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 مقدمة  

عقد الفريق العامل المعني باالستتتتتتتتتتعراا الدور  النتتتتتتتتتاملر المننتتتتتتتتت  بموج  قرار م ل  حقو   -1
  شتتتتتتتتتتتتتت ا / 8كانون الةاني/يناير إلى  18ر دورته الستتتتتتتتتتتتتتابعة والة الن في الفترة الممتدة من 5/1اإلنستتتتتتتتتتتتتتان 

  . 2021 يناير   كانون الةاني/   21ال لستتتتتة الةامنة المعقودة في    . واستتتتتُتعرحتتتتتي الحالة في عمان في 2021 فبراير 
هذا   وترأس وفد عمان وزير العدل والنؤون القانونيةر عبد هللا بن محمد بن سعلد السعلد . واعتمد الفريق العامل 

 .2021كانون الةاني/يناير   26المعقودة في  14التقرير عن عمان في جلسته 

رين التتتتالي 2021ر  كتتتانون الةتتتاني/ينتتتاي   12وفي   -2 ر اختتتتار م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتتان فريق المقر 
 )الم موعة الة اية( لتيسلر استعراا الحالة في عمان: أوزبكستان وأوكرانيا وم و .

ر 16/21من مرفق قراره    5والفقرة   5/1من مرفق قرار م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان   15ووفقتا  للفقرة  -3
 لحالة في عمان:الواائق التالية ألغراا استعراا ا صدرت

 ؛( 1) )أ(15تقرير وطني/عرا كتابي مقدم وفقا  للفقرة  )أ( 

ت ميع للمعلومات أعدته مفوحتتتتتتية األمم المتحدة الستتتتتتامية لحقو  اإلنستتتتتتان )مفوحتتتتتتية  )ب( 
 ؛( 2) )ب(15حقو  اإلنسان( وفقا  للفقرة 

 .( 3) )ج(15فقا  للفقرة موجز أعدته مفوحية حقو  اإلنسان و  )ج( 

ريق الم موعة الة ايةر قائمة أستتت لة أعدتها ستتتلفا  ألمانيا وبل يكا وبنما  ى عمانر عن طوُأحللي إل -4
وستتتويستتترا وكي ي وكندا ولييتننتتتتاين والمملةة المتحدة لبريظانيا العنمى وأيرلندا النتتتمالية. ويمكن االط    

 راا الدور  النامل.على هذه األس لة في الموقع الن كي ل ستع

 اضالت عملية االستعر موجز مداو  -أوالا  

 عرض مقدم من الدولة موضوع االستعراض -ألف 

أعرب رئي  الوفد عن ستتتتتتتتتتتتروره إلطل   الفريق العامل على التقدم الذ  أحرزته عمان في م ال   -5
أكد م ددا  دعم عمان . و 2015حقو  اإلنستتتان منذ ال ولة الةانية من االستتتتعراا الدور  النتتتامل في عام 

ه اختارا الحالةابي آللية اال ضتتتتور شتتتتيالتتتتيا ر بدال  من االقتالتتتتار على المنتتتتاركة  ستتتتتعراار مبرزا  أنه ووفدخ
على الرغم من النروف العالمية الحالية الالتتتتتتتتر ة من جراا تفنتتتتتتتتي جائحة مرا فلروس  -االفتراحتتتتتتتتية  
 ولة في تعزيز وحماية حقو  اإلنسان.( ألن االستعراا يمةل فرصة لعرا جهود الد19-كورونا )كوفلد

وقد أولي عمانر منذ شروعها في عملية إعداد تقريرها األولر االستعراا الدور  النامل أقالى  -6
العنايةر ألنه يتيح فرصتتتتتتتتة لمراجعة القوانلن والتدابلر الوطنية المتعلقة بحقو  اإلنستتتتتتتتان وتقليمها وتظويرهار 

تتتت لم من جميع الوزارات    التتدوليتتة. وقتتد أننتتتتتتتتتتتتتتت  م ل  الوزراا ل نتتة وزاريتتةربغيتتة مواامتهتتا مع المعتتايلر  
ذات الالتتتتتتتتلةر مهمتها إعداد التقارير ودراستتتتتتتتة التوصتتتتتتتتيات الالتتتتتتتتادرة عن دورات  والمؤستتتتتتتتستتتتتتتتات الحكومية  

 االستعراا السابقة وتنفلذها.

__________ 

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

(2) A/HRC/WG.6/37/OMN/2. 

(3) A/HRC/WG.6/37/OMN/3. 
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ت التي قبلتهتتتتتتتتتتتتتتتتتتتا ووفقا  لتلك المنه يةر قرر م ل  الوزراا إننتتتتتاا ل نة قانونية لمتابعة التوصتتتتتيا -7
 28 توصتتتتتتيةر وأحاطي علما  ب  169نية. وقد قبلي عمانر كليا  أو جزئيا ر  ُعمان من جولة االستتتتتتتعراا الةا

توصتتتتتية منها  36توصتتتتتية صتتتتتادرة عن جولة االستتتتتتعراا الةانيةر بلنما لم تح     233توصتتتتتية من أصتتتتتل  
قانونية ستتتتتتلستتتتتتلة من االجتماعات وحلقات  بالت يلد المظلوب باإلجما . وكيما يتعلق بالتنفلذر عقدت الل نة ال

كومية لمناقنتتة مقترحاتها بنتت ن أفضتتل الستتبل  ديات مع مؤستتستتات الم تمع المدني والوكاالت الحعمل ومنت 
 لمتابعة نتائج االستعراا الةانير وعملية إعداد التقرير الةالث على نحو جماعير شك   ومضمونا .

.  2020كانون الةاني/يناير   10ظان قابوس بن ستعلد في  لقد حلي بعمان فاجعة رهل ة بوفاة الستل -8
فقد كان األب المؤستتتت  لعمان الحديةةر وأدر دورا  هاما  في إرستتتتاا أستتتت  الستتتت م واألمن والعدالة والتعاون 

 بلن ميتلم البلدان والنعوب.

ينص هذا ر اعُتمد الننام األستتتتاستتتتي ال ديد للدولة )الدستتتتتور(. و 2021كانون الةاني/يناير   11وفي   -9
هدات الدولية واإلقليميةر ويقر ب ن قواعد   اإلنسانر وعلى احترام المعاعلى حماية أكلدة وفع الة لحقو الننام  

هة لستتتتتياستتتتتة الدولة في هذا الم ال. ويكفل حقو  األفراد وحرياتهم  القانون الدولي هي من الم ادئ الموج ِّ
 إلنالتاف م ادئ أستاستيةر وينتدد على مبدأ النتورر. في إطار ستيادة القانونر ويؤكد أن العدل والمستاوة وا 

القانون باعت ارهما أساسا  للحكمر ودور الدولة في حمان ويؤكد من جديد مبدأ  استق ل القضاا وسيادة 
  وال ستتتتتتتتيما الحق في المستتتتتتتتاواة والتعليم والحياة والةرامة واألمن - تمتع المواطنلن والمقيملن بالحقو  والحريات 

هلل تيضتتع لإشتتراف القضتتائير نص على أن الستت ون مؤستتستتات لإصتت   وتعادة الت وي  -واليالتتوصتتية  
 لحق في الةرامة والالحة.ويحنر أ  انتهاك ل

  ويتضتمن الننام األستاستي ال ديد للدولة فالت   ميالتالتا  لم ل  عمانر يتناول ستلظاته التنتريرية -10
 ألمة.والرقابية ويؤكد من جديد دوره ومساهمته في التنمية الناملة ل

لقضتتاة أاناا أداا ةر يحدد الضتتمانات التي يتمتع بها ا وهناك فالتتل رخر ميالتتص للستتلظة القضتتائي  -11
  عملهم في إطار استتتتتتتق ل تام ومن دون تدخل أ  طرف رخر؛ وينص على أن هذا التدخل يعتبر جريمة يعاق  

  ة حق التدفتا ر مع تمتع المحتاملن عللهتا القتانون؛ ويؤكتد دور المحتاملن في تحقلق العتدالتة وستتتتتتتتتتتتتيتادة القتانون وكفتالت 
 رسة هذا الحق أمام المحاكم.ت ال زمة لمماب ميع الضمانا

وقد بذلي عمان جهودا  صتتتتتتتادقة لتنفلذ التوصتتتتتتتيات التي قبلتهار من أجل تعزيز حقو  اإلنستتتتتتتان.  -12
الياص  ومن بلن هذه اإلن ازات انضتتمامها إلى ا م معاهدات أستتاستتية لحقو  اإلنستتان هي العهد الدولي 

  حتتتتتتتتروب المعاملة أو العقوبة   كيةر واتفاقية مناهضتتتتتتتتة التعذي  وغلره من بالحقو  االقتالتتتتتتتتادية واالجتماقية والةقا 
القاستية أو ال إنستانية أو المهلنةر واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشتياص من االختفاا القستر ر وستح   

أشتتكال التمللز حتتد المرأة. وبذلي عمان جهودا  ( من اتفاقية القضتتاا على جميع 4)15تحفنها على المادة 
إلى ل نة    2020-2016تر وقدمي تقاريرها عن الفترة أيضتتتتا  لتنفلذ م حنات وتوصتتتتيات هل ات المعاهدا

حقو  الظفلر ول نة القضتتتتتاا على التمللز العنالتتتتتر ر والل نة المعنية بالقضتتتتتاا على التمللز حتتتتتد المرأةر 
 ذو  اإلعاقة.والل نة المعنية بحقو  األشياص 

نستتتانر ف قرت عددا  كبلرا  وأننتتت ت مؤستتتستتتات لحماية حقو  اإلووحتتتعي عمان تنتتتريعات مناستتت ة  -13
من التنتتريعات الوطنية في هذا الم ال وأرستتي مؤستتستتات تةفل تمتع مواطني عمان والمقيملن فلها بحقو   

 اإلنسانر امتةاال  ل تفاقيات الدولية والننام األساسي للدولة.

ن وتننيم أننتتتتتتتتتظة التدري  والتوقية هما وترر عمان أن تعزيز القدرات في م ال حقو  اإلنستتتتتتتتتا -14
للنهوا بحقو  اإلنستتتتان. ولهذا الستتتتب ر تعمل الل نة الوطنية لحقو  اإلنستتتتان على تعزيز    أنستتتت  الستتتتبل

ئح  حقو  اإلنستتتتتتان وصتتتتتتونها باتياذ تدابلر وقائيةر والستتتتتتعي إلى ترستتتتتتير حقو  اإلنستتتتتتان في ميتلم شتتتتتترا
  وفلر ستتتبل االنتالتتتاف وغلر المواطنلنر واتياذ التدابلر ال زمة لت   الم تمعر وتلقي النتتتكاور الفردية من المواطنلن 

 بالتنسلق مع السلظات المعنية.
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  وقد أننت ي الل نة الُعمانية للقانون الدولي اإلنستاني بهدف التةقيو والتوقية بالقانون الدولي اإلنستانير  -15
 اون وحمان تنفلذ أحكامه.من أجل تمتلن التع

نسانية واإلنمائية إلى البلدان النامية. فرئي  الوفد يترأس  لة تقديم المعونة اإلوعمان ملتزمة بمواص -16
م ل  إدارة ال مريتات اليلريتة العمتانيتةر التي تقتدم اإلغتااتة العتاجلتة في حتاالت الةوارم الظبيريتة والزالزل 

 والم اعة في ميتلم أنحاا العالم.

االستتتتتراتي يات الوطنية قد أعلق بستتتتب  االنيفاا  وكيما يتعلق بالتحديات واألولوياتر فإن تنفلذ   -17
حاد في أستتتتتتعار النفطر ولياب رليات فعالة وشتتتتتتفافة للتعاون مع بعم البلدان المرستتتتتتلة لللد العاملة على ال

 ي على االقتالاد والالحة.انتهاج ممارسات فعالة في م ال حقو  اإلنسانر وتفني ال ائحة وت الرها السلب 

 ضد الدولة موضوع االستعراجلسة التحاور وردو  -باء 

  وفدا  ببيانات أاناا جلستتتتتتتة التحاور. وترد التوصتتتتتتتيات المقدمة أاناا جلستتتتتتتة التحاور في الفر    99أدلى  -18
 الةاني من هذا التقرير.

ميع أشتكال التمللز ستلظي كازاخستتان الضتوا على ستح  التحفنات على اتفاقية القضتاا على ج -19
 المرأة نف  الحقو  كيما يتعلق بتنقل األشياص.حد المرأةر التي تمنح الرجل و 

 وأشادت كلنيا بانضمام ُعمان إلى ا م معاهدات أساسية لحقو  اإلنسان. -20

وأاني الةويي على ما أحرزته عمان من تقدم في م ال حقو  اإلنستتتانر بما في ذلك انضتتتمامها  -21
 الالكوك الدولية لحقو  اإلنسان.  إلى عدد من

ن ألنها وحتتتتتتتعي عددا  من االستتتتتتتتراتي يات الوطنيةر وأننتتتتتتت ت وكاالت  زستتتتتتتتان بُعماونوهي قلرغل  -22
 وحققي إن ازات في قظا  الالحة. متيالالةر

 وشكرت التفيا وفد عمان على تقديم التقرير الوطني. -23

 ية لحقو  اإلنسان.وأشاد لبنان بانضمام ُعمان إلى ا م معاهدات أساس -24

  ت شتتتتىر بما في ذلك االزدهار والتنمية ال نتتترية أحرزته من تقدم في م اال   وأاني للبيا على عمان لما  -25
 ومستويات المرينة.

 وشكرت لةسمبرغ وفد عمان على تقديم التقرير الوطني. -26

المبذولة لضتتمان التعليم ورحبي ماللزيا بتحقلق المستتاواة بلن ال نستتلن في قظا  التعليم وبال هود  -27
 ال امع.

ن إلى ا م معاهدات أساسية لحقو  اإلنسانر وبالتقدم المحرز في  بانضمام ُعما ورحبي ملديو -28
 إنناا رلية لتقديم النكاور في متناول النساا ححايا التمللز أو العنم.

 وهن ت مالظة عمان على انضمامها إلى اتفاقية مناهضة التعذي . -29

حقو  اإلنستان والحريات األستاستيةر ورحبي  دت موريتانيا بعمان اللتزامها بالالتكوك الدولية لوأشتا -30
 .19-ر المتيذة للتالد  ل ائحة كوفلدبالتدابل 

ر  2030ر التي تتفق مع خظة التنمية المستتتتتتتتتتتتدامة لعام 2040ونوهي مورينتتتتتتتتتتتلوس بر ية عمان  -31
 وهن ت ُعمان على جهودها في مكافحة اإلرهاب.

