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  املقدمة -     أوال   

 60/251                                                                            تقدم سولطنة ع موان التقريور الودوري الشوامل الثالوً، عمور  بقورار اعمعيوة العاموة رقوم  -1
التوجيهيوووة  ئادبووو للموطبقوووا ، 17/119، ورقوووم 16/21، ورقوووم 5/1اإلنسوووان رقوووم  وقووورارات  لوووس حقووووق

 امل.ستعراض الدوري الشلية الآلعداد التقارير إبتعلقة ملا

 2016خرل املودة مون نسان اية حقوق اإلز ومحيتعز  على صعيدالتطورات  هذا التقرير ويرصد -2
                      التوصوويات الووّ قوود مت  ووا ومتابعووة لتنفيووذ  هتوواابلتزاما            سوولطنة ع مووانإطووار وفوواء  ف وذلوو  ،2020وحوو  

م، 2015نوفمب من  5ف  لس حقوق اإلنسان ف   لستعراض الدوري الشامللثانية من اخرل اعولة ا
ت            م وقووود تلقووو  2016موووار  مووون  17بتووواري   46( ف اعلسوووة 30/111مبوجوووب القووورار رقوووم ) ااعتمادهووو      وت  

وووو )لقبووووول اعز القبووووول وا            ( توصووووية ت  233السوووولطنة ) ( توصووووية، 28وأخووووذت ابلعلووووم ) ،( توصووووية169 ووووي لو
 والتشريعية. ،ألهنا ل تتوافق مع منظومتها القيمية       نظرا   ؛( توصية ابلتأييد36     حتظ  ) ومل
خلطووة عموول بوودأهتا السوولطنة منووذ اعتموواد تقريرهووا األول، وتتمحووور                       هووذا التقريوور اسووت مال      د     عوو      يو   -3
وجعلهوا تتفاعول موع اخلصوصوية  ،نسواناإل ي والفعال ملنظوموة حقووقلتدرجيدماج احول كيفية اإل       ساسا  أ

للعموول علووى إةووافة املزيوود إ  سووجل                  وهووي ماةووية قوودما   ،والتحوودايت الووّ تواجههووا السوولطنة ،الوطنيووة
واملسووواوة والتفاعووول بشووو ل إجيوووا  موووع أفضووول  ،إجنازاهتوووا املتميوووز ف  وووال تعزيوووز ومحايوووة حقووووق اإلنسوووان

 دولية ف هذا الشأن.املمارسات ال
تقدمي هذا التقرير أييت ف ظروف استثنا ية انجتة عن الوةع الراهن الناتج عن جا حة فريو   إن  -4
     د د  أخووذت هتوو و ،  مون البشوور ف دول العوامل   مئووات اآللف و( الووّ أودت حبيواة  19سووتجد )وكوفيود  روان امل و كو 

        سياسوووة                سووولطنة ع موووان         تووود خر . ومل  ة والثقافيوووة                                    شووول  حركوووة احليووواة القتصوووادية والجتماعيووو ت الصوووحة العاموووة، و 
مية حلقوق اإلنسان، فقد  للمبادئ السا           وإعمال  ا.  واحلد من آاثره   ه اعا حة تدابري مما يصل  جملاهبة هذ  ول 
تشوو يل عنووة عليووا تضووم  ب   -حفظوو   ، ورعوواه    -  رلووة السوولطان هيووثم بوون طووارق حضوورة صوواحب اع وجوو   

بحوً آليوة التعامول موع التطوورات الناجتوة عون انتشوار فوريو  كووروان، والوّ  ب  كبار املسؤولني ف الدولة تعن 
           للع موانيني                              تووفري الفحوصوات والعورج  واان  فوريو ، و ال   اختذت العديد من القرارات الفعالوة ملواجهوة انتشوار 

ل  وواين  دون متييووز بتوووفري املوؤن والحتياجووات األساسوية بشوو    ومتتووع اعميوع   . واملقيموني علووى أرض السولطنة 
                                           ، كموا أن وزارة الصوحة قاموت  بتداوني العيووادات  اعا حوة   ات اإلغورق ف إطوار احلود مون انتشوار خورل فو  

فى السوولطاين لضوومان اسووتمرارية تقوودمي الرعايووة الصووحية للمرةووى عوون بعوود، وقامووت  الف اةووية ف املستشوو 
 بووورانمج التحصوووني  كوووذل  بتداوووني خوووت سووواخن لسوووتقبال تسووواملت النسووواء احلوامووول موووع السوووتمرار ف 

%( حبسوووب آخووور إحصووواءات منظموووة الصوووحة العامليوووة. واسوووتجابت  99املوسوووع ف السووولطنة الوووّ جتووواوزت ) 
للووودعوة الوووّ أطلقتهوووا هيئوووة األموووم املتحووودة إلطووورق عووودد مووون السوووجناء، كموووا ت فلوووت احل وموووة  السووولطنة  

 . انتشار فريو  كوروان   بنفقات إعادة السجناء األجانب إ  دو م، ف إطار املساوة ف احلد من 

 املنهجية والعملية التشاورية املتبعة يف إعداد التقرير الوطين -      اثنيا   
 ة االستعراضمنهجية متابع -ألف 

ف تنفيووذ نتوا ج السوتعراض، حيوً عووززت                      بوذلت السولطنة جهوودا   ،منوذ اعتمواد التقريور الثوواين -5
بلتهووا السوولطنة عنوود مناقشووة التقريوور الوودوري الشووامل امل لفووة مبتابعووة التوصوويات الووّ ق -اللجنووة القانونيووة 

ذلوو  ملتابعووة تنفيووذ التوصوويات و  ؛أعما ووا - 22/2016قووم حلقوووق اإلنسووان مبوجووب قوورار  لووس الوووزراء ر 
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 ،الصووادرة عوون  لووس حقوووق اإلنسووان، وتضووم اللجنووة ف عضووويتها ممثلووني لعوودد موون اعهووات احل وميووة
متابعوة تنفيوذ التزاموات السولطنة علوى  - ةمن خطة وطنية - ةوتعمل اللجن، ومؤسسات اجملتمع املدين

 اعهات ذات العرقة.ف إطار الستعراض الدوري الشامل، وذل  ابلتعاون مع 

 إعداد التقرير والعملية التشاورية -ابء 
قامت اللجنة مبجموعة من اإلجراءات ف إطار العملية التشاورية بشأن إعداد تقرير السلطنة،  -6

موون ورا العموول                                                            قوودت اللجنووة سلسوولة موون الجتماعووات ف هووذا اإلطووار، كمووا نظمووت عووددا  حيووً ع
وامللتقيووات مووع العديوود موون مؤسسووات اجملتمووع املوودين واعهووات احل وميووة ف السوولطنة لبحووً مق حاهتووا 

وعمليوة إعوداد التقريور الثالوً مون حيوً صوبشت  التشواركية  ،حول السبل املثلى ملتابعوة نتوا ج السوتعراض
 .        ومضموان        ا ر  

، وذل  ف         ريبا                                          عملت السلطنة بدأب  على مدار  مخس سنوات تق -7                                        للوفاء  مبا قب ل ت   من توصيات 
بوودأهتا السوولطنة منووذ اعتموواد حيووً ت اعتموواد خطووة عموول                                       إطووار رميووة وطنيووة اوواملة وحموود دات أساسووية، 

ال ملنظومة حقوق اإلنسان، وجعلها                                 حول كيفية اإلدماج التدرجيي والفع                                 تقريرها األول، وتتمحور أساسا  
للعمووول علوووى                                                         الوطنيووة، والتحووودايت الوووّ تواجههووا السووولطنة، وهوووي ماةووية قووودما  تتفاعوول موووع اخلصوصوووية 

إةافة املزيد إ  سجل إجنازاهتا املتميزة ف  ال تعزيز ومحاية مجيوع حقووق اإلنسوان، واملسواوة والتفاعول 
 .ف هذا الشأنبش ل إجيا  مع أفضل املمارسات الدولية 

الدستوري واملؤسسي لتعزيز ومحاية حقروق التطورات يف اإلطار املعياري و  -      اثلثا   
 اإلنسان

ومحايتها، وذل  من خورل مشواركتها ف مناقشوة  ،السلطنة ابلنهوض حبقوق اإلنسان اهتمت -8
تحوودة، أو موون والبوتوكووولت اخلاصووة حبقوووق اإلنسووان ف اعلسووات العامووة لألمووم امل ،بعووا التفاقيووات

تفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان والبوتوكولت امللحقة هبا، خرل املصادقة، أو النضمام للعديد من ال
الدولية امل تبة عليها، كإعداد التقارير األوليوة والدوريوة بشوأن مسوتوف تنفيوذها  ابللتزاماتجبانب الوفاء 

لسات احلوار مع عان املعاهدات والتفاقيات الدولية لتل  التفاقيات والبوتوكولت، ومناقشتها ف ج
 نسان، وكذل  متابعة تنفيذ املرحظات والتوصيات الصادرة عن هذه اللجان الدولية.عنية حبقوق اإلامل

موووع مضوووامني ومواءمتهوووا ف التشوووريعات،  إدمووواج حقووووق اإلنسوووانوقووود عملوووت السووولطنة علوووى  -9
 .إليها انضمتأو  ،التفاقيات الّ صدقت عليها

 اإلنسانالتطورات يف اإلطار املعياري واتفاقيات حقوق  -ألف 
للتوصوويات الووّ قبلتهووا السوولطنة عنوود مناقشووة تقريرهووا الوووطين الثوواين حلقوووق اإلنسووان ف     ا  تنفيووذ -10

، فقووود انضووومت السووولطنة إ  ثووورو اتفاقيوووات دوليوووة 2015 عوووام إطوووار السوووتعراض الووودوري الشوووامل ف
 ي:وه قوق اإلنسانر يسية ف  ال ح

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

التفاقيوووة الدوليوووة حلمايوووة مجيوووع األاوووخاق مووون الختفووواء القسوووري، وذلووو  مبوجوووب  •
 (.44/2020املرسوم السلطاين رقم )
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وغريه من ةروب املعاملة أو العقوبة القاسية تعذيب  اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة ال •
 (.45/2020، وذل  مبوجب املرسوم السلطاين رقم )املهينة الرإنسانية أو أو

                                                                      ملووووا تعهوووودت بوووو  السوووولطنة إ اب ن  مناقشووووتها للتقريوووور الوووودوري الشووووامل حلقوووووق اإلنسووووان           وتنفيووووذا   -11
( موون اتفاقيووة القضوواء علووى مجيووع 15) ةاملوواد( موون 4                                 ، فقوود ت   سووحب الووتحفظ علووى الفقوورة )2015 لعووام

، مع التذكري أن  سبق سحب  (3/2019وذل  مبوجب املرسوم السلطاين رقم ) أا ال التمييز ةد املرأة
 من اتفاقية حقوق الطفل. 30و 21و 9و 7كل من التحفظ العام والتحفظات على املواد 

 اناإلنسالتطورات على اإلطار الدستوري لتعزيز حقوق  -ابء 
وحوووورايهتم ف إطووووار سوووويادة  قوووووق األفوووورادحل                                       النظووووام األساسووووي للدولووووة )الدسووووتور( ةووووامنا  جوووواء  -12

 .كمبادئ أساسية حت م سياسة الدولة، وتقوم عليهاعلى العدل واملساوة واإلنصاف      ا  القانون، ومؤكد

 للسلطة يف السلطنة السلساالنتقال   
 انتقوووال آليووة منوو ( 6) املووادة ف للدولوووة ساسوويألا ظووامالن تضوومنها الوووّ األح ووام أهووم بووني موون -13

 ف نوعهوا مون فريودة بتجربوة الدولوة مورت وقود ،(الدولة ر يس) السلطان منصب اشور حال ف السلطة
 اسووتيقظت م2020 ينوواير موون 11 املوافووق السووبت يوووم صووبيحة ففووي الوون ،  ووذا         تطبيقووا   السوولطة انتقووال
 سوعيد بون قوابو  السلطان اعرلة صاحب حضرة لرحيل جعفامل اخلب على أمجع والعامل       ع مان، سلطنة
 .- ثراه   طيب -
حضوورة  اختيوار     ت    عنودما               واوفافا  للسولطة       سلسوا                 الودوا انتقوال   واجملتموع السولطنة وقود اوهدت -14

 للسولطان       خلفوا   - ورعواه  ، حفظو  -       لع مان               املعظم سلطاان   طارق بن هيثم صاحب اعرلة السلطان
         م ه مو ا        مؤاورا           يو عو د   مموا وعامليوة حمليوة إاوادة وقود انل ذلو  ،- ثوراه   طيوب - سوعيد بون قوابو  حلالرا
                                                                                     فعالية املؤسسات ف السلطنة، ونضج اجملتمع الع ماين، والثقة الّ يتمتع هبا ملواصلة مسرية النهضة  على

 .املستقبل حتدايت                          الع مانية احلديثة، ومواجهة

لسيما أح ام الباب  ،الة حلقوق اإلنسان                  ى محاية أكيدة وفع  ساسي للدولة علأكد النظام األ -15
                                                        الدولية واإلقليمية وقواعد القانون الدوا املع ف هبا تو ع د  املواثيق واملعاهدات    ، كما أن مراعاةالثالً من 

 من املبادئ املوجهة لسياسة الدولة ف هذا اجملال.

