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 مقدمة  
 
جملــح وقــو  عقــد الفريــق العامــ  املعــر بالســتعراض الــدورن الشــام ر املنشــ   وجــب  ــرار  -1

ـــــة والعشـــــرين   الفـــــ ة مـــــن 5/1 اناإلنســـــ . 2015تشـــــرين ال ـــــا /نوفم   13 ىلإ 2ر دورتـــــا ال ال 
. وتــرأ  2015تشــرين ال ــا /نوفم   5   اجللســة ال امنــة املعقــودة   ُعمــانواسُتعرضــا احلالــة   

فريــق العامــ  التقريــر . واعتمــد النالشــنون القانونيــةر عبــد اس يمــد ســعيد الســعيد وزيــرُ  ُعمــان وفــد  
 .2015تشرين ال ا /نوفم   10   جلستا الرابعة عشرةر املعقودة   ُعماناملتعلق ب

ر اختــــار جملــــح وقــــو  اإلنســــان فريــــق املقــــررين التــــا  2015كــــانون ال ا /ينــــاير   13 و  -2
 : اجلب  األسود وجنوب أفريقيا وفييا نام.ُعمان  الة احلتيسري استعراض ل)اجملموعة ال الثية( 

مـن مرفـق  5والفقـرة  5/1مـن مرفـق  ـرار جملـح وقـو  اإلنسـان  15وعمالا ب وكام الفقـرة  -3
 :ُعمانض استعراض احلالة   اغر ر صدرت الوثائق التالية أل16/21 راره 

 ؛(A/HRC/WG.6/23/OMN/1)أ( )15مقدم وفقاا للفقرة كتايب تقرير وطر/عرض   ()أ 
نســــــان جتميــــــل للمعلومــــــات أعدتــــــا مفوضــــــية األمــــــم املتحــــــدة الســــــامية حلقــــــو  اإل ()ب 

 ؛(A/HRC/WG.6/23/OMN/2)ب( )15)املفوضية( وفقاا للفقرة 
 .(A/HRC/WG.6/23/OMN/3)( ج)15 قرةموجز أعدتا املفوضية وفقاا للف ()ج 

عـــن طريـــق اجملموعـــة ال الثيـــة  ائمـــة أســـبلة أعـــدنا ســـلفاا إســـبانيا وأملانيـــا  ُعمـــانوُأويلـــا إىل  -٤
واجلمهوريــة التشــيكية وســلوفينيا والســويد وكينيــا ولياتنشــتاين واملكســيد واململكــة املتحــدة ل ي انيــا 

وميكــن الطــالع علــو هــذه األســبلة   املو ــل الشــبك   الشــمالية والنــرويو وهولنــدا. أيرلنــداالعظمــو و 
 ارج  للفريق العام .اخل

  
 موجز مداوالت عملية االستعراض -أوالا  
 

 عرض الحالة من جانب الدولة موضوع االستعراض -ألف 
 
 عن شكره جمللح وقو  اإلنسان واملفوضية واجملموعة ال الثية. ُعمانأعرب وفد  -5
الشــام  األولر جلنــة ة أنشــ تر   أعقــاب الســتعراض الــدورن نوأشــار الوفــد إىل أن الســل  -6

مشلــا ل لــ  عــن احلكومــة ومنسســات مــن  ىرلدراســة ومتابعــة التوصــيات املقدمــة مــن الــدول األخــر 
 . وأعدت خ ة لتنفيذ نتائو عملية التحاور   إطار الستعراض الدورن الشام .اجملتمل املد 

يــــنت دســــتورها ولــــذلد  ارووقو ــــاإلنســــان وأبـــرز الوفــــد أن الســــل نة ملتزمــــة  مايــــة كرامــــة  -٧
للمعاملــة احلاطــة مــن أو صـراوة علــو أل يُعــر ض أن شــات للتعــذيب املــادن أو املعنــون أو ل غــراء 

املعاملــة احلاطــة  أو الكرامــةر وعلــو ب ــالن كــ   ــول أو اعــ ا  ي بــا صــدوره  ــا وطــ ة التعــذيب
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تهم بـــرنء وـــ  أن الدســتور ينكـــد أينـــاا أن املــوأضــا  الوفـــد  .مـــاالتهديــد بـــ ن منهمــن الكرامـــة أو 
ت بـــا إدانتـــا   ياكمـــة  انونيـــة ُتكفـــ  لـــا فيهـــا النـــمانات النـــرورية ملمارســـة وقـــا   الـــدفاع وفقـــاا 

 للقانونر وحيظر إيذاء املتهم جسمانياا أو معنوياا.
ت ـوراا شـامالا  شـك ت 2011 موذكر الوفد أن التعديالت الـيت أُدخلـا علـو الدسـتور   عـا -٨

هــــا. ومــــن هــــذا املن لــــقر وافقــــا الســــل نة مبــــدئياا علــــو   محايــــة وقــــو  اإلنســــان وتعزيزهــــا واو ام
الننــمام إىل التفا يــات التاليــة: العهــد الــدو  اخلــات بــاحلقو  ال تصــادية والجتماعيــة وال قافيــةر 

 رســية أو الالإنســانية أو املهينــةواتفا يــة مناهنــة التعــذيب وغــريه مــن ضــروب املعاملــة أو العقوبــة القا
 والتفا ية الدولية حلماية مجيل األشاات من الختفاء القسرن.

ـــــــو  -٩ ووفقـــــــاا للوفـــــــدر وافقـــــــا الســـــــل نة أينـــــــاا موافقـــــــة مبدئيـــــــة علـــــــو ســـــــحب  فظهـــــــا عل
تكفــ  ( مــن اتفا يـة القنــاء علـو مجيــل أشـكال التمييــز ضـد املــرأة. وعـالوة علــو ذلـدر ٤)15 املـادة
مـن الدسـتورر األجيـال ال الثـة مـن وقـو  اإلنسـان. ورغـم  ٤0إىل  11خـالل املـواد مـن ر مـن ُعمان

طرفــاا   التفا يــة الدوليــة حلمايــة وقــو  مجيــل العمــال املهــاجرين وأفــراد أســرهمر  اأن الســل نة ليســ
 فه  تكف  الغالبية العظمو من احلقو  املنصوت عليها فيها.

يتســم بالسـتقرار ويقـوم علـو سـيادة القــانون  ُعمـانسـ    وأشـار الوفـد إىل أن النظـام السيا -10
واحلكـــم الرشـــيد واملســـاواة بـــ  املـــواطن . ومـــن املبـــادل الرئيســـية املكرســـة   الدســـتور  قيـــق التنميـــة 

ـــــة. و ـــــد منحـــــا التعـــــديالت الدســـــتورية جملـــــح  ســـــل ات تشـــــريعية  ُعمـــــانال تصـــــادية والجتماعي
د أمهيــة املشــاركة السياســية والعمليــة الدميقراطيــة. وُعقــدت   وتنظيميــة واســعة الن ــا  مــن أجــ  ت كيــ

ر علـو اتا إشـرا  اللننـة العليـا لالنتاابـاآلونة األخرية انتاابـات وـرة وشـفافة جمللـح الشـورى  ـ
 النحو املنصوت عليا   الدستور. و د را با اللننة الوطنية حلقو  اإلنسان النتاابات.

قنـــــائ   ـــــد ُأصـــــلي وأضـــــحو القنـــــاء يتمتـــــل مـــــن    زيـــــد مـــــن وأبـــــرز الوفـــــد أن النظـــــام ال -11
الســـتقالل اإلدارن واملـــا . ويـــنت الدســـتور صـــراوة علـــو أن الســـل ة القنـــائية مســـتقلةر وتتولهـــا 
احملــاكم علــو اخــتال  أنواعهــا ودرجانــار وتصــدر أوكامهــا وفــق القــانون؛ ول ســل ان علــو القنــاة 

  للعـــزل؛ ول  ـــوز أليـــة جهـــة التـــدخ    القنـــايا أو      نـــائهم لغـــري القـــانون؛ وهـــم غـــري  ـــابل
 شنون العدالةر ويُعت  هذا التدخ  جرمية يعا ب عليها القانون.

وأشــار الوفــد إىل أن الدســتور ينكــد أينــاا وريــة الــرأن والتعبــرير الــيت ميكــن أن  ــار  بــالقول  -12
 .ُعما لتشريل الوالكتابة وسائر وسائ  التعبرير وأن هذه احلرية مكرسة   ا

وذكــــر الوفــــد أن احلــــق   التعلــــيم مــــن أهــــم احلقــــو ؛ وجعلتــــا احلكومــــة مــــن أولويانــــا منــــذ  -13
. وينكـــــد الدســـــتور أن التعلـــــيم ركـــــن أساســـــ  لتقـــــدم اجملتمـــــلر وأن الدولـــــة تعمـــــ  علـــــو 1٩٧0 عـــــام

ــــة وتعزيزهــــا. و  ــــة وتشــــنيل العلــــوم والفنــــون واآلداب والبحــــو  العلمي ــــمكافحــــة األمي ســــل نة ال دعمت
إدمــــاج البتكــــار ضــــمن األهــــدا  الوطنيــــة     ــــاع التعلــــيم لتمكــــ  ال ــــالب مــــن مواكبــــة التقــــدم 

 ي للشباب مزيداا من فرت العم .يتيول سيما   اجملال التقرر لا العلم ر 
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ن األمم املتحـدة نوهـار   تقريـر مشـ ار بالتقـدم الـذن أورزتـا السـل نة أوأشار الوفد إىل  -1٤
الســـ اتينية الوطنيـــة لل فـــ . و ـــد أعـــدت احلكومـــةر بالتشـــاور مـــل اجملتمـــل املـــد ر خ ـــة   وضـــل 

 عم  وطنية للنهوض بال ف ر وأنش ت جلنة ملنل إساءة معاملة األطفال.
ـــــادن   املن قـــــة فيمـــــا يتعلـــــق  قـــــو  املـــــرأة. -15 ـــــدور ري  وذكـــــر الوفـــــد أن الســـــل نة تنـــــ لل ب

ســــو  العمـــ ر وُ   ــــ  النســــاء    إىلالتعلــــيم العـــا  و  إىل الوصـــولوتتســـاوى املــــرأة والرجـــ    فــــرت 
ــــوزراء والســــفريات وأعنــــاء جملــــح  ــــوزيرات ونائبــــات ال  ُعمــــانأعلــــو املناصــــب   الدولــــةر فمــــنهن ال

واملوظفــــات   مناصــــب إداريــــة أخــــرى   الق ــــاع  العــــام واخلــــات. وأصــــبحا املــــرأة أينــــاا عنــــواا 
فــ  الســل نة فـاا بــدور املــرأة   اجملتمـلر  تات املســلحة. واع اوالشـرطة والقــو  ءالقنــا أجهــزةنشـ اا   

 تشرين األول/أكتوبر. 1٧ية   ُعمانسنوياا بيوم املرأة ال
كانــا مــن بــ  أوىل دول   ُعمــانوفيمــا يتعلــق  كافحــة الجتــار بالبشــرر أشــار الوفــد إىل أن  -16

جلنــة وطنيــة ي أســها مســنول برتبــة وزيــر. املن قــة الــيت أصــدرت  انونــاا شــامالا   هــذا اجملــالر وأنشــ ت 
ر تقــدماا ملحوظــاا   اســ اتينيتها الراميــة 2011ر منــذ استعراضــها األول   عــام ُعمــانو ــد وققــا 

إىل مكافحــة الجتــار بالبشــرر الــيت تقــوم علــو أربــل دعــائم هــ : وضــل التشــريعات والقواعــد الالزمــة 
يــة بشـ ن تــدابري املنـل والــردع؛ وتـوفري احلمايــة والــدعم ملكافحـة الجتــار بالبشـر؛ وإرشــاد السـل ات املعن

 للنحايا؛ وتعزيز التعاون الدو  ملكافحة الجتار بالبشر.
وضـعا اسـ اتينية ملكافحـة مجيـل أشـكال العمـ  اجلـ ن بفـرض  ُعمـانوأشار الوفد إىل أن  -1٧

حايا الســـتغالل غرامـــات كبـــرية علـــو اجلنـــاةر وزادت عـــدد املالجـــأل املاصصـــة للنســـاء واألطفـــال ضـــ
 اجلنس .

و  امليـــدان اإلنســـا ر ذكـــر الوفـــد أن الســـل نة تعمـــ  علـــو تقـــد  الـــدعم املـــا  إىل البلـــدان  -1٨
يــة لمعمـال اخلرييــة تـدعم عمليـات اإلغاثــة العاجلـة علــو الصـعيد العــامل    ُعمانالناميـةر وأن اييبـة ال

 سيا  التصدن للكوار  ال بيعية.
ر بالتعــاون مــل املفوضــية والعديــد عمــ توأشــار الوفــد إىل أن اللننــة الوطنيــة حلقــو  اإلنســان  -1٩

مــن مراكــز التــدريب املتاصصــةر علــو تــدريب املــوظف  علــو وقــو  اإلنســانر وتســعو لتعزيــز ثقافــة 
 اعــدة وطنيــة مــن املــوظف  القــادرين علــو معاجلــة  نــايا  وجــود  ضــمان وقــو  اإلنســانر مــن أجــ

 سان.وقو  اإلن
و ـــال الوفـــد إن الســـل نة تشـــدد باســـتمرار علـــو أمهيـــة  ـــاور اجلهـــات املعنيـــة بشـــ ن  نـــايا  -20

وقـــو  اإلنســـان   ســـيا  مراعـــاة اإلعـــالن العـــامل  حلقـــو  اإلنســـان وتنـــوع احلنـــارات واخلصوصـــية 
دأ جهــوداا ملموســة لتوطيــد مفهــوم  التعــاي  والتســامي بتعزيــز مبــ ُعمــانال قافيـة لكــ  جمتمــل. وتبــذل 

اوــــ ام احلريـــــة الدينيـــــة؛ و  هــــذا الســـــيا ر أنشـــــ ت الســــل نة مراكـــــز للحـــــوار بــــ   تلـــــف األديـــــان 
والعقائـــدر وكراســـ  أســـتاذية علميـــة   اجلامعـــات الدوليـــة. والتســـامي  ـــة أصـــيلة مـــن  ـــات اجملتمـــل 

 ؛ وتكف  احلكومة احلرية الدينية والفكرية للمواطن  واملقيم .ُعما ال
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تقـــل   من قــة منـــ ربةر ولكــن ذلـــد ل ي نيهــا عـــن الســع  إل ـــاد  ُعمــاند أن وذكــر الوفـــ -21
ولول سـلمية وتقريـب وجهـات النظـر لوضـل وـد للنزاعـات اإل ليميـة. و ـد أشـاد األمـ  العـام مـنخراا 

علــو دورهــا البنــاء   املســاعدة علــو تســوية النــزاع   الــيمنر و  إجــراء  ُعمــانهبــذا الــدورر إذ شــكر 
 ن آخر الت ورات   عملية السالم   الشر  األوسط واجلمهورية العربية السورية.يادثات بش 

الراسـ    دعـم الشـعب الفلسـ ير   لارسـة وقـا   تقريـر  ُعمـانوأشار الوفد إىل مو ف  -22
املصــري؛ وإ امــة دولتــار علــو أن تكــون عاصــمتها القــد  الشــر يةر إىل جانــب إســرائي ؛ وإ ــاء أطــول 

 العامل.اوتالل   
وشــدد الوفــد علــو أن األوــدا  الــيت يشــهدها العــامل العــريب ت ــرد  ــديات مجــة أمــام عــدد  -23

ر مـــن خـــالل السياســـات احلكيمـــة املنفـــذة بقيـــادة الســـل انر علـــو ُعمـــانمـــن البلـــدان. و ـــد عملـــا 
 املوازنة ب  إضافة مزيد من احلقو  واحلريات ومقتنيات احلفاظ علو الستقرار واألمن.

