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الشاملالدورياالستعراضلعمليةعمانسلطنةخضوعبخصوصماعتمؤسسةتقرير

عمانسلطنةمنالمقدمالتقريرمتطلباتالستكمالاإلنسانحقوقلمجلسالساميةالمفوضية:إلىمقدم

واالجتماعياالقتصاديبالمجلساالستشاريالمركزعلىحاصلة(االنسانوحقوقوالتنميةللسالمماعتمؤسسة:منمقدم
.)المتحدةلألممالتابع

تمهيد
سلطنةفياالنسانحقوقأوضاعوتتبعإليضاحالتقريرهذااإلنسانوحقوقوالتنميةللسالمماعتمؤسسةتقدم

معالسياسيةالقيادةبتغييريتعلقفيماسواءالتغيراتمنالعديدعمانشهدتحيث.بهاالمتعلقةالتغيراتأهمورصد،عمان
الحكمفيوخلفه،2020ينايرفيتوفيحتى،1970عاممنذالسلطنةحكمالذيقابوسالسلطانرحلعندما،العامهذابداية
إالاآلنحتىالسلطنةتصادقلمحيث،االنسانلحقوقالدوليةاالتفاقياتمنبموقفهايتعلقفيمااو.طارقبنهيثمعمهابن
الحقوقتحمىالتياالتفاقياتمنأيفيطرفاًليستإنهاكما،اإلنسانلحقوقاألساسيةالدوليةالصكوكمنأربعةعلى

لحمايةالدوليةواالتفاقيةالتعذيبمناهضةواتفاقية،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهدذلكفيبما،األساسية
.القسرياالختفاءمناألشخاصجميع

بعد،عمانفياالنسانحقوقأوضاععلىطرأتالتيوالمستجداتاالحداثعلىالضوءتسليطسيتمالتقريرهذاوفي
المعتمدةالشاملالدورياالستعراضبآليةيعرفماإطارفيالمتحدةباألمماإلنسانحقوقمجلسامامالثانيتقريرهاتقديم
دورتهافيالشاملالدوريلالستعراضعمانخضوعونتائجوثائقبتحليلماعتمؤسسةقامتحيث.المتحدةاألممقبلمن

اتخذتهاالتيوالخطوات،فيهاالحقوقيالوضععنالمتاحةالمعلوماتوتصنيفبتجميعقامتكما،2015نوفمبرفيالثانية
.توصية93ورفضتتوصية144علىوافقتتوصية237لعمانقدمتحيث،التوصياتتنفيذبشأن

اإلنسانلحقوقالدوليةاالتفاقياتمنعمانموقف
خطوةأيالسلطاتتتخذلم،2015نوفمبرفيالثانيةدورتهفيالشاملالدورياالستعراضلعمليةعمانخضوعمنذ

الدوليالعهدالياالنضمامرفضفيمستمرةالزالتحيث،لهاتنضملمالتيالدوليةالمعاهداتباقيالياالنضمامبشأن
الدوليوالعهد،اإلعدامعقوبةالغاءإلىوالهادفبهالخاصالثانياالختياريوالبروتوكولوالسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاص
االختياريوالبروتوكول،التعذيبلمناهضةالدوليةاالتفاقيةوكذلك،والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاص
العمالجميعلحمايةالدوليةواالتفاقية،القسرياالختفاءمناألشخاصجميعلحمايةالدوليةواالتفاقية،باالتفاقيةالخاص

.أسرهموأفرادالمهاجرين
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آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآلىإعمانانضمتالمقابلفي
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ:آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ43آآآآآآآآ2آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ1995آآآآآآ21آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

82(آآآ / 2002(1.