ملوا                                          ت الدوليوة الوّ صوادقت عليهوا السولطنة وفقوا  دات والتفاقيالقانوين للمعاهيتحدد الوةع ا -16
وأح امها  ،من قوانني الدولة                                           ( من النظام األساسي للدولة، ابعتبارها جزءا  80 ،76  ،72جاء ف املواد )

جهوووة ف الدولوووة إصووودار                 كموووا ل جيووووز ألي     إليهوووا،انفوووذة، وحتووووز قووووة القوووانون بعووود التصديق/النضووومام 
أو قوووورارات أو تعليمووووات ختووووالف أح وووام املعاهوووودات والتفاقيووووات الدوليووووة الووووّ ت ووووون  وا  أو لوووو  أنظموووة

 فيها.               السلطنة طرفا  
  -ورعواه    ، حفظو      -طان هيوثم بون طوارق  السول   حضرة صواحب اعرلوة  وجتدر اإلاارة إ  أن  -17
 م علوووى2020اير ينووو  مووون 11للوووبرد ف                         لقووواه يووووم تنصووويب  سووولطاان  أف خطابووو  التوووارلي األول الوووذي  أكووود 

وتعمررل مرر   ،حترر   ميثاقهررا ،                                         ع مرران دور ررا  عاررو فاعررل يف من مررة ا مرر  املت رردة مواصررلة سررلطنة
ونشر الرخاء االقتصرادي يف يير  دول العرا   ،الدول ا عااء على حتقيق السل  وا م  الدوليني

لترزا  بعالقرات سره اال، أسا- ومغفرتره ،عليره رمحرة ه - الراحرل السرلطان فه                  على تراث ع ي  خل  
ماررتها مرر   تلررف أواحرر ا  املواثيررق والقرروانني واالتفاقيررات الرر   ،الصررداقة والتعرراون مرر  اجلميرر 

 الدول واملن مات.
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التطورات يف اإلطار التشريعي )املراسي  السلطانية والقوانني ومشروعات القروانني  -جي  
 والقرارات(واللوائح 

إلنسووان الووواردة ف النظوووام األساسووي للدولوووة، ذات الصوولة حبقووووق ا للمبووادئ الدسوووتورية    ا  إنفوواذ -18
لوطين محايتها ف العديد من واملواثيق والتفاقيات الدولية الّ انضمت إليها السلطنة، فقد كفل املشرع ا

التشووووريعات الوطنيووووة، حيووووً صوووودرت العديوووود موووون املراسوووويم والقوووووانني واللوووووا   والقوووورارات خوووورل الفوووو ة 
وكذل  فوإن السولطنة تع وف علوى إعوداد عودد مون مشوروعات القووانني، وذلو  علوى  (،2016-2020)

 أدانه: النحو املبني
 :املراسي  والقوانني ال  صدرت )أ( 

                                           ابلتصوووديق علوووى اتفاقيووة بوووني ح وموووة سلطنووووة ع موووان    2016/ 18مرسوووم سلطانووووي رقوووووووم   •
 علوم والت نولوجيا. وح ومة الولايت املتحدة األمري ية حول التعاون فوي  ال ال 

 بتعديول مسموى عنوة حقووق اإلنسوان.  23/2016مرسوم سلطانووي رقووم  •
                                                  بتعييون أعضواء اللجنوة الع مانيوة حلقووق اإلنسوان.  24/2016مرسوم سلطانووي رقووم  •
 إبصوووودار نظوووام معهووود اإلدارة العامووووة. 28/2016مرسوم سلطانووي رقم  •
 إبصووودار قانوووون م افحوووة غسل األموال ومتويول اإلرهاب.   2016/ 30قووم مرسوم سلطانووي ر  •
ووم  • وووي رقوووووو وووة علووى انضووومام سوولطنة ع موووان إ  اتفاقيوووة  41/2016مرسوووم سلطانوو                                            ابملوافقو

 م افحوة راوووة املوظفويوون العمومييوون األجانووب فوي املعامرت التجارية الدولية.
وووووم  • بتعوووووديل بعوووووا أح وووووام املرسووووووم السووووولطاين رقوووووم  23/2017مرسووووووم سووووولطاين رقو

 زراعية والسم ية وإصدار نظاموو .إبنشواء صندوق التنمية ال 48/2004
 إبصوووودار قانووووووون اعوووووووزاء. 7/2018مرسوم سلطوانووي رقم  •
ود العواا  18/2018مرسوووم سلطوانووي رقووم  • وة واملعهووو                                                 إبنشواء كليوة ع موان للعلووم الصحيو

 صات الصحية وإصدار نظامهما.للتخص
ووووم  • ووووي رقوو وووووم سلطوانو ووووا  22/2018مرسوو ووووراء بعو ووووة إبجو ووووون محايوو ووووى قانووو وووورت علووو التعديووو

 املنافسوة ومنوع الحت وار.
وع  3/2019مرسووم سلطوانوي رقووووم  • واء علوى مجيو وة القضوو ول اتفاقيوو وى تعديووو وق علوو ابلتصديوو

 عليها.ا حتفظات السلطنة أا ال التمييز ةد املوورأة وسحووب بع
 ون الشركوووات التجاريووة.إبصوودار قانووو 18/2019مرسووووم سولطانوي رقووم  •
 إبصوودار قانووون الثووروة املعدنيووة. 19/2019مرسووووم سولطانوي رقووم  •
 بشأن املناطق العلمية وغريها موون املناطق التخصصية.   2019/ 27مرسوم سلطانوي رقم   •
                                          بتعيني أعضاء اللجنة الع مانية حلقوق اإلنسان. 29/2019رقوم  مرسوم سلطاين •
 إبصودار قانوون استثمار رأ  املال األجنبوي. 50/2019مرسوم سلطانوي رقم  •
 إبصوودار قانوووون التخصيووو . 51/2019مرسوم سوطاين رقم  •
 .إبصدار قانون الشراكة بوني القطاعوني العام واخلاق 52/2019مرسوم سلطاين رقم  •
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 قانوون اإلحصوواء واملعلومووات. إبصودار 55/2019لطانوي رقووم مرسووووم سو •
 إبنشووواء جهووواز الضرا وووب. 66/2019مرسووووم سولطانووي رقووم  •
ووووم  • ووووي رقووو وووووم سولطانوو ووووب  75/2019مرسووو ووووة الطوووو ووووة مهنووو ووووم مزاولووو ووووون تنظيوووو وووودار قانوووو إبصووو

 واملهون الطبيوة املساعودة.
                                         ابملوافقوووة علوووى انضووومام سووولطنة ع موووان إ  التفووواق  27/2020م م سووولطاين رقووو سوووو مر  •

التعووواوين للووودول العربيوووة الواقعوووة ف آسووويا للبحوووً والتنميوووة والتووودريب ف  وووال العلوووم 
 (.ARASIAوالت نولوجيا النويني )عراسيا 

يووة                                          ابملوافقووة علووى انضوومام سوولطنة ع مووان إ  التفاق 44/2020املرسوووم السوولطاين رقووم  •
 ماية مجيع األاخاق من الختفاء القسري.الدولية حل

                                          ابملوافقوووة علوووى انضووومام سووولطنة ع موووان إ  اتفاقيوووة  45/2020املرسووووم السووولطاين رقوووم  •
األمووم املتحوودة ملناهضووة التعووذيب وغووريه موون ةووروب املعاملووة أو العقوبووة القاسووية أو 

 الرإنسانية أو املهينة.
                          ضووومام سووولطنة ع موووان إ  العهووود قوووة علوووى انوافابمل 46/2020املرسووووم السووولطاين رقوووم  •

 الدوا اخلاق ابحلقوق القتصادية، والجتماعية، والثقافية.
 إبصووودار نظوووام األمووووان الوظيوووفي.82/2020املرسوووووم السوووولطاين رقووم  •
إبعوووادة تشووو يل  لوووس الووووزراء، حيوووً ت تعيوووني  111/2020املرسووووم السووولطاين رقوووم  •

 أعضاء ف  لس الوزراء.ثرو نساء 
ابلتعيني ف بعا املناصب، حيً ت تعيوني أربعوة  113/2020املرسوم السلطاين رقم  •

 نساء ف منصب وكيل وزارة أو ما ف ح م .
ويؤمررررل مشررررروعات القرررروانني الرررر  أعررررد ا السررررلطنة ووصررررل  مراحررررل متقدمررررة  )ب( 

 استكمال إصدار ا خالل الف ة القريبة القادمة:
رم، والذي ت فيع دموج عودة قووانني قا موة تونظم اإلعورم والنشور نون اإلعمشروع قا •

 واملطبوعات.
مشوروع قوانون جديود للعموول يتضومن املزيود مون األح ووام والمتيوازات مبوا يتوافوق مووع  •

 املعايري واملمارسات الدولية.
 املنازل يتضمن حقوق هذه الفئة من العمالة. مشروع قانون عمال •
يتضوومن أح امووا أكثوور إجيابيووة فيمووا يتعلووق  يووات األهليووة، الووذيمشووروع قووانون اعمع •

 بت وين اعمعيات ومزاولة أنشطتها.
قوود و  تشوار  السوولطنة بشو ل فاعوول ف إعوداد مشووروع القوانون العوور  لنبوذ ال راهيووة، •

 إن لزم األمر ذل .يصار مستقبر إ  استصدار قانون وطين 
ة مبا يتوافق مع التفاقية الدوليوة مشروع قانون جديد حلقوق األاخاق ذوي اإلعاق •

 ألاخاق ذوي اإلعاقة وراعى املعايري الدولية.حلقوق ا
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 اللوائح والقرارات: )ج( 
 إبصدار الر حة التنظيمية للمبادرات الثقافية. 2012/2016القرار رقم  •
 بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون املطبوعات والنشر.   2016/ 42القرار رقم   •
إبصوودار ل حووة الاوو اطات الصووحية اخلاصووة ابألنشووطة ذات  29/2016رقووم  رارالقوو  •

 الصلة ابلصحة العامة.
 إبصدار ل حة إدارة الشؤون املناخية. 20/2016القرار رقم  •
 ي ب ليات العلوم التطبيقية.إبصدار ل حة تنظيم البحً العلم  38/2016القرار رقم  •
لصووورف األجهوووزة الر حوووة التنظيميوووة بتعوووديل بعوووا أح وووام  140/2016القووورار رقوووم  •

 التعويضية والوسا ل املساعدة.
 إبصدار الر حة التنظيمية لعمل عان التنمية الجتماعية. 140/2016القرار رقم  •
 ديد اختصاصاهتا.بتش يل عنة لبحً املطالبات العمالية وحت 10/2016القرار رقم  •
ألعمووال واملهوون الووّ جيوووز بشووأن نظووام تشووشيل األحووداو وا 2017/2016القوورار رقووم  •

 يلهم فيها.تشش
                                                     إبنشواء اللجنوة الع مانيوة للقانوون الدولوي اإلنسانوي. 330/2017القرار رقم  •
وم  26/2017القرار رقوم  • ود  271/2006بتعوديل بعوا أح وام القورار الووزاري رقو بتحديو

ور واإلجووراءات اخلاصوة بتنفيوذ اأمواكن  وذ األح وام الصووادرة برميوة الصشيو ألح ووام تنفيوو
 والقرارات الصادرة بتسليم الصشري أو رميت  ومن يناط ب  ذل .

 بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذيوة لقانووون اإلس ان الجتماعي.   2017/ 59القرار رقم   •
 إبصدار ل حة اؤون الطورب ابملدار  احل وميووة. 234/2017القرار رقوم  •
 صوة.ظيمية للمودار  اخلاإبصدار الر حة التن 287/2017القرار رقوم  •
 ء مراكز أتهيل املعاقني. بتعديل بعا أح ام الر حة التنظيمية إلنشا   2017/ 46القرار رقم   •
وووواد  47/2017القوووورار رقووووم  • ووووز اإلراوو ووووة ملراكوو بتعووووديل بعووووا أح ووووام الر حووووة التنظيميوو

 والستشوارات األسريووة اخلاصوة.
 ة.ة التنظيمية لودور احلضانبتعديل بعا أح ام الر ح 48/2017القرار رقم  •
 بشأن تنظيم العمل لبعا الوقت. 40/2017القرار رقم  •
 بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون إقامة األجانب. 2017/ 204القرار رقم   •
 إبصدار الر حة التنفيذية لقانون محاية املستهل . 77/2017القرار رقم  •
وووم  • و 1/2017القووورار رقو وووأن إجوووراءات تنفيووو الصوووادرة مبوجوووب ذ قووورارات  لوووس األمووون بشو

 ع من ميثاق األمم املتحدة حول منع وقمع اإلرهاب ومتويل .الفصل الساب
 بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون املطبوعات والنشر.   2018/ 43القرار رقم   •
 بتعديل بعا أح ام ل حة اؤون الطرب ابملدار  احل ومية.   2018/ 172القرار رقوم   •
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 إبصدار الر حة التنظيميوة حلسواب الت افول الجتماعوي. 95/2018ار رقم قر ال •
 إبصدار الر حة التنظيمية لنقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية.   2018/ 179القرار رقم   •
تعووديل بعووا أح ووام الر حووة ب 12/4/2018صوووادر ف 133/2018القوورار وزاري رقووم  •

 املهنية فوي املنشآت اخلاةعة لقانون العمل.التنظيمية لتدابري السرمة والصحة 
ووول بعوووا أح وووام القووورار الووووزاري رقوووم  153/2018القووورار رقوووم  • بشوووأن  40/2017بتعديو

 تنظيم العمل لبعا الوقووت.
ووور  عوون 270/2018القوورار رقووم  • توور  القووووف  إبصوودار الر حوووة التنظيميووة بشووأن اإلبو

                                 العاملة غيور الع مانيوة لعملهوا.
ووام 413/2018القوورار رقووم  • وواد العوو ووية لرحتوو إبصوودار الر حووة التنظيميووة للجووان النتخابو

                      لعموووال سلطنة ع مان.
ووووات العماليووووة  500/2018القوووورار رقووووم  • ووووام تشوووو يل وتسووووجيل وعموووول النقابو بشووووأن نظو

                                                   والحتوادات العمالية والحتاد العام لعمال سلطنة ع مان.
 قامة األجانب.  حة التنفويذيوة لقانون إ بتعديول بعوا أح ام الر   2018/ 129القرار رقوم   •
إبنشووواء صووندوق ةوومان مسوواعدة املصووابني إبصوواابت بدنيووة  3/2018القوورار رقوووم  / •

 وورثة املتوفني وتعويوا األةرار املادية فوي حوادو املركبات وإصدار نظام .
                                                 إبصدار الر حة التنفويذية لقانون اعنسية الع مانية.92/2019القرار رقم  •
 بتعديل بعا أح ام الر حة التنظيمية للمدار  اخلاصة. 105/2019رقم  القرار •
 األموووور.ليوواء إبصدار ل حة  الووس أو  120/2019القرار رقم  •
 بتعديووول بعوووا أح ووام ل حة اؤون الطرب ابملدار  احل ومية.   2019/ 247القرار رقم   •
وووة للد57/2019القووورار رقوووم  • وووة التنظيميو وووي مؤسسوووات إبصووودار الر حو راسوووات العليوووا فو

 م العاا اخلاصة.التعلي
 ة الوطنية لشؤون األسرة. بتعديول بعا أح ام الر حة التنفيذية للجن   2019/ 120القرار رقوم   •
 إبصدار الر حة التنفيذية لقانون الطفل. 125/2019القرار رقم  •
 قاموة األجانوب. بتعديول بعا أح ام الر حة التنفيذيوة لقانوون إ   2019/ 35القرار رقم   •
 بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون اإلس ان الجتماعي.   2020/ 20القرار رقم   •
                                            بتنظوووويم اسووووتقدام القوووووف العاملووووة غووووري الع مانيووووة ف  115/2020القوووورار الوووووزاري رقووووم  •

 منشئات القطاع اخلاق ف أعمال النظافة.
ة ف أعمال                     العاملة غري الع ماني بتنظيم استقدام القوف 127/2020القرار الوزاري رقم  •

 نشاءات ومصانع الطابوق.اإل
 إبصدار ل حة تنظيم وسا ل النقل املدرسية. 58/2020القرار رقم  •
 بتعديل بعا أح ام الر حة التنفيذية لقانون إقامة األجانب.   2020/ 157القرار رقم   •
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 اإلنسانالوطنية املعنية حبماية حقوق  املؤسسات -دال 
 حلقوق اإلنسان         لع مانيةاللجنة ا  

م مبوجوووووووب املرسووووووووم السووووووولطاين 2008                                         أنشوووووووئت اللجنوووووووة الع مانيوووووووة حلقووووووووق اإلنسوووووووان ف عوووووووام  -19
 ، وتعوووززكمؤسسوووة وطنيوووة تتمتوووع ابلشخصوووية العتباريوووة والسوووتقرل اإلداري واملووواا (124/2008) رقوووم

 ريس.السلطنة جهود اللجنة ف  ال محاية حقوق اإلنسان مبا يتوافق مع مبادئ اب
ل احل وموات     بو                                سلطنة ف  ال حقوق النسان من ق  ال رحظات املتعلقة بسجل  امل اللجنة  تستعرض   -20

ختواذ التودابري  ل موع السولطات املختصوة  بشوأهنا  األخرف واملنظمات الدولية واملنظمات غري احل ومية، والتنسيق  
نسوووان ف السووولطنة،  ق اإل ت املتعلقوووة حبقوووو وتتلقوووى البرغوووا   ، خمالفوووات أو جتووواوزات       أي  اللجنوووة  رصووود  وت الرزموووة.  