ستواصــ  جهودهــا مــن أجــ  توطيــد محايــة وقــو  اإلنســان  ُعمــانواختــتم الوفــد بــالقول إن  -2٤
 وتعزيزهار وجع  اجمللح منتدى للنهوض  قو  اإلنسانر بعيداا عن التسييح والنتقائية.

  
 جلسة التحاور وردود الدولة موضوع االستعراض -باء 

 
د التوصــــيات املقدمــــة خــــالل جلســــة وفــــداا ببيانــــات خــــالل جلســــة التحــــاور. وتــــر  ٨5أدىل  -25

 التحاور   الفرع ال ا  من هذا التقرير.
وأعربـا كوسـتاريكا عــن  لقهـا إزاء أمـور منهــا يدوديـة   يـ  املــرأة   مناصـب صـنل القــرار؛  -26

 وعدم استقالل القناءر والقيود املفروضة علو ورية التعبري وتكوين اجلمعيات.
مـــن أجـــ  اعتمـــاد تـــدابري ومبـــادرات لتعزيـــز  ُعمـــانوأثنـــا البحـــرين علـــو اجلهـــود الـــيت تبـــذيا  -2٧

 وقو  اإلنسان ومحايتهار ول سيما من خالل تقيدها بالوفاء بالتزامانا وتعهدانا.
املوافقـة املبدئيــة علـو الننـمام إىل عـدد مـن الصـكوا القانونيــة  ُعمـانوروبـا  ـ ت بقـرار  -2٨

   اإلنسان.الدولية حلقو 
 وأعربا اجلمهورية التشيكية عن تقديرها للردود علو بعض أسبلتها املقدمة سلفاا. -2٩
علــو النهــوض بــدور املــرأةر وأشــارت  ُعمــانوأثنــا مجهوريــة كوريــا الشــعبية الدميقراطيــة علــو  -30

 ية.العاملة     اع اخلدمة املدن ىمن القو    املائة ٤3بصفة خاصة إىل أن النساء يشكلن 
مبـــدئياا علـــو الننـــمام إىل اتفا يـــة مناهنــــة  ُعمــــانوأعربـــا الـــدا را عـــن ســـرورها ملوافقـــة  -31

 التعذيب.
رت   ــر الت ــورات املســتندة   تعزيــز وقــو  اإلنســان ومحايتهــار وأثنــا علــو التــدابري و ــد   -32

 املعاهدات.التشريعية املتاذةر م    انون ال ف ؛ و انون القناء العسكرن؛ والتصديق علو 
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وأبــرزت مصــر اعتمــاد عــدد مــن القــوان  والســ اتينيات الوطنيــة وإنشــاء منسســات لتعزيــز  -33
 وقو  اإلنسان.

مـــل املقـــرر اخلـــات املعـــر بـــاحلق   وريـــة التنمـــل الســـلم   ُعمـــانونوهـــا إســـتونيا بتعـــاون  -3٤
 علو تنفيذ توصياتا. هاوتكوين اجلمعياتر وشنعت

 .ُعمانإىل  و د ما فرنسا توصيات -35
ــــز دور املــــرأةر وشــــنعا  -36 ــــة وقــــو  ال فــــ  وتعزي ــــاخل وات املتاــــذة حلماي وأ ــــرت جورجيــــا ب
 علو زيادة اجلهود الرامية إىل استيفاء املعايري الدولية. ُعمان
عــن الوضــل فيمــا يتعلــق بالننــمام إىل العهــد الــدو  اخلــات بــاحلقو   ُعمــانوســ لا أملانيــا  -3٧

 ال تصادية والجتماعية وال قافيةر والعهد الدو  اخلات باحلقو  املدنية والسياسية.
التمييــز ضــد املــرأة؛ وإفــرا  الشــرطة التقــارير الــيت تتحــد  عــن وأعربــا غانــا عــن  لقهــا إزاء  -3٨

  الــذين ميارســـون وقهــم   وريــة التعبــري والتنمــل؛ وظــرو  عمـــ    اســتادام القــوة ضــد املــواطن
 العمال املهاجرين.

وأعربــا  وظــر تشــويا األعنــاء التناســلية ل نــا    املستشــفيات.وروبــا هنــدورا  بقــرار  -3٩
بشــ ن وقــو  النســاء واألشــاات  2025-2016رها أينــاا لالســ اتينية الوطنيــة للفــ ة يدعــن تقــ

 ل.ذون اإلعا ة واألطفا
ــُعمانوروبـا أيسـلندا بقـانون اجلنسـية ال -٤0 أجنـ  مــن يـة املتزوجـة مـن ُعمانن املـرأة اليـة الـذن ميك 

ر ولكنهــــا أعربــــا عــــن القلــــق إزاء بعــــض األوكــــام الــــيت تقــــوض اجلهــــود طفايــــانقــــ  جنســــيتها إىل أ
 املبذولة من أج  املساواة   املعاملة ب  مجيل املواطن .

الم بــالقوان  والتشــريعات الــيت ُســنا لتعزيــز وقــو  العمــال وأربــاب وروبــا بــرو  دار الســ -٤1
 العم .
أرســــــا تعليمــــــاا إلزاميــــــاا وــــــ   ايــــــة املرولــــــة األساســــــيةر  ُعمــــــانولوظــــــا إندونيســــــيا أن  -٤2

 ولوظا أيناا التزامانا بنمان وصول مجيل األشاات علو التعليم.
منـــذ  ُعمـــانلتـــدابري التشـــريعية الـــيت ا ـــذنا وأعربـــا مجهوريـــة إيـــران اإلســـالمية عـــن تقـــديرها ل -٤3

 استعراضها األولر وللت ورات اإل ابية   منسسات وآليات وقو  اإلنسان.
وأشـــاد العـــرا  باإلاـــازات الـــيت  ققـــا   جمـــال وقـــو  اإلنســـان منـــذ الســـتعراض األولر  -٤٤

معاهــــدات دوليــــة حلقــــو   وبـــاجلهود املبذولــــة لتعــــدي  التشـــريعات الوطنيــــة وفقــــاا ملـــا ُصــــد   عليــــا مـــن
 اإلنسان.



 A/HRC/31/11 

 

8/35 GE.16-00108 

 

عــن القلـــق إزاء التقـــارير الــيت تتحـــد  عــن التمييـــز ضـــد املــرأة وعـــن اعتقـــال  أيرلنـــداوأعربــا  -٤5
ا ــــاذ مزيــــد مــــن اخل ــــوات حلمايــــة  ُعمــــاناملــــدافع  عــــن وقــــو  اإلنســــان والصــــحفي . وأهابــــا ب

 منظمات اجملتمل املد  ودعمها.
بالتصـــديق علـــو العهـــد الـــدو  اخلـــات بـــاحلقو  ال تصـــادية  ُعمـــانوروبـــا إي اليـــا بـــالتزام  -٤6

الســــتعراض اجلــــارن للعهــــد الــــدو  اخلــــات بــــاحلقو  املدنيــــة والسياســــية؛ بوالجتماعيــــة وال قافيــــة؛ و 
. وأعربــــا أينــــاا عــــن تقــــديرها للنهــــود الــــيت 3٨/201٤ر ــــم و  22/201٤ر ــــم   املرســــوم ســــن  بو 

 لزيادة  ك  املرأة. ُعمانتبذيا 
وأثـــأل األردن علـــو املبـــادرات والتـــدابري اخلاصـــة املتاـــذة مـــن أجـــ  وضـــل اإلطـــار التشـــريع   -٤٧

 واملنسس  والدستورنر وإعداد خ ط العم ر وإنشاء جلان خاصة معنية  قو  اإلنسان.
مــــل اجملتمــــل املــــد ر وتصــــديقها علــــو معاهــــدات وقــــو   ُعمــــانونوهــــا الكويــــا بتعــــاون  -٤٨

 قاا للدستور.اإلنسانر وتعدي  التشريل وف
علـــو تعزيـــز جهودهـــا مـــن أجـــ  القنـــاء علـــو التمييـــز ضـــد املـــرأةر  ُعمـــانوشـــنعا لتفيـــا  -٤٩
 سيما فيما يتعلق بال ال  واإلر  وونانة األطفال والوصاية القانونية عليهم. ول
وســـلط لبنـــان النـــوء علـــو املمارســـات الســـليمة املتبعـــة   الت قيـــف  قـــو  اإلنســـان وتـــوفري  -50

 اجملا  واإللزام ر ول سيما إدماج وقو  اإلنسان   املناهو الدراسية. التعليم
لتصـــديقها علـــو التفا يـــة العربيـــة ملكافحـــة غســـ  األمـــوال و ويـــ   ُعمـــانوأثنـــا ليبيـــا علـــو  -51

 اإلرهاب.
بالبشــرر  مــن أجــ  مكافحــة الجتــار ُعمــانوأعربــا ماليزيــا عــن تقــديرها للنهــود الــيت تبــذيا  -52

 وأشارت إىل تعزيزها حلقو  األشاات ذون اإلعا ةر ول سيما   جمال التعليم.
وأعربـــــا ملـــــديف عـــــن تقـــــديرها للنهـــــود املبذولـــــة   إنشـــــاء آليـــــات منسســـــية تركـــــز علـــــو  -53

 اس اتينيات العم  الجتماع  والنساء واألطفال واألشاات ذون اإلعا ة.
دخـ  مـن تعـديالت علـو  ـانون اجلنسـية  ـني وقو ـاا إضـافية ولوظا موريتانيا بارتياد مـا أُ  -5٤

 علو اللتزام بتنفيذ القانون. ُعماني ر وشنعا ُعمانللمواطن  ال
وروبـــا املكســـيد بـــاإلجراءات املتاـــذة لتعزيـــز تعلـــيم أمشـــ    ســـيا  اعتمـــاد الســـ اتينية  -55

 الوطنية لمشاات ذون اإلعا ة.
فـــد تفاصـــي  عـــن التـــدابري الـــيت   ـــط احلكومـــة ل اذهـــا مـــن وطلـــب اجلبـــ  األســـود مـــن الو  -56

 أج  وظر التمييز ضد املرأة   مجيل جمالت احلياة.
وأشـــادت ناميبيـــا باعتمـــاد  ـــانون ال فـــ ر وزيـــادة   يـــ  املـــرأة   الق ـــاع  العـــام واخلـــات.  -5٧

 علو زيادة مشاركة املواطن    احلياة العامة. ُعمانوشنعا 
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لـــدعونا املقـــرر اخلـــات املعـــر بـــاحلق   وريـــة التنمـــل الســـلم   ُعمـــانلنـــدا علـــو وأثنـــا هو  -5٨
 وتكوين اجلمعيات.

ملـــا تنفـــذه مـــن سياســـات وتشـــريعات مـــن أجـــ  تعزيـــز وقـــو   ُعمـــانوأثنـــا نينرييـــا علـــو  -5٩
 اإلنسانر  ا   ذلد ما يتعلق باملواطنة والشفافية   األوكام القانونية لل عن   النتاابات.

وققــا تقــدماا   النهــوض بوضــل املــرأةر ولكنهــا أشــارت إىل أن  ُعمــانوأ ــرت النــرويو بــ ن  -60
قهـــا   نقـــ  جنســـيتها إىل وضـــل املـــرأة مـــا زال متالفـــاا عـــن وضـــل الرجـــ ر ول ســـيما فيمـــا  ـــت و

 أطفايا.
وروبــا باكســـتان  اتلـــف الـــ امو واآلليـــات املنشـــ ة مـــن أجـــ  رفـــاه األطفـــال واألشـــاات  -61
 اإلعا ة واملسن . ذون
لوضـــل خ ـــة عمـــ  وطنيـــة لتنفيـــذ التوصـــيات الـــيت  بلتهـــا   إطـــار  ُعمـــانوأثنـــا بنمـــا علـــو  -62

 الدورن الشام  األول. هااستعراض
علـو إنشـاء منسسـة وطنيـة حلقـو  اإلنسـان  ت ـ  للمبـادل املتعلقـة  ُعمـانوشنعا الفلبـ   -63

إلنســـان )مبـــادل بـــاريح(ر وو ـــا احلكومـــة علـــو  ركـــز املنسســـات الوطنيـــة لتعزيـــز ومحايـــة وقـــو  ا
 مواصلة ضمان محاية العمال املهاجرين.

أن سياســات الســل نة وخ  هــا وبراجمهــا مكرســة مجيعــاا لتحقيــق أهــدا   ُعمــانوذكــر وفــد  -6٤
التنمية املستدامة. وتسعو السل نة ل ـاذ التـدابري الراميـة إىل  سـ  التنميـة الجتماعيـةر وتركـز علـو 

 مفهوم التنمية القائمة علو الشراكة والتمك  واملساواة.
الجتماعيــــة لمطفــــال والنســــاء واألشــــاات وأشــــار الوفــــد إىل أن الســــل نة تكفــــ  احلمايــــة  -65

ذون اإلعا ة وغـريهم مـن الفبـات النـعيفة. و ـد صـد ا   هـذا السـيا  علـو عـدد مـن التفا يـات 
علـــو  2013الســـل نة منـــذ عـــام  تعكـــفنســـان. وباإلضـــافة إىل ذلـــدر الدوليـــة   جمـــال وقـــو  اإل

 اس اتينية للعم  الجتماع .إعداد 
 ُعمــا رأةر أشــار الوفــد إىل أن املــرأة  ظــو بوضــل متميــز   اجملتمــل الوفيمــا يتعلــق  قــو  املــ -66

وتــــندن دوراا نشــــ اا   عمليــــة التنميــــة ال تصــــادية والجتماعيــــة   البلــــد. وتتمتــــل بــــاحلقو  نفســــها 
 املتاوة للرج ر وفقاا للدستور.

ات الســل نة؛ وذكــر الوفــد أن تــوفري بــرامو إعــادة ت هيــ  األشــاات ذون اإلعا ــة مــن أولويــ -6٧
ونــــد  هــــذه الــــ امو إىل ت ــــوير إمكانــــات األشــــاات ذون اإلعا ــــة و ــــدرانم وتعزيــــز مشــــاركتهم 

 واندماجهم   اجملتمل.
وأنشــ ت جلانــاا معنيــة  مايــة  201٤و ــال الوفــد إن احلكومــة ســنا  ــانون ال فــ    عــام  -6٨

ل فـ  وبروتوكولنـا الختياريـة الـيت ال ف    يافظات شـ ر وفـاءا بالتزامانـا  وجـب اتفا يـة وقـو  ا
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. وتتلقـــو تلـــد اللنـــان وتتـــابل شـــكاوى ُعمـــاناننـــما إليهـــا الســـل نةر وتعزيـــزاا حلقـــو  ال فـــ    
 وبالغات األفراد واجلهات الفاعلة احلكومية واملدنية فيما يتعلق ب ن انتهاا حلقو  ال ف .