 كرت المكسيك وفد عمان على تقديم التقرير الوطني.وش -32
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ونوه ال بل األستتتتتتود بال هود المكةفة المبذولة في م ال التنتتتتتتريعاتر وشتتتتتت ع ُعمان على ستتتتتتح    -33
من اتفتتاقيتتة حقو  الظفتتلر وحةهتتا على التالتتتتتتتتتتتتتتتديق على العهتتد التتدولي اليتتاص    14تحفنهتتا على المتتادة  

حقو  المدنية الختيار  الةاني الملحق بالعهد الدولي الياص بالبالحقو  المدنية والستتتتتتتياستتتتتتتية والبروتوكول ا
 اإلعدام. والسياسيةر الهادف إلى إلغاا عقوبة

وأاني ميانمار على ُعمان إلننتتتتتتتتائها ل نة قانونية لرصتتتتتتتتد تنفلذ توصتتتتتتتتيات االستتتتتتتتتعراا الدور   -34
ة القضتتتتتاا على جميع النتتتتتاملر وانضتتتتتمامها إلى ا م معاهدات أستتتتتاستتتتتيةر وستتتتتحبها تحفناتها على اتفاقي 

 اقية حقو  الظفل.أشكال التمللز حد المرأة واتف

والحني نل ال وحتتتتتع نالتتتتتوص تنتتتتتريرية ميتلفةر وحةي ُعمان على مواصتتتتتلة تحستتتتتلن  روف  -35
العمتتال المهتتاجرين والمضتتتتتتتتتتتتتتي في الم تتادرات الراميتتة إلى إدمتتاج أهتتداف التنميتتة المستتتتتتتتتتتتتتتتتدامتتة في خظظهتا  

 واستراتي ياتها الوطنية.

ستتتتتتتياستتتتتتتتها اليارجيةر وانضتتتتتتتمامها إلى   حب ي هولندا بتعزيز عمان التعايش الستتتتتتتلمي من خ لور  -36
الياص بالحقو  االقتالتتتتتادية واالجتماقية والةقاكيةر وستتتتتحبها تحفناتها على اتفاقية القضتتتتتاا العهد الدولي 

 على جميع أشكال التمللز حد المرأة.

 دم المحرز.وشكرت نيكاراغوا الوفد على عرحهر ونوهي بالتق -37

ص والتظرف والتمللزر  من جهود في مكافحة االت ار باألشتتتتتياوأشتتتتتادت ني لريا بعمان لما تبذله  -38
 وفي تمتلن األطر القانونية والمؤسسية لتعزيز حقو  اإلنسان وحمايتها.

انضتمامها إلى وأاني باكستتان على اليظوات التنتريرية واإلدارية التي اتيذتها ُعمانر منتلرة إلى  -39
  ستتتتتتراتي ية ا على توفلر الحماية االجتماقيةر واعتمادها اال ا م معاهدات أستتتتتاستتتتتية لحقو  اإلنستتتتتانر وتلى عمله 

 .2050الوطنية للالحةر 

وستتتتتلظي بنما الضتتتتتوا على اعتماد قانون الظفل وخظة العمل المتعلقة بالمناا والتحستتتتتلنات التي  -40
 ُأدخلي في م الي الالحة والتعليم.

ي عن تقديرها لل هود المبذولة وأشتتتتتتارت الفلبلن إلى م ادرات مكافحة االت ار باألشتتتتتتياص وأعرب  -41
 واقتالاديا  وللتقدم المحرز في تحسلن معاملة العمال المهاجرين.من أجل تمكلن المرأة سياسيا  

وحلتت ي البرتغتتال عمتتان على انضتتتتتتتتتتتتتتمتتامهتتا منتتذ عهتتد قريتت  إلى العهتتد التتدولي اليتتاص بتتالحقو    -42
 االقتالادية واالجتماقية والةقاكية.

تفاقيات دولية أستتتتاستتتتية لحقو  اإلنستتتتان وبوحتتتتع ر ية م ُعمان إلى ا م اورحبي قظر بانضتتتتما -43
 .2040ُعمانر  

وأاني جمهورية كوريا على ُعمان النضتتتتتتمامها إلى الالتتتتتتكوك الدولية لحقو  اإلنستتتتتتانر وستتتتتتح    -44
 جميع أشكال التمللز حد المرأة واتفاقية حقو  الظفل.تحفناتها على اتفاقية القضاا على 

النضتتتمامها إلى معاهدات دولية لحقو  اإلنستتتانر لةنها أعربي عن قلقها  انيا بُعمان  وأشتتتادت روم -45
إزاا تحفناتها على اتفاقية القضتتتتتتاا على جميع أشتتتتتتكال التمللز حتتتتتتد المرأة كيما يتعلق بالظ   وحضتتتتتتانة  

 واالغتالاب الزوجي.األطفال والعنم ال نساني 

ان إلى ا م اتفاقيات دولية أستتتتتتاستتتتتتية لحقو   وأعرب االتحاد الروستتتتتتي عن تقديره النضتتتتتتمام ُعم -46
 سان.اإلن 

وأشتتتتتادت المملةة العربية الستتتتتعودية بعمان إلن ازاتها في م ال حقو  اإلنستتتتتان على المستتتتتتويلن  -47
 التنريعي والمؤسسي.
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ية على المستتتتتتويلن المريار  والمؤستتتتتستتتتتي لتعزيز حقو   ورحبي الستتتتتنغال باعتماد صتتتتتكوك قانون  -48
 اا الدور  النامل.وال سيما بن ن تمكلن المرأةر وتنفلذ التوصيات المقبولة من االستعر   اإلنسان وحمايتهار

وأاني صربيا على ُعمان للتدابلر التي اتيذتها بهدف تمتلن قدرة الل نة العمانية لحقو  اإلنسانر  -49
 ة إلى تنفلذ التوصيات المنبةقة من جوالت االستعراا السابقة.ول هودها الرامي 

ستنغافورة بالتقدم الذ  أحزرته عمان في م ال حقو  المرأةر وب هودها الرامية إلى تمكلن  وهي ون  -50
 المرأة وتشراكها في القظاعلن العام والياصر وتلى وحع استراتي يات وطنية لحماية حقو  الظفل.

ن ول نة على عمان إلننتتائها مؤستتستتات وطنية مةل الل نة العمانية لحقو  اإلنستتا  وأاني ستتلوفلنيا -51
بي عن قلقها إزاا العنم العائلي والعنم مكافحة االت ار بال نتتتتتتتتتر والل ان المعنية بنتتتتتتتتتؤون األستتتتتتتتترة. وأعر 

 ال نساني وال نسي حد المرأةر وتزاا األحكام التمللزية في التنريعات.

ر التغظية  ن ازات ال ارزة التي حققها ننام التعليمر وتلى التزام ُعمان بتوفل وأشتار الالتومال إلى اإل -52
 الالحية الناملة لمواطنلها.

ورحبي إستتتتتتتتت انيا بعمان وأشتتتتتتتتتادت بانضتتتتتتتتتمامها إلى االتفاقيات الدولية لحقو  اإلنستتتتتتتتتان وب عم  -53
 التحسلنات المتعلقة بالعمال األجان .

مام ُعمان إلى ا م معاهدات أستتتتتاستتتتتية لحقو  اإلنستتتتتان وأعربي ستتتتتر  النةا عن تقديرها النضتتتتت  -54
  الظفل. وأاني على اتفاقية القضتتاا على جميع أشتتكال التمللز حتتد المرأة واتفاقية حقو وستتحبها تحفناتها 

على عمتان لمتا اتيتذتته من تتدابلر لمكتافحتة االت تار بتاألشتتتتتتتتتتتتتتيتاص ومتا حققتته من معتايلر عتالميتة عتاليتة في  
 م ال التنمية ال نرية.

لحقو  اإلنستانر وبقضتائها  وأشتادت دولة فلستظلن بانضتمام ُعمان إلى الالتكوك الدولية األستاستية -55
 انونية ميتلفة.على االت ار باألشياص باعتماد تدابلر ق

ونوه الستتتودان بانضتتتمام ُعمان إلى ا اة صتتتكوك دولية أستتتاستتتية لحقو  اإلنستتتانر مما يدل على  -56
 وحمايتها.التزامها بتعزيز حقو  اإلنسان 

 ورحبي سويسرا بالوفد وتمني له إجراا استعراا بناا. -57

ورحبي ال مهورية العربية الستتتتتورية بوحتتتتتع أطر مريارية ودستتتتتتورية ومؤستتتتتستتتتتية من أجل تعزيز  -58
 حقو  اإلنسان وحمايتها.

ريع وذكر وفد عمان أن التنتتريع يكفل مبدأ عدم التمللز في الننام التعليمي ويحميه. وينص التنتت  -59
ر  تعليمهم األستتاستتير وعلى التعليم قبل المدرستتي أيضتتا  على التعليم الم اني واإللزامي ل ميع األطفال حتى إتمام 

 ويضمن تةافؤ الفرص بلن ال نسلن من دون أ  تمللز في جميع مراحل التعليم.

ون وتعكم ُعمان على وحتتتتتتتع قانون عمل جديد والئحة بنتتتتتتت ن العمال المنزلللن. ومن شتتتتتتت ن قان  -60
احتفاظ أرباب العمل بواائق العمال   العمل أن يوستعر في جملة تدابلرر نظا  إطار الحماية لل ميع ويحنر

د أيضتتتتتتتا  أن يعزز ننام الحوار االجتماعير وينص على حل منازعات الرستتتتتتتمية. ومن شتتتتتتت ن القانون ال دي 
متعلقة بالعمال المنزلللن فستتتتتتتتؤد   العملر ويضتتتتتتتع رليات تعاقدية وفقا  لمعايلر العمل الدولية. أما ال ئحة ال

 لعمل واإلجازات وغلرها من االستحقاقات. لعمل في هذا القظا ر وح ط ساعات ا دورا  إي ابيا  في تعزيز وتننيم ا 

 ومن أجل تعزيز ننام الحماية االجتماقيةر تعمل عمان على وحتتتتتع منتتتتترو  ل عل الت ملن الالتتتتتحي  -61
قد أصتتدرت شتترطة عمان الستتلظانية قرارا  بتعديل بعم أحكام ال ئحة  إلزاميا  ل ميع العمال دون استتتةناا. و 

  ذية لقانون إقامة األجان ر لتمكلن العمال من االنتقال من دون إذن مستتتتتتتتتتتبق إلى رب عمل رخر عند انتهاا نفل الت 
 للمتظل ات الوطنية. عقد عملهم أو إنهائه. وعمان ملتزمة بدراسة وتظبلق معايلر العمل الدولية وفقا  
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اإلنستتتانر وبم ادراتها الرامية  وأشتتتادت تايلند بانضتتتمام ُعمان إلى ا م معاهدات دولية هامة لحقو   -62
 إلى تعزيز دور المرأةر مما أدر إلى تعللن النساا في مناص  ركيعة.

لينتتتتتتتتي عن تقديرها لل هود المبذولة في م ال حقو  اإلنستتتتتتتانر واعتماد قانون  -وأعربي تيمور   -63
  ادرات المتيذة لدعم المرأة الريفية.الظفلر والم

م موعة القوانلن والمراستيم المتعلقة إلى صتكوك حقو  اإلنستانر وب   ورحبي تون  بانضتمام ُعمان -64
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابر واالستراتي يات الوطنية المتعلقة بالالحة والتعليم والنهوا بالمرأة 

 .والظفل والعمل االجتماعي والمناا

ة في الحياة الستتتتتياستتتتتيةر وتحستتتتتلن وأشتتتتتادت تركيا بعمان لليظوات التي اتيذتها لزيادة تمةلل المرأ  -65
 واطنلن الذين فقدوا و ائفهم.حقو  العمال المغتربلنر ودعم الم

وأعربي تركمانستتتان عن تقديرها إلننتتاا مؤستتستتات جديدة لحقو  اإلنستتان ورحبي بتعزيز التعاون  -66
 طنية واآلليات والمؤسسات الدولية لحقو  اإلنسان.بلن المؤسسات الو 

لها مرات  متقدمة إقليميا  ودوليا  في ميتلم المؤشتتتتترات اإلنمائيةر على عمان الحت وأاني أوغندا   -67
 وإلنناا الل نة العمانية لحقو  اإلنسانر وحةتها على الوفاا بتعهداتها الظوقية.

إلى ا م معاهدات لحقو  اإلنستتانر وأشتتارت إلى التقدم المحرز  ونوهي أوكرانيا بانضتتمام ُعمان   -68
 ج لن.ت ار باألشياصر وحةي على حماية حقو  النساا واألشياص ذو  اإلعاقة وال في مكافحة اال

وأشتادت اإلمارات العربية المتحدة باالستتراتي ية الوطنية الرامية إلى تمكلن المرأة وزيادة منتاركتها   -69
 مية المستدامة.في عملية التن 

الت تار بتاألشتتتتتتتتتتتتتتيتاصر ولةنهتا أعربتي عن واعترفتي المملةتة المتحتدة بتال هود المبتذولتة لمكتافحتة ا -70
 التعدي ت التي ُأدخلي على قانون ال زاار التي تحد من حرية التعبلر.استمرار قلقها إزاا 

يتعلق بحقو  العمتتال    وأانتتي الواليتتات المتحتتدة األمريكيتتة على عمتتان لمتتا أحرزتتته من تقتتدم كيمتتا -71
االت ار باألشتتياص وحقو  المرأةر وتلغاا القوانلن  المغتربلنر وشتت عتها على إجراا إصتت حات كيما يتعلق ب 

 ديو.المستيدمة لمعاق ة الت 

ونوهي أوروغوا  بانضتتتتتتتتمام ُعمان إلى العهد الدولي الياص بالحقو  االقتالتتتتتتتتادية واالجتماقية   -72
 حقو  اإلنسان. والةقاكية وغلره من معاهدات

والع ج منه  19-ر اخت ار اإلصتتتابة بكوفلدورحبي أوزبكستتتتان بالتدابلر التي اتيذتها ُعمان لتوفل  -73
لل ميعر وبانضمامها إلى ا م معاهدات أساسية لحقو  اإلنسانر ومواصلة العمل مع رليات األمم المتحدة 

 لحقو  اإلنسان.

