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  رد السلطنة بشأن موقفها جتاه التوصيات قيد النظر    

  ١-٩٠التوصية     
ستشرع السلطنة يف دراسة هذه االتفاقية بغية التوقيع والتـصديق عليهـا            ). قبول(  

       اليت قد تستوجب التحفظ أو موائمة بعـض التـشريعات الوطنيـة        والوقوف على األحكام  
  .مبا يتجاوب مع املعايري الدولية ووفق مقتضيات التطوير والتحديث يف السلطنة

  ٢-٩٠التوصية     
 االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق        ستواصل السلطنة حبث إمكانية    .)قبول(  

 مبا يتجاوب مع املعايري الدولية ووفق مقتضيات التطـوير          ،ةاالقتصادية واالجتماعية والثقافي  
 .والتحديث يف السلطنة

  ٦-٩٠ إىل ٣-٩٠التوصيات     
  .٢-٩٠ و١-٩٠ وفق التوضيح الوارد على التوصيتني .)قبول(  

  ٧-٩٠التوصية     
 إن السلطنة وافقت على التوصيات اليت تدعوها للنظـر يف االنـضمام إىل    .)رفض(  

إيـالء األولويـة    وصية مبين على هنجها القائم على       ني ولكن رفضها هلذه الت    العهدين الدولي 
  . يف بروتوكوالهتما االختياريةنضمام إىل العهدين والنظر الحقاًلال

  ٨-٩٠التوصية     
  .٢ و١ وفق التوضيح واملفهوم املبينني بشأن التوصيتني .)قبول(  

  ٩-٩٠التوصية     
يات اليت تدعوها للنظـر يف االنـضمام إىل    إن السلطنة وافقت على التوص .)رفض(  

 ختـضعان للبحـث     ٩٨ و ٨٧يت منظمة العمل الدولية رقم      العهدين الدوليني كما أن إتفاقي    
ن رفض التوصية هو جملرد فسح اجملال       إوالدراسة من قبل اجلهات املختصة يف السلطنة وعليه ف        

  .هات املعنيةالستكمال دراسة االتفاقيتني من كافة األوجه ومن قبل كافة اجل
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  ١٠-٩٠التوصية     
إن اتفاقيات منظمة العمل الدولية تزيد على مائة ومخسون، والعديد منـها             .)رفض(  

يف نضمام إىل كل هذه االتفاقيات، و     يعاجل حاالت ال توجد يف السلطنة، ومن مث فإنه يتعذر اال          
أن تـدرس   ، ولكن يف ذات الوقت ميكـن للـسلطنة          وء ذلك ترفض السلطنة هذه التوصية     ض

االنضمام إىل عدد من اتفاقيات منظمة العمل الدولية مبا يتناسب ومصاحلها وظروفها وبنيتـها              
  .التنموية والثقافية واالجتماعية ويستجيب إىل معطيات وسياسات التطوير والتحديث املنشودة

  ١١-٩٠التوصية     
يها والوقوف على ستشرع السلطنة يف دراسة هذه االتفاقية بغية االنضمام إل        . )قبول(  

مة بعض التشريعات الوطنية مبا يتجـاوب مـع         ءاألحكام اليت قد تستوجب التحفظ أو موا      
 ، أما الربوتوكوالت االختيارية.املعايري الدولية ووفق مقتضيات التطوير والتحديث يف السلطنة    

 يف  قـاً فقد سبق التوضيح بأن السلطنة تويل األولوية لالنضمام إىل االتفاقيات والنظـر الح            
  .الربوتوكوالت االختيارية مبا يتناسب مع معطيات وسياسات التطوير والتحديث ومتطلباهتا

 ١٢-٩٠التوصية     

  .١١ وفق التوضيح بشأن التوصية .)قبول(  

  ١٣-٩٠التوصية     
إن رفض السلطنة هلذه التوصية ال يعكس بالضرورة رفضها لالتفاقيـات           ). رفض(  

نة قبلت بعض التوصيات الـيت تـدعوها إىل االنـضمام إىل           ن السلط إ حيث   ،املذكورة فيها 
اتفاقيات حمددة مثل العهدين الدوليني ولكن هذه التوصية تأيت على ذكـر جمموعـة مـن                

 من حيـث    ، وعليه ال ميكن للسلطنة أن تتبىن موقف موحد        االتفاقيات والربوتوكوالت معاً  
 . جتاه كافة هذه االتفاقيات معاً،الرفض والقبول

  ١٤-٩٠وصية الت    
ان السلطنة قبلت النظر يف االنضمام إىل كافة االتفاقيات الواردة ذكرهـا            . )رفض(  