 من مواطنني، ومقيمني. األفراد    وحرايت   وحلها مبا حيفظ حقوق   ، على تسويتها تعمل  و 
نشووواء خوووت سووواخن، إعووودة وسوووا ل لتلقوووي البرغوووات والشووو اوف مووون خووورل ة اللجنووو  أنشوووأت -21

احلضووور كمووا ن وون   للجنووة،ل وو وين املوقووع اإلو (، whats app)ب آالووواتس  تطبيووقوختصووي  رقووم علووى 
 اللجنة.  مبن إبصفة اخصية 

النوودوات    تنفيوذ هموا ف نشوور ثقافوة حقووق اإلنسوان ف السوولطنة مون خورل  م                     تلعوب اللجنوة دورا  و  -22
ال ليوووات واعامعوووات، وإعوووداد الدراسوووات والبحووووو، وإقاموووة  و   ف املووودار ، التوعويوووة    واملوووؤمترات، والوووبامج 
وتعوود اللجنووة    تعوواون مووع اجملتمووع املوودين واحل ومووة. حبقوووق اإلنسووان ابل العموول فيمووا يتعلووق  العديوود موون ورا  

 . عان التوفيق واملصاحلة   واحدة من عدة عان تقوم بدور النتصاف إ  جانب املؤسسات القضا ية، مثل 

 اللجنة الوطنية ملكاف ة اإلجتار ابلبشر  
، وذلوو  موون خوورل ابلبشوورر ا    جتوو   جرنووة ال حووةم اف ووال ف        واةووحا                       اووهدت السوولطنة تقوودما   -23

وزيوور معوواا السوويد                                                                            الوودور الووذي تقوووم بوو  اللجنووة الوطنيووة مل افحووة اإلجتووار ابلبشوور، ويوو أ  اللجنووة حاليووا  
وقوود وغووري احل وميووة ذات الصوولة،  خمتلووف اعهووات احل وميووةف عضووويتها ممثلووني عوون ، وتضووم اخلارجيووة
ف مواجهوة هوذه اعرنوة، وذلو  ابلتعواون موع         وفعوال         ابرزا           ، دورا  2008نشا ها ف عام إاللجنة منذ      أد ت

نفاذ القانون، ومؤسسات اجملتمع املدين ف السلطنة واملنظمات الدولية، وكان آخر هذه اخلطت إجهات  
د فقووو  ،(، ومووون خووورل هوووذه السووو اتيجية واخلطوووت2020-2018املعتمووودة للفووو ة ) خطوووة العمووول الوطنيوووة

 :اآليت لسنوات املاةية تتمثل فرل اهمة خمعدة خطوات  اختذت السلطنة
وكووان أكبهووا محلووة )إحسووان( الووّ داوونت ف  إطوورق العديوود موون محوورت التوعيووة، •

عوووورم املر يوووووة موووون خر وووووا نشوووور التوعيوووووة عوووون طريووووق وسوووووا ل اإل       ، وت  2017أكتوووووبر 
  عقووووووود دورات  إ   ة  ةووووووافإصوووووودار مطوووووووايت بعووووووودة لشووووووات خمتلفووووووة، إو  ،واملسووووووموعة

 للجرنة.    ا  األكثر تعرةوحماةرات للفئات 
ار                                                                  أتهيوول عووودد موون املووووظفني ف جهووات إنفووواذ القووانون ف  وووال م افحووة جرنوووة الجتووو    •

 اراكهم ف دورات وورا عمل متخصصة تقسم على مدار العام. إ ابلبشر من خرل  
موع م تووب األمووم  تنظويم نوودوة وطنيوة سوونوية حوول م افحووة اإلجتووار ابلبشور ابلتعوواون •

ميوووني، هبووودف أتهيووول وتووودريب ملخووودرات واعرنوووة والشوووركاء اإلقلياملتحووودة مل افحوووة ا
ار ابلبشور مبشواركة واسوعة     جت   ال وادر والقدرات الوطنية للتعاطي مع خمتلف قضااي ال

 من خمتلف اعهات املعنية.
 . ابلبشر ف جهات إنفاذ القانون ار      جت   إنشاء تقسيمات قضا ية وإدارية متخصصة جبرا م ال  •
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ة، وإباتحة حريوة انتقوال العموال األجانوب مون صواحب عمول  ء نظام ال فال التوصية إبلشا  •
 آلخر مما ترتب علي  صدور قرار من املفتش العام للشرطة واعمار  ف هذا الشأن. 

ار ابلبشور     جتو   الوجتدر اإلاارة إ  أن القانون واملمارسات العمليوة ف السولطنة ت فول لضوحااي  -24
و هووزة  ،وهنووا  دار إيووواء خمصصووة اجملانيووة،القانونيووة والجتماعيووة  واملسوواعداتالرعايووة الطبيووة والقانونيووة 

                                                                       وتشوووار  اووورطة ع موووان السووولطانية وغريهوووا مووون السووولطات ف تووووفري املعلوموووات، واملشوووورة،  الشووورض، وووذا 
ف                                     للضووحااي موون غووري الع مووانيني البقوواء  والوودعم موون خوورل اخلطوووط السوواخنة اجملانيووة للضووحااي، ويسووم

 لنتهاء من مجيع اإلجراءات القانونية إذا كانوا يرغبون ف ذل .ن حلني ا     ع ما
                                   ار ابلبشور ومؤسسوات اجملتموع املودين، وق عوت     جت   للشراكة بني اللجنة الوطنية مل افحة ال ا        وتعزيز   -25

            لع مانية عن أمام احملاكم ا                          مني الع مانية لل افع  اان  مذكرة تعاون مع مجعية احملام  2018اللجنة ف ديسمب  
ا ف    م     د     قوو                اللجنووة املضووي   ار ابلبشوور، ومتثوويلهم أمووام القضوواء للحصووول علووى حقوووقهم، وتعتووزم    جتوو   اي الةووحا

 توقيع وتفعيل مثل هذه املذكرات مع خمتلف اعمعيات ذات العرقة.
ار ابلبشوور ف عووام    و Task Force                             ت  إنشواء فريووق التوودخل السووريع و  -26 زيووز  لتع م،  2018                            مل افحووة الجتوو  

ار ابلبشور                                                                                              الستجابة الفورية وتقدمي الدعم الفوري للضحااي، كما ت  إنشاء وحدة متخصصة مل افحوة الجتو  
ار ابلبشور ف  2017/ 50ف الدعاء العام مبوجب القرار رقم )                                                  (، وكذل  إنشاء قسم متخص  لقضااي الجت  

 ووزارة اخلارجية، ووزارة العمل.                                               قسام متخصصة ف كل   من: ارطة ع مان السلطانية،  احملاكم وأ 

 ا سرةاللجنة الوطنية لشؤون   
اللجنوووة الوطنيوووة لشوووؤون األسووورة  حيوووً أنشوووأتبشوووؤون األسووورة        ابلشوووا                         أولوووت السووولطنة اهتماموووا   -27
 ،التنمية الجتماعية، وتتسم عضويتها ابلصفة التشاركية  وزيرةبرائسة  (  12/2007ملرسوم السلطاين رقم )اب

التنسووويق بوووني اعهوووود الوووّ تقووووم هبوووا اعهوووات، وا يئوووات الر يوووة، صاصوووات مووون بينهوووا وختوووت  بعووودة اخت
والتطوعيووة العاملوووة ف اوووؤون األسووورة، والتعووواون موووع سوووا ر اللجوووان واجملوووالس العربيوووة والدوليوووة واملنظموووات 

تعلقوة بقضوااي بعة وتنفيذ قرارات وتوصيات اللقاءات واملوؤمترات الدوليوة واإلقليميوة املاملعنية ابألسرة، ومتا
 ذات الصلة. األسرة، وإبداء الرأي ف التفاقيات الدولية واإلقليمية

إصوووووودار ل حووووووة تنفيذيووووووة للجنووووووة الوطنيووووووة لشووووووؤون األسوووووورة مبوجووووووب القوووووورار الوووووووزاري رقووووووم       وت    -28
حتوديً أح وام هوذه الر حوة مبوجوب القورار                            اء أمان  فنية  ا، كما ت   والّ تضمنت إنش ،(146/2012)
 (.120/2019لوزاري رقم )ا

 اللجان الوطنية ا خرى  
صوودق  -29

 
    واصوولت عوودة عووان وطنيووة معنيووة برصوود إعمووال التفاقيووات الدوليووة حلقوووق اإلنسووان امل
 
                                                                     

 على غرار:عليها من السلطنة عملها خرل الف ة الّ يشطيها هذا التقرير 
 املرأةأشكال التمييز ضد  اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية القااء على يي  )أ( 

          ومت  إعررررادة ( 348/2005) تشرررركل   ررررذ  اللجنررررة اوجرررر  القرررررار الررررو اري رقرررر  •
لت أسررها  (279/2012(، والقررار الرو اري )130/2009تشركيلها ابلقررار الرو اري )

حيث تا  يف عاويتها  ،، وتوسي  نطاق العاوية فيهااالجتماعية  و يرة التنمية
احلكوميرة، وممثلرني عر  السرلطة القارائية والتشرريعية  ممثلني مر   تلرف اجلهرات

ومرر  مهامهررا متابعررة تنفيررذ اتفاقيررة القارراء علررى ييرر  أشرركال واجملتمرر  املررد ، 
، وتعترب دائرة شؤون ةوإعداد تقارير دورية ع  تنفيذ االتفاقي ،التمييز ضد املرأة

  .  اللجنةالفنية هلذ ا مانةاملرأة يف و ارة التنمية االجتماعية اثابة 
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 اإلعاقةاللجنة الوطنية لرعاية ذوي  )ب( 
 (63/2008) نررق قررانون رعايررة ومل يررل املعرراقني الصررادر ابملرسررو  السررلطا  رقرر  •

علررى إنشرراء جلنررة وطنيررة لرعايررة املعرراقني، وقررد  فررل القررانون هلررذ  اللجنررة ممارسررة 
رد مهامها، واختصاصا ا على الوجه ا  مل م  خرالل مرا خصصره هلرا مر  مروا

 العامة للدولة.املوا نة مالية م  
( قاررى بتشرركيل اللجنررة 193/2015  إصرردار قرررار و اري رقرر  )2015يف عررا       مت    •

ملعررراقني تتسررر  عارررويتها ابلصرررفة التشرررار ية مررر  القطرررا  العرررا ، الفنيرررة لرعايرررة ا
 .اص، ومؤسسات اجملتم  املد  املعنية اب شخاص ذوي اإلعاقةاخلوالقطا  

 الطفلتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق لوطنية ملاللجنة ا )ج( 
تشكيل جلنة خاصة ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل اوج  القرار الرو اري      مت    •

تعديلررره ابلقرررررار                                          برائسرررة و يرررل و ارة التنميررررة االجتماعيرررة، ومت   (56/2009) رقررر 
( وتتسرر  عاررويتها ابلصررفة التشررار ية حيررث تارر  يف 127/2014الررو اري رقرر  )

ومن مرات اجملتمر  املرد  ويتها ممثلني م   تلف اجلهات احلكومية واخلاصرة عا
 .املعنية حبقوق الطفل

املهررررا  مثررررل تقرررردف املق حررررات لتفعيررررل مبرررراد  وختررررتق اللجنررررة اجموعررررة مرررر   •
 .ومتابعة تنفيذ مالح ات وتوصيات اللجنة الدولية حلقوق الطفل االتفاقية،

 اتفاقية التمييز العنصريالفريق املعين اتابعة تنفيذ  )د( 
على قرار م                                                                   إنشاء فريق عمل وطين ملتابعة تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري بناء       مت   •

ا لتعليمات جملس الو راء املوقر. ويتس  تشكيل الفريق ابلصرفة                     و ارة اخلارجية وفق  
ملطلوبرة  التشار ية، وخيتق الفريق اتابعة تنفيذ االتفاقية، وإعداد التقارير الدورية ا 

اوجرر  أحكررا  االتفاقيررة، واسررتعراض التقررارير أمررا  اللجنررة الدوليررة املعنيررة اتابعررة  
التفاقيرة، و رذلم متابعرة مالح رات وتوصريات  رذ  اللجنرة، ويقرو  الفريرق  تنفيذ ا 

 .االتفاقية بتقدف التوصيات واإلجراءات الال مة للوفاء اتطلبات  
 إلنسا                                  اللجنة الع مانية للقانون الدويل ا )ه( 

                                                                    انشاء اللجنة الع مانية للقانون الردويل اإلنسرا  اوجر  قررار الرو ير املسرؤول      مت    •
وتتسرر  عاررويتها ابلصررفة التشررار ية، (، 330/2017)شررؤون اخلارجيررة رقرر  عرر  ال

وتشررركل اللجنرررة برائسرررة ممثرررل عررر  و ارة اخلارجيرررة وعاررروية ممثلرررني مررر   تلرررف 
 اجلهات احلكومية.

  وغررررالت القررررانون الرررردويل الرررروعي ابرررراد  وأ رررردا  ررررد  إر نشررررر وترسرررري  •
ات مررر  اجلمعيرررات اإلنسرررا  علرررى صرررعيد املؤسسرررات وا فرررراد، وتبرررادل اخلررررب 

واملن مرررات واهلي رررات العاملرررة يف جمرررال القرررانون الررردويل اإلنسرررا   رررد  تعزيرررز 
التعاون، وضمان تنفيذ وتفعيل أحكا  القانون الدويل اإلنسا  يف السلطنة عررب 

ق برررني اجلهررات املختصرررة ومرر  خرررالل مراجعررة التشرررريعات ذات العالقرررة التنسرري
 لتوصيات الال مة يف  ذا الشأن.وتقدف ا اإلنسا  ابلقانون الدويل
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 الشاملة  الدورية  للمراجعة  الثانية  الدورة  توصيات  لتنفيذ  املتخذة  اإلجراءات  -       رابعا   
هوا الووطين الثواين ف  لوس موان تقرير          سولطنة ع   ف إطار تنفيذ التوصويات الصوادرة عقوب تقودمي -30

وفضور عون صودور عودد مون املراسويم السولطانية املشوار إليهوا  م،2015نووفمب مون  5حقوق اإلنسان ف 
العهود الودوا اخلوواق ابحلقووق القتصووادية والجتماعيوة والثقافيووة، واملتعلقوة ابنضومام السوولطنة ل ول موون 
املتحوودة ملناهضووة التعووذيب  األموومسووري، واتفاقيووة ختفوواء القاق موون الوالتفاقيووة الدوليووة حلمايووة األاووخ

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 والووبامج واآلليووات ال فيلووة 

احلقوووق القتصوادية والجتماعيووة والثقافيوة واحلقوووق  قوووق اإلنسوان، مبووا ف ذلو  خاصوةإبعموال مجيوع ح
 املدنية والسياسية.

 احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية -ألف 
                                العمل ويف التمت   بشروط عمل الئقةاحلق يف   

 عرقوة         بدءا  مونق، تضمن قانون العمل كافة القواعد املنظمة للحق ف العمل ف القطاع اخلا -31
 الوّ والواجبوات احلقووق مجيوع علوى العقود ويشومل ،(والعامل العمل، صاحب) التعاقد طرف بني العمل
 مووع يتوافووق مبووا حمووددة فيوو  الراحووة وفوو ات واإلجووازات، العموول، سوواعات مثوول العموول، قووانون عليهووا نوو 
 .الشأن هذا ف الدولية العمل منظمة معايري

( وهوو مبثابوة نظوام أتميوين  2020/ 82املرسوم السلطاين رقم ) مبوجب  مان الوظيفي  صدر نظام األ وقد   -32
القطووواع اخلووواق، ويعتوووب هوووذا النظوووام إحووودف الركوووا ز  ف  ن  و ملواجهوووة الظوووروف الطار وووة الوووّ يتعووورض  وووا العوووامل 

 الداعمة لتشجيع العمل ف هذا القطاع احليوي، والذي ي فل حقوق العمال بعد انتهاء عقود عملهم. 
وتضومن احلوق ف  ،                                                             التشريعات الع مانية املتعلقة بقطاع العمل ل متيز بوني الرجول واملورأةكما أن  -33

العمل، وما ي تب علي  من آاثر كاألجور، وغريها من املستحقات املالية، بول تتضومن هوذه التشوريعات 
 ا إةافية ملصلحة املرأة مبا يتناسب مع طبيعتها الفطرية.       أح ام  

 .ب العمل محاية املرأة من الفصل التعسفي ف العمل بدواعي املرض، أو احلمل، أو اإلجنا ون  ي فل قان  -34
جرا وووي لتووووفري واإل ،التشوووريعي :وقووود واصووولت السووولطنة اختووواذ التووودابري الرزموووة علوووى الصوووعيدين -35

ومنهوا  ،احلماية للعمال، وذل  من خرل تطبيق سياسات واسو اتيجيات عوززت حقووق القووف العاملوة
ليووات التعاقوود عووب آل املثووال ل احلصوور تطبيووق نظووام محايووة األجووور للعمووال األجانووب، وتنظوويم علووى سووبي

وتنظوويم عرقووات العموول ابلتنسوويق مووع  ،وصواحب العموول( ،تطووير عقووود العموول لضوومان حقوووق )العاموول
ً يصول راف حبيو سفارات الدول املرسلة للقوف العاملة واجياد اليات وحلول تضمن احلقوق عميع الطو 

 وواجبات  الّ ن  عليها القانون. ،وهو على علم ودراية جبميع حقوق  ،لعاملا
وف حالوووة عووودم قبوووول طووورف النوووزاع  ،وللعامووول احلوووق ف تقووودمي اووو وف عماليوووة بشووورض التسووووية -36

 رفع القضية ا  احمل مة، ول توجد رسوم مالية ف هذا الشأن.              ابلتسوية يتم  

واحتوادات  ،ف منشوآت القطواع اخلواق احلوق ف أتسويس نقواابت لعواملنيالعمول لوأاتح قوانون  -37
                                                 كما جيوز للعاملني ف سولطنة ع موان ممارسوة حوق املشواركة ف   الدولية،ملعايري العمل        وفقا   مستقلة عمالية

اإلةووووووراابت واملفاوةووووووة اعماعيووووووة وفقووووووا ألح ووووووام القووووووانون، وقوووووود حتقووووووق علووووووى ةوووووووء ذلوووووو  تسووووووجيل 
 م.2019( احتادات عمالية ف السلطنة ح  هناية عام 6و)مالية، نقابة ع( 271) وإاهار
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وتعن املديرية العامة للرعايوة العماليوة ودوا ور العمول ف احملافظوات برصود املؤاورات الدالوة علوى  -38
ارأو  ،احتمووووال وقوووووع جوووورا م عموووول جووووبي والتأكوووود موووون  ،ابلبشوووور موووون خوووورل مراقبووووة سوووووق العموووول       اجتوووو  

العماليوووة، كموووا تقووووم ابلتأكووود مووون سووورمة  الشووو اوفة املهنيوووة، وبرغوووات لصوووحوا ،ااووو اطات السووورمة
كموووا تتووو  التنسووويق مووع أجهوووزة إنفووواذ   السووتقدام،إجووراءات العموووال موون خووورل التفتوويش علوووى م اتوووب 

 ه احلالت.ورصد هذ ،القانون والسلطات املعنية بتأمني
وواجبوواهتم،    ، ف الوووعي لووديهم حبقوووقهم وتعموول علووى توووفري الرعايووة للعمووال والعموول علووى رفووع مسووتو  -39

 والرد عليها، والعمل على حلها.   والش اوف، ي الستفسارات                                             املنصوق عليها ف قانون العمل، إةافة إ  تلق   
              ( تشوشيل أي   45ف املوادة ) 22/2014وقد حظر قانون الطفل الصوادر ابملرسووم السولطاين رقوم  -40

أو بفعول الظوروف الوّ توزاول فيهوا إ   ،  أن توؤدي بطبيعتهواطفل ف األعمال، أو الصناعات الّ يرج
أو سوولوك  األخرقووي، وحتوودد تلوو  األعمووال والصووناعات بقوورار موون وزيوور  ،أو سوورمت  ،اإلةوورار بصووحت 

 بعد التنسيق مع اعهات املعنية. العمل
ألعموال بشأن نظام تششيل األحداو وا 217/2016وف هذا السياق صدر القرار الوزاري رقم  -41

 .فيهايلهم واملهن الّ جيوز تشش
واعهوووات املعنيوووة  وزارة العمووول،فووو ة مووون خووورل وجتووودر اإلاوووارة إ  أن السووولطنة تع وووف منوووذ  -42

ا ألفضووول                 والمتيوووازات وفقووو   ،األخوورف إبعوووداد مشوووروع قوووانون جديوود للعمووول يتضووومن املزيووود موون األح وووام
ال املنوازل يتضومن حقووق اد قوانون مت امول لعمو وكذل  تع ف على إعود الدولية،واملمارسات  ،املعايري

ايري الدولية، وأتمل السلطنة النتهاء من القانونني وإصداروا ف هذه الفئة من العمالة مبا يتوافق مع املع
 العاجل.القريب 

 العمالة املتعاقدة  
ا، حيوً قاموت  عهو م   املتعاقود ف السولطنة حقووق القووف العاملوة    القوانني واإلجوراءات اإلداريوة ت فل   -43

ونظوووام لتسووووية نزاعوووات    ، السووولطنة بتووووفري نظوووام رقوووا  مووون خووورل التفتووويش علوووى املنشوووآت ف القطووواع اخلووواق 
 والصحة املهنية.   ، سرمة ال نظمة  أ و   ، والقوانني   ، نظمة أل اب صحاب العمل  أ و   ، ونظام لتوعية العمال   ، العمل 
خوورل عقوود عموول بشووروط ن موو  وصوواحب العموول ،السوولطنة توونظم العرقووة بووني العاموولكمووا أن  -44

واإلجنليزية، ويتضومن العقود كافوة  ،العربية :وصاحب العمل ابللشتني ،ل العامل   ب               ع علي  من ق             واةحة يوق  
اعتموواد                                         والقوورارات الوزاريووة املنظمووة لوو ، كمووا يووتم   ،قووانون العموولف ساسووية الووواردة النصوووق القانونيووة األ

 السلطنة.ف العقد من اعهات الر ية 
ومحاية حق العامل ف العمل إبرادة حرة: حيً ن    ،كما تنتهج السلطنة مبدأ طوعية العمل -45

جراءات نقل خدمات العامل من صاحب عمل إول حت  التنفيذية على ةوابت   ،جانبقامة األإقانون  
حيوق للعامول تسوجيل او وف  ،أو صاحب العمل ف إجراءات النقل ،  آخر، وف حال تضرر العاملإ
وف حالووة تعووذر  ،              ل النووزاع وداي  حلوو الووّ بوودورها تسووعى  العموول،وزارة ف ة تسوووية منازعووات العموول  وور داف 

   احمل مة املختصة إلصدار احل م في .إحالة النزاع إ          ذل  يتم  
اين مون صوواحب عمول إ  آخوور، فقود صوودر القوورار                                         وفيموا يتعلووق حبريوة انتقووال العامول غووري الع موو  -46
                                                        ( مووون الر حوووة التنفيذيوووة لقوووانون إقاموووة األجانوووب، وت  مبوجوووب هوووذا 24املوووادة )بتعوووديل  157/2020رقوووم 

التعووديل إلشوواء اووهادة عوودم املمانعووة لنتقووال العاموول موون صوواحب عموول إ  آخوور، وبووذل  أصووب  ل وول 
 ب .عامل احلق ف النتقال إ  العمل الذي يناس
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واوفافة،  ،ة من اخلارج لت وون عادلوةتطوير سياسات وممارسات استقدام القوف العامل         وقد ت    -47
 ية:توف هذا اإلطار قامت السلطنة بتنفيذ املبادرات اآل

ح وام الر حوة التنظيميوة أبتعوديل بعوا ( 328/2015صدار القرار الوزاري رقم )إ    ت   •
  تنظويم العرقوة إ                                                         ملزاولة نشاط استقدام القوف العاملوة غوري الع مانيوة، حيوً يهودف 

 اتب الستقدام.م و  ،بني صاحب العمل
ومعوايري    ، ( بشأن اعتماد معايري قيا  بيئة العمول 2018/ 23القرار رقم )   وزارة العمل أصدرت   •

شووووأة اجمليووودة، حيووووً حتصوووول املنشووووآت  القطوووواع اخلووواق علووووى معاملووووة املن   آت حصوووول منشوووو 
، وركووز  اإلداريووة بوووزارة العموول هنوواء إجراءاهتووا  إ املسووتحقة مبوجووب القوورار علووى معاملووة متميووزة ف  

 واملستقرة للعمال.   ، وتوفري بيئة العمل الر قة   ، واملعاقني   ، على توظيف النساء القرار  
وعويوووووة بووووورامج تم 2019-2015خووووورل األعووووووام اخلمسوووووة مووووون  وزارة العمووووولعقووووودت  •

 ،وأصووووحاب العموووول، بشووووأن احلقوووووق املقوووورة  ووووم مبوجووووب القوووووانني النافووووذة ،للعمووووال
وبلووود عوودد الووبامج املنفوووذة خوورل الفووو ة والقوورارات الوزاريووة املتعلقوووة بتنظوويم عملهووم، 

        توعووووواي   ا        ( بران وووو  262وعوووودد ) ،      فوووورداي          توعووووواي   ا        ( بران وووو  4741م عوووودد )2015-2019
 الوزارةقامت   ، وف السياق ذاتا         ( مشارك  9171استفاد منها ما يقارب عدد )     ا  مجاعي

اإلراوووادية بتنظووويم زايرات ميدانيوووة للعموووال ف مواقوووع العمووول لتوزيوووع بعوووا ال تيبوووات 
واألدلوووة التوعويوووة،  ،وواجبووواهتم ،لتووووعيتهم بشووأن حقووووقهم ؛لشوووة( 12بلشووات خمتلفوووة )

 استفساراهتم. والرد على ،ومقابلة العمال بصورة اخصية
لي ون   ؛ت إعداد وإرسال فيديو توعوي عميع سفارات الدول املرسلة للقوف العاملة •

حيً يتطرق الفيديو ا  احلقوق  ةمن برامج التوعية للعمال قبل مشادرهتم لدو م،
 إليها.وآلية الوصول ا  اخلدمات األساسية الّ حيتاجون  ،األساسية للعمل

لرتقاء مبنظومتها لتتمااى مع املعوايري الدوليوة ابلتعواون موع  على ا متواصل    تعمل السلطنة بش ل  -48
م علووى متديووود  2017التوقيووع عووام  منظمووة العموول الدوليووة موون خوورل الووبانمج الوووطين للعموول الر ووق، وأييت  

ساسوووي ملواكبوووة  أ ومنظموووة العمووول الدوليوووة كمبووودأ    ، السووولطنة ف  نتووواج الثرثوووة  موووذكرة التفووواهم بوووني أطوووراف اإل 
 السلطنة لتطبيق ما جاء ف إعرن منظمة العمل الدولية حول العدالة الجتماعية من أجل عوملة عادلة. 

مووذكرات تفوواهم موون  6  التوقيووع علووى عوودد اترلوو  م حوو 2014خوورل الفوو ة موون عووام         كمووا ت   -49
نظمة واملعايري حبيً تتمااوى موع الحتياجوات وتطوير األ ،  تنظيم الستقدامإمذكرة هتدف  20أصل 

 وتوفري احلماية والرعاية للعمال. ،املستقبلية لسوق العمل

 احلق يف احلماية االجتماعية  
للتضوامن الجتمواعي،           وت ريسوا   (12) ملوا نو  عليو  النظوام األساسوي للدولوة ف املوادة         تطبيقوا   -50

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 

ي مووول اسوووتحقاقهم          ومووون     سووورة، ذين ل تفوووي دخوووو م مووون التقاعووود بتلبيوووة احتياجوووات عووودد أفوووراد األالووو 
 غوري والبنوات واملطلقوات، واألرامول، األيتوام، النظوام: هوذا مون املسوتفيدة والفئواتابلضمان الجتماعي، 

ر أن املشورع عنودما  واعودير ابلوذكاملتزوجات، والعاجزون، والشيخوخة، واملهجورات، وأسر املسوجونني، 
ومحايووة املوورأة؛ قوود قصوود توووفري بيئووة مر مووة لنشووأة الطفوول ف ،كفوول هووذه احلمايووة لألسوور قليلووة اإلم وواانت

 .عتبار عند تقديره لقيمة الضمان عدد أفراد األسرةآخذا ف ال، ةصحالتعليم، و لينع س هذا على ال
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( موون وزارة التنميووة 140/2016ي رقووم )ولتعزيووز مظلووة الت افوول اجملتمعووي فقوود صوودر القوورار الوووزار  -51
التنظيميووة لعموول عووان التنميووة الجتماعيووة حيووً تعموول اللجووان الووّ تشطووي الجتماعيووة بشووأن الر حووة 

مجيع حمافظات السلطنة على اق اح ودراسة املشروعات الجتماعية، ودعم ومساندة العمل الجتماعي 
روح العموول الجتموواعي ف  ووالت اإلعاقووة والطفولووة التطوووعي ومؤسسووات ، ورفووع الوووعي العووام، وإذكوواء 

لفعالوووة بوووني املوووواطنني ملواجهوووة الحتياجوووات اخلاصوووة  وووذه الفئوووة، والقضووواء علوووى املشووو رت، واملشووواركة ا
 .والظواهر الجتماعية

 احلق يف الص ة  
رات ف مجيووع املؤاوو     ا         ملحوظوو                وحققووت تقوودما   ،بقطوواع الصووحة       خاصووا                         أولووت السوولطنة اهتمامووا   -52

ا للمعوايري والبوتوكوولت العامليوة مون حيوً      وفقو   2050الصحية، كما اعتمدت اس اتيجية صحية وطنيوة 
 تقدمي اخلدمات الصحية وجودة وكفاءة نوعيتها.