بانضتتتتتتتتتتمام ُعمان إلى ا م معاهدات أستتتتتتتتتتاستتتتتتتتتتية لحقو     وأشتتتتتتتتتتادت جمهورية فنزوي  البوليفارية -74
الجتماعي لألستتر المنيفضتتة الدخلر والتقدم في م االت الالتتحة وحقو  المرأة اإلنستتانر وتوفلر الضتتمان ا

 المساواة بلن ال نسلن.و 

ورحبي فللي نام بالتقدم المحرز في م ال وحتع التنتريعات والم ادرات الرامية إلى تعزيز حقو   -75
 ن وحمايتها.اإلنسا

التقدم الذ  أحرزته عمان في    ورح  اليمن بالتقرير الوطني النتتتتتتتامل الذ  يعرا تفاصتتتتتتتلل عن -76
 .تعزيز حقو  اإلنسان وحمايتها
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وأقرت أفغانستتتتتتتتان بالتقدم المحرز في تعزيز حقو  الظفلر وأبدت قلقها إزاا االفتقار إلى تنتتتتتتتريع   -77
 بن ن ملتمسي الل وا وال ج لن.

ث ل ستتتتتتتتتتتتتتتعراا  بتي ال زائر عن تقتديرهتا لل هود التي بتذلتهتا ُعمتان في إعتداد تقريرهتا الةتالت وأعر  -78
 .2020لحقو  اإلنسان في عام  الدور  الناملر وانضمامها إلى العديد من المعاهدات األساسية

 وقدمي األرجنتلن توصيات. -79

مواامة تنتتتتتتريعاتها الوطنية  وأشتتتتتتارت أرملنيا إلى انضتتتتتتمام ُعمان إلى معاهدات حقو  اإلنستتتتتتان و  -80
 مرأة وتدماجها.معهار وأقرت بالتدابلر المتيذة لتعزيز حقو  ال

ورحبي أستتتتراليا باإلصتتت حات المتعلقة بمنتتتاركة النستتتاا في القوة العاملةر وأعربي عن قلقها إزاا   -81
 مضايقة واحت از الالحفللن ومنتقد  الحكومة وتسااة معاملة المحت زين.

  حرين بعمان العتمادها ستتتتياستتتتات لتعزيز حقو  اإلنستتتتان وحمايتهار ت لي في وحتتتتعوأشتتتتادت ال   -82
 التنريعات الوطنية.

وأعربي بنغ ديش عن تقديرها لل هود المبذولة لتمكلن المرأة وتحستتتتتتلن حقو  العمال المهاجرينر   -83
 بما في ذلك التعاون مع بلدان المنن  للتوقية في هذا الالدد.

ةنها لتقدم المحرز في تنفلذ التوصتيات المنبةقة من االستتعراا الدور  النتاملر لوأقرت بل يكا با -84
 أكدت حرورة بذل المزيد من ال هود كيما يتعلق بحقو  المرأة.

وأعربي البوستتنة والهرستتك عن تقديرها لل هود التي بذلتها ُعمان من أجل مواامة القانون المحلي   -85
لهار ورحبي بانتقال الستتتتتتلظة الستتتتتتل  وباإلن ازات التي تحققي في  مع المعاهدات الدولية التي صتتتتتتدقي عل

  ار باألشياص والتمللز والعنم.مكافحة االت 

وشتت عي البرازيل ُعمان على أن توقم رستتميا  تنفلذ عقوبة اإلعدامر وتتيذ تدابلر شتتاملة لمكافحة   -86
 التمللزر وتضمن المساواة ل ميع الظوائم الدينية.

لمراستتتيم  ر الستتت م ب هود عمان كيما يتعلق ب همية التعليم في القوانلن واللوائح واورحبي بروني دا -87
 الوزاريةر لتال ح مركزا  عالميا  للتعليم العالي.

واعترفي بلغاريا باستتتتتتتتمرار بعم التحديات في م ال تعزيز وحماية حقو  األشتتتتتتتياص المنتملن   -88
الوطنية ال ديدة مع اتفاقية حقو  األشتتياص ذو   إلى ف ات محددةر وحةي ُعمان على مواامة التنتتريعات

 اإلعاقة.

م الممارستتتتات التقللدية الضتتتتارة حتتتتد األطفالر مةل تنتتتتويه األعضتتتتاا نا فاستتتتو بت ري ورحبي بوركل  -89
 التناسلية األنةويةر وش عي ُعمان على مواصلة حم ت التوقية لمكافحة العنم حد الفتيات والنساا.

ر ومن قبلل ما يتعلق بالحق في التعليمر  2040بيظط وبرامج مةل ر ية عمانر ورحبي بوروند   -90
 لرامية إلى القضاا على تنويه األعضاا التناسلية األنةوية وتحسلن حقو  األشياص ذو  اإلعاقة. ابلر ا وبالتد 

التي  ورحبي كندا بال هود المبذولة إلصت   قانون العملر لةنها أعربي عن قلقها إزاا التعدي ت -91
حمتايتة حريتة تةوين  على قتانون ال زاار وحةتي ُعمتان على مراجعتة تنتتتتتتتتتتتتتتريعتاتهتا ل  2018أدخلتي في عتام  

 ال مريات والت مع.

ورحبي شتتتتللي بانضتتتتمام عمان إلى صتتتتكلن دولللن أستتتتاستتتتللن من صتتتتكوك حقو  اإلنستتتتانر هما  -92
 ختفاا القسر .اتفاقية مناهضة التعذي  واالتفاقية الدولية لحماية جميع األشياص من اال
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ر وبال هود  19- لد   ل ائحة كوف ر التي تست ل 2050ورحبي الاللن باالستراتي ية الوطنية للالحةر   -93
 المبذولة لمكافحة االت ار باألشياصر والتدابلر المتيذة بن ن التعليم وبن ن حقو  الف ات الضريفة.

ت شتتتتتى لها ت الر م اشتتتتر على ورحبي كوبا بستتتتن قوانلن ميتلفة وأحكام قانونية أخرر في م اال -94
 حماية حقو  اإلنسان.

لحقو  اإلنستانر وانضتمام عمان إلى ز في تعزيز اإلطار المؤستستي والحني قبرص التقدم المحر  -95
العهد الدولي الياص بالحقو  االقتالتتتادية واالجتماقية والةقاكيةر واإلصتتت حات المدخلة على قانون العمل 

 المهاجرين.كيما يتعلق بالعمال 

اإلنستانر ورحبي    وأعربي تنتيكيا عن تقديرها النضتمام ُعمان إلى ا م معاهدات أستاستية لحقو   -96
 بالحماية الننظة لحرية الدين.

وأاني جمهورية كوريا النتتتتتتتتعبية الديمقراطية على عمان لتدقيمها الننام االجتماعي الستتتتتتتتياستتتتتتتتي   -97
 لرغم من التحديات االقتالادية واالجتماقية.والننام القضائي لضمان حقو  اإلنسانر على ا

تفاقية القضتتتتتاا على جميع أشتتتتتكال التمللز حتتتتتد وأشتتتتتادت الدانمرك بستتتتتح  عمان تحفنها على ا -98
 المرأةر لةنها أعربي في الوقي ذاته عن قلقها إزاا انتنار العنم ال نسي وال نساني حد المرأة.

ولةر وبانضتتتتتتتتمامها إلى ا م معاهدات أستتتتتتتتاستتتتتتتتية ورحبي جلبوتي بتنفلذ ُعمان التوصتتتتتتتتيات المقب  -99
 لحقو  اإلنسان.

 ئيستية لحقو  اإلنستان وبستح  التحفناترإلى ا اة صتكوك دولية ر   ورحبي مالتر بانضتمام ُعمان  -100
 وأعربي عن تقديرها لل هود التي تبذلها بعم الهل ات المؤسسية.

ستلنر وحقو  الظفل واليدمات االجتماقيةر ورحبي إريتريا بالتظورات المتالتلة بالمستاواة بلن ال ن  -101
تمللزر والتدابلر التنتريرية والمؤستستيةر وستح  التحفنات  وال هود المبذولة لمكافحة االت ار باألشتياص وال

 على المعاهدات.

وذكر وفتتد ُعمتتان أن وزارة التنميتتة االجتمتتاقيتتة قتتد وافقتتي على استتتتتتتتتتتتتتتراتي يتتة العمتتل االجتمتتاعي  -102
دة إلى نهج حقو  اإلنستتتان. وتركز االستتتتراتي ية على م االت منها حقو  الف ات ( المستتتتن 2016-2025)

ر  ألطفال واألشتياص ذو  اإلعاقة. وتتضتمن االستتراتي ية عددا  من البرامج والمنتاريعل النستاا وا الضتريفةر مة 
 وتراعي مننورا  جنسانيا .

لستتتتابقة في االعت ارر وال ستتتتيما وقد ُأخذت الم حنات والتوصتتتتيات المنبةقة من االستتتتتعراحتتتتات ا -103
ستتتتائل اإلع م وفقا  للمعايلر الدوليةر وُنفذت تلك المتعلقة بضتتتترورة تعديل التنتتتتريع الذ  يننم الالتتتتحافة وو 

 يكفل حرية الرأ  والتعبلر بالقول والةتابة وغلر ذلك من الوسائل. وفقا  ألحكام الننام األساسي للدولة الذ 

لظ ع والننتتتتتر وفقا  للقانون الذ  ال يحنر ستتتتتور التعبلر الذ  يمكن أن وُتةفل حرية الالتتتتتحافة وا -104
ن وحقو  اآلخرين و/أو يهدد أمن الدولة. ويكفل قانون يا إلى كرامة اإلنستتتتتتتتتتتايؤد  إلى الفوحتتتتتتتتتتتى ويستتتتتتتتتتت 

والننتر المعمول به حاليا  الحق في الظعن أمام المحكمة اإلدارية في قرارات وزير اإلع م التي  المظبوعات
 مظبوعات معلنة.تحنر 

على التالتتتتتديق على ورحبي إستتتتتتونيا بانضتتتتتمام عمان إلى اتفاقية مناهضتتتتتة التعذي ر وشتتتتت عتها  -105
 العهد الدولي الياص بالحقو  المدنية والستتياستتية. وأعربي عن تقديرها لستتح  التحفنات على اتفاقية القضتتاا 

 على جميع أشكال التمللز حد المرأةر ولتوحيح أحكام قانون الظفل.
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جتماقية  وأشتتتتارت إالوبيا إلى انضتتتتمام ُعمان إلى العهد الدولي الياص بالحقو  االقتالتتتتادية واال -106
ي بتقديم عمان تقارير إلى هل ات والةقاكية واتفاقية مناهضتة التعذي ر واعتمادها استتراتي يات إنمائية. ورحب 

 المعاهدات وبإنناا ل نة وطنية للرصد.

  ضتتمامها إلى اتفاقية مناهضتتة التعذي ر وعلى التعهدات الظوقية المقدمة وهن ت كي ي عمان على ان  -107
 ور  النامل الةالث.خ ل االستعراا الد

بي فنلندا بمناركة عمان في عملية االستعراا الدور  الناملر وقدمي توصيات. -108  ورح 

 وشكرت فرنسا الوفد على تقريره ودعي إلى االحترام الةامل لحقو  اإلنسان. -109

اهتدات ورحبتي جورجيتا بتال هود التي تبتذلهتا ُعمتان من أجتل مواامتة تنتتتتتتتتتتتتتتريعتاتهتا المحليتة مع المعت  -110
 الدولية المالد  عللهار وباليظوات اإلي ابية المتيذة من أجل تمكلن المرأة من خ ل استراتي ياتها الوطنية. 

لى حرية الالتتحافة وحرية الرأ  وذكرت ألمانيا أنها ال تزال تنتتعر بالقلق إزاا القلود المفروحتتة ع -111
 والت مع وتةوين ال مريات في عمان.

األخلرة إلى اتفاقية مناهضتتتة التعذي  وتستتتاالي عن اإلجراا    م ُعمان في اآلونة ورحبي غانا بانضتتتما  -112
 المزمع اتياذه لتنفلذ االتفاقية.

نر وحةتها على وشتتتت عي اللونان ُعمان على التالتتتتديق على صتتتتكوك دولية أخرر لحقو  اإلنستتتتا -113
يز المستتتتتتاواة بلن المرأة ستتتتتتح  تحفناتها على اتفاقية القضتتتتتتاا على جميع أشتتتتتتكال التمللز حتتتتتتد المرأة وتعز 

 والرجل.

 وأشادت هندوراس على وجه اليالوص بانضمام ُعمان إلى اتفاقية مناهضة التعذي . -114

عن أملها في استتتمرار تنفلذ  ورحبي ريستتلندا بالتقرير الوطني واليظوات المعروحتتة كيهر وأعربي   -115
 هذه اليظوات.

  ة والةقاكيةر ولي الياص بالحقو  االقتالتتتتتادية واالجتماقي ورحبي الهند بانضتتتتتمام ُعمان إلى العهد الد  -116
 وبالتدابلر التنريرية الرامية إلى حماية حقو  العمال.

قتالتتتتتتادية واالجتماقية  ونوهي إندونيستتتتتتيا بانضتتتتتتمام ُعمان إلى العهد الدولي الياص بالحقو  اال -117
 والةقاكية واتفاقية مناهضة التعذي .

من جهود متواصتتتتتلة لتعزيز وحماية حقو    ستتتتت مية على عمان لما تبذلهوأاني جمهورية إيران اإل -118
 الظفلر وإلصدارها ال ئحة التنفلذية لقانون الظفل بموج  مرسوم ملةي.

وبانضتتتتتتتمام ُعمان إلى ا م اتفاقيات دولية  ورح  العرا  باإلطار المؤستتتتتتتستتتتتتتي لحقو  اإلنستتتتتتتان -119
 أساسية.

