري واتفاقيات حقوق اإلنسان
 -10تنفيووذا لﻠتوصوويات الووّ قبﻠتهووا السووﻠطنة عنوود مناقﺸووة تقريرهووا الوووطين الثوواين حلقوووق اإلنسووان ف
إط ووار الس ووتعراض ال وودوري الﺸ ووامل ف ع ووام  ،2015فق وود انض وومت الس ووﻠطنة إ ث وورو اتفاقي ووات دولي ووة
ر يسية ف ال حقوق اإلنسان وهي:

4

•

العهوود الوودوا اخلوواق ابحلقوووق القتصووادية ،والجتماعيووة ،والثقافيووة ،وذلو مبوجووب
املرسوم السﻠطاين رقم (.)2020/46

•

التفاقي ووة الدولي ووة حلماي ووة مجي ووع األا ووخاق م وون الختف وواء القس ووري ،وذل و مبوج ووب
املرسوم السﻠطاين رقم (.)2020/44
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•

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه من ةروب املعامﻠة أو العقوبة القاسية
أو الرإنسانية أو املهينة ،وذل مبوجب املرسوم السﻠطاين رقم (.)2020/45

 -11وتنفيو ووذا ملو ووا تعهو وودت بو و السو ووﻠطنة إابن مناقﺸو ووتها لﻠتقريو وور الو وودوري الﺸو ووامل حلقو وووق اإلنسو ووان
لعووام  ،2015فقوود ت سووحب الووتحفظ عﻠووى الفقوورة ( )4موون املووادة ( )15موون اتفاقيووة القضوواء عﻠووى مجيووع
أا ال التمييز ةد املرأة وذل مبوجب املرسوم السﻠطاين رقم ( ،)2019/3مع التذكري أن سبق سحب
كل من التحفظ العام والتحفظات عﻠى املواد  7و 9و 21و 30من اتفاقية حقوق الطفل.

ابء -التطورات على اإلطار الدستوري لتعزيز حقوق اإلنسان
 -12جو وواء النظو ووام األساسو ووي لﻠدولو ووة (الدسو ووتور) ةو ووامنا حلقو وووق األفو وراد وحو ورايهتم ف إطو ووار سو وويادة
القانون ،ومؤكدا عﻠى العدل واملساوة واإلنصاف كمبادئ أساسية حت م سياسة الدولة ،وتقوم عﻠيها.
االنتقال السلس للسلطة يف السلطنة
 -13موون بووني أهووم األح ووام ال ووّ تضوومنها النظووام األساسووي لﻠدول ووة ف املووادة ( )6من و آليووة انتق ووال
السﻠطة ف حال اشور منصب السﻠطان (ر يس الدولة) ،وقود مورت الدولوة بتجربوة فريودة مون نوعهوا ف
انتقووال السووﻠطة تطبيقووا ووذا الوون  ،ففووي صووبيحة يوووم السووبت املوافووق  11موون ينوواير 2020م اسووتيقظت
سﻠطنة عمان ،والعامل أمجع عﻠى اخلب املفجع لرحيل حضرة صاحب اعرلة السﻠطان قوابو بون سوعيد
 طيب ثراه .- -14وقود اوهدت السوﻠطنة واجملتموع الودوا انتقوال سﻠسوا واوفافا لﻠسوﻠطة عنودما ت اختيوار حضوورة
صاحب اعرلة السﻠطان هيثم بن طارق املعظم سﻠطاان لعمان  -حفظو  ،ورعواه  -خﻠفوا لﻠسوﻠطان
الراحل قوابو بون سوعيد  -طيوب ثوراه  ،-وقود انل ذلو إاوادة حمﻠيوة وعامليوة مموا يوعود مؤاورا مهموا
عﻠى فعالية املؤسسات ف السﻠطنة ،ونضج اجملتمع العماين ،والثقة الّ يتمتع هبا ملواصﻠة مسرية النهضة
العمانية احلديثة ،ومواجهة حتدايت املستقبل.
 -15أكد النظام األساسي لﻠدولة عﻠى محاية أكيدة وفعالة حلقوق اإلنسان ،لسيما أح ام الباب
الثالً من  ،كما أن مراعاة املواثيق واملعاهدات الدولية واإلقﻠيمية وقواعد القانون الدوا املع ف هبا توعد
من املبادئ املوجهة لسياسة الدولة ف هذا اجملال.
 -16يتحدد الوةع القانوين لﻠمعاهدات والتفاقيات الدوليوة الوّ صوادقت عﻠيهوا السوﻠطنة وفقوا ملوا
جاء ف املواد ( )80 ،76 ،72من النظام األساسي لﻠدولة ،ابعتبارها جزءا من قوانني الدولة ،وأح امها
انف ووذة ،وحت وووز ق وووة الق ووانون بع وود التصديق/النض وومام إليه ووا ،كم ووا ل جي وووز ألي جه ووة ف الدول ووة إص وودار
أنظم ووة أو لو و وا أو قو ورارات أو تعﻠيمو ووات ختو ووالف أح ووام املعاهو وودات والتفاقيو ووات الدوليو ووة الو ووّ ت و ووون
السﻠطنة طرفا فيها.
 -17وجتدر اإلاارة إ أن حضرة صواحب اعرلوة السوﻠطان هيوثم بون طوارق  -حفظو  ،ورعواه -
أك وود ف خطاب و الت ووارلي األول ال ووذي ألق وواه ي وووم تنص وويب س ووﻠطاان لﻠ ووبرد ف  11م وون ينو اير 2020م عﻠ ووى
مواصررلة سررلطنة عمرران دور ررا عاررو فاعررل يف من مررة ا م ر املت رردة ،حت ر ميثاقهررا ،وتعمررل م ر
الدول ا عااء على حتقيق السل وا م الدوليني ،ونشر الرخاء االقتصرادي يف يير دول العرا
على تراث ع ي خلفه السرلطان الراحرل  -عليره رمحرة ه ،ومغفرتره  ،-أساسره االلترزا بعالقرات
الصررداقة والتعرراون م ر اجلمي ر  ،واح ر ا املواثيررق والقرروانني واالتفاقيررات ال ر أماررتها م ر تلررف
الدول واملن مات.
GE.20-15043
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جي  -التطورات يف اإلطار التشريعي (املراسي السلطانية والقوانني ومشروعات القروانني
واللوائح والقرارات)
 -18إنفوواذا لﻠمبووادئ الدس ووتورية ذات الصووﻠة حبق وووق اإلنسووان ال وواردة ف النظ ووام األساسووي لﻠدول ووة،
واملواثيق والتفاقيات الدولية الّ انضمت إليها السﻠطنة ،فقد كفل املﺸرع الوطين محايتها ف العديد من
التﺸو وريعات الوطنيو ووة ،حيو ووً صو وودرت العديو وود مو وون املراسو وويم والقو ووانني والﻠو ووا والقو ورارات خو وورل الفو و ة
( ،)2020-2016وكذل فوإن السوﻠطنة تع وف عﻠوى إعوداد عودد مون مﺸوروعات القووانني ،وذلو عﻠوى
النحو املبني أدانه:
(أ)

6

املراسي والقوانني ال صدرت:

•

مرسوووم سﻠطان ووي رق و ووم  2016/18ابلتص ووديق عﻠ ووى اتفاقيووة ب ووني ح وم ووة سﻠطن ووة عم ووان
وح ومة الولايت املتحدة األمري ية حول التعاون فوي ال العﻠوم والت نولوجيا.

•

مرسوم سﻠطانووي رقووم  2016/23بتعديول مسموى عنوة حقووق اإلنسوان.

•

مرسوم سﻠطانووي رقووم  2016/24بتعييون أعضواء الﻠجنوة العمانيوة حلقووق اإلنسوان.

•

مرسوم سﻠطانووي رقم  2016/28إبصو وودار نظ ووام معه وود اإلدارة العامو ووة.

•

مرسوم سﻠطانووي رقووم  2016/30إبصوودار قانووون م افحووة غسل األموال ومتويول اإلرهاب.

•

مرسوووم سﻠطانو ووي رق و و ووم  2016/41ابملوافقو ووة عﻠووى انض وومام سووﻠطنة عم ووان إ اتفاقي ووة
م افحوة راوووة املوظفويوون العمومييوون األجانووب فوي املعامرت التجارية الدولية.

•

مرس و وووم س و ووﻠطاين رقو و ووم  2017/23بتع و ووديل بع و ووا أح و ووام املرس و وووم الس و ووﻠطاين رق و ووم
 2004/48إبنﺸواء صندوق التنمية الزراعية والسم ية وإصدار نظام و .

•

مرسوم سﻠطوانووي رقم  2018/7إبصو وودار قانو و ووون اعو و و وزاء.

•

مرسوووم سﻠطوانووي رقووم  2018/18إبنﺸواء كﻠيوة عموان لﻠعﻠووم الصحيووة واملعه ووود العواا
لﻠتخصصات الصحية وإصدار نظامهما.

•

مرسو وووم سﻠطوانو ووي رقو ووم  2018/22إبجو و وراء بعو ووا التعدي و وورت عﻠ و ووى قان و ووون محايو ووة
املنافسوة ومنوع الحت وار.

•

مرسووم سﻠطوانوي رقو ووم  2019/3ابلتصديوووق عﻠو وى تعدي ووول اتفاقيوووة القضووواء عﻠوى مجيو وع
أا ال التمييز ةد امل ورأة وسحووب بعا حتفظات السﻠطنة عﻠيها.

•

مرس وووم سوﻠطانوي رقووم  2019/18إبصوودار قانو وون الﺸرك ووات التجاريووة.

•

مرس وووم سوﻠطانوي رقووم  2019/19إبصوودار قانووون الثووروة املعدنيووة.

•

مرسوم سﻠطانوي رقم  2019/27بﺸأن املناطق العﻠمية وغريها موون املناطق التخصصية.

•

مرسوم سﻠطاين رقوم  2019/29بتعيني أعضاء الﻠجنة العمانية حلقوق اإلنسان.

•

مرسوم سﻠطانوي رقم  2019/50إبصودار قانوون استثمار رأ املال األجنبوي.

•

مرسوم سوطاين رقم  2019/51إبصوودار قان ووون التخصيو و .

•

مرسوم سﻠطاين رقم  2019/52إبصدار قانون الﺸراكة بوني القطاعوني العام واخلاق.
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•

مرس وووم سوﻠطانوي رقووم  2019/55إبصودار قانوون اإلحصوواء واملعﻠومووات.

•

مرس وووم سوﻠطانووي رقووم  2019/66إبنﺸ وواء جه وواز الضرا ووب.

•

مرس و وووم سوﻠطانو ووي رق و ووم  2019/75إبص و وودار قانو و ووون تنظيو و ووم مزاول و ووة مهن و ووة الطو و ووب
واملهون الطبيوة املساعودة.

•

مرس وووم س ووﻠطاين رق و م  2020/27ابملوافق ووة عﻠ ووى انض وومام س ووﻠطنة عم ووان إ التف وواق
التع وواوين لﻠ وودول العربي ووة الواقع ووة ف آس وويا لﻠبح ووً والتنمي ووة والت وودريب ف ووال العﻠ ووم
والت نولوجيا النويني (عراسيا .)ARASIA

•

املرسوووم السووﻠطاين رقووم  2020/44ابملوافقووة عﻠووى انضوومام سووﻠطنة عمووان إ التفاقيووة
الدولية حلماية مجيع األاخاق من الختفاء القسري.

•

املرس وووم الس ووﻠطاين رق ووم  2020/45ابملوافق ووة عﻠ ووى انض وومام س ووﻠطنة عم ووان إ اتفاقي ووة
األمووم املتحوودة ملناهضووة التعووذيب وغووريه موون ةووروب املعامﻠووة أو العقوبووة القاسووية أو
الرإنسانية أو املهينة.

•

املرس وووم الس ووﻠطاين رق ووم  2020/46ابملوافق ووة عﻠ ووى انض وومام س ووﻠطنة عم ووان إ العه وود
الدوا اخلاق ابحلقوق القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية.

•

املرسو وووم السو ووﻠطاين رقووم 2020/82إبص وودار نظ ووام األمو ووان الوظي ووفي.

•

املرس وووم الس ووﻠطاين رق ووم  2020/111إبع ووادة تﺸ و يل ﻠ ووس ال وووزراء ،حي ووً ت تعي ووني
ثرو نساء أعضاء ف ﻠس الوزراء.

•

املرسوم السﻠطاين رقم  2020/113ابلتعيني ف بعا املناصب ،حيً ت تعيوني أربعوة
نساء ف منصب وكيل وزارة أو ما ف ح م .

(ب) مشر ررروعات القر رروانني الر ر أعر ررد ا السر ررلطنة ووصر ررل مراحر ررل متقدمر ررة ويؤمر ررل
استكمال إصدار ا خالل الف ة القريبة القادمة:

GE.20-15043

•

مﺸروع قانون اإلعرم ،والذي ت فيع دموج عودة قووانني قا موة تونظم اإلعورم والنﺸور
واملطبوعات.

•

مﺸوروع قوانون جديود لﻠعموول يتضومن املزيود مون األح ووام والمتيوازات مبوا يتوافوق مووع
املعايري واملمارسات الدولية.

•

مﺸروع قانون عمال املنازل يتضمن حقوق هذه الفئة من العمالة.

•

مﺸووروع قووانون اعمعيووات األهﻠيووة ،الووذي يتضوومن أح امووا أكثوور إجيابيووة فيمووا يتعﻠووق
بت وين اعمعيات ومزاولة أنﺸطتها.

•

تﺸوار السووﻠطنة بﺸو ل فاعوول ف إعوداد مﺸووروع القوانون العوور لنبوذ ال راهيووة ،وقوود
يصار مستقبر إ استصدار قانون وطين إن لزم األمر ذل .

•

مﺸروع قانون جديد حلقوق األاخاق ذوي اإلعاقة مبا يتوافق مع التفاقية الدوليوة
حلقوق األاخاق ذوي اإلعاقة وراعى املعايري الدولية.
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(ج)
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اللوائح والقرارات:

•

القرار رقم  2016/2012إبصدار الر حة التنظيمية لﻠمبادرات الثقافية.

•

القرار رقم  2016/42بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون املطبوعات والنﺸر.

•

القو رار رقووم  2016/29إبصوودار ل حووة الاو اطات الصووحية اخلاصووة ابألنﺸووطة ذات
الصﻠة ابلصحة العامة.

•

القرار رقم  2016/20إبصدار ل حة إدارة الﺸؤون املناخية.