أشــــار إىل أن ل ليهــــا يُــــدعون وأكــــد الوفــــد مــــن جديــــد أمهيــــة منسســــات اجملتمــــل املــــد ر و  -6٩
 للمشاركة    تلف اللنان واملن رات.

وأوضــــي الوفــــد أن تعــــاون وزارة القــــوى العاملــــة مــــل منظمــــة العمــــ  الدوليــــةر وخــــ ة املنظمــــة  -٧0
نـــُعمـــانيـــة الـــيت اســـتفادت منهـــا التقنيـــة و ـــدرانا العمل الســـل نة مـــن وضـــل تشـــريل   جمـــال  ار مك 

 تكف  وقو  أرباب العم  والعمال.تنظيمية إعداد برامو ولوائي العم  وتنظيم سو  العم  و 
وفيمــا يتعلــق بــالقوى العاملــة األجنبيــةر ذكــر الوفــد أن أربــاب العمــ  والعمــال يتفقــون علــو  -٧1

 العقود   تقرها السل ات الر ية   السل نةر  ا   ذلد سفارات بعض الدول املرسلة.
و  اهتمامــاا شــديداا للعمــالر يتنلــو    ــانون العمــ  الــذن وأشــار الوفــد إىل أن الســل نة تــ -٧2

هــــد أوكامــــار نتقــــانون أينـــاا علــــو عقوبـــات علــــو مـــن يل مييـــز بــــ  الرجـــ  واملــــرأة. ويـــنت هــــذا ال
فيهــا وقــو  العمــال احملــددة   القــانون. وتــوفر وزارة القــوى العاملــة خــدمات شــ  لكفالــة ت بيــق   ــا

ذات الصـلةر فنـالا عـن مرا بـة الشـركات اخلاصـة عـ  دوائـر التفتـي .   انون العم  والقرارات الوزاريـة
وتعم  الـوزارة أينـاا علـو تسـوية منازعـات العمـ ر وتتلقـو الشـكاوى وتسـعو حللهـا وديـاا. وباإلضـافة 
إىل ذلـــدر تكفـــ  الـــوزارة وصـــول العمـــال علـــو أجـــورهم عـــن طريـــق نظـــام محايـــة األجـــور. وأصـــدرت 

ر الالئحــة التنظيميــة لتــدابري الســالمة والصــحة 322/2011لــوزارن ر ــم الــوزارة كــذلدر عــ  القــرار ا
 املهنية   املنشآت اخلاضعة لقانون العم .

و ـــال الوفـــد إن الســـل نة تـــو  أشـــد الهتمـــام للقـــوى العاملـــة املســـتادمة   العمـــ  املنـــز ر  -٧3
عمـــــ  اخلاصـــــة بشـــــ ن  واعـــــد وشـــــرو  ال 1٨٩/200٤علـــــو النحـــــو املبـــــ    القـــــرار الـــــوزارن ر ـــــم 
بإصــــدار الالئحــــة التنظيميــــة ملزاولــــة نشــــا   1/2011باملســــتادم  باملنــــازلر والقــــرار الــــوزارن ر ــــم 

ر الـــيت تــنظم احلكومــة  وجبهـــا عمــ  مكاتـــب   العمـــ  املنــز  يــةُعماناســتقدام القــوى العاملـــة غــري ال
م ومنــل الجتــار اســتقدام العمــال األجانــب لســتادامهم   العمــ  املنــز  مــن أجــ  ضــمان وقــو ه

هبم. وأنش ت الوزارة أينـاا جلنـة مكلفـة بعقـد اجتماعـات مـل مسـنو  سـفارات الـدول املرسـلة إل ـاد 
 ولول مناسبة للصعوبات اليت تواجهها العامالت املنزليات ومنا شة وضل القوى العاملة األجنبية.

انتهـــاا أن وـــق  وأشـــار الوفـــد إىل أن مـــن وـــق أن عامـــ  تعـــرض لالســـتغالل أو العنـــف أو -٧٤
مــــن وقو ــــا أن يلنــــ  إىل الســــل ات القنــــائية املاتصــــة للتمــــا  احلمايــــة القانونيــــة. وبغيــــة الوفــــاء 

عـا الســل نة مـذكرة تفــاهم مــل منظمـة العمــ  الدوليــة   بالتزامانـا املتعلقــة  عـايري العمــ  الدوليــةر و   
 لتنفيذ ال نامو الوطر للعم  الالئق. 2011عام 
بتنفيـــذ معـــايري العمـــ  الدوليـــة وفقـــاا لوتياجانـــا الوطنيـــةر هبـــد   ُعمـــانالتـــزام  وأكـــد الوفـــد -٧5

  قيق التنمية املستدامة وتوفري سو  عم  منصفة للنميل.
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مــن أجــ   تــ  اإلطــار القــانو  حلمايــة وقــو   ُعمــانوروبــا ال تغــال بــاجلهود الــيت تبــذيا  -٧6
 ما زالا ت بق عقوبة اإلعدام. ُعمان اإلنسان وتعزيزهار ولكنها أعربا عن أسفها ألن

ملـــا تبذلـــا مـــن جهـــود لتعزيـــز وقـــو  اإلنســـانر ول ســـيما بالســـع   ُعمـــانوأشـــادت جيبـــو  ب -٧٧
 سكا ا. عي تصادن و س  ظرو  لتحقيق النمو ال 

ــــة وقــــو   -٧٨ ــــا بتقــــدير إىل ســــحب أو تعــــدي  التحفظــــات علــــو اتفا ي ــــة كوري وأشــــارت مجهوري
 إىل املقرر اخلات املعر باحلق   ورية التنمل السلم  وتكوين اجلمعيات. وتوجيا دعوة رال ف 
  جمـــــالت  تلفـــــة تشـــــم  التعلـــــيم  ُعمــــانوأشــــادت اململكـــــة العربيـــــة الســـــعودية بإاـــــازات  -٧٩

 والتوعية  قو  اإلنسان.
وفـرت احلصـول وروبا السنغال بـاجلهود الراميـة إىل تـوفري التعلـيم البتـدائ  اإللزامـ  جمانـاار  -٨0

 ية.ُعمانديد بش ن نق  اجلنسية العلو الرعاية الصحيةر والقانون اجل
اللننـة املعنيـة  ةعلـو تنفيـذ توصـي مـن املراسـيم. وشـنعا هائـ ونوها سرياليون بسـن عـدد  -٨1

 .بالقناء علو التمييز ضد املرأة بش ن كفالة مشاركة املرأة بنشا    اجملتمل
بنــمان تكــافن الفــرت التعليميــة دون  ييــزر وشــنعتها  ُعمــانتــزام وأثنــا ســنغافورة علــو ال -٨2

 علو مواصلة جهودها الرامية إىل توفري الرعاية الصحية اجليدة.
وأعربــا ســلوفاكيا عــن تقـــديرها للنهــود الراميــة إىل  ســ  مســـتوى محايــة وقــو  ال فـــ .  -٨3

  اآلخـــرين بوليـــات   علـــو استكشـــا  ســـب  إضـــافية لزيـــادة التعـــاون مـــل املكلفـــ ُعمـــانوشـــنعا 
 إطار اإلجراءات اخلاصة.

ونوهــا ســلوفينيا بســحب التحفظــات علــو اتفا يــة وقــو  ال فــ ر وببــذل جهــود مــن أجــ   -٨٤
القنــاء علــو عمــ  األطفــال. ولكنهــا أعربــا عــن القلــق مــن عــدم وجــود محايــة  انونيــة مــن العنــف 

 ضد املرأة.
وأعربـــا إســــبانيا عــــن تقــــديرها للتقــــدم احملـــرز   مشــــاركة املــــرأة   احليــــاة العامــــةر وإصــــالد  -٨5

ـــــل الســــلم  وتكــــوين   ــــانون اجلنســــية. وروبــــا بزيــــارة املقــــرر اخلــــات املعــــر بــــاحلق   وريــــة التنم 
 .ُعماناجلمعيات إىل 

إىل ســــن  ـــانون ال فــــ  الــــذن يــــنت علـــو إلزاميــــة التعلــــيم وجمانيتــــا؛  وأشـــارت ســــرن لنكــــا -٨6
ر  ـا   ذلــد اســ اتينيات النهــوض بــاملرأة؛ واخل ــة 2050ووضـل النظــرة املســتقبلية للنظــام الصــح  

 الوطنية للمسن .
وأشـــارت دولـــة فلســـ   إىل اجلهـــود املبذولــــة لتعزيـــز اجلهـــاز القنـــائ  لنـــمان اســــتقالليتا.  -٨٧

 جع  التعليم جمانياا وإلزامياار وإدماج وقو  اإلنسان   املناهو الدراسية. ُعمان رار  وأثنا علو
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ر م ـ   ـانون ُعمـانوأشاد السودان بـالتغيريات الدسـتورية والتشـريعية واملنسسـية الـيت أدخلتهـا  -٨٨
 ال ف  و انون اجلنسيةر وإنشاء املديرية العامة لمشاات ذون اإلعا ة.

 .ُعماند توصيات إىل و د ما السوي -٨٩
ســــنوات.  10منــــذ أك ــــر مــــن  ُعمــــانوروبــــا سويســــرا بعــــدم ت بيــــق أوكــــام اإلعــــدام    -٩0

وأعربـــا عـــن  لقهـــا إزاء القيـــود املفروضـــة علـــو احلـــق   وريـــة التعبـــري وتكـــوين اجلمعيـــات والتنمـــل 
 السلم .

 ــ    التقريـب بــ  تنــ لل بـدور إنسـا  يتم ُعمـانولوظـا اجلمهوريـة العربيــة السـورية أن  -٩1
 األديان وال قافات.

وأشــــارت طاجيكســــتان إىل التــــدابري املتاــــذة   جمــــال العمــــ ر والتــــدابري الراميــــة إىل  ســــ   -٩2
 والة األسرر والتدابري الرامية إىل  س  التعليم من خالل  و  ائم علو تعزيز وقو  اإلنسان.

جمــــال التعلــــيم والرعايــــة الصــــحية واخلــــدمات  وأعربــــا تايلنــــد عــــن تقــــديرها للتقــــدم احملــــرز   -٩3
 ية و كينها.ُعماناملرأة الوضل الجتماعيةر وروبا باملبادرات الرامية إىل تعزيز 

وأشــــارت تــــونح إىل اعتمــــاد  ــــوان  نــــد  إىل تعزيــــز وقــــو  اإلنســــان؛ والتصــــديق علــــو  -٩٤
اتينية الراميـــة إىل  كـــ  معاهـــدات والتفـــا  علـــو الننـــمام إىل معاهـــدات إضـــافية؛ وتنفيـــذ الســـ  

 .النساء واألشاات ذون اإلعا ة
علــو مواصــلة جهودهــا   جمــال وقــو  املــرأةر ول ســيما فيمــا يتعلــق  ُعمــانوشــنعا تركيــا  -٩5

 .بتم ي  املرأة   آليات صنل القرار م   جملح الشورى
وســنا ظــرو  عمــ  العمــال املغ بــ  بإصــدار تشــريعات  ُعمــانولوظــا تركمانســتان أن  -٩6

 ولوائي تنظيمية.
اسـ اتينيات وخ  ـاا وطنيـة للنهـوض بالنسـاء واألطفـال  ُعمـانوأشارت أوكرانيـا إىل صـياغة  -٩٧

 واملسن ر وأخرى   جما  الرعاية الصحية ومكافحة الجتار بالبشر.
ملــا ا ذتــا مــن تــدابري مــن أجــ   قيــق التنميــة  ُعمــانوأثنــا اإلمــارات العربيــة املتحــدة علــو  -٩٨

البشــــريةر ول ســــيما مــــن خــــالل اعتمــــاد عــــدد مــــن الســــ اتينيات الوطنيــــة بشــــ ن النســــاء واملســــن  
 .واألطفال

الشـــمالية بزيـــارة املقـــرر اخلـــات املعـــر  أيرلنـــداوروبـــا اململكـــة املتحـــدة ل ي انيـــا العظمـــو و  -٩٩
علـــــو زيـــــادة  ُعمـــــان. وشـــــنعا ُعمـــــانين اجلمعيـــــات إىل بـــــاحلق   وريـــــة التنمـــــل الســـــلم  وتكـــــو 
 استقالل اللننة الوطنية حلقو  اإلنسان.
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وأعربـــــا الوليـــــات املتحـــــدة األمريكيـــــة عـــــن  لقهـــــا املتواصـــــ  إزاء  لـــــة اجلهـــــود الـــــيت تبـــــذيا  -100
ود احلكومـــة ملســـاءلة مـــرتك  جرميـــة العمـــ  اجلـــ ن مـــن خـــالل املالوقـــة اجلنائيـــةر وإزاء اســـتمرار القيـــ

 املفروضة علو ورية التعبري وعلو اجملتمل املد ر وإزاء اوتناز املدون .
 ينـــمن وريـــة التنمـــل مـــا دام ســـلمياار ول  ـــ  ُعمـــا إىل أن التشـــريل ال ُعمـــانوأشـــار وفـــد  -101

بالنظــام العــامر ول يهــدد الصــحةر ول ينتهــد وقــو  اآلخــرين. وأوضــي أن القــانون ل  ــرم التنمــل 
بـ  فقــط مـا يتعلــق بارتكــاب جـرائم  وجــب أوكـام القــانون. و  والـة ارتكــاب جرميــة    وـد ذاتــار

   هذا الصددر تُعقد ياكمة ُتكف  فيها مجيل احلقو  القانونية.
 ينــمن أينــاا وريــة تكــوين اجلمعيــات. ورغــم أن  ــانون ُعمــا وأضــا  الوفــد أن التشــريل ال -102

 عـــــــ  وزارة التنميـــــــة  1٤/2000الســـــــل ا  ر ـــــــم اجلمعيـــــــات األهليـــــــة الصـــــــادر  وجـــــــب املرســـــــوم 
تســني  اجلمعيــات األهليــةر فهــو يلــزم الــوزارة بت يــر  ــرارات جتماعيــة مســنولة عــن تلقــ  طلبــات ال

مــــن القــــانون. ويــــنت القــــانون أينــــاا علــــو إمكانيــــة جلــــوء  11الــــرفض   هــــذا الصــــدد وفقــــاا للمــــادة 
.   غنــون شــهر مــن تــاري  تلقــ   ــرار الــرفض اجلمعيــات الــيت يُــرفض طلبهــا إىل ال عــن لــدى الــوزير

رفـــض الـــوزير ال عـــنر  ـــوز للنمعيـــة املعنيـــة اســـتبنا   ـــرار الـــوزير أمـــام يكمـــة القنـــاء اإلدارن  ذاوإ
املســــتقلة للتحقــــق مــــن صــــحة القــــرارات اإلداريــــة. وينكــــد تســــني  العديــــد مــــن اجلمعيــــات   اآلونــــة 

 إجراءات التسني  وشفافيتها. األخريةر   جمالت ش  وألغراض  تلفةر مرونة
وأشار الوفـد إىل أن للسـل نة خـ ة رياديـة   إدمـاج وقـو  اإلنسـان   جمـال التعلـيم. وأبـرز  -103

اخل ــوات املتاــذة   هــذا الصــدد إصــدار  ــانون ال فــ ر الــذن يــنت علــو جمانيــة التعلــيم وإلزاميتــار 
. وتســتند اخل ــة إىل عــدة 201٤-200٩ وتنفيــذ اخل ــة العربيــة لل بيــة علــو وقــو  اإلنســان للفــ ة

ركائزر منها إدماج مفـاهيم وقـو  اإلنسـان   املنـاهو الدراسـيةر وت قيـف املـوظف   قـو  اإلنسـانر 
 ونشر ثقافة وقو  اإلنسان.