تنتويه األعضتاا التناستلية   ي مكافحة االت ار باألشتياص وت ريمورحبي أيرلندا بالتقدم المحرز ف -120
 .2018األنةويةر وأعربي عن قلقها إزاا القلود المفروحة على حرية التعبلر بموج  قانون ال زاا لعام 

ُعمتتتان ل هودهتتتا الراميتتتة إلى تمكلن المرأة من خ ل استتتتتتتتتتتتتتتراتي يتتتة العمتتتل    وأانتتتي اليتتتابتتتان على -121
 (.2025-2016حقو  الظفل من خ ل االستراتي ية الوطنية للظفولة )االجتماعير وتعزيز  

وأعرب األردن عن تقتتديره لل هود المبتتذولتتة العتمتتاد خظتتة عمتتل إلدمتتاج حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتتتان في  -122
 يالوصيات الوطنية والتحديات الراهنة.السياساتر ت خذ في االعت ار ال

 دولية أساسية.وأشاد لبنان بانضمام ُعمان إلى ا م معاهدات  -123
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وأبرز وفد عمان أن بياناته تتضتتتتتتتتتتمن أجوبة على العديد من األستتتتتتتتتت لة التي أالرت أاناا جلستتتتتتتتتتة   -124
التنتتتتريع يكفل حرية الت معر التحاور. ومع ذلكر ففيما يتعلق بالحق في الت مع الستتتتلمير أوحتتتتح الوفد أن 

أن ييل هذا الت مع بالننام العام شتتتتتتتتتتتتريظة أن يكون ستتتتتتتتتتتتلميا ر وأنه ال ينص على العقوبة إال عندما يمكن 
في أ  انتهاك للقوانلن المننمة للت مع  واآلداب العامة. وتتولى الستتتتتتتتلظات القضتتتتتتتتائية الميتالتتتتتتتتة التحقلق

 دفا .السلمير وتةفل الضمانات ال زمة لممارسة حق ال

الوستتائل ويكفل القانون حرية تةوين ال مرياتر شتتريظة أن تةون لها أهداف منتتروعة وأن تعمل ب  -125
ن ستر  ا  أو يكون لها طابع عستكر ر الستلمية. وال ُتحنخر ستور ال مريات التي تضتظلع ب ننتظة عدائيةر وُتةوَّ

ال مريات األهلية يحدد النتتتتترو   وال يمكن إج ار أحد على االنضتتتتتمام إلى ال مريات. ومن امر فإن قانون  
نم هذا الحق لضتتتمان تظابق األننتتتظة  والنروف ال زمة لضتتتمان حق األفراد في إننتتتاا هذه ال مريات وين 

ماقية ستتتتتتلظة الننر في طل ات تنتتتتتتكلل جمريات  مع أحكام القانون. وييول هذا القانون وزارة التنمية االجت 
من القتانون على  11اتهم وفقتا  للقتانون. وتنص المتادة  الم تمع المتدنير وتقتديم حتتتتتتتتتتتتتتمتانتات لمن ُترفم طل ت 

جمريات   ارية حد قرارات وزارة التنمية االجتماقية التي تؤار علىالحق في تقديم تنلمات إلى المحاكم اإلد
 الم تمع المدني.

وصتتتدر قانون ال زاا وفقا  ألحكام الننام األستتتاستتتي للدولةر بما ينتتتمل حتتتمان عدم تعارحتتته مع  -126
 هدات واالتفاقات التي انضمي إللها عمان.المعا

م ليتة كيمتا يتعلق بعقوبة اإلعدام التي تيضتتتتتتتتتتتتتتع لتنني ويولى االعت تار الواج  للتقلتد بالمعتايلر الدو  -127
صتتتتتارم. وال ُيحكم باإلعدام إال على أخظر ال رائم التي تنظو  على  روف منتتتتتددة وخستتتتتائر في األروا . 

ديدا  يرت ط بحق الضتتتتحية في الحياة. وال ُتفرا على األشتتتتياص الذين والهدف منها هو أن تةون عقابا  شتتتت 
وامتتل إال بعتتد الوالدة. وينص قتتانون اإلجرااات ال زائيتتة على على الح  ستتتتتتتتتتتتتتنتتةر أو  18تقتتل أعمتتارهم عن  

حتتتتمانات لألشتتتتياص المدانلن من خ ل إجرااات تقللدية عديدةر منها اشتتتتترا  إصتتتتدار ا اة قضتتتتاة حكم 
راا فقطر وحتتتتتتتترورة التماس رأ  ل نةر تضتتتتتتتتم خبلرين قانونللنر وحق العفو الستتتتتتتتلظاني. اإلعدام بتوافق اآل

 ظبق ُعمان عقوبة اإلعدامر ولم ُينفَّذ أ  حكم باإلعدام منذ جولة االستعراا الةانية.ونادرا  ما ت 

ودين وكيما يتعلق بحق المرأة في نقل جنستتتتتتتلتها إلى أطفالهار يكفل قانون ال نستتتتتتتية لألطفال المول -128
عمتان من هم في عمتان ال نستتتتتتتتتتتتتتيتة وفقتا  التفتاقيتة حقو  الظفتل. ولتذلتك ال يوجتد بلن األطفتال المولودين في  

 عديمو ال نسية.

أمتا كيمتا يتعلق بحق المرأة العمتانيتة المتزوجتة من أجنبي في أن تمنح جنستتتتتتتتتتتتتتلتهتا ألطفتالهتار فتإن   -129
بر ألن عمان من بلن البلدان التي ال تعتمد  ال نستتتتتتتية العمانية ُتةتستتتتتتت  من خ ل روابط الدم من جهة األ

من أم عمتانيتة وأب أجنبي بحقو  مستتتتتتتتتتتتتتاويتة لحقو    مبتدأ ال نستتتتتتتتتتتتتتيتة المزدوجتة. ومع ذلتكر يتمتع األطفتال
 ة الظبية والتعليم الم اني.األطفال العمانللنر ويمكنهم الحالول على الرعاي 

همية إننتتتتاا مؤستتتتستتتتة مستتتتتقلة تعنى وبيالتتتتوص الل نة العمانية لحقو  اإلنستتتتانر تؤمن عمان ب  -130
للن عن جميع التتابعتة لهتا ممة . وتضتتتتتتتتتتتتتتم الهل تات  2008بحقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان. وقتد أننتتتتتتتتتتتتتت تي الل نتة في عتام  

القظاعاتر امتةاال  للم ادئ المتعلقة بمركز المؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتات الوطنية لتعزيز وحماية حقو  اإلنستتتتتتتتتان )م ادئ  
 ة.باري (ر وتيالص لها موارد من الملزانية العامة للدول

كنهم وأصتدرت وزارة العمل قواعد وأننمة تةفل حقو  العمال المنزلللن وتننم  روف عملهم ومست  -131
م. وأصتتتتتدرت الوزارة  ومعاملتهمر وأننتتتتت ت رلية لتقديم النتتتتتكاور بغية معال ة الحاالت من أجل حماية حقوقه

ذلكر تلقي الوزارة عددا    أيضتتا  تعميما  يحنر مالتتادرة جوازات ستتفرهم ويضتتمن حقهم في االحتفاظ بها. ومع
 ا يتضح من أحكام المحاكم.من النكاور في هذا الالدد واتيذت تدابلر حد من ابتي إدانتهمر مةلم
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وتستعى عمان ستريا  د وبا  إلى وحتع تدابلر وتجرااات لمكافحة االت ار باألشتياصر وينتكل منع  -132
ستاستية الة م لقانون مكافحة االت ار. وتنظو   هذه ال ريمة وم حقة مرتةبلها وحماية الضتحايا الركائز األ

على أهتداف رئيستتتتتتتتتتتتتتيتةر بمتا في ذلتك اتيتاذ   2020-2018خظتة العمتل لمكتافحتة االت تار بتال نتتتتتتتتتتتتتتر للفترة  
 إجرااات شتى وتننيم عدة حم ت.

واختتم رئي  الوفد بيانه مؤكدا  من جديد التزام عمان بالتعاون مع م ل  حقو  اإلنستتتتتتتتتتتتتتان ورلية   -133
راا الدور  النتتاملر وكرر اإلعراب عن تقديره ل ميع الدول التي شتتاركي في استتتعراحتتها الةالثر االستتتع

لألمانة وستتتتتتتتائر ال هات التي ستتتتتتتتاهمي في ن ا  االستتتتتتتتتعراا في  ل النروف الياصتتتتتتتتة الناجمة عن و 
 ة.ال ائح

 االستنتاجات و/أو التوصيات -ثانياا  

وستتتتتقدم ردوداا علفيا لي ونا مناستتتتو ال وتجاو  موعد ستتتتتنمر عمان لي التوصتتتتيات التالية   -134
 الدورة السابعة واألربعفن لمجلس حقوق اإلنسان:

النمر لي التصتتتدوق علل الصتتتدول الدولية األستتتاستتتية لحقوق اإلنستتتان التي ل   134-1
 تصدق علفيا بعد )البوسنة واليرسك(؛

اإلنستتتتتتتان    النمر لي التصتتتتتتتدوق علل الصتتتتتتتدول الدولية األستتتتتتتاستتتتتتتية لحقوق  134-2
 والبروتوكوالت االختيارية التي ل  تصدق علفيا بعد )جورجيا(؛

علل اتفاقية منع جريمة   لمناستتتتتتتتلة من أجل التصتتتتتتتتدوقاتخاذ جميع اإلجراءات ا 134-3
 اإلبادة الجماعية والمعاقلة علفيا )أرمفنيا(؛

  الحفاظ علل التقدم الكبفر المحر  لي ستتتتتبفل التصتتتتتدوق علل الصتتتتتدول الدولية 134-4
لحقوق اإلنستتتتتتتتتانا من خ ا اعتمتاد العيتد الدولي الختام بالحقوق المتدنيتة والستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتية  

 ريفن )شفلي(؛وبروتوكوليه االختيا

التصتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتياستتتية لتكمفل العيد   134-5
 الدولي الخام بالحقوق االنتصادية واالجتماعية والثقافية )إسلانيا(؛

لتصتتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتتياستتتتية وبروتوكوله ا 134-6
 إلغاء عقوبة اإلعدام )لرنسا(؛االختياري الثاني اليادف إلل 

 التصدوق علل نمام روما األساسي للمحدمة الجنائية الدولية )لرنسا(؛ 134-7

والستتتتتتتياستتتتتتتية  التوقيع والتصتتتتتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية   134-8
 وبروتوكوليه االختياريفن )هندوراس(؛

ية والستتتياستتتية وبروتوكوليه التصتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدن 134-9
 (؛االختياريفن )لنلندا

النمر لي التصتتتتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية   134-10
 غاء عقوبة اإلعدام )التفيا(؛وبروتوكوله االختياري الثاني اليادف إلل إل

فيف جميع التصدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والسياسية وتخ 134-11
 أحدام اإلعدام إلل أحدام بالسجن )رومانيا(؛
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التوقيع والتصتتتتتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتتتتتياستتتتتتتية   134-12
 )هولندا(؛

العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتياستتتية وتنفف   علل التصتتتدوق علل   134-13
 نحو تام )أستراليا(؛

المدنية والستتتتتتتتياستتتتتتتتية وتنفف      لدولي الخام بالحقوق التصتتتتتتتتدوق علل العيد ا 134-14
 )المملكة المتحدة لبريطانيا العممل وأورلندا الشمالية(؛

ق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية  التعجفل بالتصتتتتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقو 134-15
 )أو بدستان(؛

 فوس(؛التصدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والسياسية )موريش 134-16

 التصدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والسياسية )سلولفنيا(؛ 134-17

 يل(؛التصدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والسياسية )البرا   134-18

 التصدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والسياسية )تشيديا(؛ 134-19

 حقوق المدنية والسياسية )لكسمبرغ(؛الدولي الخام بال التصدوق علل العيد 134-20

 التصدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والسياسية )ألمانيا(؛ 134-21

 دولي الخام بالحقوق المدنية والسياسية )إندونيسيا(؛التصدوق علل العيد ال 134-22

والستياستية من أجل  يادة    التصتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية 134-23
 السياسية وحماوتيا )اليابان(؛تعزيز الحقوق المدنية و 

النمر لي التصتتتتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية   134-24
 رية كوريا(؛)جميو 

النمر لي التصتتتتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتتتتياستتتتتتية   134-25
 )أوكرانيا(؛

إلغاء عقوبة اإلعدام تماماا والتصتتتتدوق علل البروتوكوا االختياري الثاني الملحق   134-26
  بتالعيتد التدولي الختام بتالحقوق المتدنيتة والستتتتتتتتتيتاستتتتتتتتتيتةا اليتادف إلل إلغتاء عقوبتة اإلعتدام

 )آيسلندا(؛

التصتتتتتتتدوق علل العيد الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتتتتتياستتتتتتتية وتنفف  ا   134-27
ال ي أصتتتتدر النمام األستتتتاستتتتي الجدود للدولة    6/2021مرستتتتوم الملكي رن  انط ناا من روح ال

 )سويسرا(؛

التصتدوق علل البروتوكوا االختياري التفاقية القاتاء علل جميع أشتداا التمففز   134-28
 د المرأة )سلولفنيا(؛ض

التصتتتتتتتتتدوق علل البروتوكوا االختيتاري التفتاقيتة منتاهاتتتتتتتتتة التعت وتو و فر  من  134-29
 املة أو العقوبة القاسية أو ال إنسانية أو الميفنة )الدانمرل(؛ضروب المع

التصتتتتتتتتتدوق علل االتفتاقيتة الدوليتة لحمتاية حقوق جميع العمتاا الميتاجرين وألراد   134-30
 )هندوراس( )السنغاا(؛أسره  
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النمر لي التصتتتتتتتتتتتدوق علل االتفتتاقيتتة التتدوليتتة لحمتتايتتة حقوق جميع العمتتاا   134-31
 ره  )األرجنتفن(؛المياجرين وألراد أس

 النمر لي االنامام إلل االتفاقية بشأن ال خائر العنقودية )مالطة(؛ 134-32

ليتة ومواءمتة التصتتتتتتتتتدوق علل نمتام رومتا األستتتتتتتتتاستتتتتتتتتي للمحدمتة الجنتائيتة التدو  134-33
 تشريعاتيا الوطنية علل نحو تام مع جميع االلتزامات الواردة فيه )التفيا(؛

جنائية الدولية وإدراج أحدامه لي ا األستاستي للمحدمة الالتصتدوق علل نمام روم 134-34
 التشريعات الوطنية )إستونيا(؛

لعنقودية  التصتتتتتتتتدوق علل معاهدة تجارة األستتتتتتتتلحة واالتفاقية بشتتتتتتتتأن ال خائر ا 134-35
 ومعاهدة حمر األسلحة النووية )بنما(؛

 التوقيع والتصدوق علل معاهدة حمر األسلحة النووية )هندوراس(؛ 134-36

ستحو جميع التحفمات المتليية علل اتفاقية القاتاء علل جميع أشتداا التمففز   134-37
 ضد المرأة )إستونيا(؛

لقااء علل جميع أشداا التمففز  ( من اتفاقية ا2)9سحو تحفماتيا علل المادة   134-38
وق بشتأن التدابفر المناستلة لتحستفن حق 16ضتد المرأةا فيما وتعلق بجنستية األطفااا والمادة  