ومشلت اخلدمات العرجية والوقا ية ابإلةافة ا  تنفيذ برامج اس اتيجية لتحقيق أهداف التنمية   -53
بلود عودد مراكوز الرعايوة الصوحية    2019واجملتموع؛ ففوي عوام    ، توف لصوحة الفورد املستدامة لتحقيق أعلى مس 

وابإلةافة ا     ، ، والّ تقوم بتقدمي اخلدمات العرجية والوقا ية       صحيا                   ( مركزا و معا  269األولية ما يفوق ) 
(  56تشوووووفيات ف السوووووولطنة ) ويبلووووود عووووودد املس   ورعايوووووة المومووووووة والطفولوووووة،   ، خووووودمات الصوووووحة املدرسوووووية 

 ( مستشفى للح ومة. 50من بينها )   ، ستشفى م 

 مجاا املصروفات احل ومية. إ ٪ من  2,7ما نسبت     2018وقد بلشت املصروفات الصحية لنهاية عام   -54
 احلصر: وقد صدرت العديد من التشريعات املتعلقة ابعوانب الصحية نذكر منها على سبيل املثال ل   -55

الطبيووة املسوواعدة مبوجووب املرسوووم السوولطاين  تنظوويم مزاولووة مهنووة الطووب واملهوون نقووانو  •
 .75/2019 رقم

 .وصدرت  موعة من القرارات الوزارية وفق اآليت •

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

( الصووووووادر موووووون وزارة الصووووووحة بشووووووأن الر حووووووة التنظيميووووووة 120/2015القوووووورار رقووووووم ) •
للمؤسسووووات الصوووووحية اخلاصووووة لعووووورج وأتهيوووول مرةوووووى اإلدمووووان علوووووى املخووووودرات 

 واملؤثرات العقلية.
 احلوق ف العورج( إبصدار ل حة العرج ف اخلوارج وتضومن 135/2015القرار رقم ) •

 .الدولةعلى نفقة ملختلف الفئات ف اجملتمع خارج السلطنة 

 احلق يف التعلي   
ف نظامهوا     ا  كبوري      ا                                                         سلطنة ع موان موةووع إدمواج حقووق اإلنسوان وحقووق الطفول اهتمامو        أولت   -56

                                               ف حتسوووني نوعيوووة حيووواة املوووواطنني، ويعووود  التعلووويم مووون أهوووم          مسووواعدا                               التعليموووي كوووون ذلووو  يشووو ل عوووامر  
، وفووق مووا جوواء ف التقريوور            مرتفووع جوودا   األبعوواد الووّ سوواعدت السوولطنة للوصووول إ  مسووتوف تنميووة بشوورية

( إ  أن: والتعلووويم ركووون 13ادة ، فقووود أاوووار النظوووام األساسوووي للدولوووة )املووو 2018العووواملي للتنميوووة البشووورية 
 أساسي لتقدم اجملتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميم و.
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هتمووام علووى                                                                  ونتيجووة  لووذل ، فقوود حظووي التعلوويم ف السوولطنة ابهتمووام ابلوود، وانع ووس هووذا ال -57
م، كمووووا 2018% لعوووام 3,8إذ اخنفضوووت معوووودلت األميوووة لتصووول إ  حووووواا  ؛حتسووون مؤاووورات التعلوووويم

م، 2018/2019% للعوام الدراسوي 97سبة اللتحاق الصواف املعودل ابلصوف األول لتصول إ  ارتفعت ن
سووبة ون%، 0,24 هالمرحلووة نفسوو لونسووبة النقطوواع  ،% 4,9( 10-5وبلشووت نسووبة اإلعووادة للصووفوف )

 %.95,7ال فيع 
ف  األساسويةوقد أكدت القوانني واللوا   والقورارات الوزاريوة الصوادرة ف اوأن التعلويم املبوادئ  -58

  .حق التعليم الّ نصت عليها املعاهدات واملواثيق الدولية
د ف التعلوويم العوواا موون حيووً عوود          ا عامليووا                                               وف  ووال التعلوويم العوواا فقوود أصووبحت السوولطنة مركووز   -59

وقد أسهمت هذه اعامعات وال ليات ف ختوريج أكثور مون  وكليات العلوم التطبيقية والتقنية، اعامعات
 ترتيوب جواء فقود لربت وار العواملي للتقريور        ووفقوا   م،2018/2019ألف خريج وخرجيوة حو  هنايوة عوام  28

 مؤاوور ةوومن ميووةوالعل ا ندسووية التخصصووات ف اخلوورجيني نسووبة ف( دولووة 126 أصوول موون 1) السوولطنة
 م.2018 العاملي البت ار

 بلود حيوً اعنسوني بوني املسواواة املدرسوي التعلويم حقوق فقد والشمول، اإلنصاف ملبدأ          وتعزيزا   -60
 يشفوووول مل السووولطنة ف التعلووويم أن كموووا  م.2018 عووووام ف%( 0,99) واإلانو الوووذكور بوووني الت وووافؤ دليووول

 ال بيووووة وبووورامج مووودار  دعوووم ف والتعلووويم ال بيووووة وزارة جهوووود تتواصووول حيوووً اإلعاقوووة ذوي األاوووخاق
 ،(والعقليوووة السووومعية - البصووورية - احلركيوووة) اإلعاقوووات: ذوي الطلبوووة اخلووودمات هوووذه وتشووومل اخلاصوووة،
 النطووووووق اةووووووطراابت وبوووووورانمج الووووووتعلم، صووووووعوابت بوووووورانمج) اخلاصووووووة: الحتياجووووووات ذوي موووووون والطلبووووووة

 ف اخلاصووة الحتياجووات ذوي موون الطلبووة دمووج رانمجبوو  والتعلوويم ال بيووة وزارة طبقووت كمووا  ،(والتخاطووب
( 50) العواا والبحوً العلموي التعلويم وزارة وختصو . م2005/2006 عوام منوذ األساسوي التعليم مدار 
 ال ليوات توفر كما  اخلاصة، وال ليات اعامعات ف للدراسة الطلبة من الشرحية  ذه       سنواي   داخلية بعثة
 وقوووابليتهم البدنيوووة، موووؤهرهتم موووع يوووترءم مبوووا ةاإلعاقووو  ذوي لألاوووخاق هيليوووةوأت تدريبيوووة،       فرصوووا   املهنيوووة
 .وميو م وقدراهتم، ومواهبهم، العقلية،

 اإلنسوووان، حقووووق مفووواهيم تضووومني علوووى والتعلووويم ال بيوووة وزارة وعملوووت السووولطنة مووون خووورل -61
 املراحوول ملختلووف طفوولوال اإلنسووان حبقوووق خاصووة وثيقووة وإعووداد الدراسووية، وال تووب املنوواهج ف والطفوول
ابإلةافة إ  إقامة العديد مون النودوات واحملاةورات وحلقوات العمول املتعلقوة حبقووق اإلنسوان  الدراسية،

ف األنشطة الثقافية والعلمية ف مؤسسات التعليم العاا، والوّ مون بينهوا وحقووق اإلنسوان بوني املواثيوق 
 م.2018بريل من أ 10                                        الدولية واإلرو احلضاري الع ماين و املنظمة ف 

والسياسووات ال بويووة فقوود صوودرت  موعووة موون اللوووا   والقوورارات الوزاريووة  وإ  جانووب القوووانني -62
 :ومنها ،املنظمة للتعليم
م، 2017ل سووولطان الوووبرد ف موووايو    بووو                 اعتمادهوووا مووون ق                               وثيقوووة فلسوووفة التعلووويم والوووّ ت   •

لسولطنة، وتقووم وخططو  ف ا لرسوم سياسوات التعلويم        وحمركوا          ر يسوا              تعد مرجعوا   حيً
"ال بيررة علررى حقرروق اإلنسرران علووى عوودة مبووادئ أساسووية موون أوهووا املبوودأ اخلووامس 

تضوووووومنت العديوووووود موووووون  2040و، كمووووووا أن السوووووو اتيجية الوطنيووووووة للتعلوووووويموواجباترررررره
ونشره جبودة عالية للجميع دون  ،وتوفريه ،التوصيات الّ تؤكد على احلق ف التعليم

 .2020/2040                        ة متوافقة مع رمية ع مان خطة تنفيذي استثناء، من خرل
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 234/2017املدار  احل ومية الصادرة ابلقرار الوزاري رقم ف ل حة اؤون الطرب  •
ا موون التوودابري الووّ ت فوول حقوووق الطالووب                                        موون وزارة ال بيووة والتعلوويم، وتضوومنت عوودد  

 .كحمايت  من العقاب البدين

                                   م قوووورارا  وزاراي ، يتضوووومن إعفوووواء أطفووووال 2019 أصوووودرت وزارة ال بيووووة والتعلوووويم ف عووووام •
                                                                          النسواء الع مانيوات املتزوجووات مبوافقوة ر يوة وفووق القوانون مون غووري الع موانيني مون دفووع 

 رسوم التسجيل ف املدار  احل ومية.
صوحة  إبصدار ل حة تنظويم وسوا ل النقول املدرسوي، مبوا حيفوظ 58/2020القرار رقم  •

 .، وسرمتهمالطرب

 ينية والثقافيةاحلقوق الد  
 ،لعديد من املذاهب الدينية واللهجات احمللية واألصول العرقيةلستيعاهبا اب                  تتميز سلطنة ع مان  -63

وإ  ،                          ت ووووين اخصوووية ع مانيوووة أصووويلةإ  نسووواين واحووود أدف إالوووّ انووود ت كلهوووا ف نسووويج اجتمووواعي 
ا أدف إ  تش يل طيف واسع ممة الوافدة من بلدان وثقافات عديدة                              جانب ذل  تستقبل ع مان العمال

 واألعراف. ،واملعتقدات ،من الثقافات

ومون أوهوا كفالوة احلريوة  ،ا حثيثة لضمان أسوس الو ابت الجتمواعي      جهود   وقد بذلت السلطنة -64
( منوو  حيووً عملووت احل ومووة علووى تسووهيل 28الووّ رسووخها النظووام األساسووي للدولووة ف املووادة ) ،الدينيووة

، حيوً يتمتوع ةلبنواء دور العبواد         انية      ي               ومنحهم أراة   ،ادة للعديد من األداينعملية إنشاء أماكن العب
املشوو   مبووا  اعميوع حبريووة كاملووة ف ممارسووة الشووعا ر والطقووو  الدينيووة وسووت جووو موون التسووام  والتعووايش

 ي ر  املفهوم احلقيقي حلرية العبادة.

ات السوامية للسولطان قوابو  بون سوعيد عملت وزارة األوقاف والشؤون الدينية بتنفيذ التوجيه -65
إابن احتفوواء  إبعورن مشووروع إعورن السولطان قووابو  للمؤتلوف اإلنسواين - طيووب   ثوراه -بون تيموور 

م ابلعاصووومة اإلندونيسوووية جووواكرات، 2019السووواد  عشووور مووون نووووفمب  العوووامل ابليووووم العووواملي للتسوووام  ف
وازن بووني املصووال والوصووول إ  اقوو اح موونهج عموول يهوودف املشووروع إ  املسوواوة ف وةووع هنووج يعيوود التوو 

يقدم للعامل املضطرب حبيً يعين  على النهووض مون جديود واستشوراف حيواة متوازنوة يعويش فيهوا النوا  
احلقووووق األساسووية واألمووان النفسووي، ويتضووومن املشووروع ثرثووة أبعوواد ةووورورية علووى أسووا  موون ال رامووة و 

الثوواين ف )اعتموواد منظومووة يتمثوول البعوود )حتسووني حيوواة البشوور(، و  إلعووادة التوووازن، يتمثوول البعوود األول ف
رعايووة القوويم الروحيووة ل،نسووان(، كمووا يقوووم املشووروع علووى )أخوورق عامليووة(، أمووا البعوود الثالووً فيتمثوول ف 

)تعزيوز  هوي:موجهوات أساسوية  ةواألخرق(، ويركز املشروع على ثرث ،العدل ،العقل) :مرت زات ةرثث
والتفواهم، واحو ام احليواة وتقوديرها وطمأنوة النوا  ابحلفواو علوى هووايهتم وحيواهتم اخلاصوة، ثقافة السرم 

 وتعميق قيم الشراكة اجملتمعية والقيم الجتماعية(.

 املدنية والسياسية واحلرلت ا ساسيةاحلقوق  -ابء 
 املشار ة السياسية  

ف خطابووو   -ورعووواه  ،حفظووو    -رلوووة السووولطان هيوووثم بووون طوووارق حضووورة صووواحب اعأكووود  -66
القورار، حيوً  ختواذام على أوية مشاركة املواطنني ف 2020من فباير  23لقاه يوم أالتارلي الثاين الذي 

وإن اراكة املواطنني ف صناعة حاةر البرد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات   قول :  ذكر صراحة
 و.العمل الوطين
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من بناء السلطنة ف ا  مواقع العمل أمت ني إ  ادرات هتدف من املب    ا  دطلقت السلطنة عدأ -67
املبوادرات املشواركة ف العموول السياسوي مون خورل انتخوواابت ملسواوة ف مسوريه التنميوة، ومون بووني تلو  ا

انتخاابت  لس الشورف للف ة  منهما، واكتسبت                      ، والتعريف بدور كل   ةلس البلدياواجمل ، لس الشورف
توسيع نطاق املشواركة للموواطنني  ةتفوق سابقاهتا من انحي ةخاص    ة  ويأ م2019جريت ف التاسعة الّ أ

موووع الفووو ات السوووابقة، وكووول ذلووو  دون التمييوووز بوووني املووورأة والرجووول، كموووا  ةمقارنووو  ،ءعضووواعووودد األ ةبوووزايد
ف  ا     عضو   86                                                                              امتازت تل  النتخاابت مبشاركة كبرية من أفراد اجملتمع، حيً اختار املواطنون الع مانيون 

  ربع سنوات.أولية ملدة  61ولايت السلطنة البالد عددها  ة لس الشورف نثلون كاف
قوووووانون انتخووووواابت أعضووووواء  لوووووس الشوووووورف الصوووووادر مبوجوووووب املرسووووووم السووووولطاين رقوووووم  أكووووود -68
 ف األول موون اووهر ينوواير موون        موويرداي                وعشوورين عامووا          واحوودا                               (، حووق كوول ع موواين وع مانيووة أت  58/2013)

 واملشاركة ف انتخاب أعضا  . ،، ف ال ا  لعضوية  لس الشورفالنتخابسنة 
مجوووواا عوووودد النوووواخبني ف انتخوووواابت  لووووس الشووووورف للفوووو ة التاسووووعة إجتوووودر اإلاووووارة إ  أن  -69
( من النساء حيً ا لت نسبة عدد الناخبات من 337.543( منها )713.335( بلد )2019-2023)

 (.47.3) إمجاا عدد الناخبني

( 116/2011الس البلديووة الصووادر ابملرسوووم السوولطاين رقووم )وكووذل  احلووال ابلنسووبة لقووانون اجملوو  -70
(  لوس بلودي حبسوب عودد احملافظوات ف السولطنة، وأاتح للجميوع دون 11حيً نو  علوى تشو يل )

وكووان يتعووني  ن،القووانو للشووروط املنصوووق عليهووا ف     ا  متييووز احلووق ف ال اوو  لعضوووية اجملووالس البلديووة وفقوو 
 م إل أهنا أتخرت بسبب جا حة كوروان.2020لبلدية خرل هذا عام إجراء انتخاابت أعضاء اجملالس ا

، تسوود فيو           ا  مميزا         ع ماني    ا  لس الشورف أو اجملالس البلدية حبق يومجمل                    أايم النتخاابت سواء           تو ع د   -71
تهوا املشواركة السياسوية الوّ أاتح       حريوة             ي ور  حبوق   ا مممظاهر املشاركة السياسية من كافة أطياف اجملتمع 

 الدولة.مبا يعزز دورهم ف بناء  ،السلطنة للمواطنني

 حرية التعبري  
 ،( علوى كفالوة حريوة التعبوري والورأي للجميوع ابلقوول29أكد النظام األساسي للدولة ف املادة ) -72

مووة ل،عوورم واملطبوعووات والنشوور        املنظ           قوووانني  وسووا ر وسووا ل التعبووري، وف هووذا اإلطووار أقوورت ال ،وال تابووة
 من األح ام واإلجراءات الّ ت فل ممارسة هذا احلق.                 والصحافة  موعة  

يتضوومن العديوود موون األح ووام الووّ تعووزز  ل،عوورمقووانون  علووى إعووداد مشووروعالسوولطنة  وتعموول -73
صدور هذا   أتخر، وقد  املعلوماتوالعمل الصحفي املستقل وسهولة تدفق البياانت و حرية الرأي والتعبري  

القووانون ف ةوووء التطووورات املتسووارعة ف وسووا ل اإلعوورم، والتعبووري عوون الوورأي، علووى أن هنووا  خطوووات 
 جادة لرنتهاء من  ف أقرب فرصة.