م تعمـــ  علـــو إتاوـــة وفيمـــا يتعلـــق باألطفـــال ذون اإلعا ـــةر أشـــار الوفـــد إىل أن وزارة التعلـــي -10٤
ميـــل ال ـــالب   الســـل نة دون  ييـــز. ويتنـــمن التعلـــيم البتـــدائ  بـــرامو اوية جلســـتفـــرت تعليميـــة م

ــــاد  فــــرت إضــــافية مــــن أجــــ  يــــم إدمــــاج األشــــاات ذون اإلعا ــــة الذهنيــــة واإلعا ــــة الســــمعية. وتُت
املتاـــرج   -إكمـــال الدراســـات اجلامعيـــة؛ فقـــد أُرســـ    هـــذا الســـيا  عـــدد مـــن ال ـــالب الصـــم 

إىل الوليـــــــات املتحـــــــدة األمريكيـــــــة واألردن إلكمـــــــال  - 2013/201٤خـــــــالل الســـــــنة الدراســـــــية 
 دراستهم.
وأشــار الوفــد إىل أن منسســات التعلــيم العــا  اعتمــدت مفــاهيم وقــو  اإلنســان   براجمهــا  -105

ال قافيـــة. وعـــالوة علـــو ذلـــدر أُطلقـــا   منسســـات التعلـــيم العـــا  جمـــالح استشـــارية لل ـــالب   
 ز لارسة العملية الدميقراطية   صفو  ال الب.هبد  تعزي 201٤/2015العام الدراس  

ـــاا  رارهـــا املتعلـــق بالننـــمام إىل اتفا يـــة  ُعمـــانوأعربـــا أوروغـــوان عـــن األمـــ  أن تنفـــذ  -106  ريب
 علو ضمان الستقالل التام للننة الوطنية حلقو  اإلنسان. ُعمانمناهنة التعذيب. وشنعا 
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يـــــة الراميـــــة إىل محايـــــة وتعزيـــــز وقـــــو  األطفـــــال وروبـــــا أوزبكســـــتان بالســـــ اتينيات الوطن -10٧
ايادفـــــة إىل التوعيـــــة  قــــــو   ةنشــــــ األوالنســـــاء واألشـــــاات ذون اإلعا ـــــة واملســــــن ر فنـــــالا عـــــن 

 اإلنسان.
البوليفاريــة اعتمــاد الســ اتينية الوطنيــة للنهــوض بــاملرأة واملرســوم  -وأبــرزت مجهوريــة فنــزويال  -10٨

 زام .املتعلق بالتعليم اجملا  واإلل
واألشــاات وشــنون املــرأة  رولوظــا فييــا نــام التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق  قــو  األطفــال -10٩

 ذون اإلعا ةر والت قيف  قو  اإلنسان.
علــو معظــم الصــكوا الدوليــة حلقــو  اإلنســانر و هودهــا    ُعمــانوروــب الــيمن بتصــديق  -110

 .تعزيز وقو  النساء واألطفال واألشاات ذون اإلعا ة
وأثنا أفغانستان علو التدابري الرامية إىل القنـاء علـو األميـة وضـمان عـدم وجـود فنـوة    -111

 نوعية التعليم املتاد للذكور واإلنا .
تعلـــق  هــــاز القنـــاء ومكافحــــة الفســــاد. ت اتوأشـــارت اجلزائــــر إىل اعتمـــاد وتعــــدي  تشــــريع -112

علــــو اعتمــــاد سياســــات بشــــ ن األطفــــال والنســــاء والعمــــال واألشــــاات ذون  ُعمــــانوروبــــا بعــــزم 
 .اإلعا ة
ـــادة التحـــا   ُعمـــانوهنـــ ت األرجنتـــ   -113 علـــو اســـ اتينيتها الوطنيـــة بشـــ ن ال فـــ ر وعلـــو زي

التعلــيم. ولكنهــا أعربــا عــن  لقهــا إزاء الفتقــار إىل التعلــيم اإللزامــ  مراوــ  النســاء والفتيــات  ميــل 
 نميل.اجملا  لل
  إتاوـــة فـــرت التعلـــيم للنســـاء والفتيـــات.  ُعمـــانوأشـــادت أســـ اليا بالتقـــدم الـــذن أورزتـــا  -11٤

 ولكنها أبدت  لقها إزاء القيود املفروضة علو ورية التعبري والتنمل.
وأعربــا أذربينــان عــن تقــديرها إلنشــاء اللننــة التوجيهيــة الوزاريــة والفريــق العامــ  التنفيــذن  -115

 من الوفاء بالتزامانا جتاه آليات وقو  اإلنسان. ُعمان من أج   ك 
  نظــام الرعايــة الصــحية وضــمان  ُعمــانوســل ا كوبــا النــوء علــو التقــدم الــذن أورزتــا  -116

 وصول اجلميل علو التعليم اجليد.
وأعربا بـنغالدي  عـن تقـديرها لعتمـاد  ـوان  ولـوائي تنظيميـة هبـد  ت ـوير سـو  العمـ   -11٧
 اشو والوتياجات الوطنية ومعايري العم  الدولية. ا يتم
مــن خــالل  مجيــل األطفــاللتنــاول وقــو   ُعمــانوأشــارت بوتــان إىل اخل ــوات الــيت ا ــذنا  -11٨

 سن  انون ال ف . وأعربا أيناا عن تقديرها للسياسة املتعلقة بتوفري التعليم للنميل.
علــــو ضــــمان  هاوشــــنعت .لمفوضــــيةلاليــــة لتقــــدميها ت عــــات م ُعمــــانوأثنــــا ال ازيــــ  علــــو  -11٩

 امت ال جلنتها الوطنية حلقو  اإلنسان ملبادل باريح.
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  جمـــا  الصـــحة والتعلـــيمر وشـــنعتها علـــو مواصـــلة ا ـــاذ  ُعمـــانوأشـــادت اينـــد بإاـــازات  -120
 تدابري إضافية لتعزيز املساواة ب  اجلنس .

علــو التــدابري املتاــذة لنــمان اســتقالل القنــاءر وعلــو سياســانا  ُعمــانوهنــ ت بورونــدن  -121
 املتعلقة بالتعليم اجملا  والت قيف  قو  اإلنسان.

وروبــا كنــدا بــاجلهود الراميــة إىل تعزيــز مشــاركة املــرأة   انتاابــات جملــح الشــورى وإنشــاء  -122
لكنهـــا مييـــز ضـــد املـــرأة. و لتفا يـــة القنـــاء علـــو مجيـــل أشـــكال الت ُعمـــانجلنـــة لرصـــد مـــدى امت ـــال 

 أعربا عن  لقها إزاء القيود املفروضة علو ورية الرأن والتعبري.
والتــدابري الــيت ا ــذنار م ــ   ــانون اجلنســـية  ُعمـــانوأشــارت تشــاد إىل التشــريعات الــيت اعتمــدنا  -123

 واإللزام .و انون العم ر وإدماج وقو  اإلنسان   السياسات وال امور وتوفري التعليم اجملا  
 .ُعمانوأعربا شيل  عن  لقها إزاء التمييز ضد املرأة    -12٤
خ  ــــاا اســــ اتينية لتعزيــــز احلــــق   الصــــحة بــــ  النســــاء  ُعمــــانوأشــــادت الصــــ  بوضــــل  -125

واألطفــــــال واألشــــــاات ذون اإلعا ــــــة والفبــــــات النــــــعيفة األخــــــرى. ولوظــــــا بارتيــــــاد ا فــــــاض 
 معدلت األميةر فنالا عن اإلنصا    التعليم.

علــو التقـدم الـذن أورزتـا   القنــاء علـو مجيـل أشـكال التمييــز  ُعمـانوهنـ ت جـزر القمـر  -126
 املرأةر  ا   ذلد   جمالت التعليم والتدريب والوصول إىل مناصب صنل القرار.ضد 
ــــة إىل تكــــريح أســــح ســــيادة القــــانون مــــن خــــالل اإلصــــالوات  -12٧ وروــــب املغــــرب بــــاجلهود الرامي

 القنائيةر واعتماد القانون الذن يسمي للنساء املتزوجات من أجانب بنق  جنسيتهن إىل أطفاين.
مجيــــل الوفــــود علــــو بيانانــــا وتوصــــيانا الراميــــة إىل تعزيــــز وقــــو   ُعمــــانامر شــــكر وفــــد و  اخلتــــ -12٨

بعـــــ  العتبـــــارر وستستشـــــار مجيـــــل الســـــل ات ســـــتنخذ اإلنســـــان ومحايتهـــــا. و ـــــال إن مجيـــــل التوصـــــيات 
 املاتصة.

  
 **االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

 
التوصتتيات التاليتتةت وستتتقدا ردوداا عليوتتا نتتي و تتج مناستتب ال يتجتتاو   ُعمتتانستتتدر   -12٩

 :2016موعد الدورة الحادية والثالثين لمجلس حقوق اإلنسان ني آذار/ مار  
التعجيل باالنضماا إلى الصكوك الدوليتة لحقتوق اإلنستان التتي ح يتج  1-12٩

 لتطبيق أحكاموا )الجزائر(؛بالموانقة المبدئيةت واتخاذ التدابير الال مة 
 التصديق على معاهدات حقوق اإلنسان المعلقة )سلونينيا(؛ 2-12٩

 
 

 مل ُ رر الستنتاجات والتوصيات. ** 
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والبروتوكتتتتتتتوالت  1966الصتتتتتتتادرين عتتتتتتتاا التصتتتتتتتديق علتتتتتتتى العوتتتتتتتدين  3-12٩
 )إيطاليا(؛االختيارية الملحقة بوما 

التصتتتتديق علتتتتى العوتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتية  ٤-12٩
تاريكا( )الجبتتل اوستتود( )ستتلوناكيا( )ستتلونينيا( )المملكتتة المتحتتدة )أستتتراليا( )كوستت
 الشمالية( )أوروغواي(؛ أيرلندالبريطانيا الع مى و 

التصديق بدون تحف ات علتى العوتد التدولي الختال بتالحقوق المدنيتة  5-12٩
 والسياسية )ألمانيا( )سويسرا(؛

يتتتتة والسياستتتتية االنضتتتتماا إلتتتتى العوتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدن 6-12٩
 )كندا(؛
الن تتتتر نتتتتي التصتتتتديق علتتتتى العوتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة  ٧-12٩

 والسياسية )غانا(؛
الن تتتتر نتتتتي االنضتتتتماا إلتتتتى العوتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة  ٨-12٩

 والسياسية )جموورية كوريا(؛
الختتال مواصتلة الن تر بصتورة إيجابيتتة نتي االنضتماا إلتتى العوتد التدولي  ٩-12٩

 ( )نييج ناا(؛1966بالحقوق المدنية والسياسية )
التو يتتتتتت والتصتتتتتديق علتتتتتى العوتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتال بتتتتتالحقوق المدنيتتتتتة  10-12٩

 والسياسية )سيراليون(؛
التو يتتتت والتصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعوتتتد  11-12٩

إلغتتتتاء عقوبتتتتة اإلعتتتتداا  التتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة والسياستتتتيةت الوتتتتاد  إلتتتتى
 )سيراليون(؛

االنضتتتماا إلتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعوتتتد التتتدولي  12-12٩
الختتال بتتتالحقوق المدنيتتتة والسياستتتيةت الوتتتاد  إلتتتى إلغتتتاء عقوبتتتة اإلعتتتداا )أستتتتراليا( 

 )نرنسا(؛
التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعوتتتد التتتدولي  13-12٩

 لخال بالحقوق المدنية والسياسيةت الواد  إلى إلغاء عقوبة اإلعداا )البرتغال(؛ا
التصتتتديق علتتتى البروتوكتتتول االختيتتتاري الثتتتاني الملحتتتق بالعوتتتد التتتدولي  1٤-12٩

الختتتتتتتال بتتتتتتتالحقوق المدنيتتتتتتتة والسياستتتتتتتيةت الوتتتتتتتاد  إلتتتتتتتى إلغتتتتتتتاء عقوبتتتتتتتة اإلعتتتتتتتداا 
 اوسود(؛ )الجبل
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وتتتتد التتتتدولي الختتتتال بتتتتالحقوق المدنيتتتتة الن تتتتر نتتتتي التصتتتتديق علتتتتى الع 15-12٩
 )ناميبيا(؛ والسياسية والبروتوكول االختياري الملحق به

التصديق على العود الدولي الختال بتالحقوق اال تصتادية واالجتماعيتة  16-12٩
 والثقانية )أستراليا( )سلوناكيا( )سلونينيا(؛

واالجتماعيتة االنضماا إلى العوتد التدولي الختال بتالحقوق اال تصتادية  1٧-12٩
 والثقانية )كندا(؛

التصتتتتتديق بتتتتتدون تحف تتتتتات علتتتتتى العوتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتال بتتتتتالحقوق  1٨-12٩
 اال تصادية واالجتماعية والثقانية )ألمانيا(؛

التو يتتتت والتصتتتديق علتتتى العوتتتد التتتدولي الختتتال بتتتالحقوق اال تصتتتادية  1٩-12٩
 واالجتماعية والثقانية )سيراليون(؛

علتتى العوتتد التتدولي الختتال بتتالحقوق اال تصتتادية الن تتر نتتي التصتتديق  20-12٩
 واالجتماعية والثقانية )غانا(؛

الن تتر نتتي االنضتتماا إلتتى العوتتد التتدولي الختتال بتتالحقوق اال تصتتادية  21-12٩
 واالجتماعية والثقانية )جموورية كوريا(؛

اتختتتتتاذ اإلجتتتتتراءات الال متتتتتة لالنضتتتتتماا إلتتتتتى العوتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتال  22-12٩
 ( )نييج ناا(؛1966دية واالجتماعية والثقانية )بالحقوق اال تصا

اتختتتتتاذ اإلجتتتتتراءات الال متتتتتة لالنضتتتتتماا إلتتتتتى العوتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتال  23-12٩
 )اوردن(؛ 1966بالحقوق اال تصادية واالجتماعية والثقانية لعاا 

اتختتتتاذ جميتتتتت اإلجتتتتراءات المناستتتتبة متتتتن أجتتتتل االنضتتتتماا إلتتتتى العوتتتتد  2٤-12٩
  تصادية واالجتماعية والثقانية ) برل(؛الدولي الخال بالحقوق اال

التعجيتتتتتل باتختتتتتاذ اإلجتتتتتراءات القانونيتتتتتة المحليتتتتتة الال متتتتتة متتتتتن أجتتتتتل  25-12٩
التصتتتتتديق نتتتتتي أ تتتتتر  و تتتتتج علتتتتتى العوتتتتتد التتتتتدولي الختتتتتال بتتتتتالحقوق اال تصتتتتتادية 

 واالجتماعية والثقانية )الوند(؛
جتماعيتة التصديق على العود الدولي الختال بتالحقوق اال تصتادية واال 26-12٩