•

القرار رقم  2016/38إبصدار ل حة تنظيم البحً العﻠمي ب ﻠيات العﻠوم التطبيقية.

•

الق ورار رق ووم  2016/140بتع ووديل بع ووا أح ووام الر ح ووة التنظيمي ووة لص وورف األجه ووزة
التعويضية والوسا ل املساعدة.

•

القرار رقم  2016/140إبصدار الر حة التنظيمية لعمل عان التنمية الجتماعية.

•

القرار رقم  2016/10بتﺸ يل عنة لبحً املطالبات العمالية وحتديد اختصاصاهتا.

•

الق ورار رقووم  2016/2017بﺸووأن نظووام تﺸووشيل األحووداو واألعمووال واملهوون الووّ جيوووز
تﺸشيﻠهم فيها.

•

القرار رقم  2017/330إبنﺸواء الﻠجنوة العمانيوة لﻠقانوون الدولوي اإلنسانوي.

•

القرار رقوم  2017/26بتعوديل بعوا أح وام القورار الووزاري رقووم  2006/271بتحديو ود
أمواكن تنفيو وذ األح وام الصووادرة برميوة الصشيوور واإلجوراءات اخلاصوة بتنفيوذ األح ووام
والقرارات الصادرة بتسﻠيم الصشري أو رميت ومن يناط ب ذل .

•

القرار رقم  2017/59بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذيوة لقانووون اإلس ان الجتماعي.

•

القرار رقوم  2017/234إبصدار ل حة اؤون الطورب ابملدار احل وميووة.

•

القرار رقوم  2017/287إبصدار الر حة التنظيمية لﻠمودار اخلاصوة.

•

القرار رقم  2017/46بتعديل بعا أح ام الر حة التنظيمية إلنﺸاء مراكز أتهيل املعاقني.

•

القو ورار رقو ووم  2017/47بتعو ووديل بعو ووا أح و ووام الر حو ووة التنظيميو ووة ملراكو ووز اإلراو وواد
والستﺸوارات األسريووة اخلاصوة.

•

القرار رقم  2017/48بتعديل بعا أح ام الر حة التنظيمية لودور احلضانة.

•

القرار رقم  2017/40بﺸأن تنظيم العمل لبعا الوقت.

•

القرار رقم 2017/204بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون إقامة األجانب.

•

القرار رقم  2017/77إبصدار الر حة التنفيذية لقانون محاية املستهﻠ .

•

الق ورار رقو ووم  2017/1بﺸو ووأن إج وراءات تنفيوووذ ق ورارات ﻠ ووس األم وون الص ووادرة مبوج ووب
الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة حول منع وقمع اإلرهاب ومتويﻠ .

•

القرار رقم  2018/43بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون املطبوعات والنﺸر.

•

القرار رقوم  2018/172بتعديل بعا أح ام ل حة اؤون الطرب ابملدار احل ومية.
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•

القرار رقم  2018/95إبصدار الر حة التنظيميوة حلسواب الت افول الجتماعوي.

•

القرار رقم  2018/179إبصدار الر حة التنظيمية لنقل وزراعة األعضاء واألنسجة البﺸرية.

•

القورار وزاري رقووم 2018/133صووادر ف  2018/4/12بتعووديل بعووا أح ووام الر حووة
التنظيمية لتدابري السرمة والصحة املهنية فوي املنﺸآت اخلاةعة لقانون العمل.

•

الق ورار رق ووم  2018/153بتعديو وول بع ووا أح ووام الق ورار ال وووزاري رق ووم  2017/40بﺸ ووأن
تنظيم العمل لبعا الوقووت.

•

الق ورار رقووم  2018/270إبصوودار الر ح ووة التنظيميووة بﺸووأن اإلبو وور عوون توور الق وووف
العامﻠة غيور العمانيوة لعمﻠهوا.

•

الق ورار رقووم  2018/413إبصوودار الر حووة التنظيميووة لﻠجووان النتخاب ووية لرحت وواد الع ووام
لعم ووال سﻠطنة عمان.

•

القو ورار رقو ووم  2018/500بﺸو ووأن نظو ووام تﺸو و يل وتسو ووجيل وعمو وول النقابو ووات العماليو ووة
والحتوادات العمالية والحتاد العام لعمال سﻠطنة عمان.

•

القرار رقوم  2018/129بتعديول بعوا أح ام الر حة التنفويذيوة لقانون إقامة األجانب.

•

القورار رقووم  2018/3/إبنﺸوواء صووندوق ةوومان مسوواعدة املصووابني إبصوواابت بدنيووة
وورثة املتوفني وتعويوا األةرار املادية فوي حوادو املركبات وإصدار نظام .

•

القرار رقم 2019/92إبصدار الر حة التنفويذية لقانون اعنسية العمانية.

•

القرار رقم  2019/105بتعديل بعا أح ام الر حة التنظيمية لﻠمدار اخلاصة.

•

القرار رقم  2019/120إبصدار ل حة الووس أوليوواء األم ووور.

•

القرار رقم  2019/247بتعديوول بعووا أح ووام ل حة اؤون الطرب ابملدار احل ومية.

•

الق ورار رق ووم 2019/57إبص وودار الر حو ووة التنظيميو ووة لﻠدراس ووات العﻠي ووا فو ووي مؤسس ووات
التعﻠيم العاا اخلاصة.

•

القرار رقوم  2019/120بتعديول بعا أح ام الر حة التنفيذية لﻠجنة الوطنية لﺸؤون األسرة.

•

القرار رقم  2019/125إبصدار الر حة التنفيذية لقانون الطفل.

•

القرار رقم  2019/35بتعديول بعا أح ام الر حة التنفيذيوة لقانوون إقاموة األجانوب.

•

القرار رقم  2020/20بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون اإلس ان الجتماعي.

•

القو ورار الو وووزاري رقو ووم  2020/115بتنظو وويم اسو ووتقدام القو وووف العامﻠو ووة غو ووري العمانيو ووة ف
منﺸئات القطاع اخلاق ف أعمال النظافة.

•

القرار الوزاري رقم  2020/127بتنظيم استقدام القوف العامﻠة غري العمانية ف أعمال
اإلنﺸاءات ومصانع الطابوق.

•

القرار رقم  2020/58إبصدار ل حة تنظيم وسا ل النقل املدرسية.

•

القرار رقم  2020/157بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون إقامة األجانب.
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دال -املؤسسات الوطنية املعنية حبماية حقوق اإلنسان
اللجنة العمانية حلقوق اإلنسان
 -19أنﺸ و و ووئت الﻠجن و و ووة العماني و و ووة حلق و و وووق اإلنس و و ووان ف ع و و ووام 2008م مبوج و و ووب املرس و و وووم الس و و ووﻠطاين
رق ووم ( )2008/124كمؤسس ووة وطني ووة تتمت ووع ابلﺸخص ووية العتباري ووة والس ووتقرل اإلداري وامل وواا ،وتع ووزز
السﻠطنة جهود الﻠجنة ف ال محاية حقوق اإلنسان مبا يتوافق مع مبادئ ابريس.
 -20تستعرض الﻠجنة املرحظات املتعﻠقة بسجل السﻠطنة ف ال حقوق النسان من قبول احل وموات
األخرف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احل ومية ،والتنسيق بﺸوأهنا موع السوﻠطات املختصوة لختواذ التودابري
الرزم ووة .وترص وود الﻠجن ووة أي خمالف ووات أو جت وواوزات ،وتتﻠق ووى البرغ ووات املتعﻠق ووة حبق وووق اإلنس ووان ف الس ووﻠطنة،
وتعمل عﻠى تسويتها ،وحﻠها مبا حيفظ حقوق وحرايت األفراد من مواطنني ،ومقيمني.
 -21أنﺸ ووأت الﻠجن و ة ع وودة وس ووا ل لتﻠق ووي البرغ ووات والﺸ و اوف م وون خ وورل إنﺸ وواء خ ووت س وواخن،
وختصووي رقووم عﻠووى تطبيووق ال وواتس آب ( ،)whats appواملوقووع اإلل و وين لﻠجنووة ،كمووا ن وون احلضووور
بصفة اخصية إ مبن الﻠجنة.
 -22وتﻠعوب الﻠجنوة دورا مهموا ف نﺸوور ثقافوة حقووق اإلنسوان ف السووﻠطنة مون خورل تنفيوذ النوودوات
وامل وؤمترات ،وال وبامج التوعوي ووة ف امل وودار  ،وال ﻠي ووات واعامع ووات ،وإع ووداد الدراس ووات والبح وووو ،وإقام ووة
العديوود موون ورا العموول فيمووا يتعﻠووق حبقوووق اإلنسووان ابلتعوواون مووع اجملتمووع املوودين واحل ومووة .وتعوود الﻠجنووة
واحدة من عدة عان تقوم بدور النتصاف إ جانب املؤسسات القضا ية ،مثل عان التوفيق واملصاحلة.
اللجنة الوطنية ملكاف ة اإلجتار ابلبشر
 -23اووهدت السووﻠطنة تقوودما واةووحا ف ووال م افحووة جرنووة الجت وار ابلبﺸوور ،وذل و موون خوورل
الوودور الووذي تقوووم بو الﻠجنووة الوطنيووة مل افحووة اإلجتووار ابلبﺸوور ،ويو أ الﻠجنووة حاليووا معوواا السوويد وزيوور
اخلارجيووة ،وتضووم ف عضووويتها ممثﻠووني عوون خمتﻠووف اعهووات احل وميووة وغووري احل وميووة ذات الصووﻠة ،وقوود
أدت الﻠجنة منذ إنﺸا ها ف عام  ،2008دورا ابرزا وفعوال ف مواجهوة هوذه اعرنوة ،وذلو ابلتعواون موع
جهات إ نفاذ القانون ،ومؤسسات اجملتمع املدين ف السﻠطنة واملنظمات الدولية ،وكان آخر هذه اخلطت
خط ووة العم وول الوطني ووة املعتم وودة لﻠف و ة ( ،)2020-2018وم وون خ وورل ه ووذه الس و اتيجية واخلط ووت ،فق و د
اختذت السﻠطنة عدة خطوات مهمة خرل السنوات املاةية تتمثل ف اآليت:

10

•

إطوورق العديوود موون محوورت التوعيووة ،وكووان أكبهووا محﻠووة (إحسووان) الووّ داوونت ف
أكتو وووبر  ،2017وت مو وون خر و ووا نﺸو وور التوعي و ووة عو وون طريو ووق وس و ووا ل اإلعو وورم املر ي و ووة
واملسو و ووموعة ،وإصو و وودار مطو و وووايت بع و و وودة لشو و ووات خمتﻠفو و ووة ،إةو و ووافة إ عق و و وود دورات
وحماةرات لﻠفئات األكثر تعرةا لﻠجرنة.

•

أتهيوول ع وودد موون امل وووظفني ف جهووات إنف وواذ القووانون ف ووال م افحووة جرن ووة الجت وار
ابلبﺸر من خرل إاراكهم ف دورات وورا عمل متخصصة تقسم عﻠى مدار العام.

•

تنظويم نوودوة وطنيوة سوونوية حوول م افحووة اإلجتووار ابلبﺸور ابلتعوواون موع م تووب األمووم
املتح وودة مل افح ووة املخ وودرات واعرن ووة والﺸ ووركاء اإلقﻠيمي ووني ،هب وودف أتهي وول وت وودريب
ال وادر والقدرات الوطنية لﻠتعاطي مع خمتﻠف قضااي الجتار ابلبﺸور مبﺸواركة واسوعة
من خمتﻠف اعهات املعنية.

•

إنﺸاء تقسيمات قضا ية وإدارية متخصصة جبرا م الجتار ابلبﺸر ف جهات إنفاذ القانون.
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•

التوصية إبلشاء نظام ال فالة ،وإباتحة حريوة انتقوال العموال األجانوب مون صواحب عمول
آلخر مما ترتب عﻠي صدور قرار من املفتش العام لﻠﺸرطة واعمار ف هذا الﺸأن.

 -24وجتدر اإلاارة إ أن القانون واملمارسات العمﻠيوة ف السوﻠطنة ت فول لضوحااي الجتوار ابلبﺸور
الرعايووة الطبيووة والقانونيووة واملسوواعدات القانونيووة والجتماعيووة اجملانيووة ،وهنووا دار إيوواء خمصصووة ،و هووزة
ووذا الش وورض ،وتﺸ ووار ا وورطة عم ووان الس ووﻠطانية وغريه ووا م وون الس ووﻠطات ف ت وووفري املعﻠوم ووات ،واملﺸ ووورة،
والوودعم موون خوورل اخلطوووط السوواخنة اجملانيووة لﻠضووحااي ،ويسووم لﻠضووحااي موون غووري العمووانيني البقوواء ف
عمان حلني النتهاء من مجيع اإلجراءات القانونية إذا كانوا يرغبون ف ذل .
 -25وتعزيزا لﻠﺸراكة بني الﻠجنة الوطنية مل افحة الجتار ابلبﺸور ومؤسسوات اجملتموع املودين ،وقعوت
الﻠجنة ف ديسمب 2018م مذكرة تعاون مع مجعية احملامني العمانية لﻠ افع اان أمام احملاكم العمانية عن
ةووحااي الجتوار ابلبﺸوور ،ومتثوويﻠهم أمووام القضوواء لﻠحصووول عﻠووى حقوووقهم ،وتعتووزم الﻠجنووة املضووي قودما ف
توقيع وتفعيل مثل هذه املذكرات مع خمتﻠف اعمعيات ذات العرقة.
 -26ت إنﺸواء فريووق التوودخل السوريع وTask Forceو مل افحووة الجتوار ابلبﺸوور ف عووام 2018م ،لتعزيووز
الستجابة الفورية وتقدمي الدعم الفوري لﻠضحااي ،كما ت إنﺸاء وحدة متخصصة مل افحوة الجتوار ابلبﺸور
ف الدعاء العام مبوجب القرار رقم ( ،)2017/50وكذل إنﺸاء قسم متخص لقضااي الجتار ابلبﺸور ف
احملاكم وأقسام متخصصة ف كل من :ارطة عمان السﻠطانية ،ووزارة اخلارجية ،ووزارة العمل.
اللجنة الوطنية لشؤون ا سرة
 -27أول ووت الس ووﻠطنة اهتمام ووا ابلش ووا بﺸ ووؤون األس وورة حي ووً أنﺸ ووأت الﻠجن ووة الوطني ووة لﺸ ووؤون األس وورة
ابملرسوم السﻠطاين رقم ( )2007/12برائسة وزيرة التنمية الجتماعية ،وتتسم عضويتها ابلصفة التﺸاركية،
وخت ووت بع وودة اختصاص ووات م وون بينه ووا التنس وويق ب ووني اعه ووود ال ووّ تق وووم هب ووا اعه ووات ،وا يئ ووات الر ي ووة،
والتطوعيووة العامﻠ ووة ف ا ووؤون األس وورة ،والتع وواون م ووع س ووا ر الﻠج ووان واجمل ووالس العربي ووة والدولي ووة واملنظم ووات
املعنية ابألسرة ،ومتابعة وتنفيذ قرارات وتوصيات الﻠقاءات واملوؤمترات الدوليوة واإلقﻠيميوة املتعﻠقوة بقضوااي
األسرة ،وإبداء الرأي ف التفاقيات الدولية واإلقﻠيمية ذات الصﻠة.
 -28وت إصو و وودار ل حو و ووة تنفيذيو و ووة لﻠجنو و ووة الوطنيو و ووة لﺸو و ووؤون األسو و وورة مبوجو و ووب القو و ورار الو و وووزاري رقو و ووم
( ،)2012/146والّ تضمنت إنﺸاء أمان فنية ا ،كما ت حتوديً أح وام هوذه الر حوة مبوجوب القورار
الوزاري رقم (.)2019/120
اللجان الوطنية ا خرى
 -29واصووﻠت عوودة عووان وطنيووة معنيووة برصوود إعمووال التفاقيووات الدوليووة حلقوووق اإلنسووان املصوودق
عﻠيها من السﻠطنة عمﻠها خرل الف ة الّ يشطيها هذا التقرير عﻠى غرار:
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(أ)

اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية القااء على يي أشكال التمييز ضد املرأة

•

تشر رركل ر ررذ اللجنر ررة اوجر ر القر ررار الر ررو اري رقر ر ( )2005/348ومت إعر ررادة
تشركيلها ابلقررار الرو اري ( ،)2009/130والقررار الرو اري ( )2012/279لت أسررها
و يرة التنمية االجتماعية ،وتوسي نطاق العاوية فيها ،حيث تا يف عاويتها
ممثلني مر تلرف اجلهرات احلكوميرة ،وممثلرني عر السرلطة القارائية والتشرريعية
واجملتم ر املررد  ،وم ر مهامهررا متابعررة تنفيررذ اتفاقيررة القارراء علررى يي ر أشرركال
التمييز ضد املرأة ،وإعداد تقارير دورية ع تنفيذ االتفاقية ،وتعترب دائرة شؤون
املرأة يف و ارة التنمية االجتماعية اثابة ا مانة الفنية هلذ اللجنة.
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(ب)
•

نررق قررانون رعايررة ومل يررل املعرراقني الصررادر ابملرسررو السررلطا رقر ()2008/63
علررى إنشرراء جلنررة وطنيررة لرعايررة املعرراقني ،وقررد فررل القررانون هلررذ اللجنررة ممارسررة
مهامها ،واختصاصا ا على الوجه ا مل م خرالل مرا خصصره هلرا مر مروارد
مالية م املوا نة العامة للدولة.

•

مت يف عررا  2015إصرردار قررار و اري رقر ( )2015/193قاررى بتشرركيل اللجنررة
الفني ررة لرعاي ررة ا ملع رراقني تتسر ر عا ررويتها ابلص ررفة التش ررار ية مر ر القط ررا الع ررا ،
والقطا اخلاص ،ومؤسسات اجملتم املد املعنية اب شخاص ذوي اإلعاقة.

(ج)

اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل

•

مت تشكيل جلنة خاصة ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اوج القرار الرو اري
رقر ر ( )2009/56برائس ررة و ي ررل و ارة التنمير ررة االجتماعي ررة ،ومت تعديل رره ابلقر ررار
الررو اري رق ر ( )2014/127وتتس ر عاررويتها ابلصررفة التشررار ية حيررث تا ر يف
عاويتها ممثلني م تلف اجلهات احلكومية واخلاصرة ومن مرات اجملتمر املرد
املعنية حبقوق الطفل.

•

وختر ررتق اللجنر ررة اجموعر ررة مر ر املهر ررا مثر ررل تقر رردف املق حر ررات لتفعير ررل مبر رراد
االتفاقية ،ومتابعة تنفيذ مالح ات وتوصيات اللجنة الدولية حلقوق الطفل.

(د)
•

(ه)
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اللجنة الوطنية لرعاية ذوي اإلعاقة

الفريق املعين اتابعة تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري
مت إنشاء فريق عمل وطين ملتابعة تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري بناء على قرار م
و ارة اخلارجية وفقا لتعليمات جملس الو راء املوقر .ويتس تشكيل الفريق ابلصرفة
التشار ية ،وخيتق الفريق اتابعة تنفيذ االتفاقية ،وإعداد التقارير الدورية املطلوبرة
اوجر أحكررا االتفاقيررة ،واسررتعراض التقررارير أمررا اللجنررة الدوليررة املعنيررة اتابعررة
تنفيذ االتفاقيرة ،و رذلم متابعرة مالح رات وتوصريات رذ اللجنرة ،ويقرو الفريرق
بتقدف التوصيات واإلجراءات الال مة للوفاء اتطلبات االتفاقية.
اللجنة العمانية للقانون الدويل اإلنسا

•

مت انشاء اللجنة العمانية للقانون الردويل اإلنسرا اوجر قررار الرو ير املسرؤول
عر الشررؤون اخلارجيررة رق ر ( ،)2017/330وتتس ر عاررويتها ابلصررفة التشررار ية،
وتش رركل اللجن ررة برائس ررة ممث ررل عر ر و ارة اخلارجي ررة وعا رروية ممثل ررني مرر تل ررف
اجلهات احلكومية.

•

ر ررد إر نشر ررر وترسر رري الر رروعي ابر رراد وأ ر رردا وغر ررالت القر ررانون الر رردويل
اإلنس ررا عل ررى ص ررعيد املؤسس ررات وا فر رراد ،وتب ررادل اخل ررربات مر ر اجلمعي ررات
واملن م ررات واهلي ررات العامل ررة يف جم ررال الق ررانون ال رردويل اإلنس ررا ررد تعزي ررز
التعاون ،وضمان تنفيذ وتفعيل أحكا القانون الدويل اإلنسا يف السلطنة عررب
التنسرري ق ب ررني اجلهررات املختص ررة وم ر خ ررالل مراجعررة التش ررريعات ذات العالق ررة
ابلقانون الدويل اإلنسا وتقدف التوصيات الال مة يف ذا الشأن.
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رابعا -اإلجراءات املتخذة لتنفيذ توصيات الدورة الثانية للمراجعة الدورية الشاملة
 -30ف إطار تنفيذ التوصويات الصوادرة عقوب تقودمي سوﻠطنة عموان تقريرهوا الووطين الثواين ف ﻠوس
حقوق اإلنسان ف  5مون نووفمب 2015م ،وفضور عون صودور عودد مون املراسويم السوﻠطانية املﺸوار إليهوا
واملتعﻠقوة ابنضومام السووﻠطنة ل ول موون العهود الودوا اخلوواق ابحلقووق القتصووادية والجتماعيوة والثقافيووة،
والتفاقيووة الدوليووة حلمايووة األاووخاق موون الختفوواء القسووري ،واتفاقيووة األمووم املتحوودة ملناهضووة التعووذيب
وغريه من ةروب املعامﻠة أو العقوبة القاسية أو الرإنسانية أو املهينة ،واصﻠت السﻠطنة سياستها ا ادفة
إ اإلعمووال التوودرجيي ملختﻠووف حقوووق اإلنسووان واختووذت عووددا موون التوودابري والوبامج واآلليووات ال فيﻠووة
إبعموال مجيوع حقوووق اإلنسوان ،مبووا ف ذلو خاصوة احلقوووق القتصوادية والجتماعيووة والثقافيوة واحلقوووق
املدنية والسياسية.

ألف -احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية
احلق يف العمل ويف التمت بشروط عمل الئقة
 -31تضمن قانون العمل كافة القواعد املنظمة لﻠحق ف العمل ف القطاع اخلاق ،بدءا مون عرقوة
العمل بني طرف التعاقد (صاحب العمل ،والعامل) ،ويﺸومل العقود عﻠوى مجيوع احلقووق والواجبوات الوّ
نو عﻠيهووا قووانون العموول ،مثوول سوواعات العموول ،واإلجووازات ،وف و ات الراحووة في و حمووددة مبووا يتوافووق مووع
معايري منظمة العمل الدولية ف هذا الﺸأن.
 -32وقد صدر نظام األمان الوظيفي مبوجب املرسوم السﻠطاين رقم ( )2020/82وهوو مبثابوة نظوام أتميوين
ملواجه ووة الظ ووروف الطار ووة ال ووّ يتع وورض ووا الع ووامﻠون ف القط وواع اخل وواق ،ويعت ووب ه ووذا النظ ووام إح وودف الرك ووا ز
الداعمة لتﺸجيع العمل ف هذا القطاع احليوي ،والذي ي فل حقوق العمال بعد انتهاء عقود عمﻠهم.
 -33كما أن التﺸريعات العمانية املتعﻠقة بقطاع العمل ل متيز بوني الرجول واملورأة ،وتضومن احلوق ف
العمل ،وما ي تب عﻠي من آاثر كاألجور ،وغريها من املستحقات املالية ،بول تتضومن هوذه التﺸوريعات
أح اما إةافية ملصﻠحة املرأة مبا يتناسب مع طبيعتها الفطرية.
-34

ي

فل قانون العمل محاية املرأة من الفصل التعسفي ف العمل بدواعي املرض ،أو احلمل ،أو اإلجناب.

 -35وق وود واص ووﻠت الس ووﻠطنة اخت وواذ الت وودابري الرزم ووة عﻠ ووى الص ووعيدين :التﺸ وريعي ،واإلجرا ووي لت وووفري
احلماية لﻠعمال ،وذل من خرل تطبيق سياسات واسو اتيجيات عوززت حقووق القووف العامﻠوة ،ومنهوا
عﻠووى سووبيل املثووال ل احلصوور تطبيووق نظووام محايووة األجووور لﻠعمووال األجانووب ،وتنظوويم آليووات التعاقوود عووب
تطووير عقووود العموول لضوومان حقوووق (العاموول ،وصواحب العموول) ،وتنظوويم عرقووات العموول ابلتنسوويق مووع
سفارات الدول املرسﻠة لﻠقوف العامﻠة واجياد اليات وحﻠول تضمن احلقوق عميع الطو راف حبيو ً يصول
العامل ،وهو عﻠى عﻠم ودراية جبميع حقوق  ،وواجبات الّ ن عﻠيها القانون.
 -36ولﻠعام وول احل ووق ف تق وودمي ا و وف عمالي ووة بش وورض التس وووية ،وف حال ووة ع وودم قب ووول ط وورف الن وزاع
ابلتسوية يتم رفع القضية ا احمل مة ،ول توجد رسوم مالية ف هذا الﺸأن.
 -37وأاتح قوانون العمول لﻠعوامﻠني ف منﺸوآت القطواع اخلواق احلوق ف أتسويس نقواابت ،واحتوادات
عمالية مستقﻠة وفقا ملعايري العمل الدولية ،كما جيوز لﻠعامﻠني ف سوﻠطنة عموان ممارسوة حوق املﺸواركة ف
اإلةو و وراابت واملفاوةو و ووة اعماعيو و ووة وفقو و ووا ألح و و ووام القو و ووانون ،وقو و وود حتقو و ووق عﻠو و ووى ةو و وووء ذلو و و تسو و ووجيل
وإاهار ( )271نقابة عمالية ،و( )6احتادات عمالية ف السﻠطنة ح هناية عام 2019م.
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 -38وتعن املديرية العامة لﻠرعايوة العماليوة ودوا ور العمول ف احملافظوات برصود املؤاورات الدالوة عﻠوى
احتمو ووال وقو وووع جو ورا م عمو وول جو ووبي ،أو اجتو وار ابلبﺸو وور مو وون خو وورل مراقبو ووة سو وووق العمو وول ،والتأكو وود مو وون
اا و اطات الس وورمة ،والص ووحة املهني ووة ،وبرغ ووات الﺸ و اوف العمالي ووة ،كم ووا تق وووم ابلتأك وود م وون س وورمة
إج وراءات العم ووال موون خ وورل التفتوويش عﻠ ووى م ات ووب السووتقدام ،كم ووا تتووو التنس وويق مووع أجه ووزة إنف وواذ
القانون والسﻠطات املعنية بتأمني ،ورصد هذه احلالت.
 -39وتعموول عﻠووى توووفري الرعايووة لﻠعمووال والعموول عﻠووى رفووع مسووتوف الوووعي لووديهم حبقوووقهم ،وواجبوواهتم،
املنصوق عﻠيها ف قانون العمل ،إةافة إ تﻠقي الستفسارات والﺸ اوف ،والرد عﻠيها ،والعمل عﻠى حﻠها.
 -40وقد حظر قانون الطفل الصوادر ابملرسووم السوﻠطاين رقوم  2014/22ف املوادة ( )45تﺸوشيل أي
طفل ف األعمال ،أو الصناعات الّ يرج أن توؤدي بطبيعتهوا ،أو بفعول الظوروف الوّ توزاول فيهوا إ
اإلةورار بصووحت  ،أو سوورمت  ،أو سووﻠوك األخرقووي ،وحتوودد تﻠو األعمووال والصووناعات بقورار موون وزيوور
العمل بعد التنسيق مع اعهات املعنية.
 -41وف هذا السياق صدر القرار الوزاري رقم  2016/217بﺸأن نظام تﺸشيل األحداو واألعموال
واملهن الّ جيوز تﺸشيﻠهم فيها.
 -42وجت وودر اإلا ووارة إ أن الس ووﻠطنة تع ووف من ووذ ف و ة م وون خ وورل وزارة العم وول ،واعه ووات املعني ووة
األخوورف إبع ووداد مﺸ ووروع ق ووانون جديوود لﻠعم وول يتض وومن املزي وود موون األح ووام ،والمتي ووازات وفق وا ألفض وول
املعايري ،واملمارسات الدولية ،وكذل تع ف عﻠى إعوداد قوانون مت امول لعمو ال املنوازل يتضومن حقووق
هذه الفئة من العمالة مبا يتوافق مع املعايري الدولية ،وأتمل السﻠطنة النتهاء من القانونني وإصداروا ف
القريب العاجل.
العمالة املتعاقدة
 -43ت فل القوانني واإلجوراءات اإلداريوة ف السوﻠطنة حقووق القووف العامﻠوة املتعاقود مع وه ا ،حيوً قاموت
الس ووﻠطنة بت وووفري نظ ووام رق ووا م وون خ وورل التفت وويش عﻠ ووى املنﺸ ووآت ف القط وواع اخل وواق ،ونظ ووام لتس وووية نزاع ووات
العمل ،ونظام لتوعية العمال ،وأصحاب العمل ابألنظمة ،والقوانني ،وأنظمة السرمة ،والصحة املهنية.
 -44كمووا أن السووﻠطنة توونظم العرقووة بووني العاموول ،وصوواحب العموول مو ن خوورل عقوود عموول بﺸووروط
واةحة يوقع عﻠي من قبل العامل ،وصاحب العمل ابلﻠشتني :العربية ،واإلجنﻠيزية ،ويتضومن العقود كافوة
النصوووق القانونيووة األساسووية ال وواردة ف قووانون العموول ،والق ورارات الوزاريووة املنظمووة ل و  ،كمووا يووتم اعتموواد
العقد من اعهات الر ية ف السﻠطنة.
 -45كما تنتهج السﻠطنة مبدأ طوعية العمل ،ومحاية حق العامل ف العمل إبرادة حرة :حيً ن
قانون إقامة األجانب ،ول حت التنفيذية عﻠى ةوابت إجراءات نقل خدمات العامل من صاحب عمل
إ آخر ،وف حال تضرر العامل ،أو صاحب العمل ف إجراءات النقل ،حيوق لﻠعامول تسوجيل او وف
ف دا وورة تسوووية منازعووات العموول ف وزارة العموول ،الووّ بوودورها تسووعى حلو ل النوزاع وداي ،وف حالووة تعووذر
ذل يتم إحالة النزاع إ احمل مة املختصة إلصدار احل م في .
 -46وفيموا يتعﻠووق حبريوة انتقووال العامول غووري العمو اين مون صوواحب عمول إ آخوور ،فقود صوودر القورار
رق ووم  2020/157بتع ووديل امل ووادة ( )24م وون الر ح ووة التنفيذي ووة لق ووانون إقام ووة األجان ووب ،وت مبوج ووب ه ووذا
التعووديل إلشوواء اووهادة عوودم املمانعووة لنتقووال العاموول موون صوواحب عموول إ آخوور ،وبووذل أصووب ل وول
عامل احلق ف النتقال إ العمل الذي يناسب .
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 -47وقد ت تطوير سياسات وممارسات استقدام القوف العامﻠة من اخلارج لت وون عادلوة ،واوفافة،
وف هذا اإلطار قامت السﻠطنة بتنفيذ املبادرات اآلتية:
•