 بالزواج والع نات األسرية )هولندا(؛ المرأة لي جميع المسائل المتصلة

ستتتتحو تحفماتيا علل اتفاقية القاتتتتاء علل جميع أشتتتتداا التمففز ضتتتتد المرأةا   134-39
اجعة األحدام الحالية التي تنطوي علل تمففز ضتتتتد النستتتتاءا بما يشتتتتمل حقونين لي إطار ومر 

 ة إلل أطفالين وأ واجين )إيطاليا(؛الزواج والط ق واإلرث ونقل الجنسي

ستتتتتحو تحفماتيا علل العيد الدولي الخام بالحقوق االنتصتتتتتادية واالجتماعية   134-40
 والثقافية )البرتغاا(؛

توجيه دعوة مفتوحة ودائمة إلل المدلففن بواليات لي إطار اإلجراءات الخاصتتتتتتتة   134-41
 لمجلس حقوق اإلنسان )لنلندا( )بنما(؛

وجيتته دعوة دائمتتة إلل جميع المدلففن بواليتتات لي إطتتار اإلجراءات  النمر لي ت 134-42
 الخاصة لمجلس حقوق اإلنسان )التفيا(؛

 لية المعنية بحقوق اإلنسان )أوكرانيا(؛تكثيف التعاون مع اآلليات الدو  134-43

مواصتتتتتلة تعزيز التشتتتتتريعات المحلية لي إطار االتفاقيات الدولية التي اناتتتتتما  134-44
 إلفيا عمان )ملديف(؛

 اتخاذ خطوات لتنفف  العيود الدولية التي اناما إلفيا ُعمان )باكستان(؛ 134-45

ات الوطنية مع المعاوفر الدولية  مواصتتتتتتتلة الجيود الرامية إلل مواءمة التشتتتتتتتريع 134-46
 لحقوق اإلنسان )رومانيا(؛

مع المعاهدات الدولية  مواصتتتتلة الجيود الرامية إلل مواءمة التشتتتتريعات الوطنية  134-47
 التي سبق التصدوق علفيا )الصوماا(؛

العمل علل الولاء بااللتزامات الناشتت ة عن اناتتمام ُعمان لي اآلونة األخفرة إلل  134-48
 يات دولية لي مجاا حقوق اإلنسان )السودان(؛اتفاق
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 تنفف  تدابفر لتعزيز المؤسسة الوطنية لحقوق اإلنسان )نفلاا(؛ 134-49

مواءمة تشتتتتتتتريعاتيا الوطنية علل نحو كامل مع التزاماتيا الدولية بموجو العيد   134-50
نتصتتتتتتتادية  الدولي الخام بالحقوق المدنية والستتتتتتتياستتتتتتتية والعيد الدولي الخام بالحقوق اال

واالجتمتاعيتة والثقتافيتة واتفتاقيتة منتاهاتتتتتتتتتة التعت وتو و فر  من ضتتتتتتتتتروب المعتاملتة أو العقوبتة 
 الميفنة )االتحاد الروسي(؛ القاسية أو ال إنسانية أو

 مواصلة جيودها من أجل الولاء الفعلي بالتزاماتيا الدولية )نفر فزستان(؛ 134-51

مومة حقوق اإلنستتتان وعمل اللجنة الوطنية مواصتتتلة الجيود المب ولة لتعزيز من 134-52
  لحقوق اإلنستتتانا بالتعاون مع مجلس حقوق اإلنستتتان والمفوضتتتية الستتتامية لحقوق اإلنستتتان

 وآلية االستعراض الدوري الشامل )تونس(؛

 -العمتل علل امتثتاا لجنتيتا الوطنيتة لحقوق اإلنستتتتتتتتتان ملتاد  بتاريس )تيمور   134-53
 ليشتي( )أوكرانيا(؛

يف الجيود لوضتع وتعزيز األطر التشتريعية ال  مة للتصتدي للتحديات البف ية  تكث 134-54
ع تغفر المناخ والتخفيف من آثار ا وضتمان الشتاملة لعدة نطاعاتا بما لي ذلك أطر التكيف م

مشتتتتاركة النستتتتاء واألطفاا واألشتتتتخام ذوي اإلعانة واألنليات والمجتمعات المحلية مشتتتتاركةا 
 ي(؛مجديةا لي تنفف ها )فيج

تقوية وتطوير دور اآلليات الوطنية المتخصتتتتتتتصتتتتتتتة لي تعزيز حقوق اإلنستتتتتتتان   134-55
 وحماوتيا )أو ندا(؛

لتوجيه والتثييف والتدريو وبناء القدرات لي مجاا حقوق اإلنستتتتان   يادة برامج ا 134-56
 )الجزائر(؛

ليات  مواصتتتتتتتلة جيودها وتحقفق المزيد من التقدم لي تنفف  البرامج وإرستتتتتتتاء اآل 134-57
 الرامية إلل حماية حقوق اإلنسان وتحسفنيا لي جميع الميادون )البوسنة واليرسك(؛

ة بحقوق اإلنستتتتتتانا بما يشتتتتتتمل ستتتتتتلطات اإلنفاذ  مواصتتتتتتلة تنفف  برامج للتوعي 134-58
 )مالفزيا(؛

تعزيز جيودها الرامية إلل تولفر برامج التدريو علل حقوق اإلنستتتتتتتتتان والتوعية   134-59
 فاذ القانون واليف ات القاائية ووسائل اإلع م )اليند(؛بيا لموظفي إن

 رانيا(؛إدراج تعريف للتمففز العنصري لي التشريعات الوطنية )أوك 134-60

مواصتتتلة تعزيز ستتتياستتتاتيا الستتتدودة بشتتتأن المستتتاواة بفن الجنستتتفن )جميورية  134-61
 لنزوي  البوليفارية(؛

تحمر التمففز ضتتد المواطنفن علل أستتاس الجنس  تحلفل المادة الدستتتورية التي   134-62
ء علل من اتفتاقيتة القاتتتتتتتتتا  1بغيتة تعتدوتل تعريف التمففز هت ا ولقتاا للتعريف الوارد لي المتادة 

جميع أشتداا التمففز ضتد المرأةا التي تحمر التمففز الملاشتر و فر الملاشتر لي المجالفن العام 
 والخام )األرجنتفن(؛

رم أو يحد ممارسة حقوق المثليات والمثلففن ومزدوجي المفل  إلغاء أي تشريع يج 134-63
لي اليوية   الجنستتتتتي ومغاوري اليوية الجنستتتتتية وحاملي صتتتتتفات الجنستتتتتفنا وال ستتتتتيما حقي 

 الجنسانية والتعبفر )شفلي(؛
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مواصتتتتتتتلة تعزيز المستتتتتتتاواة بفن الجنستتتتتتتفن واتخاذ تدابفر لحماية حقوق الف ات   134-64
 الاعيفة )الصفن(؛

واصتتتتتتتتتلتة جيودهتا الراميتة إلل تيف تة المروف الم ئمتة واآلليتات التشتتتتتتتتتريعيتة م 134-65
 ية كوريا الشعبية الديمقراطية(؛والمؤسسية المناسلة لتحقفق المساواة بفن الجنسفن )جميور 

تكثيف الجيود الراميتتة إلل تعزيز المستتتتتتتتتتتاواة لي الحقوق بفن مختلف الف تتات   134-66
 االجتماعية )إريتريا(؛

إلغاء تجري  المثلية الجنستتية وضتتمان حماية المثليات والمثلففن ومزدوجي المفل   134-67
فن من جميع أشتداا الماتايقة ومن الجنستي ومغاوري اليوية الجنستانية وحاملي صتفات الجنست

 االحتجا  التعسفي )لرنسا(؛

لجنس  نزع صتتفة الجرم عن الع نات الجنستتية بالتراضتتي بفن اللالغفن من نفس ا 134-68
وتوستتيع نطاق تشتتريعاتيا المناهاتتة للتمففز لتشتتمل حمر التمففز علل أستتاس المفل الجنستتي 

 واليوية الجنسانية )آيسلندا(؛

فف  البرامج االستتتتتراتيجية لتحقفق أهداف التنمية المستتتتتدامة إلعماا  مواصتتتتلة تن 134-69
 الصحة الفردية والمجتمعية علل أرض الوانع )نيدارا وا(؛

ا وال 2030لة الجيود المب ولة لتحقفق أهداف التنمية المستتتتتتتتدامة لعام مواصتتتتتتت 134-70
 سيما األهداف المرتلطة بحقوق االنسان )السودان(؛

 )مصر(؛  2030دها الوطنية لتحقفق أهداف التنمية المستدامة لعام  مواصلة جيو  134-71

قوق اإلنسان  مواصلة سن وتنفف  نوانفن تتعلق بمدالحة اإلرهابا تمتثل نانون ح 134-72
 )اللحرين(؛

 إلغاء عقوبة اإلعدام )تشيديا(؛ 134-73

إلغائيا  إنرار وقف رستمي لفرض عقوبة اإلعدام وتنفف هاا يدون خطوة لي ستبفل   134-74
 تماماا )أستراليا( )إستونيا( )أورو واي( )إيطاليا( )البرتغاا( )لرنسا( )لنلندا( )التفيا( )مالطة(؛

إلل   2015  الوانع لتنففت  عقوبتة اإلعتدام الستتتتتتتتتتاري منت  عتام  بلورة التعلفق بحد 134-75
 تعلفق بحد  القانونا من خ ا اعتماد وقف رسمي لمدة  فر محددة )إسلانيا(؛

النمر لي وقف تنففتتت  أحدتتتام اإلعتتتدام رستتتتتتتتتميتتتاا تميفتتتداا إللغتتتاء هتتت   العقوبتتة   134-76
 )األرجنتفن( )فيجي(؛

 ضمان استق ا القااء )لرنسا(؛ 134-77

 مواءمة نمام نااء األحداث مع اتفاقية حقوق الطفل )أوكرانيا(؛ 134-78

نلياتا بما ضتتتتمان وصتتتتوا الجميع إلل العدالةا وال ستتتتيما الف ات الاتتتتعيفة واأل 134-79
 يشمل النساء والعماا المياجرين ) انا(؛

مواصتتتتتتتتتلتة اتختاذ التتدابفر ال  متة لمدتالحتة التطرف والكراميتة والتمففز وحمتايتة  134-80
 األشخام الاعفاء )نيجفريا(؛
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مواصتتتلة نشتتتر وتنفف  الملادرة المعلنة لي إطار مشتتتروع إع ن الستتتلطان نابوس   134-81
اهمة لي تحقفق التفاه  والتستتامو واالحترام بفن الشتتعوب علل للمؤتلف اإلنستتاني بيدف المستت

 الصعفد الدولي )الجميورية العربية السورية(؛

توطفد االعتداا والتستتتامو الدونيا وال ستتتيما من خ ا مواصتتتلة الجيود من أجل   134-82
 نطاع التعلي  )الجميورية العربية السورية(؛

ن الحوار االجتماعي وتعز  مفيوم التستتامو تعزيز الممارستتات التي ترلع من شتتأ 134-83
 لي الثقالة العمانية )تركمانستان(؛

دوني والثقالي الستتائد وستت  مواصتتلة تعزيز التستتامو والتعاي  لي إطار التنوع ال 134-84
 الشعو وإتاحة حفز للتعبفر لي نمام التعلي  والحياة المدنية بوجه عام )إندونيسيا(؛

 ولة لدع  ستتتتياستتتتة االعتداا والتستتتتامو الدوني من خ ا مواصتتتتلة الجيود المب 134-85
 البرامج التعليمية )األردن(؛

ماهر الستتتتلميا واالمتناع عن ضتتتتمان الحق لي حرية التعبفر وحرية التجمع والت 134-86
 تجري  اآلراء المخالفة آلراء الحدومة )شفلي(؛

 )كفنيا(؛ االنتياء من سّن تشريع بشأن تعزيز حرية الرأي والتعبفر 134-87

ضتتتتتتمان الحق لي حرية التعبفر والتجمع وتكوين الجمعيات بتعدول نانون الجزاء  134-88
لنشتتتتر )المملكة المتحدة لبريطانيا العممل وأورلندا  و فر  من القوانفن مثل نانون المطبوعات وا

 الشمالية(؛

لي   تعزيز وحمتتايتة الحق لي حريتة التعبفر والتجمع الستتتتتتتتتلمي لجميع المييمفن 134-89
 عمان )التفيا(؛

مواصتتتتتتتتتلتة جيودهتا الراميتة إلل ضتتتتتتتتتمتان الحق لي حريتة التعبفر والرأي للجميع   134-90
 )لفبيا(؛

إصتتت حات نانونية إل الة القفود المفروضتتتة علل الممارستتتة الستتتلمية للحق تنفف    134-91
 لي التعبفر والحق لي تكوين الجمعيات والحق لي التجمع )أستراليا(؛

ف بتالحق لي الممتارستتتتتتتتتتة الستتتتتتتتتلميتة لحريتة التعبفر وتكوين الجمعيتات  االعترا 134-92
 الحقوق )إيطاليا(؛ والتجمعا وإ الة أو تنييو األحدام القانونية التي تجرم ه  

ستتتحو اإلشتتتارات الواردة لي التشتتتريعات الوطنية التي تجرم الممارستتتة الستتتلمية   134-93
الجمعياتا بما ياتتمن توالقيا واتستتانيا  للحق لي التعبفر والحق لي التجمع والحق لي تكوين 

 مع االلتزامات والمعاوفر الدولية لحقوق اإلنسان )أورو واي(؛

التشتتتتتتريعات الوطنية مع المعاوفر الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبفرا  مواءمة  134-94
ة بمتا لي ذلتك نتانون الجزاء الجتدوتد ونتانون المطبوعتات والنشتتتتتتتتتر ونتانون مدتالحتة جرائ  تقنيت

 المعلومات ونانون تنمي  االتصاالت )بلجيدا(؛

المعاوفر   ضتتتتتتمان مواءمة نانون الجزاء و فر  من التشتتتتتتريعات ذات الصتتتتتتلة مع 134-95
التدوليتة وتتدوين وحمتايتة الحق لي حريتة التعبفرا لاتتتتتتتتت ا عن حريتة تكوين الجمعيتات والتجمع 