 )البرتغال(؛)نرنسا( والثقانية والبروتوكول االختياري الملحق به 
 التصديق على اتفا ية مناهضة التعذيب )كندا( )نرنسا( )سلوناكيا(؛ 2٧-12٩
التصتتتتديق علتتتتى اتفا يتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيبت علتتتتى النحتتتتو الموصتتتتى بتتتته  2٨-12٩
 )الدانمرك(؛ سابقاا 
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التعتتتتذيب بتتتتدون تحف تتتتات )ألمانيتتتتا(  التصتتتتديق علتتتتى اتفا يتتتتة مناهضتتتتة 2٩-12٩
 )سويسرا(؛

 التو يت والتصديق على اتفا ية مناهضة التعذيب )سيراليون(؛ 30-12٩
اتختتتتاذ اإلجتتتتراءات الال متتتتة لالنضتتتتماا إلتتتتى اتفا يتتتتة مناهضتتتتة التعتتتتذيب  31-12٩

 ( )نييج ناا(؛1984)
اتختتتتاذ جميتتتتت اإلجتتتتراءات المناستتتتبة متتتتن أجتتتتل االنضتتتتماا إلتتتتى اتفا يتتتتة  32-12٩

 ناهضة التعذيب ) برل(؛م
الن تتتتتر نتتتتتي التصتتتتتديق علتتتتتى اتفا يتتتتتة مناهضتتتتتة التعتتتتتذيب وبروتوكولوتتتتتا  33-12٩

 االختياري )ناميبيا(؛
التصتتتتتتديق علتتتتتتى اتفا يتتتتتتة مناهضتتتتتتة التعتتتتتتذيب وبروتوكولوتتتتتتا االختيتتتتتتاري  3٤-12٩

 )سلونينيا( )البرتغال(؛
 التصتتتتتديق علتتتتتى البروتوكتتتتتول االختيتتتتتاري التفا يتتتتتة مناهضتتتتتة التعتتتتتذيب 35-12٩

 )الدانمرك(؛
سحب تحف اتوا علتى اتفا يتة القضتاء علتى جميتت أاتكال التمييتز ضتد  36-12٩

الشتتتامل نتتتي الجولتتتة التتتدوري ختتتالل استعراضتتتوا  ُعمتتتانالمتتترأةت علتتتى نحتتتو متتتا أيدتتتته 
 اوولى )هولندا(؛

اتختتتتاذ جميتتتتت التتتتتدابير الال متتتتة لكتتتتي تستتتتحب رستتتتمياا تحف وتتتتا علتتتتى  3٧-12٩
اتفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتت أاتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة متتن  15متتن المتتادة  4 الفقتترة

 )جيبوتي(؛
متتن اتفا يتتة القضتتاء علتتى  15متتن المتتادة  4رنتتت تحف اتوتتا علتتى الفقتترة  3٨-12٩

جميتتتتت أاتتتتكال التمييتتتتز ضتتتتد المتتتترأةت نتتتتي الممارستتتتة العمليتتتتة ونتتتتي تشتتتتريعاتوا أيضتتتتاا 
 )بوروندي(؛

القضتتتتاء علتتتتى جميتتتتت التصتتتتديق علتتتتى البروتوكتتتتول االختيتتتتاري التفا يتتتتة  3٩-12٩
 أاكال التمييز ضد المرأة )نرنسا( )تركيا(؛

الن ر ني إمكانيتة االنضتماا إلتى البروتوكتول االختيتاري التفا يتة القضتاء  ٤0-12٩
 على جميت أاكال التمييز ضد المرأة )بنما(؛

 يتتتتتتة حقتتتتتتوق الطفتتتتتتل وعلتتتتتتى ستتتتتتحب التحف تتتتتتات المتبقيتتتتتتة علتتتتتتى اتفا ٤1-12٩
ا صتتتتتد ج عليوتتتتت تتتتتتيباتفا يتتتتتة حقتتتتتوق الطفتتتتتل ال ةلحقتتتتتالم ةريتتتتتاالختيا والتالبروتوكتتتتت
 )إستونيا(؛ ُعمان
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التصديق على االتفا يتة الدوليتة لحمايتة جميتت اواتخال متن االختفتاء  ٤2-12٩
 القسري )اورجنتين(؛

التصتتديق علتتى البروتوكتتول االختيتتاري التفا يتتة حقتتوق اواتتخال ذوي  ٤3-12٩
 اإلعا ة )سلونينيا(؛

االتفا يتتتتتتة الدوليتتتتتتة لحمايتتتتتتة حقتتتتتتوق جميتتتتتتت العمتتتتتتال االنضتتتتتتماا إلتتتتتتى  ٤٤-12٩
 المواجرين وأنراد أسرهم )نيجيريا(؛

التصتتديق علتتى الصتتكوك الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان التتتي لتتم تنضتتم إليوتتا  ٤5-12٩
بعتتتُدت وال ستتتيما االتفا يتتتة الدوليتتتة لحمايتتتة حقتتتوق جميتتتت العمتتتال الموتتتاجرين وأنتتتراد 

 أسرهم )هندورا (؛
ماا إلتى االتفا يتة الدوليتة لحمايتة حقتوق جميتت العمتال الن ر ني االنضت ٤6-12٩

 )الفلبين(؛ 189المواجرين وأنراد أسرهم واتفا ية من مة العمل الدولية ر م 
 التصديق على االتفا ية الخاصة بوضت الالجئين وبروتوكولوا )نرنسا(؛ ٤٧-12٩
التصتتتتديق علتتتتى االتفا يتتتتة بشتتتتين وضتتتتت اواتتتتخال عتتتتديمي الجنستتتتية  ٤٨-12٩
 رنسا(؛)ن

التصتتديق علتتى ن تتاا رومتتا اوساستتي للمحكمتتة الجنائيتتة الدوليتتة )تشتتاد(  ٤٩-12٩
 )نرنسا(؛
اتختتتتاذ جميتتتتت التتتتتدابير الال متتتتة للتصتتتتديق علتتتتى ن تتتتاا رومتتتتا اوساستتتتي  50-12٩

 للمحكمة الجنائية الدولية ) برل(؛
التصديق على ن تاا رومتا اوساستي للمحكمتة الجنائيتة الدوليتة ومواءمتة  51-12٩
 ؛ريعاتوا الوطنية مواءمة تامة معه )التفيا(تش

كتتانون   20التصتتديق علتتى ن تتاا رومتتا اوساستتي التتذي و عتتج عليتته نتتي  52-12٩
 )سويسرا(؛ 2000اوول/ديسمبر 

التصتتتتتديق علتتتتتى ن تتتتتاا رومتتتتتا اوساستتتتتي للمحكمتتتتتة الجنائيتتتتتة الدوليتتتتتةت  53-12٩
تفتتتتاق المتعلتتتتق ومواءمتتتتة تشتتتتريعاتوا الوطنيتتتتة مواءمتتتتة تامتتتتة معتتتتهت واالنضتتتتماا إلتتتتى اال

 بامتيا ات وحصانات المحكمة )إستونيا(؛
التصديق على ن اا روما اوساستي للمحكمتة الجنائيتة الدوليتةت وتنفيتذ   5٤-12٩

تنفيتتتذاا كتتتامالا علتتتى المستتتتوال التتتوطنيت واالنضتتتماا إلتتتى االتفتتتاق المتعلتتتق بامتيتتتا ات 
 وحصانات المحكمة الجنائية الدولية )سلوناكيا(؛
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التصديق على ن تاا رومتا اوساستي للمحكمتة الجنائيتة الدوليتة ومواءمتة  55-12٩
 تشريعاتوا الوطنية مواءمة تامة معه )البرتغال(؛

 98ور تتتتم  87التصتتتتديق علتتتتى اتفتتتتا يتي من متتتتة العمتتتتل الدوليتتتتة ر تتتتم  56-12٩
 )سلونينيا(؛

 االنضماا إلى من مة العمل الدولية )نيجيريا(؛ 5٧-12٩
بشتتين العمتتال  189اتفا يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة ر تتم االنضتتماا إلتتى  5٨-12٩

 المنزليين )السنغال(؛
التصتتتديق علتتتى مختلتتتف اتفا يتتتات من متتتة العمتتتل الدوليتتتة بشتتتين ستتتوق  5٩-12٩

 العمل )تشاد(؛
مواصتتلة تحستتين حمايتتة حقتتوق العمتتالت وبخاصتتة نيمتتا يتعلتتق بالعمتتال  60-12٩

بشتتين  189ة العمتتل الدوليتتة ر تتم اوجانتتب والمنتتزليينت بالتصتتديق علتتى اتفا يتتة من متت
 العمل الالئق للعمال المنزليين وتنفيذها )ألمانيا(؛

 يتتتتادة مشتتتتاركة مواطنيوتتتتا نتتتتي اإلدارة تمشتتتتياا متتتتت تعوتتتتدها نتتتتي الجولتتتتة  61-12٩
الستتتابقة متتتن االستتتتعراض التتتدوري الشتتتاملت ودعتتتم اللجنتتتة الوطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان 

بشتتين الحريتتة النقابيتتة وحمايتتة  87ر تتم  بالتصتتديق علتتى اتفا يتتة من متتة العمتتل الدوليتتة
 حق التن يم وتنفيذها )السويد(؛

 التصديق على اتفا ية مكانحة التمييز ني مجال التعليم )أنغانستان(؛ 62-12٩
البحتتع عتتن وستتائل وضتتمانات لتطبيتتق أحكتتاا الن تتاا اوساستتي للدولتتة  63-12٩

 والتعديالت المدخلة عليه )الجموورية العربية السورية(؛
مواصتتلة تعزيتتز التشتتريعات المحليتتة نتتي ضتتوء المعتتايير الدوليتتة المعتتتر   6٤-12٩

 بوا لحقوق اإلنسانت بما ني ذلك اتفا ية حقوق الطفل )جموورية إيران اإلسالمية(؛
بشتتتتين ح تتتتر يتتتتة ُعمانالإدراج حكتتتتم صتتتتريش نتتتتي التشتتتتريعات المحليتتتتة  65-12٩

المجتتتتال الختتتتال  ذلتتتتك التمييتتتز ضتتتتد المتتتترأة نتتتتي جميتتتت مجتتتتاالت الحيتتتتاةت بمتتتتا نتتتي
 )البرتغال(؛

تحقيتتتتق وضتتتتت سياستتتتات وأطتتتتر  انونيتتتتة وإجتتتتراءات تنفيذيتتتتة متتتتن أجتتتتل  66-12٩
 التنمية البشرية وتمكين المرأة )كوستاريكا(؛

مواصتتتتتلة تنقتتتتتيش التشتتتتتريعات الحاليتتتتتة المتعلقتتتتتة بتتتتتاوحوال الشخصتتتتتية  6٧-12٩
 أة )إيطاليا(؛والجنسية والعمالة والتعليم من أجل تعزيز عدا التمييز ضد المر 
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يتة نتي ُعمانالن ر نتي تعتديل  وانينوتا المحليتة متن أجتل مستاواة المترأة ال 6٨-12٩
الحقتتوق متتت الرجتتل نيمتتا يتعلتتق بنقتتل الجنستتية إلتتى أطفالوتتات علتتى النحتتو الموصتتى بتته 

 سابقاا )جموورية كوريا(؛
يتتتة نتتتي نقتتتل ُعمانمراجعتتتة  تتتانون الجنستتتية متتتن أجتتتل ضتتتمان حتتتق اوا ال 6٩-12٩

 ية إلى أطفالوا دون تمييز )البرتغال(؛ُعمانال الجنسية
اتختتتاذ مزيتتتد متتتن التتتتدابير للقضتتتاء علتتتى التمييتتتز ضتتتد المتتترأةت ونقتتتاا لمتتتا  ٧0-12٩

يتتةت نضتتالا عتتن المالح تتات ُعمانمتتن الن تتاا اوساستتي للدولتتة ال 17تتتنع عليتته المتتادة 
 اإليجابيتتتتة المقدمتتتتة ختتتتالل الجولتتتتة الستتتتابقة متتتتن االستتتتتعراض التتتتدوري الشتتتتامل نتتتتي

متتتن اتفا يتتتة القضتتتاء علتتتى  9ت بتتتالن ر نتتتي ستتتحب تحف وتتتا علتتتى المتتتادة 2011 عتتتاا
جميتتتت أاتتتكال التمييتتتز ضتتتد المتتترأةت وتمكتتتين المتتترأة متتتن نقتتتل جنستتتيتوا إلتتتى أطفالوتتتا 

 مثلوا ني ذلك مثل الرجل )السويد(؛
إنوتتاء التمييتتز ضتتد النستتاء والفتيتتات ونقتتاا التفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتت  ٧1-12٩

ضتتد المتترأة والستتماأ للمتترأة بنقتتل جنستتيتوا علتتى  تتدا المستتاواة متتت أاتتكال التمييتتز 
 الرجل )آيسلندا(؛

إنواء التمييز ني القانون ونتي الممارستة ضتد النستاء والفتيتاتت بمتا نتي  ٧2-12٩
ذلتتتك بالستتتماأ للمتتترأة بنقتتتل جنستتتيتوا إلتتتى أطفالوتتتا علتتتى  تتتدا المستتتاواة متتتت الرجتتتل 

 (؛أيرلندا)
يتتة الحتتق نتتي نقتتل الجنستتية ُعمانمتتنش المتترأة التعتتديل  تتانون الجنستتية ل ٧3-12٩
 ية إلى أطفالوا )نرنسا(؛ُعمانال

تعديل أحكاا  انون الجنسية لضمان مساواة المترأة متت الرجتل نتي نقتل  ٧٤-12٩
 جنسيتوا إلى أطفالوا )كندا(؛

اعتمتتاد تتتدابير  انونيتتة لضتتمان المستتاواة بتتين الرجتتل والمتترأة نيمتتا يتعلتتق  ٧5-12٩
 )ايلي(؛بحقوق الجنسية 

اتخاذ خطوات نعالة من أجتل تعتديل أو إلغتاء جميتت اوحكتاا التمييزيتة  ٧6-12٩
التتتتي تمنتتتت المتتتترأة متتتن الحصتتتول علتتتتى الجنستتتية واالحتفتتتا  بوتتتتا ونقلوتتتا علتتتى  تتتتدا 
المستتتاواة متتتت الرجتتتلت وضتتتمان التنفيتتتذ الفعتتتال وحكتتتاا اتفا يتتتة القضتتتاء علتتتى جميتتتت 

 أاكال التمييز ضد المرأة )ناميبيا(؛
وضتتت المتترأة الشخصتتيت اتختتاذ مزيتتد متتن التتتدابير الملموستتة للنوتتوض ب ٧٧-12٩

 ني نقل الجنسية إلى أطفالوا )النرويج(؛ واحقبما ني ذلك 
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يت لضتتتتتمان متتتتتنش الجنستتتتتية ل طفتتتتتال ُعمتتتتتانتنقتتتتتيش  تتتتتانون الجنستتتتتية ال ٧٨-12٩
 يين )سيراليون(؛ُعمانالمولودين آلباء غير 

ل القضتاء علتى إمكانيتة أن يتسدي ستحب تعديل  تانون الجنستية متن أجت ٧٩-12٩
 ية إلى حاالت انعداا الجنسية )نرنسا(؛ُعمانالجنسية ال