آآ)1(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)3/2019(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)20(آآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)54/96(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
86(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)14(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)2011/
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)16(آآآآآآآآآ)15(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ2015آ2011
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)10(آآآآآآآآآ)9(آآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)15(آآآآآآآآ)4(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.20192آآآآآ7آآآآآآآآ)3/2019(

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

.آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

والتعبيرالرأيحرية
حيث،االنسانحقوقوتعزيزبحمايةالمتعلقالقانونياإلطارلتدعيمعمانسلطنةتبذلهاالتيالجهودمنالرغمعلى

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ،3آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآ"آآ"آآآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ19آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ126آآآآآآآآآآآآآآآآآ
.4آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآ)آآآآآآآآآآآآآ(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ2019آآآآآآ18آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآ3آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ2019آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

1 Ohchr, HRI, OMAN, 2019. https://cutt.us/2fz71

2 Ibid.
https://cutt.us/Y27MP.الرابط،الدستورنصوصكافةعلىلإلطالع،العمانىالدستور3
،الكرامة4

https://cutt.us/2fz71
https://cutt.us/Y27MP
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آآ277آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.5آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

منويتموالتعبيرالرأيلحقوقصارخًاانتهاكوالنشرالمطبوعاتقانونمن26المادةتعتبرآآآآآآآآآآآآآآ
باألجهزةيتعلقوماوأمنهاالدولةسالمةيهددشأنهمنماكلنشرحظرإليالمادةوتشيراالنتهاكاتمنالعديدممارسةخاللها
الموادعلىمباشرةغيرمراقبةاعتبارهيمكنماوهو،الحكومةمنمسبقإذنوجوددونالداخليةوالوثائقوالعسكريةاألمنية

بأمنالمتعلقةالمعلوماتطبيعةوتحديداألمرتوضيحعليهايجبالعمانيةفالحكومةثمومنالعمانيةالصحافةفيالمنشور
أحدتغطيتهأثناءإمإفهالإذاعةفريقعملأدواتبمصادرةالعمانيةالشرطةقامت2019ينايرفيف،6البالدوسالمة

نفسفيعنهاإلفراجوتمالفريقأعضاءأحدعلىالقبضتمبينما،مسقطالعمانيةالعاصمةفيالعملعنالعاطليناعتصامات
للتحقيقالهنائيمختارالسابقالرأيومعتقلاإللكترونيةأثيرجريدةفيالصحفياستدعاءتم،2019ديسمبر16وفى،اليوم
تمسبتمبر17وفى،بيومينذلكبعدعنهاإلفراجتمولكنواإلداريةالماليةالرقابةجهازيخصبالجريدةنشرهتمخبرفي

نشرخلفيةعلىالتالياليومفيسراحهإطالقثمواحتجازهالفرعيموسىاإللكترونيةأثيرصحيفةتحريررئيساستدعاء
.7المبادراتبعضفيحكوميةبتجاوزاتمتعلقخبرالجريدة

مواقعفيلهمنشوراتبسببالعريمييوسفالصحافيباحتجازالعمانيةالمخابراتقامت2018أبريل8وفى
ذاتهالعاممنإبريل22يومالحقايوسفسراحأطلقتمأنهإالالقانونيبممثلهباالتصاللهالسماحدوناالجتماعيالتواصل

عددبسببالمكتوميسلطانالعمانيالكاتب2018أكتوبر24يومالداخلياألمنجهازاحتجزبينما،إليهتهمةأيةتوجيهدون
أيتوجيهدون2018نوفمبرفيسراحهإطالقوتمالحكومياألداءفيهاانتقد،تويترفيالخاصحسابهعلىلهالتغريداتمن

.8إليهتهمة

التعسفيةاالعتقاالتمنواإلعالمالصحافةحريةعلىالقيودمنبمجموعةالعمانيةالحكومةقامت2017عاموفى
مراسلةالعريميفاطمةالعمانيةفالصحفية،العمانيوالسلماألمنتكديرإطارتحتالتهمهذهمعظموكانتالتراخيصوسحب
عنتقريرنشرهاخلفيةعلىالعمانيةاإلعالموزارةقبلمن2017ينايرفياعتمادهاأوراقمنتجريدهاتملألنباءرويترزوكالة