 )كندا(؛
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ون مدتتالحتتة جرائ  تقنيتتة ونتتان  2011تعتتدوتتل نتتانون تنمي  االتصتتتتتتتتتتتاالت لعتتام   134-96
والتعبفر   الرأي  بتتتالحق لي حريتتتة  المتعلقتتتة  التتتدوليتتتة  المعتتتاوفر  المعلومتتتات لمواءمتيمتتتا مع 

 رل(؛)الدانم

مراجعة نانون الجزاء وإ الة جميع القفود المفروضتتتتتتتة علل حرية التعبفر وتكوين  134-97
 الجمعيات والتجمع )إستونيا(؛

 التنفف ية لقانون المطبوعات والنشر )لبنان(؛الماي لي تعدول أحدام ال ئحة  134-98

شخام بسبو ضمان حرية التعبفر وتكوين الجمعيات والتجمع وإنياء احتجا  األ 134-99
 ممارستي  حرية الرأي والتعبفر )لرنسا(؛

تعزيز وحماية حرية الرأي والتعبفرا علل اإلنترنا أو خارجياا بوستتتتتتائل تشتتتتتتمل   134-100
 عات الوطنية الحالية )الفونان(؛النمر لي تعدول التشري

ئل  حماية وتعزيز حرية التعبفر والتجمع الستلميا بوستائل تشتمل احترام ودع  وستا  134-101
 اإلع م الحرة والمستقلةا بما وتمشل مع المعاوفر الدولية لحقوق اإلنسان )آيسلندا(؛

نون الجدود  ضتتتتمان صتتتتيا ة وتنفف  القانون الجدود بشتتتتأن وستتتتائل اإلع م والقا 134-102
بشتتتأن الجمعيات األهلية ولقاا للمعاوفر الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبفر والتجمع الستتتلمي  

 الجمعيات )سويسرا(؛وتكوين 

اتختاذ مزيتد من التتدابفر إلتتاحتة مجتاا عمتل أوستتتتتتتتتع لمنممتات المجتمع المتدني   134-103
 )نبرم(؛

 انيا(؛تيف ة بف ة مواتية للمجتمع المدني )أوكر  134-104

مواصتتتتتتتتلة الملادرات التشتتتتتتتتريعية الرامية إلل تيف ة بف ة مواتية للمجتمع المدني   134-105
 أكبر عن اآلراء الفردية )رومانيا(؛ ومواتية للتعبفر بحرية

تعتتدوتتل األحدتتام المتعلقتتة بجريمتتة القتت ف لي نتتانون الجزاء ولي نتتانون مدتتالحتتة  134-106
ت األهلية لزيادة احترام الحريات األساسيةا بما لي ذلك  جرائ  تقنية المعلومات ونانون الجمعيا

 مريدية(؛حرية التعبفرا علل اإلنترنا وخارجيا )الواليات المتحدة األ

 التعجفل بسن مشروع نانون اإلع م ليصلو نانوناا )كفنيا(؛ 134-107

اتختاذ تتدابفر لوريتة لتمدفن المتدالعفن عن حقوق اإلنستتتتتتتتتان وجميع أصتتتتتتتتتحتاب  134-108
صتتتتلحة لي المجتمع المدني من االضتتتتط ع بأنشتتتتطتي  من دون التعرض للتيدود أو ألعاا  الم

 لكسمبرغ(؛الماايقة من سلطات إنفاذ القانون )

اتختاذ تتدابفر لحمتايتة حريتة تكوين الجمعيتات والتجمع والتعبفرا وإ التة أي عوائق  134-109
نستتان ومنممات المجتمع تعترض عمل أحزاب المعارضتتة الستتياستتية والمدالعفن عن حقوق اإل 

 المدني المستقلة )أورلندا(؛

 ضمان  يادة تيسفر نمام تسجفل الجمعيات )الكويا(؛ 134-110

ضتتتتمان حرية تكوين الجمعيات والتجمع الستتتتلمي والتعبفرا وتوستتتتيع حوارها مع  134-111
 المجتمع المدنيا وتيف ة بف ة مواتية لمنممات المجتمع المدني )تشيديا(؛
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ادة الجيود الرامية إلل التحقفق مع المتجرين باألشخام وم حقتي  وإدانتي ا   ي 134-112
 سري )كا اخستان(؛وال سيما فيما وتعلق بجرائ  العمل الق

مواصتتتتتلة تعزيز جيودها لي مجاا مدالحة االتجار باللشتتتتترا بما لي ذلك حماية  134-113
 ضحايا  وإعادة تأهفلي  )ميانمار(؛

 المختلفة للتوعية بمدالحة االتجار باللشر )نيدارا وا(؛ مواصلة حم تيا 134-114

اية حقوق الاتتتحاياا لاتتت ا  تعزيز التدابفر لمدالحة االتجار باللشتتتر وضتتتمان حم 134-115
 عن حقوق العماا المياجرين )نيجفريا(؛

تعزيز الجيود المب ولة لمدالحة االتجار باللشتتتتتتترا وضتتتتتتتمان حقوق الاتتتتتتتحاياا   134-116
 والمساعدة لي  )نطر(؛ وتولفر الحماية

تعزيز الجيود التي تبت ليتا الستتتتتتتتتلطنتة من أجتل تنففت  الخط  الوطنيتة لمدتالحتة   134-117
 للشر )دولة للسطفن(؛االتجار با

مواصتتتتتتتتتلتة عمليتا من أجتل تمتفن اآلليتات علل الصتتتتتتتتتعفتد الوطني لمنع االتجتار   134-118
 باألشخام ومدالحته )نفر فزستان(؛

 لفعاا لقانون مدالحة االتجار باللشر )أوكرانيا(؛تعزيز التنفف  ا 134-119

 )بوروندي(؛مااعفة جيودها للقااء علل االتجار باللشر  134-120

ا علل توستتتيع نطاق خطة العمل الوطنية لمدالحة 2021العملا اعتلاراا من عام  134-121
ا واالنخراط االتجار باللشتتتترا ومواصتتتتلة توطفد ركائز منع االتجار ومدالحتها وحماية الاتتتتحايا

 لي التعاون بفن المؤسسات والتعاون الدولي )كوبا(؛

مدالحة االتجار باألشتتتتتتتتخاما بوستتتتتتتتائل منيا تكثيف تعزيز الجيود الرامية إلل   134-122
 التحييقات ومقاضاة الجناة ومساعدة الاحايا بسبل االنتصاف المناسلة )مالفزيا(؛

حة االتجار باللشتتر لكي تفي بوالوتيا  تخصتتيم موارد كافية للجنة الوطنية لمدال 134-123
 )جميورية إوران اإلس مية(؛

جتماعية التي تدع  األستتتتتتترة وتتمشتتتتتتتل مع اليي  الحفاظ علل الستتتتتتتياستتتتتتتات اال 134-124
 المجتمعية )الجزائر(؛

مواصتتتتلة ضتتتتمان حماية حقوق العمل بموجو القوانفن لجميع العمااا بمن لفي   134-125
 )مالطة(؛ العماا المنزلفون المياجرون 

اتخاذ التدابفر ال  مة لمدالحة اللطالةا وال ستيما بفن الشتلاب واألشتخام ال ون   134-126
 يعيشون لي المناطق الريفية )الصوماا(؛

تعتدوتل نتانون العمتل لتوستتتتتتتتتيع نطتاق الحمتايتة مثتل الحتد األدنل ل جور والحتد   134-127
 ات المتحدة األمريدية(؛األنصل لساعات العملا ليشمل العماا المنزلففن )الوالي

لعماا  مواصتتتتتتتتتلة جيودها الرامية إلل تعزيز وحماية حقوق العمااا وال ستتتتتتتتتيما ا 134-128
األجانوا باتخاذ المزيد من الخطوات المؤستتتتتستتتتتية والتشتتتتتريعية ال  مة لي ه ا المجاا )لففا 

 نام(؛
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لعمتاا  مواصتتتتتتتتتلتة الجيود من أجتل إكمتاا اعتمتاد مشتتتتتتتتتاريع القوانفن المتعلقتة بتا 134-129
 المنزلففن والمنممات  فر الحدومية واألشخام ذوي اإلعانة )لبنان(؛

ات العمل لتشتتتتمل العماا المنزلففن وتجري  العمل القستتتتري  توستتتتيع نطاق تشتتتتريع 134-130
 )لكسمبرغ(؛

اتخاذ مزيد من التدابفر لاتتتمان ندرة المواطنفن األجانو علل اختيار العمل ورب  134-131
 عدم االعتراض" ال ي اعُتمد من  عيد نريو )إريتريا(؛العمل من خ ا شرط "

ق الحمتايتة االجتمتاعيتة والختدمتات  مواصتتتتتتتتتلتة الجيود الراميتة إلل توستتتتتتتتتيع نطتا 134-132
 األساسية لمواطنفيا )باكستان(؛

مواصتتتتلة جيودها المستتتتتمرة لتعزيز وتوطفد حقوق اإلنستتتتانا وال ستتتتيما بالتركفز   134-133
 رلا  السدان )تركمانستان(؛ علل النمو االنتصادي وتحسفن

  مواصتتتتتتتتتلتتة تعزيز برامجيتتا االجتمتتاعيتتة ختتدمتتة لشتتتتتتتتتعبيتتا )جميوريتتة لنزوي 134-134
 البوليفارية(؛

مواصتتتتتلة تعزيز التنمية االنتصتتتتتادية واالجتماعية المستتتتتتدامة وتحستتتتتفن ظروف  134-135
عي  الستتتتتتدانا من أجل إرستتتتتتاء أستتتتتتاس متفن لتمدفن شتتتتتتعبيا من التمتع بجميع الحقوق  

 الصفن(؛)

بتت ا المزيتتد من الجيود من أجتتل إعمتتاا الحقوق االنتصتتتتتتتتتتتاديتتة واالجتمتتاعيتتة   134-136
ستتتتتتتتتائتل تشتتتتتتتتتمتل تعزيز تتدابفر الحمتايتة االجتمتاعيتة )جميوريتة كوريتا الشتتتتتتتتتعبيتة والثقتافيتةا بو 
 الديمقراطية(؛

ا ومعالجة الصتتتتتعوبات  19-مواصتتتتتلة الجيود الرامية إلل مواجية انتشتتتتتار كولفد 134-137
 ة واالجتماعية الناجمة عنه )نطر(؛االنتصادي

طار االستتتتراتيجية  مواصتتتلة الجيود الرامية إلل النيوض بالحق لي الصتتتحة لي إ 134-138
 )سري النكا(؛ 2050الوطنية للصحةا 

 مواصلة تقدي  الرعاية الصحية وخدمات الرعاية االجتماعية )دولة للسطفن(؛ 134-139

  19-وال ستيما لي الستياق الحالي لجائحة كولفدتعزيز حماية حقوق كلار الستنا   134-140
 )األرجنتفن(؛

النجاح لي تنفف  االستتتتتتتتراتيجية الوطنية   مواصتتتتتتتلة الجيود الرامية إلل ضتتتتتتتمان 134-141
 )بروني دار الس م(؛ 2050للصحةا 

مواصتتلة إو ء الحق لي الصتتحة االهتمام الوثفقا من أجل تدعي  التقدم المحر   134-142
ا وإعطاء األولوية للرعاية  2050ي إطار االستتتتتتتتراتيجية الوطنية للصتتتتتتتحةا  وتوستتتتتتتيع نطانه ل

 األولية والمجتمعية )كوبا(؛

تكثيف الجيود من أجل تحستتتفن حصتتتوا الجميع علل الرعاية الصتتتحيةا بما لي  134-143
 ذلك الحصوا علل الخدمات والمعلومات المتعلقة برعاية الصحة الجنسية واإلنجابية )فيجي(؛

اتخاذ مزيد من الخطوات لزيادة لرم حصتتتوا الناس علل الرعاية الصتتتحيةا وال  134-144
 )جميورية إوران اإلس مية(؛ 19-سيما خ ا جائحة كولفد
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تحستتتفن نوعية التعلي  وإمدانية حصتتتوا جميع األطفاا عليها بمن لفي  األطفاا   134-145
 الاعفاءا وخفض معدا التسرب من المدارس )الجبل األسود(؛

)المملكة العربية   2040الماتتتتتتي ندماا لي تنفف  االستتتتتتتراتيجية الوطنية للتعلي ا   134-146
 السعودية(؛

اإلصتتتتترار علل تنفف  ستتتتتياستتتتتة تولفر الخدمات التعليمية والصتتتتتحية و فرها من  134-147
الخدمات االجتماعية لجميع األطفااا بمن لفي  أطفاا المياجرين وال ج فن المستتتتتتجلفن و فر 

 بيا(؛المسجلفن )صر 

مواصتتلة تحستتفن نوعية التعلي  وإمدانية حصتتوا جميع األطفاا عليها وال ستتيما   134-148
 الفتيات واألطفاا ذوي اإلعانة )دولة للسطفن(؛

العملا ولق توصتتتتتتتتية منممة األم  المتحدة للتربية والعل  والثقالةا علل تكريس  134-149
الجيود من أجل القاتاء علل األميةا   الحق لي التعلي  للجميع لي النمام األستاستيا ومواصتلة
 لي تشريعاتيا )األرجنتفن(؛وال سيما بالنم علل تسع سنوات من التعلي  اإللزامي 

مواصتتتتتتتتتلتة الجيود المبت ولة لتعزيز وحمتاية الحق لي التعلي  للجميع )بروني دار   134-150
 الس م(؛

ل التعلي  وتحستتتفن  اتخاذ تدابفر إضتتتافية لزيادة لرم حصتتتوا جميع األطفاا عل 134-151
النمر عن ندرات األطفاا  نوعفتها باالستتتمرار لي معالجة مستتألة التستترب من المدارسا بغض  

 أو إعاناتي  أو خلففتي  االجتماعية أو نوع جنسي  )اليابان(؛

ا وال ستتتتيما المبدأ  2040الماتتتتي ندماا لي تنفف  االستتتتتراتيجية الوطنية للتعلي ا   134-152
 ل حقوق اإلنسان وواجلاته" )األردن(؛الخامسا "التربية عل

 دفن المرأة )ملديف(؛مواصلة تحسفن األطر القانونية لتم 134-153

مواصتتتلة تنفف  التدابفر الرامية إلل تعزيز المستتتاواة بفن الجنستتتفن والقاتتتاء علل  134-154
 الممارسات التقلفدية الاارة )نفلاا(؛

 األطفاا والمياجرين )نيدارا وا(؛مواصلة العمل علل حماية حقوق النساء و  134-155

لتام علل التمففز ضتد المرأة لي القانون  مواصتلة تعزيز الجيود من أجل القاتاء ا 134-156
 ولي الممارسة )رومانيا(؛