ت إصدار القرار الوزاري رقم ( )2015/328بتعوديل بعوا أح وام الر حوة التنظيميوة
ملزاولة نﺸاط استقدام القوف العامﻠوة غوري العمانيوة ،حيوً يهودف إ تنظويم العرقوة
بني صاحب العمل ،وم اتب الستقدام.

•

أصدرت وزارة العمل القرار رقم ( )2018/23بﺸأن اعتماد معايري قيا بيئة العمول ،ومعوايري
حص ووول من وﺸو آت القطو وواع اخل وواق عﻠو ووى معامﻠو ووة املنﺸو ووأة اجملي وودة ،حيو ووً حتصو وول املنﺸو ووآت
املسووتحقة مبوجووب القورار عﻠووى معامﻠووة متميوزة ف إهنوواء إجراءاهتووا اإلداريووة بوووزارة العموول ،وركووز
القرار عﻠى توظيف النساء ،واملعاقني ،وتوفري بيئة العمل الر قة ،واملستقرة لﻠعمال.

•

عق و وودت وزارة العم و وول خ و وورل األع و ووام اخلمس و ووة م و وون 2019-2015م ب و ورامج توعوي و ووة
لﻠعمو ووال ،وأصو ووحاب العمو وول ،بﺸو ووأن احلقو وووق املقو وورة و ووم مبوجو ووب القو ووانني النافو ووذة،
والق ورارات الوزاريووة املتعﻠق ووة بتنظوويم عمﻠهووم ،وبﻠ وود عوودد ال وبامج املنف ووذة خوورل الف و ة
2019-2015م عو وودد ( )4741بران و وا توعو ووواي فو وورداي ،وعو وودد ( )262بران و وا توعو ووواي
مجاعيا استفاد منها ما يقارب عدد ( )9171مﺸاركا ،وف السياق ذات قامت الوزارة
بتنظ وويم زايرات ميداني ووة لﻠعم ووال ف مواق ووع العم وول لتوزي ووع بع ووا ال تيب ووات اإلرا ووادية
بﻠشووات خمتﻠف ووة ( 12لش ووة)؛ لت وووعيتهم بﺸووأن حق وووقهم ،وواجب وواهتم ،واألدل ووة التوعوي ووة،
ومقابﻠة العمال بصورة اخصية ،والرد عﻠى استفساراهتم.

•

ت إعداد وإرسال فيديو توعوي عميع سفارات الدول املرسﻠة لﻠقوف العامﻠة؛ لي ون
ةمن برامج التوعية لﻠعمال قبل مشادرهتم لدو م ،حيً يتطرق الفيديو ا احلقوق
األساسية لﻠعمل ،وآلية الوصول ا اخلدمات األساسية الّ حيتاجون إليها.

 -48تعمل السﻠطنة بﺸ ل متواصل عﻠى الرتقاء مبنظومتها لتتمااى مع املعوايري الدوليوة ابلتعواون موع
منظمووة العموول الدوليووة موون خوورل الووبانمج الوووطين لﻠعموول الر ووق ،وأييت التوقيووع عووام 2017م عﻠووى متدي وود
م ووذكرة التف وواهم ب ووني أط وراف اإلنت وواج الثرث ووة ف الس ووﻠطنة ،ومنظم ووة العم وول الدولي ووة كمب وودأ أساس ووي ملواكب ووة
السﻠطنة لتطبيق ما جاء ف إعرن منظمة العمل الدولية حول العدالة الجتماعية من أجل عوملة عادلة.
 -49كمووا ت خوورل الف و ة موون عووام 2014م ح و اترلو التوقيووع عﻠووى عوودد  6مووذكرات تفوواهم موون
أصل  20مذكرة هتدف إ تنظيم الستقدام ،وتطوير األنظمة واملعايري حبيً تتمااوى موع الحتياجوات
املستقبﻠية لسوق العمل ،وتوفري احلماية والرعاية لﻠعمال.
احلق يف احلماية االجتماعية
 -50تطبيقوا ملوا نو عﻠيو النظوام األساسوي لﻠدولوة ف املوادة ) (12وت ريسوا لﻠتضوامن الجتمواعي،
فقد صدر قانون الضمان الجتماعي إلقورار معواا اوهري لألفوراد واألسور الوّ لويس وا مصودر دخول،
أو أن معيﻠها غري قادر عﻠى اإلنفاق ،كما يﺸمل األاخاق الذين ل يستفيدون من نظام التقاعد ،أو
الو ذين ل تف ووي دخ ووو م م وون التقاع وود بتﻠبي ووة احتياج ووات ع وودد أف وراد األس وورة ،وم وون ي م وول اس ووتحقاقهم
ابلضمان الجتماعي ،والفئوات املسوتفيدة مون هوذا النظوام :األيتوام ،واألرامول ،واملطﻠقوات ،والبنوات غوري
املتزوجات ،والعاجزون ،والﺸيخوخة ،واملهجورات ،وأسر املسوجونني ،واعودير ابلوذكر أن املﺸورع عنودما
كفوول هووذه احلمايووة لألسوور قﻠيﻠووة اإلم وواانت ،فقوود قصوود توووفري بيئووة مر مووة لنﺸووأة الطفوول ومحايووة املورأة؛
لينع س هذا عﻠى التعﻠيم ،والصحة ،آخذا ف العتبار عند تقديره لقيمة الضمان عدد أفراد األسرة.
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 -51ولتعزيووز مظﻠووة الت افوول اجملتمعووي فقوود صوودر القورار الوووزاري رقووم ( )2016/140موون وزارة التنميووة
الجتماعيووة بﺸووأن الر حووة التنظيميووة لعموول عووان التنميووة الجتماعيووة حيووً تعموول الﻠجووان الووّ تشطووي
مجيع حمافظات السﻠطنة عﻠى اق اح ودراسة املﺸروعات الجتماعية ،ودعم ومساندة العمل الجتماعي
التطوووعي ومؤسسووات  ،ورفووع الوووعي العووام ،وإذكوواء روح العموول الجتموواعي ف ووالت اإلعاقووة والطفولووة
واملﺸ وواركة ا لفعال ووة ب ووني امل وواطنني ملواجه ووة الحتياج ووات اخلاص ووة ووذه الفئ ووة ،والقض وواء عﻠ ووى املﺸ و رت،
والظواهر الجتماعية.
احلق يف الص ة
 -52أولووت السووﻠطنة اهتمامووا خاصووا بقطوواع الصووحة ،وحققووت تقوودما مﻠحوظ وا ف مجيووع املؤاو رات
الصحية ،كما اعتمدت اس اتيجية صحية وطنيوة  2050وفقوا لﻠمعوايري والبوتوكوولت العامليوة مون حيوً
تقدمي اخلدمات الصحية وجودة وكفاءة نوعيتها.
 -53ومشﻠت اخلدمات العرجية والوقا ية ابإلةافة ا تنفيذ برامج اس اتيجية لتحقيق أهداف التنمية
املستدامة لتحقيق أعﻠى مستوف لصوحة الفورد ،واجملتموع؛ ففوي عوام  2019بﻠود عودد مراكوز الرعايوة الصوحية
األولية ما يفوق ( )269مركزا و معا صحيا ،والّ تقوم بتقدمي اخلدمات العرجية والوقا ية ،وابإلةافة ا
خ و وودمات الص و ووحة املدرس و ووية ،ورعاي و ووة المومو و ووة والطفول و ووة ،ويبﻠ و وود ع و وودد املستﺸ و ووفيات ف السو و ووﻠطنة ()56
مستﺸفى ،من بينها ( )50مستﺸفى لﻠح ومة.
-54

وقد بﻠشت املصروفات الصحية لنهاية عام  2018ما نسبت  ٪2,7من إمجاا املصروفات احل ومية.

-55

وقد صدرت العديد من التﺸريعات املتعﻠقة ابعوانب الصحية نذكر منها عﻠى سبيل املثال ل احلصر:
•

قووانون تنظوويم مزاولووة مهنووة الطووب واملهوون الطبيووة املسوواعدة مبوجووب املرسوووم السووﻠطاين
رقم .2019/75
اآليت.

•

وصدرت موعة من القرارات الوزارية وفق

•

القرار رقم ( )2016/29( )1إبصدار ل حة الاو اطات الصوحية اخلاصوة ابألنﺸوطة
ذات الصﻠة ابلصحة العامة الصادر من وزارة البﻠدايت اإلقﻠيمية وموارد املياه.

•

القو و ورار رقو و ووم ( ) 2015/120الصو و ووادر مو و وون وزارة الصو و ووحة بﺸو و ووأن الر حو و ووة التنظيميو و ووة
لﻠمؤسسو ووات الص و ووحية اخلاصو ووة لع و وورج وأتهيو وول مرة و ووى اإلدمو ووان عﻠ و ووى املخ و وودرات
واملؤثرات العقﻠية.

•

القرار رقم ( )2015/135إبصدار ل حة العرج ف اخلوارج وتضومن احلوق ف العورج
ملختﻠف الفئات ف اجملتمع خارج السﻠطنة عﻠى نفقة الدولة.

احلق يف التعلي
 -56أولت سﻠطنة عموان موةووع إدمواج حقووق اإلنسوان وحقووق الطفول اهتمامو ا كبوريا ف نظامهوا
التعﻠيم ووي ك ووون ذل و يﺸ و ل ع ووامر مس وواعدا ف حتس ووني نوعي ووة حي وواة امل وواطنني ،ويع وود التعﻠ وويم م وون أه ووم
األبعوواد الووّ سوواعدت السووﻠطنة لﻠوصووول إ مسووتوف تنميووة بﺸورية مرتفووع جوودا ،وفووق مووا جوواء ف التقريوور
الع وواملي لﻠتنمي ووة البﺸ ورية  ،2018فق وود أا ووار النظ ووام األساس ووي لﻠدول ووة (املو ادة  )13إ أن :والتعﻠ وويم رك وون
أساسي لتقدم اجملتمع ترعاه الدولة وتسعى لنﺸره وتعميم و.
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 -57ونتيجووة لووذل  ،فقوود حظووي التعﻠوويم ف السووﻠطنة ابهتمووام ابلوود ،وانع ووس هووذا الهتمووام عﻠووى
حتس وون مؤاو ورات التعﻠو وويم؛ إذ اخنفض ووت معو وودلت األمي ووة لتص وول إ حو وواا  %3,8لع ووام 2018م ،كمو ووا
ارتفعت نسبة اللتحاق الصواف املعودل ابلصوف األول لتصول إ  %97لﻠعوام الدراسوي 2019/2018م،
وبﻠشووت نسووبة اإلعووادة لﻠصووفوف ( ،% 4,9 )10-5ونسووبة النقطوواع لﻠمرحﻠووة نفسو ها  ،%0,24ونسووبة
ال فيع .%95,7
 -58وقد أكدت القوانني والﻠوا والقورارات الوزاريوة الصوادرة ف اوأن التعﻠويم املبوادئ األساسوية ف
حق التعﻠيم الّ نصت عﻠيها املعاهدات واملواثيق الدولية.
 -59وف ووال التعﻠوويم العوواا فقوود أصووبحت السووﻠطنة مركووزا عامليووا ف التعﻠوويم العوواا موون حيووً عوودد
اعامعات وكﻠيات العﻠوم التطبيقية والتقنية ،وقد أسهمت هذه اعامعات وال ﻠيات ف ختوريج أكثور مون
 28ألف خريج وخرجيوة حو هنايوة عوام 2019/2018م ،ووفقوا لﻠتقريور العواملي لربت وار فقود جواء ترتيوب
السووﻠطنة ( 1موون أصوول  126دولووة) ف نسووبة اخلوورجيني ف التخصصووات ا ندسووية والعﻠميووة ةوومن مؤاوور
البت ار العاملي 2018م.
 -60وتعزيزا ملبدأ اإلنصاف والﺸمول ،فقد حقوق التعﻠويم املدرسوي املسواواة بوني اعنسوني حيوً بﻠود
دلي وول الت ووافؤ ب ووني ال ووذكور واإلانو ( )%0,99ف عو ووام 2018م .كم ووا أن التعﻠ وويم ف الس ووﻠطنة مل يشفو وول
األا ووخاق ذوي اإلعاق ووة حي ووً تتواص وول جه ووود وزارة ال بيو ووة والتعﻠ وويم ف دع ووم م وودار وبو ورامج ال بيو ووة
اخلاص ووة ،وتﺸ وومل ه ووذه اخل وودمات الطﻠب ووة ذوي اإلعاق ووات( :احلركي ووة  -البص ورية  -الس وومعية والعقﻠي ووة)،
والطﻠبو و ووة مو و وون ذوي الحتياجو و ووات اخلاصو و ووة( :بو و ورانمج صو و ووعوابت الو و ووتعﻠم ،وبو و ورانمج اةو و ووطراابت النطو و ووق
والتخاطووب) ،كمووا طبقووت وزارة ال بيووة والتعﻠوويم بو رانمج دمووج الطﻠبووة موون ذوي الحتياجووات اخلاصووة ف
مدار التعﻠيم األساسوي منوذ عوام 2006/2005م .وختصو وزارة التعﻠويم العواا والبحوً العﻠموي ()50
بعثة داخﻠية سنواي ذه الﺸرحية من الطﻠبة لﻠدراسة ف اعامعات وال ﻠيات اخلاصة ،كما توفر ال ﻠيوات
املهني ووة فرص ووا تدريبي ووة ،وأتهيﻠي ووة لألا ووخاق ذوي اإلعاق و ة مب ووا ي ووترءم م ووع م ووؤهرهتم البدني ووة ،وق ووابﻠيتهم
العقﻠية ،ومواهبهم ،وقدراهتم ،وميو م.
 -61وعمﻠ ووت الس ووﻠطنة م وون خ وورل وزارة ال بي ووة والتعﻠ وويم عﻠ ووى تض وومني مف وواهيم حق وووق اإلنس ووان،
والطفوول ف املنوواهج وال تووب الدراسووية ،وإعووداد وثيقووة خاصووة حبقوووق اإلنسووان والطفوول ملختﻠووف املراحوول
الدراسية ،ابإلةافة إ إقامة العديد مون النودوات واحملاةورات وحﻠقوات العمول املتعﻠقوة حبقووق اإلنسوان
ف األنﺸطة الثقافية والعﻠمية ف مؤسسات التعﻠيم العاا ،والوّ مون بينهوا وحقووق اإلنسوان بوني املواثيوق
الدولية واإلرو احلضاري العماين و املنظمة ف  10من أبريل 2018م.
 -62وإ جانووب القووانني والسياسووات ال بويووة فقوود صوودرت موعووة موون الﻠووا والقورارات الوزاريووة
املنظمة لﻠتعﻠيم ،ومنها:
•