وذل  بني املؤسسات الصحفية العرمية العاملة ف    ، عرمي التوافق على ميثاق الشرف اإل          وقد ت   -74
         ، علم ا                                 خرقي ملهنة الصحافة ف سلطنة ع مان أ ول ميثاق  أ وهو    2017واخر العام  أ التوقيع علي  ف        وت    ، البرد 

  هذا التقرير. أبن مجعية الصحفيني ساوت بش ل فاعل ف هذا امليثاق عروة على مشاركتها ف 
  -ورعواه    ، حفظو      -رلة السلطان هيثم بون طوارق  حضرة صاحب اع ومما جتدر اإلاارة إلي  أن   -75
و إن  قولو : م  2020مون فبايور    23لقواه يووم  أ وصوري  ف خطابو  التوارلي الثواين الوذي   ، وبش ل واةو   ، ذكر 

يشوووون بفضووول   ف ظووول دولوووة القوووانون                                                        مموووا نفخووور بووو  أن املوووواطنني واملقيموووني علوووى أرض ع موووان العزيوووزة يع 
  ،  رامررة ا فررراد و   العرردل، قوامهررا    ، الفوورق واملؤسسووات، دولووة تقوووم علووى مبووادئ احلريووة واملسوواواة وت ووافؤ  

 و. اا يف ذلم حرية التعبري ال   فلها الن ا  ا ساسي للدولة   مصونة، وحرل   فيها    ، وحقوقه  
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 حرية تكون اجلمعيات  
                                         ( حرية ت وين اعمعيات على أسس وطنيوة، وبوني  33كفل النظام األساسي للدولة ف املادة ) -76

وط واألوةوواع الووّ ت فوول حووق األاووخاق ف إنشوواء وأتسوويس مجعيووات قووانون اعمعيووات األهليووة الشوور 
انط بووووزارة التنميوووة الجتماعيوووة صووورحية أمووون اسوووتقرل، كموووا  اتموووع موووا تتمتوووع بووو  هوووذه اعمعيووو  أهليوووة

 على هذه اعمعيات دون أن يؤثر ذل  على استقرليتها.         اإلاراف  
ادرة مون وزارة التنميوة الجتماعيوة وقد كفول القوانون لألاوخاق حوق الوتظلم مون القورارات الصو  -77

 لوس إدارة اعمعيوات إ  أموام حم موة القضواء اإلداري، وأوكول القوانون فيما يتصل ابعمعيات األهليوة 
 .األهلية حق إدارة هذه اعمعيات مبا يتفق والنظام األساسي  ا حتت رقابة اعمعية العمومية

 ؛للجمعيوات واإلجوراءات املتبعوة إلاووهارها وقود عملوت احل وموة علوى تسوهيل نظوام التسوجيل -78
وحقوق اإلنسان، ويبلود عودد اعمعيوات املهنيوة  ،هبدف تشجيع منو  تمع مدين فاعل ف برامج التنمية

( أفوووورع علووووى مسووووتوف احملافظووووات، أمووووا اعمعيووووات األهليووووة 8ابإلةووووافة إ  ) ،( مجعيووووة32ف السوووولطنة )
( 65م )2019ة عوام هنايو ف                              لود عودد مجعيوات املورأة الع مانيوة ( مجعيوة، وب30واملؤسسات اخلريية فعوددها )

أفورع لعودد مون اعمعيوات(، ف حوني أن األنديوة الجتماعيوة للجاليوات األجنبيوة وصول  6)منهوا  ،مجعية
 .( أفرع على مستوف احملافظات9ابإلةافة إ  ) ،       ( انداي  12عددها )

للجمعيووات األهليووة مبووا يعووزز دور اجملتمووع    قووانون   مشووروع تعموول وزارة التنميووة الجتماعيووة علووى إعووداد   -79
 اعمعيات. عمل    واملشاركة ف اختاذ القرارات املتعلقة مبجالت   ، املدين من اإلسهام الفاعل ف بناء الوطن 

 اجلنسيةاحلق يف   
ول جيوووووز  ،( منوووو  علووووى أن واعنسووووية ينظمهووووا القووووانون15يوووون  النظووووام األساسووووي ف املووووادة ) -80

                                                               إل ف حووودود القوووانونو، وف ةووووء ذلوو  صووودر قوووانون اعنسوووية الع مانيوووة مبوجوووب  سوووحبها أو ،إسووقاطها
اوووخ  ف                          جديوودة حتوووول دون وقوووع أي                          (، والووذي تضووومن أح امووا  38/2014املرسوووم السوولطاين رقوووم )
حيووً  القووانون،( موون 11( موون املووادة )3وذلوو  علووى النحووو الوووارد ف البنوود ) ،حالووة موون انعوودام اعنسووية

                                                                      موون  اعنسووية الع مانيووة لولوود األجنبيووة املتزوجووة موون زوج ع موواين حوو  وإن فقوود األب    جوووازتضوومن الوون
                                                    اعنسية الع مانية سواء كانت ولدت  ف ع مان أو خارجها.

الوووذي تنوووازل عووون                           يسوووم  للع مووواين أو الع مانيوووة       صووورحيا                القوووانون نصوووا   ومووون جانوووب آخووور أوجووود -81
( مون 12ت عليهوا املوادة )                 ا للشوروط الوّ نصو                        ع مانيوة مورة أخورف وفقو  س داد جنسيت  ال                  جنسيت  الع مانية اب

                                                                                   القوووانون، هوووذا ابإلةوووافة إ  أنووو   ووو  ألرملوووة الع مووواين األجنبيوووة أو املطلقوووة منووو  احلصوووول علوووى اعنسوووية 
ة،                                               انون، كما مل يشفل املشورع عون أولد املورأة الع مانيو ( من الق17ا للشروط احملددة ف املادة )               الع مانية وفق  
                                                       ( مووون القوووانون جييوووز مووون  اعنسوووية الع مانيوووة للقاصووور ولووود املووورأة 18ف املوووادة )        جديووودا         ح موووا              وقووورر أيضوووا  

كانووت أرملووة أو مطلقووة موون  أو هجرهووا أو ،                                                    الع مانيووة املتزوجووة موون أجنوون إذا كووان الووزوج قوود غوواب عنهووا
فورد أهبوا مون حقووق، كموا وموا يورتبت  ،                                    ضمن حصول القاصور علوى اعنسوية الع مانيوةزوجها األجنن مبا ي

                                                                     يعو ف ابعنسوية الع مانيوة للطفول املولوود داخول السولطنة واجملهوول األبووين، وكووذل         خاصوا                القوانون نصوا  
 موا مل يثبوت نسوب  ألب اورعي، وف ةووء هوذه هوا                                                 ابن املرأة الع مانية الذي ولد داخول السولطنة أو خارج

                                                  لة قانونية ألولد املرأة الع مانية من زوجها األجنن ح  ظر محاية وم                                 األح ام يتبني أن املشرع الع ماين وف  
 ل ي ونوا ف حالة انعدام اعنسية.
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 الفعالةسبل االنتصا    
حق األفراد ف اللجووء إ  ، مثل النظام األساسي للدولة                               تعزيزا  للضماانت املنصوق عليها ف  -82

، (23) ملوادةف احملاكموة العادلوة واملتضومنة ابوحوق املوتهم ف الودفاع و ( 25) القضاء مبوجب أح ام املوادة
( نقلة نوعية ف التشريع اعزا ي، حيً 7/2018) صدور قانون اعزاء مبوجب املرسوم السلطاين رقم      مث ل  

ري مون األح وام اعديودة الوّ مل ، وتضمن ال ثو م1974لقانون اعزاء الصادر عام                       أييت هذا القانون خلفا  
 ،ن القدمي، ل سيما املتعلقة مب افحة الفساد ومحاية املال العام وحتقيوق العدالوةت ن حمل تنظيم ف القانو 

 .وتضليل العدالة ،م تعطيل اإلجراءات القضا ية     جير          كامر              أفرد فصر  قد ف

 اإلر ابمكاف ة   
(، والذي 8/2007لقانون م افحة اإلرهاب الصادر مبوجب املرسوم السلطاين رقم )           است مال   -83

عوول اإلرهوواب، واعرنووة اإلرهابيووة، وفوورض أاوود العقوووابت علووى موورت ن هووذه اعرنووة، صوودر أثنوواء عوورف ف
ومتويوول اإلرهوواب مبوجووب  ،قووانون م افحووة غسوول األموووال الوووطين الثالووًاملوودة الووّ يشطيهووا هووذا التقريوور 

 ،إلرهوابومتويول ا ،الذي تضمن أح وام جتورمي أفعوال غسول األمووال ،(30/2016رسوم السلطاين رقم )امل
 وقرر أاد العقوابت على مرت بيها، كل ذل  مبا يتوافق مع املعايري الدولية.

، وتشار  وزارة الداخليوة واعهوات       ابلشا                                          السلطنة موةوع م افحة اإلرهاب اهتماما      وا         كما ت   -84
قوق النسان لعديد من املؤمترات والجتماعات والفعاليات املتعلقة مبوةوع اح ام حابالدولة ف املعنية 

 والدوا. ،اإلقليمي يني:ف سياق م افحة اإلرهاب على املستو 
السلطنة على درجة وصفرو ف املؤار العاملي ل،رهواب، وهوي الدرجوة الوّ متثول وقد حصلت  -85

وذلوو  حبسووب تقريوور صووادر عوون معهوود والقتصوواد والسوورمو ف  اإلرهابيووة،ذروة األمووان موون التهديوودات 
 م.2015الً ل،رهاب لعام مؤاره الدوا الث

تصدرت السلطنة املرتبة األو  على مستوف العامل ف مؤار وقوع اإلرهاب ف تقريور التنافسوية  -86
والذي  م،2019افسية العاملي لعام وحافظت السلطنة على هذه املرتبة ف تقرير التن  م،2018العاملي لعام  

ذل  إ  الستقرار السياسي واألمين للسولطنة ف  ف    عز      وي   ،يع س خلو السلطنة من ا جمات اإلرهابية
 العامل.ظل الةطراابت الّ يشهدها 

 والكرا ية والتمييزمكاف ة التطر    
                                     التمييووز، كمووا جتوور م التشووريعات الوطنيووة  اوو ال أاوو ل موون                               حيظوور النظووام األساسووي للدولووة أي   -87

( مون قوانون الطفول الوّ جعلوت 2املوادة )ز، وهو ما نصت علي                                       كافة أا ال التطر ف وال راهية والتميي
بسووبب اللووون، أو اعوونس، أو األصوول، أو اللشووة، أو الوودين، أو املركووز الجتموواعي، أو غووري عوودم التمييووز 

 طفل ف السلطنة.من احلقوق امل فولة لل ذل  من األسباب
ييوز العنصوري، كما أييت انضمام السلطنة إ  التفاقية الدولية للقضاء على مجيوع أاو ال التم -88

 وعدم التمييز. ،طار ت ريس مبدأ املساواةإواتفاقية القضاء على مجيع أا ال التمييز ةد املرأة، ف 
والتعوووايش  ،للتسوووام       حيوووا         وذجوووا  وفيموووا يتعلوووق بنبوووذ ال راهيوووة والتطووورف فوووإن السووولطنة تعتوووب من -89

ن هذا األمر أصب  ثقافة سا دة إبل  ،وأعراق اجملتمع، وتنبذ ال راهية والتطرف ،السلمي عميع أطياف
                 ف اجملتمع الع ماين.
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 تعزيز ومحاية حقوق ف ات معينة -جي  
 حقوق املرأة  

علوى متتوع املورأة ب امول احلقووق  السولطنةف  وال مت وني املورأة، فقود أكود النظوام األساسوي ف  -90
 ،والعدالووة الجتماعيووة ،اواةالووّ يتمتووع هبووا الرجوول، وااووتمل النظووام األساسووي علووى مووواد تؤكوود مبوودأ املسوو 

 مثلها مثل الرجل. ،والوظا ف ،والعمل ،وحق املرأة ال امل ف التعليم
ف خطابو   -ورعواه  ،حفظ    -السلطان هيثم بن طارق حضرة صاحب اعرلة كما أكد  -91

وإن           ا ن ص   : مم على مت ني املرأة، حيً ذكر صراحة 2020من فباير  23لقاه يوم أالتارلي الثاين الذي  
اراكة املواطنني ف صناعة حاةر البرد ومستقبلها دعامة أساسية من دعامات العمل الوطين، وحنرق 

ف خمتلوف  جنوب،ا إ                         وأن تعمول موع الرجول جنبو   القوانون،على أن تتمتع فيو  املورأة حبقوقهوا الوّ كفلهوا 
 ،ابت الوطنية الّ ل حميد عنهاة  ذه الثو مؤكدين على رعايتنا الدا م  و تمعها،  ،اجملالت خدمة لوطنها
 و.ول تساهل بشأهنا

 ،واصلت السولطنة تعزيوز جهودهوا ف  وال مت وني املورأة، مون خورل اسو اتيجياهتا الوطنيوة وقد -92
          ومرجعيووووا         عاموووا            ( إطووووارا  2025-2016وتعووود اسووو اتيجية العموووول الجتمووواعي لوووووزارة التنميوووة الجتماعيوووة )

الرعايوة الجتماعيوة، و  )احلمايوة الجتماعيوة، :واملتمثلوة ف ،ملنظوور اعنسواينرها الستة ااستوعبت ف حماو 
الووودعم و اعمعيوووات واملؤسسوووات األهليوووة، و حقووووق األاوووخاق ذوي اإلعاقوووة، و تنميوووة األسووورة واجملتموووع، و 

يوة                                                                                 املؤسسي(، واو لت مؤاورات النووع الجتمواعي واملووازانت املسوتجيبة لوذل  أساسو ا للخطوت التنفيذ
لتعزيز مشاركتها ف   ؛وبرامج هادفة لتوفري حياة كرنة للمرأة  ا،                       وتتضمن الس اتيجية خطط    ، يجيةلرس ات