مواصتتتتتتتتتلة اتخاذ تدابفر لتمدفن المرأة لي إطار استتتتتتتتتتراتيجية العمل االجتماعيا   134-157
لكامل ألحدام اتفاقية القاتتاء علل جميع أشتتداا  وتنييو تشتتريعاتيا الوطنية لاتتمان امتثاليا ا

 ي(؛التمففز ضد المرأة )االتحاد الروس

مواصتتتتتتتلة تنفف  االستتتتتتتتراتيجيات الوطنية بيدف القاتتتتتتتاء علل القوالو النمطية  134-158
المجتمعية التمففزية تجا  المرأةا بالتنستتتتتتفق مع الشتتتتتتركاء الدولففن والمجتمع المدني حستتتتتتو 

 االنتااء )سنغالورة(؛

ة من  يادة تمدفن المرأة وكفالة مشتتتاركتيا لي تخطي  وتنفف  الستتتياستتتات الوطني 134-159
 أجل تحقفق أهداف التنمية المستدامة )تاولند(؛

وضتتتتتتتتتع خريطة طريق لحماية حقوق المرأة لي جميع المجاالتا بغية ضتتتتتتتتتمان   134-160
 المساواة بفن الجنسفن )تركيا(؛
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نية مع المعاوفر الدولية لحقوق اإلنستتانا بطرق ضتتمان تمشتتي التشتتريعات الوط 134-161
إصتت ح جميع األحدام التي تمفز ضتتد النستتاءا مثل حقوق تشتتمل مراجعة التشتتريعات الحالية و 

 الزواج والط ق واإلرثا لا ا عن الحق لي نقل الجنسية إلل أطفالين وأ واجين )التفيا(؛

ألطفاا واألشخام ذوي اإلعانة  مواصلة جيودها من أجل تعزيز حقوق النساء وا 134-162
 )لففا نام(؛

وتعزيز حقوق المرأةا وال ستيما بتشتجيع مشتاركة مواصتلة الجيود من أجل حماية  134-163
المرأة بنشاط لي المجتمع ومدالحة القوالو النمطية المتعلقة بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجلا 

نتتادة المجتمع المحلي والزعمتتاء   والعمتتل بغيتتة تحقفق هتت   الغتتايتتة علل توطفتتد التعتتاون مع
 حم ت التوعية )أرمفنيا(؛الدونففن لا ا عن وسائل اإلع ما بوسائل تشمل 

إلغتاء جميع األحدتام التمففزيتة ضتتتتتتتتتتد المرأة لي التشتتتتتتتتتريعتات المتعلقتة بتالزواج  134-164
 والط ق وحاانة األطفاا وحقوق اإلرث )بلجيدا(؛

الطفلا والحقوق المدنية والستتتياستتتيةا والحريات  مواصتتتلة تحستتتفن حقوق المرأة و  134-165
 األساسية )البوسنة واليرسك(؛

 اتخاذ التدابفر ال  مة لمدالحة العنف الجنساني )كا اخستان(؛ 134-166

وضتتتتع نوانفن محددة لمعالجة العنف الجنستتتتانيا تتاتتتتمن تعريفاا لي ا النوع من  134-167
اذ التتدابفر ال  متة لخفض معتدالت أميتة العنف؛ وحمتايتة النستتتتتتتتتاء المعرضتتتتتتتتتات للخطر؛ واتخت

لفتيات الرحل والمياجراتا والفتيات ذوات اإلعانةا  الفتيات وتستتتربين من المدارسا وال ستتتيما ا
 والفتيات ال ئي يعشن لي المناطق الريفية )المدسيك(؛

اعتماد تشتتريعات ُتعرّفف وتجّرم جميع أشتتداا العنف الجنستتاني ضتتد المرأة )الجبل   134-168
 ألسود(؛ا

مرأةا بما لي تعدول نانون الجزاء لكي ُيجرّفم صتتتتراحة جميع أعماا العنف ضتتتتد ال 134-169
ذلك العنف العائلي واال تصتتتتتتتتاب الزوجيا وك لك الجرائ  المنصتتتتتتتتوم علفيا لي البروتوكوا  
االختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشتتتأن بيع األطفاا واستتتتغ ا األطفاا لي اللغاء ولي 

 د اإلباحية )بنما(؛الموا

العائليا وضتمان م حقة   تجري  جميع أشتداا العنف ضتد المرأةا وال ستيما العنف 134-170
 مرتكبي الجرائ  باس  "الشرف" )البرتغاا(؛

 يادة تعزيز القوانفن التي تحمر العنف النفستتتتتتتي والبدني ضتتتتتتتد المرأة )اإلمارات   134-171
 العربية المتحدة(؛

ق علل النحو الواجتو لي ب  تات العنف الجنستتتتتتتتتانيا بمتا لي ذلتك  كفتالتة التحقف 134-172
بل حصتتوا الاتتحايا  العنف العائليا ومقا ضتتاة مرتكبيه ومعانبتي  بعقوبات مناستتلةا وإتاحة ستتُ

 علل انتصاف مناسوا بما لي ذلك التعويض )بلجيدا(؛

يا  تكثيف الجيود من أجل تمتفن اإلطار التشتتتتتتتتتريعي لمدالحة العنف الجنستتتتتتتتتان 134-173
 يجي(؛بوسائل منيا وضع تعريف للعنف الجنساني وتعزيز الحماية القانونية للاحايا )ف

منع ومدالحة العنف ضتتتتتتد المرأة والعنف العائليا بطرق منيا تيستتتتتتفر وصتتتتتتوا   134-174
 المرأة إلل العدالة )الفونان(؛
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عتائلي  اتختاذ مزيتد من التتدابفر لمنع العنف ضتتتتتتتتتتد المرأةا بمتا لي ذلتك العنف ال 134-175
 )اليابان(؛

 نانون الجزاء )بوركفنا لاسو(؛تجري  تشويه األعااء التناسلية األنثوية لي  134-176

تعزيز وحماية حقوق النستتتتتتتاء والفتياتا وال ستتتتتتتيما من خ ا حمر لعاا للعنف   134-177
 العائلي والقااء علل تشويه األعااء التناسلية األنثوية )لرنسا(؛

ن أجل القاتاء نيائياا علل تشتويه األعاتاء التناستلية األنثوية مواصتلة الجيود م 134-178
 ؛)الفونان(

تعزيز الجيود الرامية إلل القااء علل تشويه األعااء التناسلية األنثوية بزيادة   134-179
 الوعي العام بالعوانو الاارة التي تترتو علل ممارسته )إيطاليا(؛

نية من أجل  يادة مشتتتتتتتتتاركة المرأة علل اتخاذ خطوات لتنفف  استتتتتتتتتتراتيجيات وط 134-180
واعتماد ستتتتياستتتتات لتقليم الفجوة لي األجور بفن الجنستتتتفن  نطاق أوستتتتع لي صتتتتنع القرار  

 )موريشفوس(؛

 مواصلة تحسفن األطر القانونية لتمدفن المرأة )المملكة العربية السعودية(؛ 134-181

المزيد من برامج تمدفن مواصتتتتتتتتتلتة التعتاون مع منممتات المجتمع المتدني إلعداد   134-182
 المرأة )اإلمارات العربية المتحدة(؛

تعزيز الدع  لمشتتتتتتاركة المرأة لي المجاا العام ولي مؤستتتتتتستتتتتتات صتتتتتتنع القرار   134-183
 )اللحرين(؛

مواصتتتتتتتتتلة تعزيز الستتتتتتتتتياستتتتتتتتتات والبرامج الرامية إلل تمدفن المرأة ولق أعراليا   134-184
 االجتماعية الثقافية )بنغ دي (؛

الفتيات  تعزيز التدابفر التشتتتتتتتريعية والستتتتتتتياستتتتتتتاتية للنيوض بحقوق النستتتتتتتاء و  134-185
 وتمدفنين )بلغاريا(؛

اعتماد تشتتتريع من أجل التجري  الصتتتريو للعنف العائلي وعنف العشتتتفرا بما لي  134-186
 ذلك اال تصاب الزوجي )الدانمرل(؛

لة تيدف إلل  يادة  مواصتتتتتلة تعزيز المستتتتتاواة بفن الجنستتتتتفنا باتخاذ تدابفر لعا 134-187
 )جفبوتي(؛مشاركة المرأة لي الحياة السياسية والعامة 

من نانون الجزاء واإللراج لوراا عن النستتتتاء والفتيات    226و  225إلغاء المادتفن   134-188
 المدانات بتيمة الزنا )لكسمبرغ(؛

 بالمستتتتتاواة تعزيز تنفف  استتتتتتراتيجية العمل االجتماعيا التي تعتبر محورية للنيوض   134-189
 بفن الجنسفن وتمدفن المرأة )إثفوبيا(؛

  لة ب ا الجيود من أجل النيوض بالمرأة وتمدفنيا لي البلد باتتتمان مشتتتاركتيا مواصتتت 134-190
الكاملة وعلل ندم المستتتتتاواة مع الرجل لي الحياة الستتتتتياستتتتتية والعامة ولي صتتتتتنع القرار علل 

 الصعفدون المحلي والوطني ) انا(؛

 اتخاذ خطوات لزيادة تمدفن المرأة )اليند(؛مواصلة  134-191
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يود الرامية إلل تحستتتتفن تمدفن المرأةا بطرق تشتتتتمل تيستتتتفر  يادة  مواصتتتتلة الج 134-192
 مشاركتيا لي سوق العمل )جميورية إوران اإلس مية(؛

مواصتتتتتتتتلة تعزيز الجيود الرامية إلل تمدفن المرأة و يادة مشتتتتتتتتاركتيا لي عملية  134-193
 راق(؛التنمية )الع

 تصادية نشطة )تركيا(؛ يادة تشجيع اضط ع المرأة بأدوار اجتماعية وان 134-194

تنفف  إصت حات إضتافية تزيد من التمدفن االنتصتادي للمرأة ومشتاركتيا لي القوة   134-195
العاملةا لاتتتت ا عن اإلصتتتت حات التي تقاتتتتي علل التمففز ضتتتتد المرأة لي المستتتتائل المتعلقة  

 الشخصية )أستراليا(؛بقانون األحواا 

 تمثفل المرأة لي القوة العاملة )مالفزيا(؛مواصلة ب ا الجيود من أجل  يادة  134-196

متتابعتة ستتتتتتتتتن القوانفن والخط  الوطنيتة الراميتة إلل تمدفن المرأةا وال ستتتتتتتتتيمتا  134-197
مة  بإدماجيا لي استتتتتتراتيجية العمل االجتماعي وتعزيز مشتتتتتاركتيا لي عملية التنمية المستتتتتتدا

 )اللحرين(؛

الجنستفن لي القطاعفن العام والخام  تقليم الفجوات المستتمرة لي األجور بفن   134-198
 )السنغاا(؛

  دع  االستتتتتتراتيجيات الرامية إلل مواصتتتتتلة جيودها من أجل  يادة وعي المرأة و يادة  134-199
 ندراتيا ومياراتيا العلمية واإلنمائية )لفبيا(؛

اء إلضتتتفاء الشتتترعية علل اإلجياض لي حاالت اال تصتتتاب أو تعدول نانون الجز  134-200
 حارم أو تشوهات الجنفن الحادةا ووقف تجريمه لي جميع الحاالت األخرى )لكسمبرغ(؛ سفاح الم 

الماتتتتي لي تنفف  استتتتتراتيجية العمل االجتماعي واالستتتتتراتيجية الوطنية للطفولة   134-201
 ة )نطر(؛من أجل تعزيز تنفف  أهداف التنمية المستدام

القوانفن المتعلقة بآليات حماية الطفلا وال مواصتتتتتتتلة الجيود من أجل تحستتتتتتتفن   134-202
 سيما لي مؤسسات الرعاية والحاانة )المملكة العربية السعودية(؛

تنفف  استتراتيجية شتاملة لمدالحة إستاءة معاملة األطفاا لي جميع األوستاطا بما  134-203
 تثييف لي ه ا الشأن )سنغالورة(؛لي ذلك تعزيز جيود التوعية وال

القوانفن المتعلقتة بتآليتات حمتايتة الطفتل تنففت اا ألاتتتتتتتتتتلا وال ستتتتتتتتتيمتا لي   تنففت  134-204
 مؤسسات الرعاية )اإلمارات العربية المتحدة(؛

تدعي  برامج التوعية والتثييف وصتتتتتتتيا ة استتتتتتتتراتيجية شتتتتتتتاملة لمنع ومدالحة  134-205
 وساط )ألغانستان(؛إساءة معاملة األطفاا لي جميع األ 

ة األطفاا من أي شتتدل من أشتتداا العنف وإستتاءة المعاملةا  مواصتتلة تعزيز حماي 134-206
 وتكريس حق جميع األطفاا لي التعلي  لي النمام األساسي )تشيديا(؛

 يادة الجيود الرامية إلل مدالحة عمل األطفاا وجميع أشتتداا استتتغ لي  األخرى  134-207
 )األردن(؛

اإلعانة تمشتتتتياا مع اتفاقية    مواصتتتتلة الجيود الرامية إلل حماية األشتتتتخام ذوي  134-208
 حقوق األشخام ذوي اإلعانة )موريتانيا(؛
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مواصتتتتتلة مستتتتتاعفيا من أجل ستتتتتن مشتتتتتروع القانون المتعلق باألشتتتتتخام ذوي  134-209
 اإلعانةا تمشياا مع اتفاقية حقوق األشخام ذوي اإلعانة )ميانمار(؛

 اإلعانة )نيدارا وا(؛عزيز نوانفنيا المتعلقة بحقوق األشخام ذوي مواصلة ت 134-210

تعزيز حماية األشتتتخام ذوي اإلعانة بما وتمشتتتل مع اتفاقية حقوق األشتتتخام   134-211
 ذوي اإلعانة من خ ا سن تشريعات وطنية مناسلة )سري النكا(؛

 ليشتي(؛ -وضع استراتيجية شاملة إلدماج األطفاا ذوي اإلعانة )تيمور  134-212

ل بستتتتتتتن مشتتتتتتتروع القانون المتعلق باألشتتتتتتتخام ذوي النمر لي إمدانية التعجف 134-213
 اإلعانة )تونس(؛

تدعي  الجيود الوطنية لحماية األشتتتتتتتتخام ذوي اإلعانة لي إطار استتتتتتتتتراتيجية   134-214
 وطنية )الجزائر(؛