GE.20-15043

وثيق ووة فﻠس ووفة التعﻠ وويم وال ووّ ت اعتماده ووا م وون قب ول س ووﻠطان ال ووبرد ف م ووايو 2017م،
حيً تعد مرجعوا ر يسوا وحمركوا لرسوم سياسوات التعﻠويم وخططو ف السوﻠطنة ،وتقووم
عﻠووى عوودة مبووادئ أساسووية موون أوهووا املبوودأ اخلووامس "ال بيررة علررى حقرروق اإلنسرران
وواجباتر ر ررهو ،كمو و ووا أن السو و و اتيجية الوطنيو و ووة لﻠتعﻠو و وويم 2040تضو و وومنت العديو و وود مو و وون
التوصيات الّ تؤكد عﻠى احلق ف التعﻠيم ،وتوفريه ،ونﺸره جبودة عالية لﻠجميع دون
استثناء ،من خرل خطة تنفيذية متوافقة مع رمية عمان .2040/2020
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•

2017/234

ل حة اؤون الطرب ف املدار احل ومية الصادرة ابلقرار الوزاري رقم
موون وزارة ال بيووة والتعﻠوويم ،وتضوومنت عووددا موون التوودابري الووّ ت فوول حقوووق الطالووب
كحمايت من العقاب البدين.

•

أصو وودرت وزارة ال بيو ووة والتعﻠو وويم ف عو ووام 2019م قو ورارا وزاراي ،يتضو وومن إعفو وواء أطفو ووال
النسواء العمانيوات املتزوجووات مبوافقوة ر يوة وفووق القوانون مون غووري العموانيني مون دفووع
رسوم التسجيل ف املدار احل ومية.

•

القرار رقم  2020/58إبصدار ل حة تنظويم وسوا ل النقول املدرسوي ،مبوا حيفوظ صوحة
الطرب ،وسرمتهم.

احلقوق الدينية والثقافية
 -63تتميز سﻠطنة عمان ابستيعاهبا لﻠعديد من املذاهب الدينية والﻠهجات احملﻠية واألصول العرقية،
ال ووّ ان وود ت كﻠه ووا ف نس وويج اجتم وواعي إنس وواين واح وود أدف إ ت وووين اخص ووية عماني ووة أص وويﻠة ،وإ
جانب ذل تستقبل عمان العمالة الوافدة من بﻠدان وثقافات عديدة مما أدف إ تﺸ يل طيف واسع
من الثقافات ،واملعتقدات ،واألعراف.
 -64وقد بذلت السﻠطنة جهودا حثيثة لضمان أسوس الو ابت الجتمواعي ،ومون أوهوا كفالوة احلريوة
الدينيووة ،الووّ رسووخها النظووام األساسووي لﻠدولووة ف املووادة ( )28منو حيووً عمﻠووت احل ومووة عﻠووى تسووهيل
عمﻠية إنﺸاء أماكن العبادة لﻠعديد من األداين ،ومنحهم أراةي انية لبنواء دور العبوادة ،حيوً يتمتوع
اعميوع حبريووة كامﻠووة ف ممارسووة الﺸووعا ر والطقووو الدينيووة وسووت جووو موون التسووام والتعووايش املﺸو مبووا
ي ر املفهوم احلقيقي حلرية العبادة.
 -65عمﻠت وزارة األوقاف والﺸؤون الدينية بتنفيذ التوجيهات السوامية لﻠسوﻠطان قوابو بون سوعيد
بون تيموور  -طيووب ثوراه  -إبعورن مﺸووروع إعورن السوﻠطان قووابو لﻠمؤتﻠوف اإلنسواين إابن احتفوواء
الع ووامل ابلي وووم الع وواملي لﻠتس ووام ف الس وواد عﺸ وور م وون ن وووفمب 2019م ابلعاص وومة اإلندونيس ووية ج وواكرات،
يهوودف املﺸووروع إ املسوواوة ف وةووع هنووج يعيوود التو وازن بووني املصووال والوصووول إ اق و اح موونهج عموول
يقدم لﻠعامل املضطرب حبيً يعين عﻠى النهووض مون جديود واستﺸوراف حيواة متوازنوة يعويش فيهوا النوا
عﻠووى أسووا موون ال رامووة واحلق وووق األساسووية واألمووان النفسووي ،ويتض وومن املﺸووروع ثرثووة أبعوواد ة وورورية
إلعووادة التووازن ،يتمثوول البعوود األول ف (حتسووني حيوواة البﺸوور) ،ويتمثوول البعوود الثوواين ف (اعتموواد منظومووة
أخوورق عامليووة) ،أمووا البعوود الثالووً فيتمثوول ف (رعايووة القوويم الروحيووة ل،نسووان) ،كمووا يقوووم املﺸووروع عﻠووى
ثرثة مرت زات( :العقل ،العدل ،واألخرق) ،ويركز املﺸروع عﻠى ثرثة موجهوات أساسوية هوي( :تعزيوز
ثقافة السرم والتفواهم ،واحو ام احليواة وتقوديرها وطمأنوة النوا ابحلفواو عﻠوى هووايهتم وحيواهتم اخلاصوة،
وتعميق قيم الﺸراكة اجملتمعية والقيم الجتماعية).