 العملية التنموية املستدامة.
                                                                             وقوود حققووت املوورأة الع مانيووة ال ثووري موون اإلجنووازات علووى املسووتوف الوووطين والوودوا، فوصووو ا إ   -93

ف القطاعوووات احل وميووة واخلاصوووة  ووو جهووود ومشوواركتها  ،               ومنهوووا  لووس ع موووان ،مؤسسووات صووونع القوورار
 والتم ني القتصادي. ،وواة ، وكذل  مشاركتها الفاعلة ف العمل التطوعي ،ملمو 

وة 18ت إعوادة تشو يل  لووس الووزراء ف  -94 مبوجووب املرسووم السوولطاين  م2020 موون أغسطوووووس سنوو
ابلتعيني  113/2020ر املرسوم السلطاين رقم ، وقد تضمن اجمللس ثرو نساء، كما صد111/2020رقم 

                                                                               ف بعا املناصب حيً ت  تعيني امرأة ف منصب ر يسة هيئة، وثرو نساء ف منصب وكيل وزارة.
وتشوووشل إحووودف النسووواء  ،ا        ( مقعووود  15الدولوووة )بلشوووت املقاعووود الوووّ تشوووشلها النسووواء ف  لوووس  -95

زت املووورأة ف انتخووواابت  لوووس الشوووورف للفووو ة ف حوووني فوووا الدولوووة،لووور يس األول جمللوووس منصوووب ان وووب ا
حيوووووق  ووووون التصوووووويت مووووون النسووووواء بلوووووع     ن     مووووو             ا أبن عووووودد                     ( مبقعووووودين اثنوووووني علمووووو  2023-2019التاسوووووعة )

ف  ا                    كما أن للمرأة نصيب    (،713.335مجاا عدد الناخبني البالد )إ( من  %47,3( مبا نسبت  )337.543)
 البلدية.عد اجملالس مقا
                                                                ومووة علووى إنشوواء عوودة بوورامج لتم ووني املوورأة سياسووي ا، واقتصوواداي  موون خوورل كمووا حرصووت احل -96

 التعاون مع منظمات اجملتمع املدين املعنية ابملرأة.
ت فل التشريعات الوطنية محاية املرأة من العنف واإلساءة جبميع أا ا ا، حيوً حيظور قوانون  -97

ظوي أو اعسودي أو او ل مون أاو ال العنوف، وقانون الطفول كوذل  تعوريا النسواء للعنوف اللفاعزاء 
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  
ايوة ، الذي ين  علوى ةومان ومح22/2014لسلطاين رقم قانون الطفل مبوجب املرسوم ا صدر -98

 الرزموووة الفووورق كووول  وتووووفري ،والنمووواء والبقووواء ةاحليوووا ف حقووو  علوووى كاحلفووواو  للطفووول األساسوووية احلقووووق
 .واإلساءة ،والستشرل ،العنف من واحلماية الرعاية سبل وتوفري ذل ، لتسهيل

والوووّ تضووومنت  125/2019وصووودرت الر حوووة التنفيذيوووة لقوووانون الطفووول ابلقووورار الووووزاري رقوووم  -99
وكوذل  األح وام املتعلقوة ابلرعايوة البديلوة  ،ل سيما احلماية وآلياهتوا ،لحقوق األساسية للطفلتفصير ل

والعنايووة ليووات احلمايووة وتنظوويم عموول املؤسسووات الرعا يووة كوودور احلضووانة، الووّ تقوودم خوودمات الرعايووة آو 
مووون والسووورمة ا مووون املوووواد الوووّ تتعلوووق إبجوووراءات األ                                 وجووودير ابلوووذكر أن الر حوووة أوردت عووودد   ،لألطفوووال

 حلماية األطفال ف هذه املؤسسات.
( مووون الر حوووة التنفيذيوووة لقوووانون الطفووول جتووورمي للممارسوووات التقليديوووة 4كموووا تضووومنت املوووادة ) -100

تناسلية لألنثى أبي طريقة كانوت، والوسوم، وال وي ابلنوار الضارة بصحة الطفل، وهي تشوي  األعضاء ال
تووووأثري علووووى صووووحت ، عووووروة علووووى حظوووور اسووووتخدام الز بووووق، الووووذي يووووؤدي إ  تشوووووي  جسووووم الطفوووول، وال

                                                                                      والرصاق ف جوانب تضر بصحة الطفل، أو إلزام الطفل ب ل   ما يضر صحت ، وأي  ممارسات تقليديوة 
حيوً يتعورض مرت وب هوذه األفعوال لعقوبوة السوجن مودة أخرف من اأهنا إحلاق ةرر بصوحة الطفول، 

 ات.تقل عن ستة أاهر، ول تزيد على ثرو سنو  ل
ا قا موووة ابملمارسوووات الصوووادرة بصوووحة الطفووول كموووا تشوووري املوووادة ) -101 ( مووون 10                                                                  والوووّ تتضووومن أيضووو 

       عام ا. 15الر حة نفسها إ  خطر العمل على األطفال دون سن 
( 168/2015الطفووول علوووى مسوووتوف احملافظوووات كافوووة ابلقووورار الووووزاري رقوووم )إنشووواء عوووان محايوووة  -102
( لتوسويع مشواركة اجملتموع املودين ف هوذه اللجووان، 172/2019رار رقوم )تشو يل هوذه اللجوان ابلقو  ةواعواد

وت وووين فريووق عمووول وطووين موون املوودربني ف  ووال محايوووة  ،وإعووداد أدلووة إراووادية موون أجووول محايووة الطفوول
 م.2017( ف يناير 1100ت الساخن للحماية )وتداني اخل ،الطفل
ف  وال حقووق الطفول، وحصولت علوى                                             حققت سلطنة ع مان العديد من النجاحات والتقدم  -103

وتعمول  ،م2016إاادة أبهنا دولة صديقة لتفاقية حقوق الطفل مون عنوة حقووق الطفول الدوليوة ف عوام
الطفول مون خورل اسو اتيجية العمول الجتمواعي  السلطنة على حتقيق املزيد مون التقودم ف  وال حقووق

(، ابإلةوافة إ  خطوة العمول الوطنيوة أو 2025-2016(، والسو اتيجية الوطنيوة للطفولوة)2016-2025)
الوبانمج القطووري مووع منظمووة اليونيسوويف، وقوود تضوومنت هوذه اخلطووت العديوود موون الووبامج واملشوواريع الووّ 

ومتابعووة تطبيقهمووا  ،لتنميووة الجتماعيوة علووى تنفيووذ السوو اتيجيتنيوتشوورف وزارة ا ، بقضووااي الطفولووة    عون     ت  
 م.2030من تنفيذها أهداف التنمية املستدامة وهي تراعي ة ،مع عدد من اعهات

( بتعوديل مسومى إدارة الدعواء العوام لقضوااي 49/2020قورار رقوم )الكما أصودر الدعواء العوام  -104
ويشومل اختصاصوها النطواق اعشوراف حملافظوة  ،لقضوااي األسورة والطفولاألحداو إ  إدارة الدعواء العوام 

ومباارهتا أمام احملاكم وتنفيذ األح ام ف اعرا م  ،فع الدعوفور  ،والتصرف ،وختت  ابلتحقيق،  مسقت
لة األحداو، وقانون الطفل، واعرا م الواقعة علوى الطفول املعاقوب عليهوا ف ءاملعاقب عليها بقانون مسا

أو أي قوانون آخور، بصوورة فعول  ،وكذل  جرا م العنف األسري الواردة ف قانون اعوزاء ،نون آخرقا      أي   
الووّ ترت وب بووني أفوراد األسوورة الواحودة، وكووذل  تلو   ،أو موواا ،أو نفسوي ،أو جنسووي ،ديإيوذاء جسو 

 .جرا م األسرة الواردة ف قانون اعزاء



A/HRC/WG.6/37/OMN/1 

GE.20-15043 24 

 رعاية  بار الس   
والبيئة   ،من األسرة        مهما                                            نة مب انة اجتماعية رفيعة، ابعتبارهم جزءا  حيظى كبار السن ف السلط -105

توونعم هووذه الشوورحية ابحلووق ف و  ،يووة األصوويلة، وحتوورق مؤسسووات اجملتمووع كافووةالجتماعيووة والثقافيووة والدين
ا لتوووفري الوودعم الوورزم إليووواء حووالت                                                         العويش وسووت بيئووتهم األسوورية الطبيعيووة، وقوود بووذلت احل ومووة جهووود  

 ،نني الذين لويس  وم أقوارب موع تقودمي اخلودمات الرعا يوة والجتماعيوة والصوحية والنفسوية وال فيهيوةاملس
واخلووودمات مووون خووورل إنشووواء دار الرعايوووة الجتماعيوووة، وتقووودم  وووم الووودار الرعايوووة  ،هوووا مووون الوووبامجوغري 

سوونني الوووذين وتبلوود نسووبة امل ،وال ثووري موون اخلوودمات األخووورف ،ال املووة فضوور عوون الضوومان الجتمووواعي
لضوومان وتبلود نسوبة املبووالد املصوروفة  وم موون إمجواا مبوالد ا ،%43,6حيصولون علوى مسواعدة اجتماعيووة 

 .%44,8الجتماعي 
إةووافة     د     عوو          الووّ تو  ، وزارة التنميووة الجتماعيووةف إنشوواء دا وورة اووؤون املسوونني     ت   2015وف عووام  -106

ا علووى توووفري جلسوواء للمسوونني، وتوووفري املسووتلزمات                                          جديوودة ف مسوورية العموول الجتموواعي، وتعموول حاليوو  
 األساسية  م.

الووذي يهوودف إ  توووفري البيئووة  املسوونني،عيووة بوورانمج جلسوواء كمووا داوونت وزارة التنميووة الجتما -107
وغريهوووا مووون  ،نفسوووي والجتمووواعي  وووموحتقيوووق السوووتقرار الصوووحي وال املسووونني،اآلمنوووة واملناسوووبة لرعايوووة 

 األخرف.األهداف 
حيوً تقودم وزارة التنميوة الجتماعيوة  للمسنني،تداني البانمج الوطين للرعاية املنزلية          كما ت    -108

 إطار                                 واعمعية الع مانية ألصدقاء املسنني ف   ،الرعاية املنزلية للمسنني ابلتعاون والت امل مع وزارة الصحة
 جهة.ا لختصاق كل             واحملددة وفق   ،منظم وفق آليات العمل املعتمدة

 ا شخاص ذوي اإلعاقة حقوق  
مبوووا يتوافوووق موووع  تعمووول السووولطنة علوووى إعوووداد مشوووروع قوووانون حلقووووق األاوووخاق ذوي اإلعاقوووة -109

اووورا  مجيوووع األطوووراف املعنيوووة ذات الصووولة إ    ت  وقووود التفاقيوووة الدوليوووة حلقووووق األاوووخاق ذوي اإلعاقوووة، 
ق عقد ورا عمل ملناقشة مشوروع القوانون مبشواركة مجيوع اعمعيوات املعنيوة ابألاوخا        كما ت    ابملوةوع،

ليووة املعنيووة حبقوووق األاووخاق ذوي تضوومني مرحظووات اللجنووة الدو     ت  قوود ذوي اإلعاقووة، فضوور عوون أنوو  
وجتوودر اإلاووارة إ  أن  م،2018اإلعاقوة ف مشووروع القووانون عنود مناقشووة التقريوور األوا للسولطنة ف عووام 

 العاجل.ويتوقع صدوره ف القريب  ،هذا القانون ف مراحل  األخرية
حيووً أكوود  ،اقووةيووز التشووريعات أو السياسووات الوطنيووة بشووأن حقوووق األطفووال ذوي اإلعومل مت -110

قوووانون الطفووول أن للطفووول املعووواق كافوووة احلقووووق املقوووررة مبوجوووب أح وووام هوووذا القوووانون دون متييوووز بسوووبب 
 ،اإلعاقووة، وتعموول الدولووة علووى توحيوود وتنسوويق خمتلووف اعهووود حلمايووة ورعايووة األطفووال موون ذوي اإلعاقووة

 هووذه الفئووات ف اجملتمووع وحفووظ حقوووقهم إةووافة إ  مت ووني ،كوول اإلم انيووات والوسووا ل لرعووايتهم  وتوووفري
 أسوة بشريهم من الفئات. ؛      فعال                            لي ونوا ف املستقبل عنصرا  

 ،العوام :وابلتنسيق املستمر مع اعهات املختصوة مون القطواعني ،تقوم وزارة التنمية الجتماعية -111
ر صوودر قوورا؛ لووذا واخلوواق موون أجوول ةوومان أفضوول املمارسووات ف  ووال تعزيووز حقوووق األطفووال املعوواقني

 ملتابعة مشروع الدمج املهين لألاخاق ذوي اإلعاقة. 190/2016وزاري رقم 
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 اإلجنا ات وأفال املمارسات -       خامسا   
 اتاإلجنا   -ألف 

 ومنها على سبيل املثال ل احلصر: ،حلت السلطنة مراتب متقدمة ف إطار املؤارات الدولية -112
 :2020مؤشر تنمية احلكومة االلك ونية  )أ( 

          عامليررا  يف    50                                             مر ررزا  عامليررا  يف التصررنيف العررا  لت ررل يف املرتبررة    13السررلطنة  تقرردم   
                                              عربيا ، وي عد  ذا التقد  ترية للجهود املبذولرة  ، واملرتبة اخلامسة  2019و 2018       عامي   

                                                              م  ق ب ل  افة املؤسسات احلكومية، واخلاصة ذات العالقة  ذ  املؤشرات. 
 البشرية:مؤشر تقرير التنمية  )ب( 

( يف مؤشرر التنميرة البشررية لعرا  47)         وعامليرا            ( عربيرا  4                     ل   السلطنة يف املر رز )ح
الرررذي يصررردر  بررررامت ا مررر  املت ررردة اإل رررائي حيرررث جررراءت يف خانرررة   2019

 ."ا                              " التنمية البشرية املرتفعة جد   الدول ذات
 اإلر اب:مؤشر  )ج( 

 مرر  الوقررو  يف اإلر رراب               يف مؤشررر اخللررو                                     حلرر  السررلطنة يف املرتبررة ا ور عامليررا  
 .وا مين ،اا يعكس متت  السلطنة ابالستقرار السياسي  2019عا  

 مؤشر الشفافية ومكاف ة الفساد: )د( 
تصدرت السلطنة بلدان منطقة الشرق ا وسط ومشال أفريقيرا ابعتبار را ا  ثرر 

وا فاررررل علررررى مسررررتوى مكاف ررررة ممارسررررات الفسرررراد ضررررم  مؤشررررر  ،شررررفافية
 ( درجة25)  ا بتقوف قدر         ( عاملي  56وحل  السلطنة يف املرتبة )  ،سادمدر ات الف

  .2019لسنة 
 التنافسية:مؤشر  )ه( 

مرر  املعررايري الفرعيررة لتقريررر     د     عرر             ، والرر  تر  2019( لعررا  53السررلطنة املرتبررة )    لرر  ح
حيرررث جررراءت  ؛التنافسرررية العررراملي الصرررادر عررر  املنتررردى االقتصرررادي العررراملي.

                           يف مؤشررر حقرروق العمررال حيررث مت             ( خليجيررا  1)، ا        ( عامليرر  65تبررة )السررلطنة يف املر 
                                              تصنيف ع مان م  ضم  الدول ال  حتمي حقوق العمال.