العنف ضتتتتد  تكثيف الجيود لوضتتتتع حد لجميع أشتتتتداا التمففز المتعدد الجوانو و  134-215
 غاريا(؛النساء والفتيات ذوات اإلعانة )بل

وضتتتتتتتع استتتتتتتتراتيجية شتتتتتتتاملة لمراعاة األطفاا ذوي اإلعانة وإدماجي  لي جميع  134-216
 مجاالت الحياة االجتماعيةا بما لي ذلك التعلي  واألنشطة الرياضية والترلفيية )بلغاريا(؛

لاتتتل الممارستتتات لي مجاا تعزيز مواصتتتلة الجيود الرامية إلل تدعي  وتنستتتفق أ 134-217
 ذوي اإلعانة )لفبيا(؛حقوق األطفاا 

مواصتلة تنفف  الستياستات الرامية إلل دع  وتستريع إدماج األشتخام ذوي اإلعانة   134-218
لي المجتمع ومشتتتتتتاركتي  الفعالة لي حياة المجتمع المحليا وتخصتتتتتتيم الموارد الكافية لي ا  

 الغرض )جفبوتي(؛

ام ذوي اإلعانةا  فن التدابفر الرامية إلل تعزيز مصتتتتتتتالو األشتتتتتتتخمواصتتتتتتتلة تمت 134-219
 بطرق منيا اعتماد نانون لإلعانة )إثفوبيا(؛

تكثيف الجيود لوضتتع تشتتريع بشتتأن حماية األشتتخام ذوي اإلعانة وتمشتتل مع   134-220
 اتفاقية حقوق األشخام ذوي اإلعانة )العراق(؛

وال ستتيما لي مرحلة التعلي  األستتاستتي  مواصتتلة إدماج األشتتخام ذوي اإلعانةا   134-221
 ة مسارات التعلي  والتدريو )األردن(؛ولي بيي

إدختاا تعتدوتل كبفر علل نمتام الكفتالتة للحتد من خطر تعرض العمتاا الميتاجرين   134-222
ل ستتتتتتتغ ا لي العملا بما لي ذلك العمل القستتتتتتريا بفك وضتتتتتتع هجرتي  من رب عمل معف ن 

 إنامتي  )المدسيك(؛والسماح لي  بتجدود تصاريو 

الرامية إلل حماية حقوق العماا المياجرينا بمن لفي  العام ت  مواصلة الجيود   134-223
 المنزلياتا بدفالة تولفر سبل االنتصاف وآليات تقدي  الشداوى )نفلاا(؛

بت ا جيود شتتتتتتتتتاملتة لحمتايتة حقوق العمتاا بتنمي  حم ت التوعيتة وإلغتاء نمتام   134-224
 بالعماا المنزلففن األجانو )كفنيا(؛الكفالة الخام 

مواصتتتتلة الجيود الرامية إلل تيف ة بف ة عمل ألاتتتتل للعماا المياجرينا بما لي  134-225
 ذلك إمدانية إلغاء نمام الكفالة )الفلبفن(؛
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اتخاذ خطوات ملموستتتتتتتة نحو إدماج العماا المنزلففن المياجرين لي تشتتتتتتتريعات   134-226
 العمل )الفلبفن(؛

اف للجميعا بمن لفي  الف ات  ضتتتمان إتاحة ستتتبل الوصتتتوا إلل العدالة واالنتصتتت 134-227
 الاعيفة مثل العماا المياجرين )الفلبفن(؛

تعزيز التعاون مع بلدان منشأ العماا المياجرين من أجل تحسفن حماية حقوني    134-228
 ورلاهي ا بطرق تشمل إبرام اتفانات ثنائية رسمية )الفلبفن(؛

  العماا المياجرينا بما لي ذلك ضتتتتتمان لة جيودها الرامية إلل حماية حقوق  مواصتتتتت 134-229
 اإللغاء الفعلي لشيادة "عدم االعتراض" )جميورية كوريا(؛

تكثيف الجيود من أجتل توستتتتتتتتتيع نطتاق تتدابفر الحمتايتة التي ونم علفيتا نتانون   134-230
 العملا ليشمل العماا المياجرين أيااا )سري النكا(؛

 لعماا المغتربفن )السودان(؛يف الجيود الرامية إلل ضمان حقوق اتكث 134-231

مواصتتتتلة اتخاذ جميع التدابفر ال  مة لاتتتتمان حماية حقوق العمااا وال ستتتتيما  134-232
العماا المياجرين والعماا المنزلففنا بالتصتتتتتتتتتدوق علل اتفاقية منممة العمل الدولية بشتتتتتتتتتأن 

تقدي  شتتتداوى  ( وتنفف هاا وتيستتتفر الحق لي189رن   )  2011العمل ال ئق للعماا المنزلففنا  
 جنائية إلل السلطات )سويسرا(؛

ماتاعفة جيودها لحماية حقوق العمااا وال ستيما النستاء والمياجرينا وضتمان   134-233
حصتتتولي  علل الخدمات االجتماعية والعدالةا وتولفر المستتتاعدة وستتتبل االنتصتتتاف المناستتتلة  

 لند(؛لاحايا االتجار باللشر )تاو

  ولة لحماية حقوق العماا األجانوا واعتماد التدابفر والتشريعات مواصلة الجيود المب   134-234
 المناسلة لي ه ا الصدد )تونس(؛

 اتخاذ مزيد من الخطوات لامان الحقوق األساسية للعماا المغتربفن )تركيا(؛ 134-235

المغتربفن بإصتتتتتتدار    مواصتتتتتتلة جيودها الرامية إلل تحستتتتتتفن ظروف عمل العماا 134-236
 لتعزيز وحماية حقوق العماا المغتربفن لي نانون العمل )تركمانستان(؛تشريعات ولوائو 

مواصتتتتتتلة التعاون مع بلدان منشتتتتتتأ العماا المياجرين لاتتتتتتمان حماية حقوني    134-237
 )أو ندا(؛

لحة تولفر الحماية بموجو نانون العمل للعماا المنزلففن وتعزيز تشتتتتتتتتريعات مدا 134-238
 طانيا العممل وأورلندا الشمالية(؛االتجار )المملكة المتحدة لبري

 سن إص حات إلنياء نمام الكفالة لي مجاا العمل )الواليات المتحدة األمريدية(؛  134-239

إدختاا مزيتد من اإلصتتتتتتتت حتات علل نمتتام الكفتتالتة لحمتتايتة حقوق العمتتاا األجتانتو   134-240
 )أستراليا(؛ 

إضتافية لحماية حقوق العماا المياجرينا  ود من أجل اتخاذ تدابفر  مواصتلة الجي 134-241
وال ستتتتتتتتيمتتا العتتام ت الميتتاجراتا بمتتا لي ذلتتك تعزيز تتتدابفر حمتتاوتي  االجتمتتاعيتتة والقتتانونيتتة 

 )بنغ دي (؛ 

 اعتماد مشروع القانون المتعلق بالعماا المنزلففن )بوركفنا لاسو(؛ 134-242
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المياجرين وإصت ح نوانفن   ن أجل تحستفن ظروف العماااستتبداا نمام الكفالة م 134-243
 العمل القائمة لتشمل العماا المنزلففن )كندا(؛

مراجعتة نمتام الكفتالتة للحتد من خطر تعرض العمتاا الميتاجرين ل ستتتتتتتتتتغ ا لي  134-244
 العمل )إيطاليا(؛

 (؛مواصلة الجيود الرامية إلل تحسفن ظروف عمل العماا المغتربفن )نبرم 134-245

 د الرامية إلل تعزيز وحماية حقوق العماا المغتربفن )تشيديا(؛مواصلة الجيو  134-246

 تكثيف الجيود علل الصعفد الوطني لحماية حقوق العماا )جورجيا(؛ 134-247

مواصتتتتتلة تحستتتتتفن حماية حقوق العملا وال ستتتتتيما فيما وتعلق بالعماا األجانو   134-248
دولية بشتتتتتتأن العمل ال ئق للعماا  اتفاقية منممة العمل ال والعماا المنزلففنا بالتصتتتتتتدوق علل

 ( )ألمانيا(؛189)رن   2011المنزلففنا 

مواصتتلة تعزيز الجيود الرامية إلل منع ومدالحة إستتاءة معاملة العماا المنزلففن   134-249
 المياجرين لي البلد بامان التنفف  الكامل للقوانفن الدولية والمحلية ) انا(؛

يز الحماية القانونية المتاحة للعماا األجانوا بما لي واصتتتتتتلة اتخاذ تدابفر لتعز م 134-250
 ذلك اعتماد نمام لحماية األجور )اليند(؛

تولفر حماية شتتتاملة لحقوق اإلنستتتان للعماا األجانو بصتتترف النمر عن ل اتي    134-251
نائ  علل حقوق بموجو التشتتتتريعات الوطنية وتشتتتتجيع التعاون مع بلدان المنشتتتتأ باتلاع نيج  

 إندونيسيا(؛اإلنسان )

 اعتماد تشريعات وطنية للجوء تمتثل المعاوفر الدولية )السنغاا(؛ 134-252

إعادة النمر لي تحفماتيا المتعلقة بالعيد الدولي الخام بالحقوق االنتصتتتتتادية   134-253
 العقوبة القاستية  واالجتماعية والثقافيةا واتفاقية مناهاتة التع وو و فر  من ضتروب المعاملة أو 

 إنسانية أو الميفنة )ألمانيا(؛أو ال 

اعتماد تشتتتتتتتتريعات وطنية بشتتتتتتتتأن اللجوء تتمشتتتتتتتتل مع المعاوفر الدولية وتولر  134-254
 ضمانات ضد اإلعادة القسرية )ألغانستان(؛

تعزيز التعاون مع آليات حقوق اإلنسان والمنممات الدولية من أجل بناء ندراتيا   134-255
 حقوق اإلنسان )اليمن(؛لي مجاا 

 منو المرأة نفس الحقوق التي للرجل فيما وتعلق بجنسية أبنائيا وبناتيا )المدسيك(؛  134-256

 من نانون الجنسية )الكويا(؛ 18دع  تفعفل المادة  134-257

اعتماد نمام نانوني مناستتو يعز  تعزيزاا أستتاستتياا تطور حالة المرأة لي المجتمع  134-258
استتتتتق ليا ال اتي لي مجاا نانون األحواا الشتتتتخصتتتتية    خ ا إطار جدود لحماية العمانيا من

ونقل الجنستتتيةا لاتتت ا عن مواصتتتلة النيوض بالمستتتاواة بفن المرأة والرجل لي جميع مجاالت  
 المجتمع )إسلانيا(؛

العملا لي إطار متابعة التوصتتتتتتيات المنبثقة من الجولة الستتتتتتابقةا علل مراجعة  134-259
ع الجنسا وال ستتتتتتيما فيما وتعلق بالحقوق لي الزواج التي تمفز علل أستتتتتتاس نو   التشتتتتتتريعات

 والط ق واإلرثا مع ضمان حق األميات لي نقل الجنسية إلل أطفالين )أورو واي(؛
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تعزيز اإلصتتتتت حات القانونية التي تكفل المستتتتتاواة بفن المرأة والرجل لي الحقوق   134-260
 طفاا )البرا يل(؛ث ونقل الجنسية إلل األفيما وتعلق بالزواج والط ق واإلر 

ضتتتتمان التنفف  الكامل التفاقية القاتتتتاء علل جميع أشتتتتداا التمففز ضتتتتد المرأةا   134-261
( التي تمنو المرأة حقوناا مستتتتاوية لحقوق الرجل فيما وتعلق بجنستتتتية 2)9لي ذلك المادة   بما

 ق الرجتل لي شتتتتتتتتتؤون الزواجالتي تمنو المرأة حقونتاا مستتتتتتتتتتاويتة لحقو  16األطفتااا والمتادة 
 والع نات األسرية )كندا(؛

 تعدول التشريعات لتمدفن المرأة العمانية من نقل جنسفتيا إلل أطفاليا )نبرم(؛ 134-262

مراجعة التشتريعات الحالية والعملا حستو االنتاتاءا علل إصت ح جميع األحدام   134-263
رثا وحق النستاء لي لي الزواج والط ق واإل التمففزيةا بما لي ذلك األحدام المتعلقة بالحقوق  

 منو جنسفتين ألطفالين وأ واجين )آيسلندا(؛

الستتتتماح للمرأة العمانية بنقل جنستتتتفتيا إلل أطفاليا و وجيا علل ندم المستتتتاواة   134-264
 مع الرجل )أورلندا(.

ولة )الدوا( التي  جميع االستتتنتاجات و/أو التوصتتيات الواردة لي ه ا التقرير تعبر عن موقف الد  - 135
 ندمتيا و/أو الدولة موضوع االستعراض. وال ونلغي أن ُيفي  أنيا تحمل بتأوفد الفريق العامل بدامله. 

 التعيدات وااللتزامات الطوعية -ثالثاا  

 أخ ت عمان علل عاتقيا االلتزامات الطوعية التالية: -136

اتيتا لي مجتاا  ا والولتاء بتالتزامتالتعتاون مع وكتاالت األم  المتحتدة وآليتاتيتا ولجتانيت 136-1
 حقوق اإلنسان من أجل تيسفر أنشطتيا وتنفف  برامجيا؛

ب ا جيود شتتتتاملة علل الصتتتتعفد الوطني لحماية حقوق العمااا باتخاذ الخطوات   136-2
 المؤسسية والتشريعية ال  مة؛

مواصتتتتتتلة الجيود لتحقفق أهداف التنمية المستتتتتتتدامةا وال ستتتتتتيما األهداف ذات   136-3
 ان؛الصلة بحقوق اإلنس

  يادة الوعي السياسي ونشر ثقالة المشاركة السياسية؛ 136-4

تطوير آليتات عمتل اللجتان واألجيزة المعنيتة بحقوق اإلنستتتتتتتتتتانا ولق ألاتتتتتتتتتتل  136-5
 المعاوفر الدولية؛

الولاء بالتزاماتيا الناشت ة عن االناتمام إلل اتفاقية مناهاتة التع وو واالتفاقية   136-6
ام من االختفتاء القستتتتتتتتتري والعيتد التدولي الختام بتالحقوق  لحمتايتة جميع األشتتتتتتتتتختالتدوليتة  

 االنتصادية واالجتماعية والثقافية؛

 سن مشروع القانون المتعلق باألشخام ذوي اإلعانة ومشروع نانون اإلع م. 136-7
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