ابء -احلقوق املدنية والسياسية واحلرلت ا ساسية
املشار ة السياسية
 -66أك وود حض وورة ص وواحب اعرل ووة الس ووﻠطان هي ووثم ب وون ط ووارق  -حفظ و  ،ورع وواه  -ف خطاب و
التارلي الثاين الذي ألقاه يوم  23من فباير 2020م عﻠى أوية مﺸاركة املواطنني ف اختواذ القورار ،حيوً
ذكر صراحة قول  :وإن اراكة املواطنني ف صناعة حاةر البرد ومستقبﻠها دعامة أساسية من دعامات
العمل الوطينو.
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 -67أطﻠقت السﻠطنة عددا من املبادرات هتدف إ مت ني أبناء السﻠطنة ف ا مواقع العمل من
املسواوة ف مسوريه التنميوة ،ومون بووني تﻠو املبوادرات املﺸواركة ف العموول السياسوي مون خورل انتخوواابت
ﻠس الﺸورف ،واجملالس البﻠدية ،والتعريف بدور كل منهما ،واكتسبت انتخاابت ﻠس الﺸورف لﻠف ة
التاسعة الّ أجريت ف 2019م أوية خاصة تفوق سابقاهتا من انحية توسيع نطاق املﺸواركة لﻠموواطنني
ب وزايدة ع وودد األعض وواء ،مقارنو ة م ووع الف و ات الس ووابقة ،وك وول ذل و دون التميي ووز ب ووني امل ورأة والرج وول ،كم ووا
امتازت تﻠ النتخاابت مبﺸاركة كبرية من أفراد اجملتمع ،حيً اختار املواطنون العمانيون  86عضوا ف
ﻠس الﺸورف نثﻠون كافة ولايت السﻠطنة البالد عددها  61ولية ملدة أربع سنوات.
 -68أك و وود ق و ووانون انتخ و وواابت أعض و وواء ﻠ و ووس الﺸ و ووورف الص و ووادر مبوج و ووب املرس و وووم الس و ووﻠطاين رق و ووم
( ،)2013/58حووق كوول عموواين وعمانيووة أت واحوودا وعﺸ ورين عامووا موويرداي ف األول موون اووهر ينوواير موون
سنة النتخاب ،ف ال ا لعضوية ﻠس الﺸورف ،واملﺸاركة ف انتخاب أعضا .
 -69جتو وودر اإلاو ووارة إ أن إمجو وواا عو وودد النو وواخبني ف انتخو وواابت ﻠو ووس الﺸو ووورف لﻠفو و ة التاسو ووعة
( )2023-2019بﻠد ( )713.335منها ( )337.543من النساء حيً ا ﻠت نسبة عدد الناخبات من
إمجاا عدد الناخبني (.)47.3
 -70وكووذل احلووال ابلنسووبة لقووانون اجملو الس البﻠديووة الصووادر ابملرسوووم السووﻠطاين رقووم ()2011/116
حيً نو عﻠوى تﺸو يل ( )11ﻠوس بﻠودي حبسوب عودد احملافظوات ف السوﻠطنة ،وأاتح لﻠجميوع دون
متييووز احلووق ف ال او لعضوووية اجملووالس البﻠديووة وفقو ا لﻠﺸووروط املنصوووق عﻠيهووا ف القووانون ،وكووان يتعووني
إجراء انتخاابت أعضاء اجملالس البﻠدية خرل هذا عام 2020م إل أهنا أتخرت بسبب جا حة كوروان.
 -71توعد أايم النتخاابت سواء جملﻠس الﺸورف أو اجملالس البﻠدية حبق يوما عمانيا مميزا ،تسوود فيو
مظاهر املﺸاركة السياسية من كافة أطياف اجملتمع مما ي ور حبوق حريوة املﺸواركة السياسوية الوّ أاتحتهوا
السﻠطنة لﻠمواطنني ،مبا يعزز دورهم ف بناء الدولة.
حرية التعبري
 -72أكد النظام األساسي لﻠدولة ف املادة ( )29عﻠوى كفالوة حريوة التعبوري والورأي لﻠجميوع ابلقوول،
وال تابووة ،وسووا ر وسووا ل التعبووري ،وف هووذا اإلطووار أقوورت الق ووانني املنظمووة ل،عوورم واملطبوعووات والنﺸوور
والصحافة موعة من األح ام واإلجراءات الّ ت فل ممارسة هذا احلق.
 -73وتعموول السووﻠطنة عﻠووى إعووداد مﺸووروع قووانون ل،عوورم يتضوومن العديوود موون األح ووام الووّ تعووزز
حرية الرأي والتعبري والعمل الصحفي املستقل وسهولة تدفق البياانت واملعﻠومات ،وقد أتخر صدور هذا
القووانون ف ةوووء التطووورات املتسووارعة ف وسووا ل اإلعوورم ،والتعبووري عوون الورأي ،عﻠووى أن هنووا خط ووات
جادة لرنتهاء من ف أقرب فرصة.
 -74وقد ت التوافق عﻠى ميثاق الﺸرف اإلعرمي ،وذل بني املؤسسات الصحفية العرمية العامﻠة ف
البرد ،وت التوقيع عﻠي ف أواخر العام  2017وهو أول ميثاق أخرقي ملهنة الصحافة ف سﻠطنة عمان ،عﻠما
أبن مجعية الصحفيني ساوت بﺸ ل فاعل ف هذا امليثاق عروة عﻠى مﺸاركتها ف هذا التقرير.
 -75ومما جتدر اإلاارة إلي أن حضرة صاحب اعرلة السﻠطان هيثم بون طوارق  -حفظو  ،ورعواه -
ذكر ،وبﺸ ل واةو  ،وصوري ف خطابو التوارلي الثواين الوذي ألقواه يووم  23مون فبايور 2020م قولو :و إن
مم ووا نفخ وور ب و أن امل وواطنني واملقيم ووني عﻠ ووى أرض عم ووان العزي ووزة يعيﺸ ووون بفض وول ف ظ وول دول ووة الق ووانون
واملؤسسووات ،دولووة تقوووم عﻠووى مبووادئ احلريووة واملسوواواة وت ووافؤ الفوورق ،قوامهررا العرردل ،و رامررة ا ف رراد،
وحقوقه  ،وحرل فيها مصونة ،اا يف ذلم حرية التعبري ال فلها الن ا ا ساسي للدولةو.
GE.20-15043
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حرية تكون اجلمعيات
 -76كفل النظام األساسي لﻠدولة ف املادة ( )33حرية ت وين اعمعيات عﻠى أسس وطنيوة ،وبوني
قووانون اعمعيووات األهﻠيووة الﺸووروط واألوةوواع الووّ ت فوول حووق األاووخاق ف إنﺸوواء وأتسوويس مجعيووات
أهﻠي ووة م ووع م ووا تتمت ووع ب و ه ووذه اعمعيو ات م وون اس ووتقرل ،كم ووا أانط ب وووزارة التنمي ووة الجتماعي ووة ص وورحية
اإلاراف عﻠى هذه اعمعيات دون أن يؤثر ذل عﻠى استقرليتها.
 -77وقد كفول القوانون لألاوخاق حوق الوتظﻠم مون القورارات الصو ادرة مون وزارة التنميوة الجتماعيوة
فيما يتصل ابعمعيات األهﻠيوة أموام حم موة القضواء اإلداري ،وأوكول القوانون إ ﻠوس إدارة اعمعيوات
األهﻠية حق إدارة هذه اعمعيات مبا يتفق والنظام األساسي ا حتت رقابة اعمعية العمومية.
 -78وقود عمﻠوت احل وموة عﻠوى تسوهيل نظوام التسوجيل لﻠجمعيوات واإلجوراءات املتبعوة إلاووهارها؛
هبدف تﺸجيع منو تمع مدين فاعل ف برامج التنمية ،وحقوق اإلنسان ،ويبﻠود عودد اعمعيوات املهنيوة
ف السو ووﻠطنة ( )32مجعيو ووة ،ابإلةو ووافة إ ( )8أفو وورع عﻠو ووى مسو ووتوف احملافظو ووات ،أمو ووا اعمعيو ووات األهﻠيو ووة
واملؤسسات اخلريية فعوددها ( )30مجعيوة ،وبﻠود عودد مجعيوات املورأة العمانيوة ف هنايو ة عوام 2019م ()65
مجعية( ،منهوا  6أفورع لعودد مون اعمعيوات) ،ف حوني أن األنديوة الجتماعيوة لﻠجاليوات األجنبيوة وصول
عددها ( )12انداي ،ابإلةافة إ ( )9أفرع عﻠى مستوف احملافظات.
 -79تعموول وزارة التنميووة الجتماعيووة عﻠووى إعووداد مﺸووروع قووانون لﻠجمعيووات األهﻠيووة مبووا يعووزز دور اجملتمووع
املدين من اإلسهام الفاعل ف بناء الوطن ،واملﺸاركة ف اختاذ القرارات املتعﻠقة مبجالت عمل اعمعيات.
احلق يف اجلنسية
 -80يو وون النظو ووام األساسو ووي ف املو ووادة ( )15منو و عﻠو ووى أن واعنسو ووية ينظمهو ووا القو ووانون ،ول جيو وووز
إسووقاطها ،أو س ووحبها إل ف ح وودود الق ووانونو ،وف ة وووء ذل و ص وودر ق ووانون اعنس ووية العماني ووة مبوج ووب
املرسوووم السووﻠطاين رق ووم ( ،)2014/38والووذي تض وومن أح امووا جديوودة حت ووول دون وقوووع أي ا ووخ ف
حالووة موون انعوودام اعنسووية ،وذلو عﻠووى النحووو الووارد ف البنوود ( )3موون املووادة ( )11موون القووانون ،حيووً
تضوومن الوون جوواز موون اعنسووية العمانيووة لولوود األجنبيووة املتزوجووة موون زوج عموواين حو وإن فقوود األب
اعنسية العمانية سواء كانت ولدت ف عمان أو خارجها.
 -81وم وون جان ووب آخ وور أوج وود الق ووانون نص ووا ص وورحيا يس ووم لﻠعم وواين أو العماني ووة ال ووذي تن ووازل ع وون
جنسيت العمانية ابس داد جنسيت العمانيوة مورة أخورف وفقوا لﻠﺸوروط الوّ نصوت عﻠيهوا املوادة ( )12مون
الق ووانون ،ه ووذا ابإلة ووافة إ أن و و ألرمﻠ ووة العم وواين األجنبي ووة أو املطﻠق ووة من و احلص ووول عﻠ ووى اعنس ووية
العمانية وفقا لﻠﺸروط احملددة ف املادة ( )17من القانون ،كما مل يشفل املﺸورع عون أولد املورأة العمانيو ة،
وق وورر أيض ووا ح م ووا جدي وودا ف امل ووادة ( )18م وون الق ووانون جيي ووز م وون اعنس ووية العماني ووة لﻠقاص وور ول وود امل ورأة
العمانيووة املتزوجووة موون أجنوون إذا كووان الووزوج قوود غوواب عنهووا ،أو هجرهووا أو كانووت أرمﻠووة أو مطﻠقووة موون
زوجها األجنن مبا يضمن حصول القاصور عﻠوى اعنسوية العمانيوة ،وموا يورتبت هبوا مون حقووق ،كموا أفورد
القوانون نصوا خاصوا يعو ف ابعنسوية العمانيوة لﻠطفول املولوود داخول السوﻠطنة واجملهوول األبووين ،وكووذل
ابن املرأة العمانية الذي ولد داخول السوﻠطنة أو خارجهوا موا مل يثبوت نسوب ألب اورعي ،وف ةووء هوذه
األح ام يتبني أن املﺸرع العماين وفر محاية ومظﻠة قانونية ألولد املرأة العمانية من زوجها األجنن ح
ل ي ونوا ف حالة انعدام اعنسية.
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سبل االنتصا الفعالة
 -82تعزيزا لﻠضماانت املنصوق عﻠيها ف النظام األساسي لﻠدولة ،مثل حق األفراد ف الﻠجووء إ
القضاء مبوجب أح ام املوادة ( )25وحوق املوتهم ف الودفاع وف احملاكموة العادلوة واملتضومنة ابملوادة (،)23
مثل صدور قانون اعزاء مبوجب املرسوم السﻠطاين رقم ( )2018/7نقﻠة نوعية ف التﺸريع اعزا ي ،حيً
أييت هذا القانون خﻠفا لقانون اعزاء الصادر عام 1974م ،وتضمن ال ثو ري مون األح وام اعديودة الوّ مل
ت ن حمل تنظيم ف القانون القدمي ،ل سيما املتعﻠقة مب افحة الفساد ومحاية املال العام وحتقيوق العدالوة،
فقد أفرد فصر كامر جيرم تعطيل اإلجراءات القضا ية ،وتضﻠيل العدالة.
مكاف ة اإلر اب
 -83است مال لقانون م افحة اإلرهاب الصادر مبوجب املرسوم السﻠطاين رقم ( ،)2007/8والذي
عوورف فعوول اإلرهوواب ،واعرنووة اإلرهابيووة ،وفوورض أاوود العقوووابت عﻠووى مورت ن هووذه اعرنووة ،صوودر أثنوواء
املوودة الووّ يشطيهووا هووذا التقريوور الوووطين الثالووً قووانون م افحووة غسوول األمووال ،ومتويوول اإلرهوواب مبوجووب
املرسوم السﻠطاين رقم ( ،)2016/30الذي تضمن أح وام جتورمي أفعوال غسول األمووال ،ومتويول اإلرهواب،
وقرر أاد العقوابت عﻠى مرت بيها ،كل ذل مبا يتوافق مع املعايري الدولية.
 -84كما توا السﻠطنة موةوع م افحة اإلرهاب اهتماما ابلشا ،وتﺸار وزارة الداخﻠيوة واعهوات
املعنية ف الدولة ابلعديد من املؤمترات والجتماعات والفعاليات املتعﻠقة مبوةوع اح ام حقوق النسان
ف سياق م افحة اإلرهاب عﻠى املستويني :اإلقﻠيمي ،والدوا.
 -85وقد حصﻠت السﻠطنة عﻠى درجة وصفرو ف املؤار العاملي ل،رهواب ،وهوي الدرجوة الوّ متثول
ذروة األمووان موون التهديوودات اإلرهابيووة ،وذلو حبسووب تقريوور صووادر عوون معهوود والقتصوواد والسوورمو ف
مؤاره الدوا الثالً ل،رهاب لعام 2015م.
 -86تصدرت السﻠطنة املرتبة األو عﻠى مستوف العامل ف مؤار وقوع اإلرهاب ف تقريور التنافسوية
العاملي لعام 2018م ،وحافظت السﻠطنة عﻠى هذه املرتبة ف تقرير التنافسية العاملي لعام 2019م ،والذي
يع س خﻠو السﻠطنة من ا جمات اإلرهابية ،ويعزف ذل إ الستقرار السياسي واألمين لﻠسوﻠطنة ف
ظل الةطراابت الّ يﺸهدها العامل.
مكاف ة التطر والكرا ية والتمييز
 -87حيظوور النظووام األساسووي لﻠدولووة أي ا و ل موون أاو ال التمييووز ،كمووا جتوورم التﺸ وريعات الوطنيووة
كافة أا ال التطرف وال راهية والتمييز ،وهو ما نصت عﻠي املوادة ( )2مون قوانون الطفول الوّ جعﻠوت
عوودم التمييووز بسووبب الﻠووون ،أو اعوونس ،أو األصوول ،أو الﻠشووة ،أو الوودين ،أو املركووز الجتموواعي ،أو غووري
ذل من األسباب من احلقوق امل فولة لﻠطفل ف السﻠطنة.
 -88كما أييت انضمام السﻠطنة إ التفاقية الدولية لﻠقضاء عﻠى مجيوع أاو ال التمييوز العنصوري،
واتفاقية القضاء عﻠى مجيع أا ال التمييز ةد املرأة ،ف إطار ت ريس مبدأ املساواة ،وعدم التمييز.
 -89وفيم ووا يتعﻠ ووق بنب ووذ ال راهي ووة والتط وورف ف ووإن الس ووﻠطنة تعت ووب منوذج ووا حي ووا لﻠتس ووام  ،والتع ووايش
السﻠمي عميع أطياف ،وأعراق اجملتمع ،وتنبذ ال راهية والتطرف ،بل إن هذا األمر أصب ثقافة سا دة
ف اجملتمع العماين.
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جي  -تعزيز ومحاية حقوق ف ات معينة
حقوق املرأة
 -90ف وال مت وني املورأة ،فقود أكود النظوام األساسوي ف السوﻠطنة عﻠوى متتوع املورأة ب امول احلقووق
الووّ يتمتووع هبووا الرجوول ،وااووتمل النظووام األساسووي عﻠووى موواد تؤكوود مبوودأ املسو اواة ،والعدالووة الجتماعيووة،
وحق املرأة ال امل ف التعﻠيم ،والعمل ،والوظا ف ،مثﻠها مثل الرجل.
 -91كما أكد حضرة صاحب اعرلة السﻠطان هيثم بن طارق  -حفظ  ،ورعواه  -ف خطابو
التارلي الثاين الذي ألقاه يوم  23من فباير 2020م عﻠى مت ني املرأة ،حيً ذكر صراحة ما نص  :وإن
اراكة املواطنني ف صناعة حاةر البرد ومستقبﻠها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطين ،وحنرق
عﻠى أن تتمتع فيو املورأة حبقوقهوا الوّ كفﻠهوا القوانون ،وأن تعمول موع الرجول جنبوا إ جنوب ،ف خمتﻠوف
اجملالت خدمة لوطنها ،و تمعها ،مؤكدين عﻠى رعايتنا الدا مة ذه الثوابت الوطنية الّ ل حميد عنها،
ول تساهل بﺸأهناو.
 -92وقد واصﻠت السوﻠطنة تعزيوز جهودهوا ف وال مت وني املورأة ،مون خورل اسو اتيجياهتا الوطنيوة،
وتع وود اسو و اتيجية العمو وول الجتم وواعي لو وووزارة التنمي ووة الجتماعي ووة ( )2025-2016إطو ووارا عام ووا ومرجعيو ووا
استوعبت ف حماورها الستة املنظوور اعنسواين ،واملتمثﻠوة ف( :احلمايوة الجتماعيوة ،والرعايوة الجتماعيوة،
وتنمي ووة األس وورة واجملتم ووع ،وحق وووق األا ووخاق ذوي اإلعاق ووة ،واعمعي ووات واملؤسس ووات األهﻠي ووة ،وال وودعم
املؤسسي) ،واو ﻠت مؤاورات النووع الجتمواعي واملووازانت املسوتجيبة لوذل أساسوا لﻠخطوت التنفيذيوة
لرس اتيجية ،وتتضمن الس اتيجية خططا ،وبرامج هادفة لتوفري حياة كرنة لﻠمرأة؛ لتعزيز مﺸاركتها ف
العمﻠية التنموية املستدامة.
 -93وقوود حققووت املورأة العمانيووة ال ثووري موون اإلجنووازات عﻠووى املسووتوف الوووطين والوودوا ،فوصووو ا إ
مؤسسووات ص وونع الق ورار ،ومنه ووا ﻠووس عم ووان ،ومﺸوواركتها ف القطاع ووات احل وميووة واخلاص ووة ووو جه وود
مﻠمو  ،وواة  ،وكذل مﺸاركتها الفاعﻠة ف العمل التطوعي ،والتم ني القتصادي.
 -94ت إعوادة تﺸو يل ﻠووس الووزراء ف  18موون أغسطو و وس سنوووة 2020م مبوجووب املرسووم السووﻠطاين
رقم  ،2020/111وقد تضمن اجملﻠس ثرو نساء ،كما صدر املرسوم السﻠطاين رقم  2020/113ابلتعيني
ف بعا املناصب حيً ت تعيني امرأة ف منصب ر يسة هيئة ،وثرو نساء ف منصب وكيل وزارة.
 -95بﻠش ووت املقاع وود ال ووّ تﺸ ووشﻠها النس وواء ف ﻠ ووس الدول ووة ( )15مقع وودا ،وتﺸ ووشل إح وودف النس وواء
منص ووب ان ووب ال وور يس األول جملﻠ ووس الدول ووة ،ف ح ووني ف ووازت امل ورأة ف انتخ وواابت ﻠ ووس الﺸ ووورف لﻠف و ة
التاس و ووعة ( )2023-2019مبقع و وودين اثن و ووني عﻠم و وا أبن ع و وودد م و ون حي و ووق و وون التص و ووويت م و وون النس و وواء بﻠ و ووع
( )337.543مبا نسبت ( )%47,3من إمجاا عدد الناخبني البالد ( ،)713.335كما أن لﻠمرأة نصيبا ف
مقاعد اجملالس البﻠدية.
 -96كمووا حرصووت احل ومووة عﻠووى إنﺸوواء عوودة بورامج لتم ووني املورأة سياسوويا ،واقتصوواداي موون خوورل
التعاون مع منظمات اجملتمع املدين املعنية ابملرأة.
 -97ت فل التﺸريعات الوطنية محاية املرأة من العنف واإلساءة جبميع أا ا ا ،حيوً حيظور قوانون
اعزاء وقانون الطفول كوذل تعوريا النسواء لﻠعنوف الﻠفظوي أو اعسودي أو او ل مون أاو ال العنوف،
ولﻠمرأة الوّ تتعورض لﻠعنوف الﻠجووء لﻠجهوات القضوا ية املختصوة لتحظوى ابحلمايوة القانونيوة عوروة عﻠوى
الرعاية الصحية اجملانية من قبل احل ومة.
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حقوق الطفل
 -98صدر قانون الطفل مبوجب املرسوم السﻠطاين رقم  ،2014/22الذي ين عﻠوى ةومان ومحايوة
احلق وووق األساس ووية لﻠطف وول كاحلف وواو عﻠ ووى حق و ف احلي وواة والبق وواء والنم وواء ،وت وووفري ك وول الف وورق الرزم ووة
لتسهيل ذل  ،وتوفري سبل الرعاية واحلماية من العنف ،والستشرل ،واإلساءة.
 -99وص وودرت الر ح ووة التنفيذي ووة لق ووانون الطف وول ابلق ورار ال وووزاري رق ووم  2019/125وال ووّ تض وومنت
تفصير لﻠحقوق األساسية لﻠطفل ،ل سيما احلماية وآلياهتوا ،وكوذل األح وام املتعﻠقوة ابلرعايوة البديﻠوة
وآ ليووات احلمايووة وتنظوويم عموول املؤسسووات الرعا يووة كوودور احلضووانة ،الووّ تقوودم خوودمات الرعايووة والعنايووة
لألطف ووال ،وج وودير ابل ووذكر أن الر ح ووة أوردت ع ووددا م وون امل وواد ال ووّ تتعﻠ ووق إبج وراءات األم وون والس وورمة
حلماية األطفال ف هذه املؤسسات.
 -100كم ووا تض وومنت امل ووادة ( ) 4م وون الر ح ووة التنفيذي ووة لق ووانون الطف وول جت وورمي لﻠممارس ووات التقﻠيدي ووة
الضارة بصحة الطفل ،وهي تﺸوي األعضاء التناسﻠية لألنثى أبي طريقة كانوت ،والوسوم ،وال وي ابلنوار
الو ووذي يو ووؤدي إ تﺸو وووي جسو ووم الطفو وول ،والتو ووأثري عﻠو ووى صو ووحت  ،عو ووروة عﻠو ووى حظو وور اسو ووتخدام الز بو ووق،
والرصاق ف جوانب تضر بصحة الطفل ،أو إلزام الطفل ب ل ما يضر صحت  ،وأي ممارسات تقﻠيديوة
أخرف من اأهنا إحلاق ةرر بصوحة الطفول ،حيوً يتعورض مرت وب هوذه األفعوال لعقوبوة السوجن مودة
ل تقل عن ستة أاهر ،ول تزيد عﻠى ثرو سنوات.
 -101وال ووّ تتض وومن أيض وا قا م ووة ابملمارس ووات الص ووادرة بص ووحة الطف وول كم ووا تﺸ ووري امل ووادة ( )10م وون
الر حة نفسها إ خطر العمل عﻠى األطفال دون سن  15عاما.
 -102إنﺸ وواء ع ووان محاي ووة الطف وول عﻠ ووى مس ووتوف احملافظ ووات كاف ووة ابلق ورار ال وووزاري رق ووم ()2015/168
واعوادة تﺸو يل هوذه الﻠجوان ابلقو رار رقوم ( )2019/172لتوسويع مﺸواركة اجملتموع املودين ف هوذه الﻠجووان،
وإعووداد أدلووة إراووادية موون أج وول محايووة الطفوول ،وت وووين فريووق عم وول وطووين موون املوودربني ف ووال محاي ووة
الطفل ،وتداني اخلت الساخن لﻠحماية ( )1100ف يناير 2017م.
 -103حققت سﻠطنة عمان العديد من النجاحات والتقدم ف وال حقووق الطفول ،وحصوﻠت عﻠوى
إاادة أبهنا دولة صديقة لتفاقية حقوق الطفل مون عنوة حقووق الطفول الدوليوة ف عوام2016م ،وتعمول
السﻠطنة عﻠى حتقيق املزيد مون التقودم ف وال حقووق الطفول مون خورل اسو اتيجية العمول الجتمواعي
( ،)2025-2016والسو اتيجية الوطنيوة لﻠطفولوة( ،)2025-2016ابإلةوافة إ خطوة العمول الوطنيوة أو
الوبانمج القطووري مووع منظمووة اليونيسوويف ،وقوود تضوومنت هوذه اخلطووت العديوود موون الوبامج واملﺸوواريع الووّ
تعون بقضووااي الطفولووة ،وتﺸوورف وزارة التنميووة الجتماعيوة عﻠووى تنفيووذ السو اتيجيتني ،ومتابعووة تطبيقهمووا
مع عدد من اعهات ،وهي تراعي ةمن تنفيذها أهداف التنمية املستدامة 2030م.
 -104كما أصودر الدعواء العوام القورار رقوم ( )2020/49بتعوديل مسومى إدارة الدعواء العوام لقضوااي
األحداو إ إدارة الدعواء العوام لقضوااي األسورة والطفول ،ويﺸومل اختصاصوها النطواق اعشوراف حملافظوة
مسقت ،وختت ابلتحقيق ،والتصرف ،ورفع الدعوف ،ومباارهتا أمام احملاكم وتنفيذ األح ام ف اعرا م
املعاقب عﻠيها بقانون مساءلة األحداو ،وقانون الطفل ،واعرا م الواقعة عﻠوى الطفول املعاقوب عﻠيهوا ف
أي قانون آخر ،وكذل جرا م العنف األسري الواردة ف قانون اعوزاء ،أو أي قوانون آخور ،بصوورة فعول
إيوذاء جسو دي ،أو جنسووي ،أو نفسوي ،أو موواا ،تﻠو الووّ ترت وب بووني أفوراد األسوورة الواحودة ،وكووذل
جرا م األسرة الواردة ف قانون اعزاء.
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رعاية بار الس
 -105حيظى كبار السن ف السﻠطنة مب انة اجتماعية رفيعة ،ابعتبارهم جزءا مهما من األسرة ،والبيئة
الجتماعيووة والثقافيووة والدينيووة األصوويﻠة ،وحتوورق مؤسسووات اجملتمووع كافووة ،وتوونعم هووذه الﺸوورحية ابحلووق ف
العويش وسووت بيئووتهم األسورية الطبيعيووة ،وقوود بووذلت احل ومووة جهووودا لتوووفري الوودعم الوورزم إليوواء حووالت
املس نني الذين لويس وم أقوارب موع تقودمي اخلودمات الرعا يوة والجتماعيوة والصوحية والنفسوية وال فيهيوة،
وغريه ووا م وون ال وبامج ،واخل وودمات م وون خ وورل إنﺸ وواء دار الرعاي ووة الجتماعي ووة ،وتق وودم ووم ال وودار الرعاي ووة
ال امﻠووة فضوور عوون الضوومان الجتم وواعي ،وال ثووري موون اخلوودمات األخ وورف ،وتبﻠوود نسووبة املسوونني ال ووذين
حيصوﻠون عﻠوى مسواعدة اجتماعيووة  ،%43,6وتبﻠود نسوبة املبووالد املصوروفة وم موون إمجواا مبوالد الضوومان
الجتماعي .%44,8
 -106وف عووام  2015ت إنﺸوواء دا وورة اووؤون املسوونني ف وزارة التنميووة الجتماعيووة ،الووّ توع ود إةووافة
جديوودة ف مسوورية العموول الجتموواعي ،وتعموول حالي وا عﻠووى توووفري جﻠسوواء لﻠمسوونني ،وتوووفري املسووتﻠزمات
األساسية م.
 -107كمووا داوونت وزارة التنميووة الجتماعيووة بورانمج جﻠسوواء املسوونني ،الووذي يهوودف إ توووفري البيئووة
اآلمن ووة واملناس ووبة لرعاي ووة املس وونني ،وحتقي ووق الس ووتقرار الص ووحي والنفس ووي والجتم وواعي ووم ،وغريه ووا م وون
األهداف األخرف.
 -108كما ت تداني البانمج الوطين لﻠرعاية املنزلية لﻠمسنني ،حيوً تقودم وزارة التنميوة الجتماعيوة
الرعاية املنزلية لﻠمسنني ابلتعاون والت امل مع وزارة الصحة ،واعمعية العمانية ألصدقاء املسنني ف إطار
منظم وفق آليات العمل املعتمدة ،واحملددة وفقا لختصاق كل جهة.
حقوق ا شخاص ذوي اإلعاقة
 -109تعم وول الس ووﻠطنة عﻠ ووى إع ووداد مﺸ ووروع ق ووانون حلق وووق األا ووخاق ذوي اإلعاق ووة مب ووا يتواف ووق م ووع
التفاقي ووة الدولي ووة حلق وووق األا ووخاق ذوي اإلعاق ووة ،وق وود ت إا ورا مجي ووع األط وراف املعني ووة ذات الص ووﻠة
ابملوةوع ،كما ت عقد ورا عمل ملناقﺸة مﺸوروع القوانون مبﺸواركة مجيوع اعمعيوات املعنيوة ابألاوخاق
ذوي اإلعاقووة ،فضوور عوون أنو قوود ت تضوومني مرحظووات الﻠجنووة الدوليووة املعنيووة حبقوووق األاووخاق ذوي
اإلعاقوة ف مﺸووروع القووانون عنود مناقﺸووة التقريوور األوا لﻠسوﻠطنة ف عووام 2018م ،وجتوودر اإلاووارة إ أن
هذا القانون ف مراحﻠ األخرية ،ويتوقع صدوره ف القريب العاجل.
 -110ومل متيووز التﺸ وريعات أو السياسووات الوطنيووة بﺸووأن حقوووق األطفووال ذوي اإلعاقووة ،حيووً أكوود
ق ووانون الطف وول أن لﻠطف وول املع وواق كاف ووة احلق وووق املق ووررة مبوج ووب أح ووام ه ووذا الق ووانون دون متيي ووز بس ووبب
اإلعاقووة ،وتعموول الدولووة عﻠووى توحيوود وتنسوويق خمتﻠووف اعهووود حلمايووة ورعايووة األطفووال موون ذوي اإلعاقووة،
وتوووفري كوول اإلم انيووات والوسووا ل لرعووايتهم ،وحفووظ حقوووقهم إةووافة إ مت ووني هووذه الفئووات ف اجملتمووع
لي ونوا ف املستقبل عنصرا فعال؛ أسوة بشريهم من الفئات.
 -111تقوم وزارة التنمية الجتماعية ،وابلتنسيق املستمر مع اعهات املختصوة مون القطواعني :العوام،
واخلوواق موون أجوول ةوومان أفضوول املمارسووات ف ووال تعزيووز حقوووق األطفووال املعوواقني؛ لووذا صوودر ق ورار
وزاري رقم  2016/190ملتابعة مﺸروع الدمج املهين لألاخاق ذوي اإلعاقة.
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خامسا -اإلجنا ات وأفال املمارسات
ألف -اإلجنا ات
 -112حﻠت السﻠطنة مراتب متقدمة ف إطار املؤارات الدولية ،ومنها عﻠى سبيل املثال ل احلصر:
(أ)