 العاملي:مؤشر االبتكار  )و( 
( 57، وحلرر  يف املر رررز )         ( عربيررا  8حاف رر  السررلطنة علررى صررردار ا يف املر ررز )

  .2019يف "مؤشر االبتكار العاملي لعا      ا        عاملي  
 ا عمال:تقرير ممارسة أنشطة  )ز( 

 ، 2020يف مؤشر ممارسة أنشطة ا عمال لسرنه               مرا ز عامليا   10قفزت السلطنة 
 .         ( عامليا  68وعلى املرتبة ) ،ا        ( عربي  5حيث حصل  على املرتبة )
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 أفال املمارسات -ابء 
للرد على برغات  ؛وتلقي البرغات ،                                            ت ف اللجنة الع مانية حلقوق اإلنسان دا رة للرصدئ    نش     أ   -113

وسووورعة  ،لة ابلتعووواون موووع اعهوووات املعنيوووة ف السووولطنة للتنسووويق                    وتقووووم الووودا رة املشووو    ،حقووووق اإلنسوووان
األموم املتحودة،  وغريهوا مون أجهوزة ،ل األجهزة املختصة   ب                                            الستجابة للرد على البرغات الّ تردها من ق  

 حبقوق اإلنسان ف الوقت احملدد  ا. وآلياهتا املعنية
ي          ( لتلقوووووو   1100خووووووت احلمايووووووة اجملوووووواين )م  2017داوووووونت وزارة التنميووووووة الجتماعيووووووة ف عووووووام  -114

وحتويلهوا للجهوات  ،التعامول موع احلوالت بسورية اتموة       ويوتم   ،حيً يعمول علوى مودار السواعة ،البرغات
 ها.ءواوتوفري احلماية الرزمة من خرل اإليواء ف دار الوفاق للحالت الّ تستدعي إي ،املعنية
 ،إنشوواء دا وورة احلمايووة األسوورية والووّ تضووم وحوودات منفصوولة مثوول دار الوفوواق املعنيووة برعايووة    ت   -115

وتقدم الرعاية الجتماعية  ،ار ابلبشر    جت   فات وةحااي ال              والنساء املعن    ،طفال املعرةني ل،ساءةومحاية األ
طفوال علوى ختطوي مل الدار على مسواعدة األكما تع  املختلفة،والنفسية للذين تعرةوا ل،ساءة أبنواعها 

 الصعوابت الّ تواجههم.
 بشووووؤون املوووورأة     عوووون                                                                تنتشووور ف السوووولطنة مجعيووووات املوووورأة الع مانيووووة، وهوووي مؤسسووووات اجتماعيووووة ت   -116

 ،        ( مجعية  65)2019وتنتشر ف كافة حمافظات وولايت السلطنة حيً بلد عددها عام   والطفل واألسرة،
 .ف العملية التنموية اومهاراهت ،ورفع قدراهتا ،زيز وعي املرأة، تساهم ف تعا      وفرع  
( لووزارة  2025-2016منهوا اسو اتيجية العمول الجتمواعي )   ، إعداد عدد مون السو اتيجيات الوطنيوة      ت   -117

ة  (، ومشوروع اسو اتيجية صوح 2025-2016                                          الس اتيجية الوطنية للطفولة ف سلطنة ع مان ) و التنمية الجتماعية،  
، ومشووووروع اسوووو اتيجية الزراعووووة  2050املوووورأة ةوووومن خطووووة طويلووووة املوووودف للنظووووام الصووووحي ف السوووولطنة حوووو  عووووام  

املعنيووة علووى تنفيووذ تلوو  األهووداف ف إطووار اخلطووت    ، وتعموول الوووزارات واعهووات 2040والتنميووة الريفيووة    ، املسووتدامة 
 سنوات. مخس  (  5طويلة املدف كل )   وبرامج تنفيذ اخلطت   ، تفصيلية   ا                                 التنفيذية اخلمسية الّ تتضمن خطط  

الستعراض الوطين الطوعي األول للسلطنة على أربعة حماور ر يسوية لتحقيوق أهوداف  ركزوقد  -118
نسوان، وبنواء اقتصواد معورف تنافسوي، وتعزيوز الصومود البيئوي، والسورم مت وني اإل وهيالتنمية املستدامة، 
 .ركيزة الستدامة

لووووووى إدموووووواج أبعوووووواد وأهووووووداف التنميووووووة املسووووووتدامة ف خطووووووت وحرصووووووت ح ومووووووة السوووووولطنة ع -119
ورميووووووة  ،(2020-2016وف مقوووووودمتها اخلطووووووة اخلمسووووووية التاسووووووعة ) ،                           واسوووووو اتيجيات التنميووووووة ف ع مووووووان

والسياسوات ال فيلوة  ،ل احل ومة ف تنفيذ تل  األهوداف   ب                     س جدية اديدة من ق  ، مبا ع 2040      ع مان
 والطويل. ،املتوستف بتحقيقها على املد

تنفيووذ عشووورات                        تمعيووة واسووعة، حيووً ت   موون خوورل مشووواركة (2040       )ع مووان               ت  إعووداد رميووة -120
 ،والقطواع اخلوواق ،واعلسوات احلواريووة موع خمتلوف اووركاء التنميوة مون ممثلووي احل وموة ،احللقوات النقااوية

واجملتمعو، والوذي  هي: حمور واإلنسان، ثرثة حماور ر يسيةب، وتعمل الرمية على واجملتمع املدين والشبا
وغايتهووا،  ،                                                                                 يركووز علووى أن عمليووة التنميووة الشوواملة هوودفها املووواطن الع موواين ابعتبوواره أسووا  عمليووة التنميووة
 وأبوية وجود  تمع حيوي يعيش في  املواطنون وفق أفضل مقومات احلياة والرفاه الجتماعي.

ومتنوع، وإطرق إم اانت  اين مزدهر                                                   وتضمن حمور والقتصاد والتنميةو أولوية بناء اقتصاد ع م -121
لوووى خمتلوووف حمافظوووات القتصووواد ال امنوووة، وتوليووود فووورق العمووول للموووواطنني، وتوزيوووع مقووودرات التنميوووة ع

 السلطنة مبا حيقق ازدهارها، وتنميتها.
 كما أكد حمور واحلوكمة واألداء املؤسسيو على العمل من أجل حتقيق مبادئ احلوكمة الرايدة.  -122
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 اون م  آليات حقوق اإلنسانالتع -جي  
ل ا يئووات    بوو                                                                   موون سووعي السوولطنة احلثيووً لسووتيفاء التقووارير الدوريووة املطلوبووة منهووا موون ق           انطرقووا   -123

فقوود  ا يئووات،التعاهديووة، ومواصوولة للجهووود الووّ تبووذ ا ف متابعووة تنفيووذ التوصوويات الصووادرة عوون تلوو  
لنسووان أح وام التفاقيوات الدوليوة ف  وال حقووق اقاموت السولطنة ابسوتعراض تقاريرهوا الدوريوة لتنفيوذ 

 :على النحو اآليت
ً   : تقريرهوا اعووامع للتقريورين الوودوريني م    2016استعرةوت السولطنة ف ينوواير   • والرابووع    ، الثالو

 ( أمام عنة األمم املتحدة املعنية حبقوق الطفل. CRCبشأن اتفاقية حقوق الطفل ) 
 ،الثووووواين :يرهوووووا اعووووامع للتقووووارير الدوريووووةتقر م  2016بريوووول أاستعرةووووت السوووولطنة ف  •

 واخلامس بشأن اتفاقية القضاء على كافة أا ال التمييز العنصري  ،والرابع  ،والثالً
(CERD.أمام اللجنة املختصة ابلتفاقية ) 

 ،الثوووواين :تقريرهووووا اعووووامع للتقريوووورين الوووودوريني 2017استعرةووووت السوووولطنة ف نوووووفمب  •
 (.CEDAWرأة )على كافة أا ال التمييز ةد املوالثالً بشأن اتفاقية القضاء 

تقريرهوووووووا األوا بشوووووووأن اتفاقيوووووووة حقووووووووق م  2018استعرةوووووووت السووووووولطنة ف فبايووووووور  •
 ( أمام اللجنة املختصة ابلتفاقية.CRPDاألاخاق ذوي اإلعاقة )

الوثيقووووة األساسووووية املوحوووودة املعدلووووة بشووووأن حقوووووق  م2019مووووايو موووون  9وقوووودمت السوووولطنة ف  -124
 املقدمة من الدول األطراف. ا من التقارير       ل جزء            الّ تش    اإلنسان 

 م. 2019ف يوليو    2030واستعرةت السلطنة تقريرها الوطين الطوعي األول ألهداف التنمية املستدامة   -125

 بناء القدرات -دال 
نظمووووت جهووووات خمتلفووووة ف السوووولطنة العديوووود موووون الوووودورات وورا العموووول والتوووودريب ملوووووظفي  -126

اجملتموووع املووودين ذات الصووولة لبنووواء قووودراهتم ف  وووال حقووووق اإلنسوووان ف احل وميوووة ومؤسسوووات اعهوووات 
واحلقووووق واحلووورايت،  ،والقوووانون الووودوا اإلنسووواين ،وحقووووق املووورأة ،أوهوووا )التفاقيوووات الدوليوووة ، وووالت

فة إ  تبوادل ار ابلبشر(، وذل  ابلتعاون مع خمتلف أجهزة األموم املتحودة، ابإلةوا                   وم افحة جرنة الجت   
 التعاون مع العديد من الدول واملنظمات غري احل ومية ذات اخلبة ف هذا اجملال.

علوووى تنميوووة القووودرات وال فووواءات  - ابلتعووواون موووع املنظموووات الدوليوووة - كموووا تعمووول احل وموووة -127
موووة ومنظ ،ومنظموووة السووو وا ،الوطنيوووة ف السووولطنة ف  وووال حقووووق املووورأة والطفووول كمنظموووة اليونيسووويف

، وم توووب املفوةوووية السوووامية حلقووووق وصوووندوق األموووم املتحووودة للسووو ان ،سووو ويواليون ،مليوووةالصوووحة العا
 وفق خطت وبرامج معتمدة. ،من السفارات       وعدد   اإلنسان ف بريوت،

 الت دلت وا ولولت -       سادسا   
إلطارهوا داخلي تتبع السلطنة منهجية تتسم ابلشفافية والتدرج واملزاوجة الناجحة بني النسق ال -128

 مع التزاماهتا الدولية ف  ال حقوق اإلنسان. ءمت وموا ،والتنظيمي ،التشريعي
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 ،نسوانا مون التحودايت ف  وال حقووق اإل     عدد   - اأهنا اأن بقية الدول - وتواج  السلطنة -129
 أوها: من

ب اعتموواد السوولطنة ف دخلهووا علووى الوونفت بنسووبة كبوورية، ول لفووى علووى أحوود تذبووذ )أ( 
وتدنيها إ  مستوايت قياسوية خورل األعووام املاةوية مبوا يوؤثر علوى تنفيوذ السو اتيجيات  ،أسعار النفت

 الّ سبق للسلطنة إعدادها.
معاملة  قوافافة مع بعا الدول املرسلة للعمالة مبا حيق ،الة                     غياب آليات تعاون فع   )ب( 

 فعالة حلقوق اإلنسان.
ويعوووزز حقووووق اإلنسوووان ف  ،بعوووا األولووووايت مبوووا يووودعم يوووذتضوووع السووولطنة نصوووب عينيهوووا تنف -129

 السلطنة، من أوها:
 ؛وتطووووير دور اآلليوووات الوطنيوووة املتخصصوووة ف  وووال محايوووة حقووووق اإلنسوووان ،تعزيوووز •

 وذل  ملواكبة املستجدات الدولية.
 وتوفري التدريب الرزم  ا.   ، املتخصصة ف  ال حقوق اإلنسان   الوطنية   بناء ال وادر  •
وتعزيز وجودهوا ف خمتلوف الختصاصوات    ، افة حقوق اإلنسان على أوسع نطاق نشر ثق  •

 واألكادنية.   ، املهنية 

 التعهدات الطوعية -       سابعا   
 :يتمبا أي ،وف إطار تقدنها لتقريرها الثالً لرستعراض الدوري الشامل ،تتعهد السلطنة -130

دة ف  وووال حقووووق موووع خمتلوووف أجهوووزة وآليوووات وعوووان األموووم املتحووو  التعووواونمواصووولة  •
وأنشوطتها، والعمول علوى اسوتيفاء التزاماهتوا ف إطوار  ،لتسهل تنفيذ برا هوا ؛نساناإل

 واآلليات. ،تل  األجهزة
، وذل  من خرل اعتماد التدابري ةشاملة لرعاية حقوق العمالالية  وطنالهود  اعبذل   •

 .لذل  والتشريعية الرزمة ،املؤسسية
ل سويما األهوداف  م،2030التنميوة املسوتدامة لعوام تحقيوق أهوداف ل مواصلة اعهوود •

 ذات الصلة حبقوق اإلنسان.
 وثقافة املشاركة السياسية. ،العمل على رفع مستوف الوعي السياسي •
وفوووق  ،واألجهوووزة املعنيوووة حبقووووق اإلنسوووان ،لسوووعي حنوووو تطووووير آليوووات عمووول اللجوووانا •

 أفضل املعايري الدولية.
التفاقيوووة الدوليوووة حلمايوووة  رتبوووة علوووى النضووومام إ الوفووواء ابللتزاموووات املالعمووول علوووى  •

 ،اتفاقيوة األمووم املتحودة ملناهضوة التعووذيبو القسوري،  الختفوواءمجيوع األاوخاق مون 
العهوود و ، املهينووةأو  ،أو الرإنسووانية ،أو العقوبووة القاسووية ،ب املعاملووةوغووريه موون ةوورو 

 والثقافية.والجتماعية،  القتصادية،الدوا اخلاق ابحلقوق 
 اإلعاقة.قانون األاخاق ذوي مشروع العمل على التعجيل ف استصدار  •
 .قانون اإلعرممشروع العمل على التعجيل ف استصدار  •
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 اخلامتة -      اثمنا   
التأكيود علوى مواصوولة  ،تقودم تقريرهوا الثالووً لرسوتعراض الودوري الشوامل يوهو  ،توود السولطنة -131

والتزاماهتوووا  ،وقوانينهوووا الوطنيوووة ،لووو  ف إطوووار تشوووريعاهتاومحايوووة حقووووق اإلنسوووان، وذ ،جهودهوووا ف تعزيوووز
حتقيقوو  موون إجنووازات ف  ووال حقوووق     ت   ا حنووو البنوواء علووى مووا   م     د     قوو                                      الدوليووة، والسوولطنة عازمووة علووى املضووي   

 ،اإلنسان، وتسعى وبش ل إجيا  إ  املساوة والتفاعول موع املمارسوات العامليوة الفضولى ف هوذا الشوأن
، واملفوةووية السووامية حلقوووق اإلنسووان، نسووان  اسووتمرار تعاوهنووا مووع  لووس حقوووق اإلإنة وتتطلووع السوولط

وف العووامل أمجووع  ،نسووان لووديها تعزيووز ومحايووة حقوووق اإلالسووتعراض الوودوري الشووامل مبووا يسوواهم ف وآليووة
 يرس  ةمان توفري حياة آمنة كرنة مستقرة ل،نسان. مبا

    