تشتتريعات اتختتاذ خطتتوات للقضتتاء علتتى العنتتف ضتتد المتترأة وتضتتمين ال ٨0-12٩
 ح راا صريحاا للتمييز ضد المرأة )المكسيك(؛

 اعتمتتاد تشتتريعات لمنتتت ومكانحتتة العنتتف ضتتد المتترأة والعنتتف المنتتتزلي ٨1-12٩
 )إيطاليا(؛

 سن  انون لتجريم العنف ضد المرأة تجريماا صريحاا )ايلي(؛ ٨2-12٩
ضمان حماية  انونية نعليتة للمترأة متن العنتف الجنستانيت بمتا نتي ذلتك  ٨3-12٩

 العنف المنزلي والتحرش الجنسي واالغتصا  ني إطار الزواج )سلونينيا(؛
تشتتويه اوعضتتاء التناستتلية ممارستتة مواصتتلة بتتذل الجوتتود للقضتتاء علتتى  ٨٤-12٩

واعتمتتاد خطتتة عمتتل وطنيتتة لتوعيتتة النستتاء  تلإلنتتاب بستتن  تتانون يح تتر هتتذ  الممارستتة
 بالعوا ب الوخيمة المترتبة على ممارسة تشويه اوعضاء التناسلية لإلناب )إيطاليا(؛

الن تتر نتتي ستتحب تحف اتوتتا علتتى اتفا يتتة القضتتاء علتتى جميتتت أاتتكال  ٨5-12٩
واعتمتتتاد وتنفيتتتتذ تشتتتتريعات محتتتتددة لمنتتتت العنتتتتف ضتتتتد المتتتترأة  التمييتتتز ضتتتتد المتتتترأةت

والتصتتدي لتتهت بمتتا نتتي ذلتتك العنتتف المنزلتتيت ووضتتت إطتتار مسسستتي مخصتتع لتلقتتي 
الشتتتتكاوال وضتتتتمان الحمايتتتتة الفعالتتتتة للنستتتتاء الالئتتتتي تعرضتتتتن أو يمكتتتتن أن يتعرضتتتتن 

 للعنفت وتونير التعويض ومساءلة الجناة )البرا يل(؛
يتتتاتت ونقتتتاا للطموحتتتات اإليجابيتتتة ُعمانالفتيتتتات ال مواصتتتلة ضتتتمان رنتتتا  ٨6-12٩

والممارستتتتة  المعتتتتر  عنوتتتتا نتتتتي الجولتتتتة الستتتتابقة متتتتن االستتتتتعراض التتتتدوري الشتتتتامل
ت وذلتتك متتن ختتالل تضتتمين  تتانون الطفتتل نصتتاا رستتمياا وصتتريحاا يح تتر تشتتويه يتتةُعمانال

 (؛اوعضاء التناسلية لإلنابت وتن يم حملة إعالمية عامة بموا اة ذلك )السويد
مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى ستتد الفجتتوة بتتين الجنستتينت وال ستتيما نتتي  ٨٧-12٩

 المشاركة ني القوال العاملة والمساواة أماا القانون )أستراليا(؛
تعزيتتتز جوودهتتتا الراميتتتة إلتتتى كفالتتتة تمتتتتت الشتتتبا  واوطفتتتال المحتكتتتين  ٨٨-12٩

ء اوحتتتداب بن تتتاا العدالتتتة بحمايتتتة كانيتتتةت وخضتتتوعوم لمحتتتاكم متخصصتتتة نتتتي  ضتتتا
 )تايلند(؛
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االضتتتطالع بعمليتتتة توتتتد  إلتتتى إلغتتتاء التشتتتريعات التتتتي تجتتترا المثليتتتة  ٨٩-12٩
 الجنسية واعتماد تدابير لمكانحة التمييز على أسا  الميل الجنسي )المكسيك(؛

صتتتتون الحتتتتق نتتتتي التتتترأي والتعبيتتتترت علتتتتى النحتتتتو المنصتتتتول عليتتتته نتتتتي  ٩0-12٩
يتتةت بمراجعتتة التشتتريت الحتتالي والعمتتل ُعمانمتتن الن تتاا اوساستتي للدولتتة ال 29 المتتادة

 وحدود  رسماا واضحاا ومتسقاا )السويد(؛  على رسم  يود
اعتمتتاد وتنفيتتذ تشتتريت وطنتتي بوتتد  إتاحتتة نتترل حصتتول عامتتة النتتا   ٩1-12٩

 على المعلوماتت بما نيوا المعلومات الحكومية )أوكرانيا(؛
لحمايتتتة حريتتتة التعبيتتتر  تنقتتتيش  تتتانون مكانحتتتة جتتترائم تقنيتتتة المعلومتتتات ٩2-12٩

علتتتى اإلنترنتتتج والستتتماأ بالوصتتتول إلتتتى اإلنترنتتتج وعتتتدا حجتتتب محتتتتوا  )الواليتتتات 
 المتحدة اومريكية(؛

إصالأ القوانين المتعلقة بتالمجتمت المتدني لوضتت إطتار  تانوني مبست   ٩3-12٩
يمّكن من تسجيل المن متات المستتقلةت والستماأ لوتذ  المن متات بقبتول المستاعدة 

 ات من مصادر أجنبية )الواليات المتحدة اومريكية(؛والتبرع
مواصتتلة جوودهتتا الراميتتة إلتتى تحستتين لتترو  عمتتل العمتتال المغتتتربين  ٩٤-12٩

بإصدار تشريعات ولوائش تن يميتة لتعزيتز حقتوق العمتال اوجانتب وحمايتوتا نتي  تانون 
 ي )تركمانستان(؛ُعمانالعمل ال
لالجئتتتين متتتتن منطقتتتة الشتتتترق الن تتتر نتتتي المشتتتتاركة نتتتي حتتتتل مشتتتاكل ا ٩5-12٩

اووس  المضطرين إلى التمتا  اللجتوء نتي الختارجد و تد يكتون متن المستصتو  نتي 
 هذا الصدد إعداد التشريت الوطني بشين الالجئين )أوكرانيا(؛

توصية اللجنة الوطنية لمكانحة االتجار بالبشتر ببتذل مزيتد متن الجوتود  ٩6-12٩
المعتتتتتايير التتتتتواردة نتتتتتي االتفا يتتتتتات الدوليتتتتتة للونتتتتتاء بواليتوتتتتتات آختتتتتذة بعتتتتتين االعتبتتتتتار 

 طرناا نيوا ) طر(؛ ُعمانواإل ليمية التي تكون 
الستتتماأ للجنتتتة الوطنيتتتة لحقتتتوق اإلنستتتان بالعمتتتل باستتتتقاللية نتتتي إطتتتار  ٩٧-12٩

 االمتثال التاا لمبادئ باريس )غانا(؛
دئ ضتتمان امتثتتال المسسستتة الوطنيتتة لحقتتوق اإلنستتان امتثتتاالا تامتتاا لمبتتا ٩٨-12٩

 باريس واضطالعوا بوالية واسعة وااملة )سيراليون(؛
إصالأ ن اا اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان تمشتياا متت مبتادئ بتاريست  ٩٩-12٩

 لكفالة استقاللوا )إسبانيا(؛
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إضتتفاء الطتتتابت المسسستتتي علتتى لجنتتتة وطنيتتتة مستتتقلة لحقتتتوق اإلنستتتان  100-12٩
 ونقاا لمبادئ باريس )ايلي(؛

اصتتتلة اإلصتتتالحات الوامتتتة التتتتي نُفتتتذت بالفعتتتل لكتتتي تمتثتتتل اللجنتتتة مو  101-12٩
 الوطنية لحقوق اإلنسان لمبادئ باريس )جزر القمر(؛

يتتتة ل عمتتتال ُعمانمواصتتتلة الجوتتتود اإلنستتتانية التتتتي تضتتتطلت بوتتتا الويئتتتة ال 102-12٩
 الخيرية )اإلمارات العربية المتحدة(؛

القتتوانين والتشتتريعات ومواءمتوتتا متتت مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى وضتتت  103-12٩
 النصول الدولية وتعزيز الجوود المبذولة ني مجال التعليم )المغر (؛

وضتتت استتتراتيجية لتعمتتيم مراعتتاة حقتتوق المتترأةت ُتطبستتق علتتى السياستتات  10٤-12٩
 ني جميت المجاالتت بود  ضمان المساواة بين الجنسين )تركيا(؛

وبرامجوتتتتا متتتتن أجتتتتل تعزيتتتتز حقتتتتوق المتتتترأة مواصتتتتلة توطيتتتتد سياستتتتاتوا  105-12٩
وتمكينوتتتتتتا ومستتتتتتاواتوا متتتتتتت الرجتتتتتتل ونقتتتتتتاا لستتتتتتيا وا االجتمتتتتتتاعي الثقتتتتتتاني والتتتتتتوطني 

 )بنغالديش(؛
مواصتتتتلة اعتمتتتتاد سياستتتتات وتشتتتتريعات لضتتتتمان المستتتتاواة للمتتتترأة نتتتتي  106-12٩

جميتتت المجتتتاالت وكفالتتتة استتتفادتوا متتتن ستتتبل االنتصتتا  القضتتتائية ضتتتد أي ممارستتتة 
 عنف )هندورا (؛ تمييزية أو

اتختتاذ تتتدابير سياستتاتية ملموستتة للقضتتاء علتتى ممارستتة تشتتويه اوعضتتاء  10٧-12٩
التناستتلية لإلنتتاب ستتراا وتخصتتيع المتتوارد البشتترية والماليتتة للستتلطات المعنيتتة للنجتتاأ 

 ني مسعاها )هندورا (؛
مضتتاعفة الجوتتود للقضتتاء نعتتالا علتتى ممارستتة تشتتويه اوعضتتاء التناستتلية  10٨-12٩

 لإلناب ونقاا لتوصيات لجنة حقوق الطفل )سلونينيا(؛
مواصلة تنفيذ مختلف البترامج متن أجتل النوتوض بوضتت المترأة والطفتل  10٩-12٩

 ني السلطنة )البحرين(؛
مواصتلة تتتدابيرها اإليجابيتتة متتن أجتتل النوتوض بتتالمرأة والطفتتل نتتي البلتتد  110-12٩

 وبرامجوا )ماليزيا(؛بإجراءات تشمل كفالة التنفيذ الفعال لسياساتوا 
تعزيتتتز حملتتتة التوعيتتتة لمكانحتتتة القوالتتتب النمطيتتتة الستتتلبية ضتتتد المتتترأة  111-12٩

 ومنت العنف ضد المرأة )ماليزيا(؛
تكثيتتتتف الجوتتتتود المبذولتتتتة والتتتتتدابير المتختتتتذة لحمايتتتتة حقتتتتوق المتتتترأة  112-12٩

 حماية نعالة بما يتمااى وثقانة المجتمت )المملكة العربية السعودية(؛



A/HRC/31/11 
 

 

GE.16-00108 25/35 

 

الجنستتتانية نتتتي جميتتتت  قضتتتاياتراتيجية عامتتتة منستتتقة بشتتتين الوضتتتت استتت 113-12٩
 المسسسات العامة )ايلي(؛

مواصتتتلة إدمتتتاج الشتتتبا  نتتتي العمليتتتة الديمقراطيتتتة متتتن ختتتالل اللجنتتتة  11٤-12٩
 المنشية لوذا الغرض )جموورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛

باواتتتتتتتتخالت  مواصتتتتتتتتلة العمتتتتتتتتل بجديتتتتتتتتة علتتتتتتتتى مكانحتتتتتتتتة االتجتتتتتتتتار 115-12٩
التشتتتتتتتريعات نتتتتتتتي هتتتتتتتذا المجتتتتتتتالت والخطتتتتتتتة الوطنيتتتتتتتة لمكانحتتتتتتتة االتجتتتتتتتار  بتنفيتتتتتتتذ
(ت ون تتاا ختتدمات الشتترطة علتتى اإلنترنتتج لتلقتتي الشتتكاوال 2016-2008) بالبشتتر

 من ضحايا االتجار باواخالت ومكانحة هذ  اآلنة )كوبا(؛
 تنفيتتتتتذ مضتتتتتمون االستتتتتتراتيجيات المتعلقتتتتتة بتتتتتالمرأة والطفتتتتتلت ووضتتتتتت 116-12٩

 سياسات وبرامج لتعزيز  ضايا المرأة والطفل )الكويج(؛
مواصتتلة تعزيتتز التتتدابير العمليتتة متتن أجتتل التنفيتتذ الفعتتال لقتتانون الطفتتل  11٧-12٩

 )بوتان(؛
تنفيتتذ  تتانون الطفتتل تنفيتتذاا اتتامالا وتمتتتين حمتتالت التوعيتتة الراميتتة إلتتى  11٨-12٩

 تعزيز حقوق الطفل )سلوناكيا(؛
الفعتتال للن تتاا اإللكترونتتي لحمايتتة اوجتتور علتتى الصتتعيد  كفالتتة الرصتتد 11٩-12٩

 )تركيا(؛ ُعمانالوطني وتوسيت نطاق تطبيقه ليشمل جميت الشركات الموجودة ني 
مواصتتتتلة التصتتتتدي للتحتتتتديات التتتتتي تعتتتتوق التقتتتتدا نتتتتي مجتتتتال حقتتتتوق  120-12٩

 اإلنسان )كوبا(؛
المتتسهلين نتتي البلتتد مواصتتلة تعزيتتز بنتتاء  تتدرات اوخصتتائيين والمتتديرين  121-12٩

 العاملين ني مجال حقوق اإلنسان )نييج ناا(؛
 رنت مستوال الوعي بحقوق اإلنسان بين أنراد المجتمت )البحرين(؛ 122-12٩
و يتادة التوعي بثقانتة حقتوق اإلنستان النووض تعزيز جوودها الرامية إلى  123-12٩
 )السودان(؛بوا 
 اإلنسان )دولة نلسطين(؛ إطالق حمالت إعالمية للتوعية بحقوق 12٤-12٩
 مواصلة التوعية بثقانة حقوق اإلنسان )لبنان(؛ 125-12٩
تبتادل المعلومتات واآلراء متتت التدول متن أجتتل اتبتاع أنضتل الممارستتات  126-12٩

 ني  ضايا حقوق اإلنسان )الكويج(؛
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مواصتتتلة تعاونوتتتا متتتت آليتتتات حقتتتوق اإلنستتتان التابعتتتة ل متتتم المتحتتتدة  12٧-12٩
ز حقتتتوق اإلنستتتانت والن تتتر نتتتي توجيتتته دعتتتوة دائمتتتة إلتتتى هتتتذ  اآلليتتتات لحمايتتتة وتعزيتتت
 )أذربيجان(؛

 توجيه دعوة دائمة إلى جميت اإلجراءات الخاصة )إسبانيا(؛ 12٨-12٩
تعزيتتز تعاونوتتا متتت اإلجتتراءات الخاصتتة التابعتتة لمجلتتس حقتتوق اإلنستتان  12٩-12٩