مؤشر تنمية احلكومة االلك ونية :2020
تقرردم السررلطنة  13مر رزا عامليررا يف التصررنيف العررا لت ررل يف املرتبررة  50عامليررا يف
عامي 2018و ،2019واملرتبة اخلامسة عربيا ،ويعد ذا التقد ترية للجهود املبذولرة
م قبل افة املؤسسات احلكومية ،واخلاصة ذات العالقة ذ املؤشرات.

(ب)

مؤشر تقرير التنمية البشرية:
حل السلطنة يف املر رز ( )4عربيرا وعامليرا ( )47يف مؤشرر التنميرة البشررية لعرا
 2019ال ررذي يص رردر ب رررامت ا مر ر املت رردة اإل ررائي حي ررث ج رراءت يف خان ررة
الدول ذات " التنمية البشرية املرتفعة جدا".

(ج)

مؤشر اإلر اب:
حلر السررلطنة يف املرتبررة ا ور عامليررا يف مؤشررر اخللررو مر الوقررو يف اإلر رراب
عا  2019اا يعكس متت السلطنة ابالستقرار السياسي ،وا مين.

(د)

مؤشر الشفافية ومكاف ة الفساد:
تصدرت السلطنة بلدان منطقة الشرق ا وسط ومشال أفريقيرا ابعتبار را ا ثرر
شر ررفافية ،وا فار ررل علر ررى مسر ررتوى مكاف ر ررة ممارسر ررات الفسر رراد ضر ررم مؤشر ررر
مدر ات الفساد ،وحل السلطنة يف املرتبة ( )56عامليا بتقوف قدر ( )25درجة
لسنة . 2019

(ه)

مؤشر التنافسية:
حلر السررلطنة املرتبررة ( )53لعررا  ،2019والر ترعرد مر املعررايري الفرعيررة لتقريررر
التنافس ررية الع رراملي الص ررادر عر ر املنت رردى االقتص ررادي الع رراملي.؛ حي ررث ج رراءت
السررلطنة يف املرتبررة ( )65عامليرا )1( ،خليجيررا يف مؤشررر حقرروق العمررال حيررث مت
تصنيف عمان م ضم الدول ال حتمي حقوق العمال.