شهدقدالعامهذاأنبالذكرالجدير،بهاالخاصالنقدياالحتياطيلتعزيزالخليجدولمنوديععلىالعمانيةالحكومةحصول
بدرالعمانياإلعالميإقصاءتم2017ينايروفى،9بالسلطنةالعلياالمحكمةبحكمنهائياًالمستقلةالزمنصحيفةإغالق

والتلفزيونلإلذاعةالعامةالهيئةلتعليماتطبقًاعمانفيالجنستجارةعنإذاعياتقريراإذاعتهبعدإذاعيبرنامجعنالشيباني
.10للحكومةالتابعة

منظمةعنالصادرالصحافةحريةلمؤشرالعالميالتصنيففي135المرتبةتحتلعمانسلطنةآآآآآآآآالجدير
.االعالموسائلكلعلىالعمانيةالحكومةسيطرةخلفيةعلىالتصنيفهذاويأتي،2020لعامحدودبالمراسلون

السلميوالتجمعالجمعياتتكوينفيالحق

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآوفيما
آآآآآآآآآآآ،11آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)33(آآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)14/2000(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

https://cutt.us/02kLW.2019،عمانفىالحقوقيةللحالةالسنوىالتقرير،اإلنسانلحقوقالعمانىالمركز5
https://bit.ly/2CGEXQ1،العمانيةالحكومة،والنشرالمطبوعاتقانونبإصدار94/49رقمسلطانيمرسوم6

https://bit.ly/2ZgjFQO،اإلنسانللحقوقالعمانيالمركز،)ملخص(2019عمانفيالحقوقيةللحالةالسنويالتقرير7

https://bit.ly/2BaNJW0،اإلنسانلحقوقالعمانيالمركز،2018عامفيعمانفيالحقوقيةلالنتهاكاتالسنويالتقرير8

2017للعامالكرامةلمؤسسةالسنويالتقرير،عمان9 ، https://bit.ly/3i8XOUm

2017يناير،اإلنسانلحقوقالعمانيالمركز،ينايرلشهرالحقوقيالتقرير10 ، https://bit.ly/2VlmKhg

https://cutt.us/Y27MP.الرابط،الدستورنصوصكافةعلىلإلطالع،العمانىالدستور11

https://cutt.us/02kLW
https://bit.ly/2CGEXQ1
https://bit.ly/2ZgjFQO
https://bit.ly/2BaNJW0
https://bit.ly/3i8XOUm
https://bit.ly/2VlmKhg
https://cutt.us/Y27MP
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آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.12آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)6(آآآآآآآآآآآآآآآ)32(آآآآآآآآآآآآآآآآ
)62(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)30(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)آآآآآآآآآآآآآآآآآآ5آآآآ(آآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ.13آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)9(آآآآآآآآآآآآآآآآ)12(آآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ2018آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ10آآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآ،14)آآآآآآآآآآ1,300(آآآآآآآآآآ500آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآ2018آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
29آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ2018آآآآآ
.15آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

حقوقنشطاءالستهدافالحمالتمنبمجموعةواألخرالحينبينالعمانيةالحكومةتقومآآآآآآآآآآآآآآ
االجتماعيالتواصلمواقععلىاالستهدافهذهيتمماوغالبًاالحكومةسياساتينتقدونالذينالسياسيينوالمعارضيناإلنسان

قامتاألخيرةاآلونةوفى،السلطانيدفيالدولةصالحياتمعظملتركيزالقمعهذابممارسةتسمحبيئةوجودظلفي
باالعتراضهؤالءيقومالحتىالخارجفيالمقيمينوالناشطينالمعارضينمنعددعائالتلترهيببحمالتالعمانيةالحكومة

توتيرموقععلىحساباتبإدارةيقومواالتيالنساءمنعدداستدعاءتمكما،الجديدالسلطانإليالسلطةانتقالعمليةعلى
مواقععلىالناشطينمنعدداستدعاءإليباإلضافةالحساباتهذهنشاطوقفعلىوأجبرهنالنساءحقوقانتهاكاتلتحرير
.السياسيباإلصالحفيهاطالبوامنشوراتأوتغريداتبسببواحتجازهماالجتماعيالتواصل