جتتتراءات الخاصتتتة بتوجيتتته دعتتتوة دائمتتتة إلتتتى جميتتتت المكلفتتتين بواليتتتات نتتتي إطتتتار اإل
 )التفيا(؛
مثتتتل التمييتتتز ضتتتد  -اعتمتتتاد تتتتدابير للتصتتتدي لجميتتتت أاتتتكال التمييتتتز  130-12٩
العامتة وحمتالت التوعيتة  بمتا نتي ذلتك دعتم المنا شتات -أو او ليات الدينيتة  المرأة
 الرامية إلى تنقيش اوحكاا التمييزية ني التشريت )الجموورية التشيكية(؛ خطواتوال

ت متتتترأةل والتحقيتتتتق المستتتتاواة الفعليتتتتة بتتتتين الرجتتتتمواصتتتتلة العمتتتتل علتتتتى  131-12٩
ستتيما عنتتدما يتعلتتق اومتتر بتتالقوانين التتتي تتتن م الطتتالق واإلرب وحضتتانة اوطفتتال  وال

 )أوروغواي(؛
 اتخاذ التدابير الال مة إللغاء عقوبة اإلعداا )المكسيك(؛ 132-12٩
 و ف تنفيذ عقوبة اإلعداا )كوستاريكا(؛ 133-12٩
إعتتتتالن و تتتتف تنفيتتتتذ عقوبتتتتة اإلعتتتتداا بوتتتتد  إلغائوتتتتا بموجتتتتب القتتتتانون  13٤-12٩

 )نرنسا(؛
و تتتتتف تنفيتتتتتذ عقوبتتتتتة اإلعتتتتتداا بغيتتتتتة إلغائوتتتتتا نتتتتتي التشتتتتتريعات الوطنيتتتتتة  135-12٩

 )إيطاليا(؛
 و ف تنفيذ عقوبة اإلعداا تمويداا إللغائوا نوائياا )البرتغال(؛ 136-12٩
 و فاا رسمياا بغية إلغائوا )سلونينيا(؛و ف تنفيذ عقوبة اإلعداا  13٧-12٩
الن تتتتر نتتتتي إمكانيتتتتة و تتتتف تنفيتتتتذ عقوبتتتتة اإلعتتتتداات وتخفيتتتتف أحكتتتتاا  13٨-12٩

 اإلعداا إلى أحكاا بالسجن )إسبانيا(؛
الو ف القانوني لتنفيذ عقوبة اإلعتداات وتخفيتف جميتت أحكتاا اإلعتداا  13٩-12٩

 )سويسرا(؛ني المستقبل بود  إلغاء هذ  العقوبة 
ضتتمان حصتتول الرعايتتا اوجانتتب المحتجتتزين علتتى المستتاعدة القنصتتلية  1٤0-12٩

للستتتتلطات نتتتتي الو تتتتج المناستتتتب باتختتتتاذ تتتتتدابير يمكتتتتن أن تيستتتتر إصتتتتدار تصتتتتاريش 
 القنصلية لزيارة السجون )الفلبين(؛
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  يادة جوودها إليالء  در أكبر من االهتماا لقضايا الطفل )العراق(؛ 1٤1-12٩
العقتتتا  البتتتدني ل طفتتتال نتتتي كتتتل أاتتتكال ح تتتر   التتتنع صتتتراحة علتتتى 1٤2-12٩

 جميت اوماكنت بما نيوا المنزل )إستونيا(؛
 مواصلة الجوود الرامية إلى منت عمل اوطفال )جورجيا(؛ 1٤3-12٩
تن تتتتيم بتتتترامج لتوعيتتتتة النتتتتا  والستتتتلطات المحليتتتتة والوطنيتتتتة بالقضتتتتايا  1٤٤-12٩

لة )جمووريتتتتتتتة إيتتتتتتتران المتصتتتتتتتلة بمكانحتتتتتتتة االتجتتتتتتتار بالبشتتتتتتتر والقتتتتتتتوانين ذات الصتتتتتتت
 اإلسالمية(؛

تعزيتتتتز التتتتتدابير الراميتتتتة إلتتتتى مكانحتتتتة االتجتتتتار بالبشتتتتر واتختتتتاذ تتتتتدابير  1٤5-12٩
 لحماية ضحايا  )سري النكا(؛

 يادة الجوود الرامية إلى بناء  تدرات المتولفين القضتائيين تقنيتاا وإداريتاا  1٤6-12٩
 )دولة نلسطين(؛

والتوعيتتتة نتتتي مجتتتال حقتتتوق اإلنستتتان لمتتتولفي  يتتتادة بتتترامج التتتتدريب  1٤٧-12٩
 قضاء ووسائ  اإلعالا )مصر(؛لالنيابة العامة وا

تنفيذ برامج تدريبيتة بشتين حقتوق اإلنستان لزيتادة وعتي متولفي الخدمتة  1٤٨-12٩
 المدنيةت بمن نيوم المكلفون بإنفاذ القانون ومولفو ن اا العدالة )أو بكستان(؛

إلتتتى تن تتتيم دورات دراستتتية مكثفتتتة وعضتتتاء  مواصتتتلة جوودهتتتا الراميتتتة 1٤٩-12٩
االدعتاء العتاا نتي مجتال حقتوق اإلنستانت بمتا يتمااتى والخطتوات المتختذة متن أجتتل 

 استقالل االدعاء العاا ونصله عن الشرطة )اليمن(؛
تعزيتتتز الجوتتتود علتتتى نحتتتو يضتتتمن مكانحتتتة الفستتتاد نتتتي ستتتياق تعتتتديل  150-12٩

التتتابت لوتتات وتوستتيت نطتتاق واليتتة هتتذا الجوتتا  الحكومتتة جوتتا  الر ابتتة الماليتتة واإلداريتتة 
 )العراق(؛ 2011لعاا  27ونقاا للمرسوا السلطاني ر م 

الراميتتة إلتتى حمايتتة الحريتتات وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتان  هتتاجوودمواصتتلة  151-12٩
 )لبنان(؛
مواصتتتتلة جوودهتتتتا لحمايتتتتة الحريتتتتات العامتتتتة والحقتتتتوق اوساستتتتية نتتتتي  152-12٩

ليوتتتتا الدستتتتتور تمااتتتتياا متتتتت مبتتتتادئ حقتتتتوق اإلنستتتتان جميتتتتت المجتتتتاالت التتتتتي يتتتتنع ع
 )اإلمارات العربية المتحدة(؛

ضتتتمان التمتتتتت الكامتتتل بتتتالحق نتتتي حريتتتة التعبيتتتر وتكتتتوين الجمعيتتتات  153-12٩
والتجمتتتتت الستتتتلميت بمتتتتا نتتتتي ذلتتتتك حقتتتتوق النااتتتتطين نتتتتي مجتتتتال حقتتتتوق اإلنستتتتان 
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نتتاك مجتتال بقتتى هوالصتتحفيين ومستتتخدمي اتتبكات التواصتتل االجتمتتاعيت بحيتتع ال ي
 من االعتقال أو االحتجا  أو المضايقة أو التخويف )سويسرا(؛للخو  
تحستتين حمايتتة الحتتق نتتي حريتتة التعبيتتر والتجمتتت وتكتتوين الجمعيتتاتت  15٤-12٩

بتعتتديل  تتانون المطبوعتتات والنشتتر و تتانون الجمعيتتات اوهليتتة ونقتتاا للمعتتايير الدوليتتةت 
وبقبتتتول التوصتتتيات المقدمتتتة متتتن المقتتترر الختتتال المعنتتتي بتتتالحق نتتتي حريتتتة التجمتتتت 

لبريطانيتتا الع متتى )المملكتتة المتحتتدة  2014الستتلمي وتكتتوين الجمعيتتات نتتي عتتاا 
 الشمالية(؛ أيرلنداو 

ت بمتتتتتتا نتتتتتتي ذلتتتتتتك نتتتتتتائيقتتتتتتانون الجالاتستتتتتتاق جميتتتتتتت أحكتتتتتتاا ضتتتتتتمان  155-12٩
متتتتتن  تتتتتانون الجتتتتتزاءت التتتتتتي تفتتتتترض عقوبتتتتتات  173و 137و 135و 126 المتتتتتواد

التعبيتتر المشتتتروعت اتستتا اا تامتتتاا متتت التمتتتتت وستتتائل اتتديدة علتتتى مجموعتتة واستتتعة متتن 
والتعبيتترت والحتتق نتتي حريتتة التجمتتت الستتلمي وتكتتوين نتتي حريتتة التترأي   الكامتتل بتتالحق

 الجمعيات )كندا(؛
ضمان أن يمّكن  تانون المطبوعتات والنشتر متن الممارستة التامتة لحريتة  156-12٩

 التعبيرت وال سيما على اإلنترنج )نرنسا(؛
 الحفا  على بيئة تتسم بحرية النشر وحرية التعبير )ليبيا(؛ 15٧-12٩
الحكومتتة بتتدعم المعتتايير الدوليتتة لحقتتوق اإلنستتان بضتتمان  إلوتتار التتتزاا 15٨-12٩

 االحتراا الكامل لحق المواطنين ني حرية التعبير والتجمت السلمي )غانا(؛
تعديل  توانين العمتل ذات الصتلة لتعزيتز حمايتة حقتوق اإلنستان لجميتت  15٩-12٩

 العمال المواجرين )غانا(؛
نتتتي  الن تتتر عتتتن الجنستتتيةت ت بصتتتر كفالتتتة حتتتق الجميتتتت بتتتدون استتتتثناء 160-12٩

 التجمت السلميت ني القانون وني الممارسة )ايلي(؛
اتختتتاذ الخطتتتوات الال متتتة لضتتتمان حتتتق مواطنيوتتتا نتتتي التجمتتتت الستتتلمي  161-12٩

 )ناميبيا(؛
تيستتتير إجتتتراءات تن تتتيم االحتجاجتتتات الستتتلمية والكتتتف عتتتن المعا بتتتة  162-12٩

ذلتتك متتن ختتالل التجمعتتات  الجنائيتتة لممارستتة الحتتق نتتي التجمتتت الستتلميت بمتتا نتتي
 السلمية غير المسجلة )الجموورية التشيكية(؛

التحقيق السليم ني حتاالت إنتراا المتولفين المكلفتين بإنفتاذ القتوانين  163-12٩
ت بمتتتا نتتتي ذلتتتك 2012و 2011نتتتي استتتتخداا القتتتوة ضتتتد المحتجتتتين نتتتي عتتتامي 

 )الجموورية التشيكية(؛ومعا بتوم مالحقة جميت المسسولين 
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كفالتتتة حريتتتة التجمتتتت الستتتلمي وتكتتتوين الجمعيتتتاتت نتتتي القتتتانون ونتتتي  16٤-12٩
الممارستتتةت وإ التتتة جميتتتت القيتتتود المفروضتتتة علتتتى الحتتتق نتتتي االحتجاجتتتات الستتتلمية 

 )إستونيا(؛
ت وتعزيتتتتز وتيستتتتير تكتتتتوين الجمعيتتتتات كفالتتتتة الممارستتتتة الكاملتتتتة لحريتتتتة 165-12٩

 أنشطة جميت المن مات غير الحكومية )نرنسا(؛
ي وأي تشتتتتريتر آختتتتر ُعمتتتتانمتتتتن  تتتتانون الجتتتتزاء ال 134تعتتتتديل المتتتتادة  166-12٩

 ينطوي على تقييد مفرا للحق ني حرية تكوين الجمعيات )آيسلندا(؛
تنفيتتتتذ توصتتتتيات المقتتتترر الختتتتال المعنتتتتي بتتتتالحق نتتتتي حريتتتتة التجمتتتتت  16٧-12٩

 السلمي وتكوين الجمعيات )هولندا(؛
ال المعنتتتتي بتتتتالحق نتتتتي تنفيتتتتذ التوصتتتتيات الصتتتتادرة عتتتتن المقتتتترر الختتتت 16٨-12٩
نتتتتتي  ُعمتتتتتاننتتتتتي أعقتتتتتا  بعثتتتتتته إلتتتتتى وتكتتتتتوين الجمعيتتتتتات التجمتتتتتت الستتتتتلمي  حريتتتتتة

 ت تنفيذاا تاماا ونعاالا )جموورية كوريا(؛2014أيلول/سبتمبر 
تنفيتذ توصتتية المقتترر الختتال المعنتتي بتتالحق نتتي حريتتة التجمتتت الستتلمي  16٩-12٩

يشتتتمل جمتتت الستتلمي لوتكتتوين الجمعيتتات بشتتين توستتيت نطتتاق ضتتتمان الحتتق نتتي الت
 يين )سيراليون(؛ُعمانلمواطنين غير الا

مراجعتتتتة تتتتتدابيرها التشتتتتريعية وممارستتتتاتوا نيمتتتتا يتصتتتتل بحريتتتتة التجمتتتتت  1٧0-12٩
الستتتلمي وتكتتتوين الجمعيتتتاتت نتتتي ضتتتوء التقريتتتر التتتذي أعتتتد  المقتتترر الختتتال ل متتتم 
  المتحتتدة المعنتتي بتتالحق نتتي حريتتة التجمتتت الستتلمي وتكتتوين الجمعيتتات نتتي أعقتتا

 )أستراليا(؛ 2014بعثته ني أيلول/سبتمبر 
تعديل أي  انون أو تدبير يمكن أن يشتكل خطتراا علتى حتق اونتراد نتي  1٧1-12٩

الحيتتتتتاة والحريتتتتتة والستتتتتالمة البدنيتتتتتة وستتتتتبا  تتتتتترتب  بمتتتتتيلوم الجنستتتتتي أو هتتتتتويتوم 
الجنستانية المزعتومين أو المتصتورينت أو االمتنتاع علتى او تل عتن تطبيتق أي  تانون أو 

 تدبير من هذا القبيل )البرا يل(؛
سن  انون بشين حرية الحصول علتى المعلومتات ونقتاا للمعتايير الدوليتة  1٧2-12٩

 )ايلي(؛
الستتتتتتماأ بتتتتتتالتعبير الصتتتتتتريش عتتتتتتن اآلراء الفرديتتتتتتةت وتمكتتتتتتين من متتتتتتات  1٧3-12٩

 المجتمت المدني من تطوير وإتاحة التعبير العلني عن المطالب الشعبية )النرويج(؛
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دعتتتم جوتتتود المجتمتتتت المتتتدني نتتتي تعزيتتتز حقتتتوق اإلنستتتان متتتن ختتتالل  1٧٤-12٩
تحديتتتتتتد المتتتتتتوارد الضتتتتتترورية لتنفيتتتتتتذ أنشتتتتتتطته المتعلقتتتتتتة بالتوعيتتتتتتة بمبتتتتتتادئ حقتتتتتتوق 

 )العراق(؛ اإلنسان
 تونير مزيد من الدعم لجمعيات المجتمت المدني )البحرين(؛ 1٧5-12٩
ة جميتتت العقبتتات التتتي اتختتاذ تتتدابير لحمايتتة النااتتطين الحقتتو يين وإ التت 1٧6-12٩

تعر تتتل عمتتتل أحتتتزا  المعارضتتتة السياستتتيةت وجماعتتتات حقتتتوق اإلنستتتانت وغيرهتتتا متتتن 
 (؛أيرلندامن مات المجتمت المدني المستقلة )

اتختتاذ تتتدابير جديتتدة للقضتتاء علتتى جميتتت أاتتكال التمييتتز ضتتد المتترأة  1٧٧-12٩
صتتتب صتتتنت نتتتي منامشتتتاركتوا وتشتتتجيت مشتتتاركتوا نتتتي الحيتتتاة العامتتتةت بمتتتا نتتتي ذلتتتك 