(و)

مؤشر االبتكار العاملي:
حاف ر السررلطنة علررى ص رردار ا يف املر ررز ( )8عربيررا ،وحل ر يف املر ررز ()57
عامليا يف "مؤشر االبتكار العاملي لعا . 2019

(ز)

تقرير ممارسة أنشطة ا عمال:
قفزت السلطنة  10مرا ز عامليا يف مؤشر ممارسة أنشطة ا عمال لسرنه
حيث حصل على املرتبة ( )5عربيا ،وعلى املرتبة ( )68عامليا.
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ابء -أفال املمارسات
 -113أنﺸئت ف الﻠجنة العمانية حلقوق اإلنسان دا رة لﻠرصد ،وتﻠقي البرغات؛ لﻠرد عﻠى برغات
حق وووق اإلنس ووان ،وتق وووم ال وودا رة املﺸ و ﻠة ابلتع وواون م ووع اعه ووات املعني ووة ف الس ووﻠطنة لﻠتنس وويق ،وس وورعة
الستجابة لﻠرد عﻠى البرغات الّ تردها من قبل األجهزة املختصة ،وغريهوا مون أجهوزة األموم املتحودة،
وآلياهتا املعنية حبقوق اإلنسان ف الوقت احملدد ا.
 -114داو و وونت وزارة التنميو و ووة الجتماعيو و ووة ف عو و ووام  2017م خو و ووت احلمايو و ووة اجملو و وواين ( )1100لتﻠقو و وي
البرغات ،حيً يعمول عﻠوى مودار السواعة ،ويوتم التعامول موع احلوالت بسورية اتموة ،وحتويﻠهوا لﻠجهوات
املعنية ،وتوفري احلماية الرزمة من خرل اإليواء ف دار الوفاق لﻠحالت الّ تستدعي إيواءها.
 -115ت إنﺸوواء دا وورة احلمايووة األس ورية والووّ تضووم وحوودات منفصووﻠة مثوول دار الوفوواق املعنيووة برعايووة،
ومحاية األطفال املعرةني ل،ساءة ،والنساء املعنفات وةحااي الجتار ابلبﺸر ،وتقدم الرعاية الجتماعية
والنفسية لﻠذين تعرةوا ل،ساءة أبنواعها املختﻠفة ،كما تعمل الدار عﻠى مسواعدة األطفوال عﻠوى ختطوي
الصعوابت الّ تواجههم.
 -116تنتﺸ وور ف السو ووﻠطنة مجعيو ووات املو ورأة العمانيو ووة ،وه ووي مؤسسو ووات اجتماعيو ووة تعو وون بﺸو ووؤون املو ورأة
والطفل واألسرة ،وتنتﺸر ف كافة حمافظات وولايت السﻠطنة حيً بﻠد عددها عام  )65(2019مجعية،
وفرعا ،تساهم ف تعزيز وعي املرأة ،ورفع قدراهتا ،ومهاراهتا ف العمﻠية التنموية.
 -117ت إعداد عدد مون السو اتيجيات الوطنيوة ،منهوا اسو اتيجية العمول الجتمواعي ( )2025-2016لووزارة
التنمية الجتماعية ،والس اتيجية الوطنية لﻠطفولة ف سﻠطنة عمان ( ،)2025-2016ومﺸوروع اسو اتيجية صوحة
املو ورأة ةو وومن خطو ووة طويﻠو ووة املو وودف لﻠنظو ووام الصو ووحي ف السو ووﻠطنة حو و عو ووام  ،2050ومﺸو ووروع اسو و اتيجية الزراعو ووة
املسووتدامة ،والتنميووة الريفيووة  ،2040وتعموول الوووزارات واعهووات املعنيووة عﻠووى تنفيووذ تﻠو األهووداف ف إطووار اخلطووت
التنفيذية اخلمسية الّ تتضمن خططا تفصيﻠية ،وبرامج تنفيذ اخلطت طويﻠة املدف كل ( )5مخس سنوات.
 -118وقد ركز الستعراض الوطين الطوعي األول لﻠسﻠطنة عﻠى أربعة حماور ر يسوية لتحقيوق أهوداف
التنمية املستدامة ،وهي مت وني اإل نسوان ،وبنواء اقتصواد معورف تنافسوي ،وتعزيوز الصومود البيئوي ،والسورم
ركيزة الستدامة.
 -119وحرصو و ووت ح ومو و ووة السو و ووﻠطنة عﻠو و ووى إدمو و وواج أبعو و وواد وأهو و ووداف التنميو و ووة املسو و ووتدامة ف خطو و ووت
واسو و و اتيجيات التنميو و ووة ف عمو و ووان ،وف مقو و وودمتها اخلطو و ووة اخلمسو و ووية التاسو و ووعة ( ،)2020-2016ورميو و ووة
عمان  ،2040مبا ع س جدية اديدة من قبل احل ومة ف تنفيذ تﻠ األهوداف ،والسياسوات ال فيﻠوة
بتحقيقها عﻠى املدف املتوست ،والطويل.
 -120ت إعووداد رميووة (عمووان  )2040موون خوورل مﺸ وواركة تمعيووة واسووعة ،حيووً ت تنفيووذ عﺸ ورات
احلﻠقوات النقااوية ،واعﻠسوات احلواريووة موع خمتﻠوف اووركاء التنميوة مون ممثﻠووي احل وموة ،والقطواع اخلوواق،
واجملتمع املدين والﺸباب ،وتعمل الرمية عﻠى ثرثة حماور ر يسية ،هي :حمور واإلنسان واجملتمعو ،والوذي
يركووز عﻠووى أن عمﻠيووة التنميووة الﺸووامﻠة هوودفها امل وواطن العموواين ابعتبوواره أسووا عمﻠيووة التنميووة ،وغايتهووا،
وأبوية وجود تمع حيوي يعيش في املواطنون وفق أفضل مقومات احلياة والرفاه الجتماعي.
 -121وتضمن حمور والقتصاد والتنميةو أولوية بناء اقتصاد عماين مزدهر ومتنوع ،وإطرق إم اانت
القتص وواد ال امن ووة ،وتولي وود ف وورق العم وول لﻠم وواطنني ،وتوزي ووع مق وودرات التنمي ووة عﻠ ووى خمتﻠ ووف حمافظ ووات
السﻠطنة مبا حيقق ازدهارها ،وتنميتها.
 -122كما أكد حمور واحلوكمة واألداء املؤسسيو عﻠى العمل من أجل حتقيق مبادئ احلوكمة الرايدة.
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جي  -التعاون م آليات حقوق اإلنسان
 -123انطرقووا موون سووعي السووﻠطنة احلثيووً لسووتيفاء التقووارير الدوريووة املطﻠوبووة منهووا موون قبول ا يئووات
التعاهديووة ،ومواصووﻠة لﻠجهووود الووّ تبووذ ا ف متابعووة تنفيووذ التوصوويات الصووادرة عوون تﻠ و ا يئووات ،فقوود
قاموت السوﻠطنة ابسوتعراض تقاريرهوا الدوريوة لتنفيوذ أح وام التفاقيوات الدوليوة ف وال حقووق النسووان
عﻠى النحو اآليت:
•

استعرةوت السوﻠطنة ف ينوواير  2016م تقريرهوا اعووامع لﻠتقريورين الوودوريني :الثالوً ،والرابووع
بﺸأن اتفاقية حقوق الطفل ( )CRCأمام عنة األمم املتحدة املعنية حبقوق الطفل.

•

استعرةو ووت السو ووﻠطنة ف أبريو وول  2016م تقريره و ووا اعو ووامع لﻠتقو ووارير الدوريو ووة :الث و وواين،
والثالً ،والرابع ،واخلامس بﺸأن اتفاقية القضاء عﻠى كافة أا ال التمييز العنصري
( )CERDأمام الﻠجنة املختصة ابلتفاقية.

•

استعرةو ووت السو ووﻠطنة ف نو وووفمب  2017تقريرهو ووا اعو ووامع لﻠتقريو ورين الو وودوريني :الثو وواين،
والثالً بﺸأن اتفاقية القضاء عﻠى كافة أا ال التمييز ةد املرأة (.)CEDAW

•

استعرة و و ووت الس و و ووﻠطنة ف فباي و و وور  2018م تقريره و و ووا األوا بﺸ و و ووأن اتفاقي و و ووة حق و و وووق
األاخاق ذوي اإلعاقة ( )CRPDأمام الﻠجنة املختصة ابلتفاقية.

 -124وقو وودمت السو ووﻠطنة ف  9مو وون مو ووايو 2019م الوثيقو ووة األساسو ووية املوحو وودة املعدلو ووة بﺸو ووأن حقو وووق
اإلنسان الّ تﺸ ل جزءا من التقارير املقدمة من الدول األطراف.
 -125واستعرةت السﻠطنة تقريرها الوطين الطوعي األول ألهداف التنمية املستدامة  2030ف يوليو 2019م.

دال -بناء القدرات
 -126نظمو ووت جهو ووات خمتﻠفو ووة ف السو ووﻠطنة العديو وود مو وون الو وودورات وورا العمو وول والتو وودريب ملو وووظفي
اعه ووات احل ومي ووة ومؤسس ووات اجملتم ووع امل وودين ذات الص ووﻠة لبن وواء ق وودراهتم ف ووال حق وووق اإلنس ووان ف
ووالت ،أوه ووا (التفاقي ووات الدولي ووة ،وحق وووق امل ورأة ،والق ووانون ال وودوا اإلنس وواين ،واحلق وووق واحل ورايت،
وم افحة جرنة الجتار ابلبﺸر) ،وذل ابلتعاون مع خمتﻠف أجهزة األموم املتحودة ،ابإلةوافة إ تبوادل
التعاون مع العديد من الدول واملنظمات غري احل ومية ذات اخلبة ف هذا اجملال.
 -127كم ووا تعم وول احل وم ووة  -ابلتع وواون م ووع املنظم ووات الدولي ووة  -عﻠ ووى تنمي ووة الق وودرات وال ف وواءات
الوطني ووة ف الس ووﻠطنة ف ووال حق وووق امل ورأة والطف وول كمنظم ووة اليونيس وويف ،ومنظم ووة الس و وا ،ومنظم ووة
الص ووحة العاملي ووة ،واليونيس و و ،وص ووندوق األم ووم املتح وودة لﻠس و ان ،وم ت ووب املفوة ووية الس ووامية حلق وووق
اإلنسان ف بريوت ،وعدد من السفارات ،وفق خطت وبرامج معتمدة.

سادسا -الت دلت وا ولولت
 -128تتبع السﻠطنة منهجية تتسم ابلﺸفافية والتدرج واملزاوجة الناجحة بني النسق الداخﻠي إلطارهوا
التﺸريعي ،والتنظيمي ،ومواءمت مع التزاماهتا الدولية ف ال حقوق اإلنسان.
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 -129وتواج السﻠطنة  -اأهنا اأن بقية الدول  -عددا مون التحودايت ف وال حقووق اإلنسوان،
من أوها:
اعتموواد السووﻠطنة ف دخﻠهووا عﻠووى الوونفت بنسووبة كبوورية ،ول لفووى عﻠووى أحوود تذبووذب
(أ)
أسعار النفت ،وتدنيها إ مستوايت قياسوية خورل األعووام املاةوية مبوا يوؤثر عﻠوى تنفيوذ السو اتيجيات
الّ سبق لﻠسﻠطنة إعدادها.
(ب) غياب آليات تعاون فعالة ،وافافة مع بعا الدول املرسﻠة لﻠعمالة مبا حيقق معامﻠة
فعالة حلقوق اإلنسان.
 -129تض ووع الس ووﻠطنة نص ووب عينيه ووا تنفي ووذ بع ووا األول وووايت مب ووا ي وودعم ،ويع ووزز حق وووق اإلنس ووان ف
السﻠطنة ،من أوها:
•

تعزي ووز ،وتط وووير دور اآللي ووات الوطني ووة املتخصص ووة ف ووال محاي ووة حق وووق اإلنس ووان؛
وذل ملواكبة املستجدات الدولية.

•

بناء ال وادر الوطنية املتخصصة ف ال حقوق اإلنسان ،وتوفري التدريب الرزم ا.

•

نﺸر ثقافة حقوق اإلنسان عﻠى أوسع نطاق ،وتعزيز وجودهوا ف خمتﻠوف الختصاصوات
املهنية ،واألكادنية.

سابعا -التعهدات الطوعية
 -130تتعهد السﻠطنة ،وف إطار تقدنها لتقريرها الثالً لرستعراض الدوري الﺸامل ،مبا أييت:
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•

مواص ووﻠة التع وواون م ووع خمتﻠ ووف أجه ووزة وآلي ووات وع ووان األم ووم املتحو دة ف ووال حق وووق
اإلنسان؛ لتسهل تنفيذ برا هوا ،وأنﺸوطتها ،والعمول عﻠوى اسوتيفاء التزاماهتوا ف إطوار
تﻠ األجهزة ،واآلليات.

•

بذل اعهود الوطنية الﺸامﻠة لرعاية حقوق العمالة ،وذل من خرل اعتماد التدابري
املؤسسية ،والتﺸريعية الرزمة لذل .

•

مواصﻠة اعهوود لتحقيوق أهوداف التنميوة املسوتدامة لعوام 2030م ،ل سويما األهوداف
ذات الصﻠة حبقوق اإلنسان.

•

العمل عﻠى رفع مستوف الوعي السياسي ،وثقافة املﺸاركة السياسية.

•

الس ووعي حن ووو تط وووير آلي ووات عم وول الﻠج ووان ،واألجه ووزة املعني ووة حبق وووق اإلنس ووان ،وف ووق
أفضل املعايري الدولية.

•

العم وول عﻠ ووى الوف وواء ابللتزام ووات املرتب ووة عﻠ ووى النض وومام إ التفاقي ووة الدولي ووة حلماي ووة
مجيوع األاوخاق مون الختفوواء القسوري ،واتفاقيوة األمووم املتحودة ملناهضوة التعووذيب،
وغووريه موون ةووروب املعامﻠووة ،أو العقوبووة القاسووية ،أو الرإنسووانية ،أو املهينووة ،والعهوود
الدوا اخلاق ابحلقوق القتصادية ،والجتماعية ،والثقافية.

•

العمل عﻠى التعجيل ف استصدار مﺸروع قانون األاخاق ذوي اإلعاقة.

•

العمل عﻠى التعجيل ف استصدار مﺸروع قانون اإلعرم.
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اثمنا -اخلامتة
 -131توود السوﻠطنة ،وهو ي تقودم تقريرهوا الثالووً لرسوتعراض الودوري الﺸوامل ،التأكيود عﻠوى مواصووﻠة
جهوده ووا ف تعزي ووز ،ومحاي ووة حق وووق اإلنس ووان ،وذل و ف إط ووار تﺸ وريعاهتا ،وقوانينه ووا الوطني ووة ،والتزاماهت ووا
الدوليووة ،والسووﻠطنة عازمووة عﻠووى املضووي قودما حنووو البنوواء عﻠووى مووا ت حتقيقو موون إجنووازات ف ووال حقوووق
اإلنسان ،وتسعى وبﺸ ل إجيا إ املساوة والتفاعول موع املمارسوات العامليوة الفضوﻠى ف هوذا الﺸوأن،
وتتطﻠووع السووﻠطنة إ اسووتمرار تعاوهنووا مووع ﻠووس حقوووق اإلنسووان ،واملفوةووية السووامية حلقوووق اإلنسووان،
وآليووة السووتعراض الوودوري الﺸووامل مبووا يسوواهم ف تعزيووز ومحايووة حقوووق اإلنسووان لووديها ،وف العووامل أمجووع
مبا يرس ةمان توفري حياة آمنة كرنة مستقرة ل،نسان.
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