فيلمسؤولينانتقاداتهبسببواحتجزهالذهليمصعبالناشطعلىبالقبضالداخلياألمنجهازقام2019فبرايرفيف
مسعودمسلمالكاتبعلىالقبضتمكما،الشهرنفسفيالحقًاعنهاإلفراجوتمالعمانيةاإلسرائيليةوالعالقاتالحكومة
نوفمبر25فيعنهاإلفراجوتمالحكليقبائلباجتماعالمتعلقالجديدبكتابهمتعلقةألسباب٢٠١٩نوفمبر١٤فيالمعشني
2019 لهتغريداتبسببمعهللتحقيقالصوافيعوضالسابقالرأيومعتقلالمواطناستدعاءتم2020يونيو3وفى،16

.17بعدفيماعنهاإلفراجوتمالعمانيةالحكومةلسياساتانتقاداتتتناولبهالخاصتويترحسابعلى

والطفلالمرأةحقوق
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ"أنعلىالعمانيالدستورمن17المادةتنص

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ،18"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

.الرابط،بالقانونالمتعلقةالموادكافةعلىلإلطالع،األهليةالجمعياتقانونبإصدار،14/2000رقمالسلطانىالمرسوم12
https://cutt.us/8Pfq4

13 Ohchr, HRI, OMAN, 2019. https://cutt.us/2fz71
https://cutt.us/sVwu8.الرابط،نصوصهكافةعلىولإلطالع،الجزاءقانونبإصدار،7/2018رقمسلطانىمرسوم14

15 HRW, Oman 2018. https://cutt.us/t0ifb
،2019نوفمبر،اإلنسانلحقوقالعمانيةالجمعية،قابوسالسلطانميالديومبذكرىالسلطنةاحتفاالتمعتزامناًوذلكالمعشنيمسلماعتقالعنأنباء16

https://bit.ly/38asIqD

2020يونيو،اإلنسانلحقوقالعمانيالمركز،عمانفيالحقوقيةالمستجدات17 ، https://bit.ly/2BfIjcl

https://cutt.us/Y27MP.الرابط،الدستورنصوصكافةعلىلإلطالع،العمانىالدستور18

https://cutt.us/8Pfq4
https://cutt.us/2fz71
https://cutt.us/sVwu8
https://cutt.us/t0ifb
https://bit.ly/38asIqD
https://bit.ly/2BfIjcl
https://cutt.us/Y27MP
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آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ،19آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ15آآآآآآآآ4آآآآآ
.آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آ2019آآآآآ19آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)125/2019(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ)131(آآآآآآآآآ)22/2014(آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ"

آآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ،20آآآآآآآآآآآآآ
.آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

المهاجرينالعمالحقوق
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآتشعر
آآآآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

للعديدمسقطفيمنزليةكعاملةتعمل2019أبريل3فينيجريةفتاةتعرضتآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.21رأسهامسقطإلىالعودةبضرورةوطلبتاالنتهاكاتمن

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ2019آآآآآ1آآآآآآآآآآآآآآآآآ
آ2020آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ2018آآآآآآآآآآآآآآ"آآآآآآآآآآآآ"

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.22آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

التوصيات
:آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآتوصي

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

2011آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ2015آ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

.2017نوفمبر،سيداواتفاقيةوإنفاذالمرأةإنصاف،اإلنسانلحقوقالعمانىالمركز19 https://cutt.us/0bK8a
.2019أغسطس19،الطفللقانونالتنفـيذيةالالئحةتصدر)االجتماعيةالتنمية(،الوطن20 https://cutt.us/TsaZU
ذكرهسابقمرجع،)ملخص(2019عمانفيالحقوقيةللحالةالسنويالتقرير21

22 AI, Oman 2019. https://cutt.us/qCnGw

https://cutt.us/0bK8a
https://cutt.us/TsaZU
https://cutt.us/qCnGw
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.آآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.آآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

.آآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

.آآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.آآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

.آآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

.آآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.آآآآآآآآآ

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
.آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ
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