 القرار والولائف الحكومية )إسبانيا(؛
إتاحتتة مزيتتد متتن الفتترل لتمثيتتل المتترأة نتتي المناصتتب الحكوميتتة العليتتا  1٧٨-12٩

 )جورجيا(؛
مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى تمكتتين المتترأة وحمايتتة حقو وتتات باإلضتتانة  1٧٩-12٩

 إلى تمكين المرأة اجتماعياا وسياسياا )اوردن(؛
 تمثيل المرأة ني المناصب الحكومية )لبنان(؛  يادة حيز 1٨0-12٩
بتتتذل مزيتتتد متتتن الجوتتتود متتتن أجتتتل مشتتتاركة المتتترأة نتتتي مجتتتال الحيتتتاة  1٨1-12٩

 السياسية )ليبيا(؛
تعزيتتز الجوتتود الراميتتة إلتتى تشتتجيت حضتتور المتترأة بنشتتاا نتتي المجتمتتت  1٨2-12٩

الت ونتتي الحيتتاة السياستتيةت بطتترق تشتتمل مكانحتتة القوالتتب النمطيتتة متتن ختتالل حمتت
 التوعية )تركيا(؛

 يادة تمثيل المترأة نتي المناصتب الحكوميتة العليتا والمجتالس المنتخبتة  1٨3-12٩
 )الجزائر(؛

اتختتاذ خطتتوات لزيتتادة مشتتاركة المتترأة نتتي انتخابتتات مجلتتس الشتتورالت  1٨٤-12٩
باعتبارها ناخبة ومراتحةت وتوستيت نطتاق مشتاركة جميتت المتواطنين نتي عمليتات صتنت 

 )الجموورية التشيكية(؛القرار 
مواصتتتتلة الجوتتتتود الراميتتتتة إلتتتتى تحقيتتتتق النمتتتتو اال تصتتتتادي نتتتتي البلتتتتد  1٨5-12٩

 )باكستان(؛
مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى تشتتجيت وتعزيتتز حقتتوق اإلنستتانت وال ستتيما  1٨6-12٩

 بالتركيز على النمو اال تصادي وتحسين رنا  السكان )جيبوتي(؛
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وتتتود لتعزيتتتز التمتتتتت بتتتالحقوق اال تصتتتادية مواصتتتلة بتتتذل مزيتتتد متتتن الج 1٨٧-12٩
 واالجتماعية والثقانية ) طر(؛

 نجتتتاأ تنفيتتتذ مختلتتتف البتتترامج ونقتتتاا  كفالتتتةاتختتتاذ الخطتتتوات الال متتتة ل 1٨٨-12٩
 لقانون الضمان االجتماعي )بروني دار السالا(؛

مواصتتلة وضتتت البتترامج اإلنمائيتتةت وال ستتيما نتتي المنتتاطق الريفيتتة )برونتتي  1٨٩-12٩
 لسالا(؛دار ا
مواصتتتلة الممارستتتات القائمتتتة علتتتى تقتتتدير الحتتتوار االجتمتتتاعي وتعزيتتتز  1٩0-12٩

 ية )تركمانستان(؛ُعمانمفووا التسامش ني الثقانة ال
مواصتتتتتتلة تعزيتتتتتتز برامجوتتتتتتا الممتتتتتتتا ة المتعلقتتتتتتة بالحمايتتتتتتة االجتماعيتتتتتتةت  1٩1-12٩

ريتتتتة علتتتى تحقيتتتق رنتتتا  اتتتعبوا وبلوغتتته أنضتتتل المستتتتويات المعيشتتتية )جموو  والعمتتتل
 البوليفارية(؛ - ننزويال
مواصتتتلة جوودهتتتا الراميتتتة إلتتتى تتتتونير الستتتكن الالئتتتق لجميتتتت مواطنيوتتتا  1٩2-12٩

 )اإلمارات العربية المتحدة(؛
مواصتتتلة التعتتتاون متتتت القطتتتاع الختتتال والجوتتتات المعنيتتتة متتتن أصتتتحا   1٩3-12٩

 المصلحة ني حماية حقوق العمل )تايلند(؛
الراميتتتة إلتتتى  يتتتادة التتتوعي بتتتين العمتتتال وأربتتتا  مواصتتتلة بتتتذل الجوتتتود  1٩٤-12٩

العمتتتتتتتل بقتتتتتتتوانين و واعتتتتتتتد العمتتتتتتتلت متتتتتتتن ختتتتتتتالل تنفيتتتتتتتذ بتتتتتتترامج محتتتتتتتددة للتوعيتتتتتتتة 
 )طاجيكستان(؛

مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى تحستتين ن تتاا عال تتات العمتتل متتن ختتالل  1٩5-12٩
تطتتتتتتوير الحتتتتتتوار االجتمتتتتتتاعي بتتتتتتين الحكومتتتتتتة ومن متتتتتتات أربتتتتتتا  العمتتتتتتل والعمتتتتتتال 

 (؛)أو بكستان
 يتتادة الجوتتود الراميتتة إلتتى التحقيتتق نتتي جتترائم العمتتل الجبتتري ومالحقتتة  1٩6-12٩

ا ستتجن مناستتبة )الواليتتات االمستسولين عنوتتا جنائيتتاا ومعا بتتة المجتترمين المتدانين بيحكتت
 المتحدة اومريكية(؛

تعزيتتتز آليتتتة التعامتتتل متتتت العمتتتال المغتتتتربين للونتتتاء بمتطلبتتتات الخدمتتتةت  1٩٧-12٩
 ونقاا لقانون العمل )بروني دار السالا(؛ ولحماية حقو وم

تعزيتز وحمايتة حقتوق اإلنستان للعمتال الموتاجرين نتي ل هتاجوودتكثيف  1٩٨-12٩
 البلد )إندونيسيا(؛
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مواصتتتتلة سياستتتتاتوا الراميتتتتة إلتتتتى تحستتتتين نتتتترل وصتتتتول الجميتتتتت إلتتتتى  1٩٩-12٩
 التعليمت بمن نيوم العمال المواجرون وأنراد أسرهم )إندونيسيا(؛

مواصلة رنت نستبة النستاء نتي القتوال العاملتة نتي  طتاع الخدمتة المدنيتة  200-12٩
 و يادة تمكين المرأة ني مجال العمل )جموورية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛

إلغتتاء ن تتاا الكفالتتة التتذي يقيتتد حقتتوق العمتتال اوجانتتب ووصتتولوم إلتتى  201-12٩
 )الجموورية التشيكية(؛آليات االنتصا  ويُعرضوم لشتى ضرو  المعاملة السيئة 

مواصتتتتتتتلة جوودهتتتتتتتا الراميتتتتتتتة إلتتتتتتتى تحستتتتتتتين رنتتتتتتتا  العمتتتتتتتال اوجانتتتتتتتب  202-12٩
 )بنغالديش(؛

اتختتتتاذ جميتتتتت التتتتتدابير الال متتتتةت حستتتتب اال تضتتتتاءت متتتتن أجتتتتل كفالتتتتة  203-12٩
الحمايتتة القانونيتتة للعمتتال اوجانتتب متتن ختتالل سياستتات مصتتممة لمنتتت أي اتتكل متتن 

 أاكال اإليذاء )بنما(؛
ت ودراستتتتة البتتتتدائل الممكنتتتتة نتتتتي إدارة العمالتتتتة الكفالتتتتةمراجعتتتتة ن تتتتاا  20٤-12٩

اوجنبيتتةت بوتتد  تعزيتتز حمايتتة العمتتال المنتتزليينت بمتتا نتتي ذلتتك متتن العنتتف واإليتتذاءت 
 وتونير سبل االنتصا  الفعالة )الفلبين(؛

مواصتتتتلة اتختتتتاذ التتتتتدابير متتتتن أجتتتتل  يتتتتادة مشتتتتاركة المتتتترأة وانخراطوتتتتا  205-12٩
 ميت المجاالت االجتماعية اال تصادية ني البلد )باكستان(؛وتمكينوا ني ج

مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى تحستتين وضتتت المتترأة نتتي المجتمتتت وتعزيتتز  206-12٩
المساواة بين الجنسين على الصعد كانةت ومتن ثتم تحستين مستاهمة المترأة نتي عمليتة 

 تنمية البلد )سري النكا(؛
ستتتتتتتاء نتتتتتتتي جميتتتتتتتت منتتتتتتتاحي الحيتتتتتتتاة دعتتتتتتتم اإلدمتتتتتتتاج االجتمتتتتتتتاعي للن 20٧-12٩

 )طاجيكستان(؛
 تعزيز حضور المرأة النش  ني المجتمت )ايلي(؛ 20٨-12٩
اتختتتاذ مزيتتتد متتتن الخطتتتوات لتعزيتتتز تقتتتديم ختتتدمات الرعايتتتة الصتتتحيةت  20٩-12٩

 وتحسين الوياكل اوساسية للرعاية الصحية )سنغانورة(؛
التعلتتتيمت وال ستتتيما مواصتتتلة الجوتتتود الراميتتتة إلتتتى ضتتتمان اإلنصتتتا  نتتتي  210-12٩

 الحق ني التعليم اوساسي للطال  ذوي اإلعا ة )الصين(؛
 مواصلة تونير التعليم للجميت مجاناا )بوتان(؛ 211-12٩
 كفالة التعليم اإللزامي والمجاني للجميت )سلونينيا(؛ 212-12٩
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إرستتتتاء التعلتتتتيم اإللزامتتتتي والمجتتتتاني للجميتتتتتت بوتتتتد  االستتتتتمرار نتتتتي  213-12٩
 مية )اورجنتين(؛مكانحة او

مواصتتتلة جوودهتتتتا الراميتتتتة إلتتتى وضتتتتت اللمستتتتات اوخيتتترة علتتتتى عمليتتتتة  21٤-12٩
 التعليم اوساسي المجاني واإللزامي )السودان(؛

مواصتتتتتلة جوودهتتتتتا نتتتتتي مجتتتتتال تعزيتتتتتز االعتتتتتتدال والتستتتتتامش التتتتتدينيت  215-12٩
 سيما من خالل  طاع التعليم )الجموورية العربية السورية(؛ وال

مواصتتتتلة الجوتتتتود الراميتتتتة إلتتتتى كفالتتتتة المستتتتاواة للنستتتتاء والفتيتتتتات نتتتتي  216-12٩
الحصتتول علتتى التعلتتيمت والتتدعوة إلتتى توستتيت نطتتاق مشتتاركة المتترأة نتتي القتتوال العاملتتة 

 )ملديف(؛
مواصتتتلة وضتتتتت خطتتتت  ستتتتنوية وطنيتتتة بشتتتتين التعلتتتتيم والتوعيتتتتة بحقتتتتوق  21٧-12٩

لمجتتال )المملكتتة العربيتتة اإلنستتانت بمتتا نتتي ذلتتك متتن ختتالل  يتتارة ميدانيتتة نتتي هتتذا ا
 السعودية(؛

مواصتتتتلة بتتتتذل الجوتتتتود الراميتتتتة إلتتتتى تحستتتتين إمكانيتتتتة الحصتتتتول علتتتتى  21٨-12٩
 التعليمت بما ني ذلك ل اخال ذوي اإلعا ة )سنغانورة(؛

نيمتا يتعلتق بحمايتة الحتق نتي التعلتيمت  ُعمتان تدرات أخذاا ني االعتبار  21٩-12٩
تعلتتيمت وتبتتادل المعلومتات بشتتين اإلنجتتا ات تبتادل الخبتترات نتتي مجتال الالعمتل علتتى 

 التي تحققج ني مجال اإلارا  على المسسسات التعليمية )طاجيكستان(؛
تعزيتتز مفتتاهيم حقتتوق اإلنستتان متتن ختتالل اونشتتطة الطالبيتتة والمعتتارض  220-12٩

 ية )كوبا(؛ُعمانالتي تن موا الجامعات ال
ذوي اإلعا تتتتتتةت اعتمتتتتتتاد سياستتتتتتة اتتتتتتاملة لحمايتتتتتتة حقتتتتتتوق اواتتتتتتخال  221-12٩

واالستتتتفادة متتتن التتتتدابير التتتتي ستتتبق اتخاذهتتتا مثتتتل إنشتتتاء المديريتتتة العامتتتة ل اتتتخال 
 ذوي اإلعا ة )إسبانيا(؛

 يتتتادة نتتترل حصتتتول اوطفتتتال ذوي اإلعا تتتة علتتتى التعلتتتيم بتخصتتتيع  222-12٩
 مزيد من الموارد )هندورا (؛

اواتتتتخال ذوي مواصتتتتلة تعزيتتتتز سياستتتتتوا الراميتتتتة إلتتتتى  يتتتتادة حصتتتتول  223-12٩
 اإلعا ة على التعليم )بنما(؛

 يتتادة نتترل حصتتول اواتتخال ذوي اإلعا تتة علتتى التعلتتيم متتن ختتالل  22٤-12٩
 تنفيذ االستراتيجية الوطنية ل اخال ذوي اإلعا ة )ملديف(؛
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تحستتين نتترل حصتتول اوطفتتال ذوي اإلعا تتة علتتى التعلتتيم بزيتتادة عتتدد  225-12٩
 رانق المواتية )تركيا(؛اونر ة التعليمية المتخصصة والم

تعزيتز حمايتتة اواتخال ذوي اإلعا تتةت وتكثيتف جوتتود تبتادل الخبتترات  226-12٩
 مت دول أخرال ني ميدان حماية حقوق اوطفال ذوي اإلعا ة )الصين(؛

العمتتل علتتى تبتتادل وتنفيتتذ أنضتتل الممارستتات نتتي مجتتال تعزيتتز حقتتوق  22٧-12٩
 عودية(؛اوطفال ذوي اإلعا ة )المملكة العربية الس

االستمرار ني مساعدة وحمايتة او ليتات والفئتات الضتعيفة والمشتردين  22٨-12٩
 بسبب الكوارب الطبيعية أو النزاعات )السنغال(؛

مواصتتلة جوودهتتا الراميتتة إلتتى مكانحتتة لتتاهرة اإلرهتتا  وغستتل اومتتوال  22٩-12٩
 )ليبيا(؛
 )أو بكستان(؛تعزيز اآلليات القانونية لمكانحة اإلرها  والتطر   230-12٩
تنفيتتذ بتترامج تدريبيتتة نتتي مجتتال تكنولوجيتتا المعلومتتات للمستتاعدة علتتى  231-12٩

 مكانحة الجرائم اإللكترونية )المغر (؛
مواصتتلة الجوتتود الراميتتة إلتتى مكانحتتة جتترائم التكنولوجيتتا اإللكترونيتتةت  232-12٩

 وال سيما عندما تُرتكب ضد الشبا  )مصر(؛
 الرامية إلى حماية البيئة )جيبوتي(دمواصلة الجوود  233-12٩

جميتتت االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات التتواردة نتتي هتتذا التقريتتر تعبتتر عتتن مو تتف الدولتتة  -130
وال ينبغتي أن يفوتم أنوتا تح تى بتيييتد  )الدول( التتي  تدمتوا و/أو الدولتة موضتوع االستتعراضد

 دبكامله الفريق العامل
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 المرنق
  

 تشكيلة الوند  
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