إال أن رفضها للتوصية مبين على حتفظها على اإلنضمام إىل االتفاقية الدولية             ،يف هذه التوصية  
حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهـم وذلك لعدم وجـود مهـاجرين يف              

 من مفهوم السلطنة الذي يكفل حقوق مجيع املواطنني الُعمـانيني دون            مان انطالقاً سلطنة عُ 
           األمر الذي تـرى فيـه الـسلطنة أن اإلتفاقيـة            ،متييز على أساس العرق أو اللون أو الدين       
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ال تتماشى وطبيعة السكان يف السلطنة والذين يتكونون من مواطنني ُعمـانيني أو وافـدين               
  . لقانون العمل الُعماين وفقاًلسلطنة مبوجب عقود عمل مؤقتة زمنياًللعمل يف ا

  ١٥-٩٠التوصية     
إن حقوق النساء واألطفال كفلتها أحكام النظـام األساسـي للدولـة            . )رفض(  

والتشريعات النافذة يف السلطنة، وحترص السلطنة دوماً على االسـتمرار يف حتـسني تلـك               
ز سلطنة منضمة إىل اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميي        احلقوق، وجتدر اإلشارة إىل أن ال     
، إال أنه ال ميكـن القبـول باالنـضمام إىل الربوتوكـول             ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل    

  .١١االختياري وذلك كما سبق بيانه بشأن التوصية 

  ١٦-٩٠التوصية     
نـسان كالعهـد    ميكن النظر يف االنضمام إىل الصكوك الرئيسية حلقوق اإل         .)قبول(  

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق           
واتفاقية مناهـضة التعـذيب،      ٢ و ١حسبما سلف بيانه بشأن التوصيتني       املدنية والسياسية، 

ء  واالتفاقية الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفا       ١١حسبما سلف بيانه بشأن التوصية      
 كما أن السلطنة ستقوم بإعـادة النظـر يف          ٨القسري، حسبما سلف بيانه بشأن التوصية       

حتفظاهتا على اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد املرأة بغية سحب ما ميكن منـها                
  ).٩(املادة على باستثناء التحفظ 

  ١٧-٩٠التوصية     
استعدادها ملراجعة التحفظات الوارد    إن قبول السلطنة هلذه التوصية مبين على        ). قبول(  

  ).٩(باستثناء التحفظ على املادة . ذكرها يف التوصية بغية النظر يف سحب ما ميكن منها

  ١٨-٩٠التوصية     
ترى السلطنة يف هذه التوصية دعوة إىل حبث امكانية إجراء مراجعة منتظمة            . )قبول(  

 علـى  ا جتاهها وفق ما تراه مناسـباً     لتحفظاهتا على إتفاقيات حقوق اإلنسان لتكييف موقفه      
إن احترام سلطنة عمان    . لتزام املسبق بسحبها من عدمه    االضوء املستجدات واملتغريات دون     

ـ               ن إحلقوق اإلنسان ومتتع الشعب العماين هبذه احلقوق هو واقع ملموس يف السلطنة وعليه ف
  .ه املفهوم إىل هذالقبول هبذه التوصية إمنا يأيت يف هذا السياق واستناداً
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  ١٩-٩٠التوصية     
التعبري عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعـبري مكفولـة          حرية الرأي و  ). قبول(  

مبوجب أحكام النظام األساسي للدولة، ومن مث فإن التشريعات السارية يف الـسلطنة قـد               
األساسي نظمت هذه احلقوق دون أن تنتقص منها ملا قد ميثله ذلك من خمالفة ألحكام النظام                

  .ن السلطنة تقبل هبذه التوصيةإ وعليه ف،للدولة

 ٢٠-٩٠التوصية     

 ١٢٤/٢٠٠٨ أنشئت جلنة حقوق اإلنسان مبوجب املرسوم السلطاين رقم          .)قبول(  
إمياناً من السلطنة بأمهية وجود مؤسسة مستقلة تعىن حبقوق اإلنسان يف السلطنة، وقد روعي              

إشـراك  نظام عملها مبادئ بـاريس مـن حيـث       وصاصاهتا  حتديد اخت لجنة و يف تشكيل ال  
مؤسسات اجملتمع املدين حبيث يظم تشكيل اللجنة ممثلني عن كل من غرفة جتـارة وصـناعة     

ال القـانون،   عمان واالحتاد العام لعمال سلطنة عمان، واجلمعيات األهلية، والعاملني يف جم          
ل ليوطد مبـادئ بـاريس      ويأيت هذا التشكي  .  بعض اجلهات احلكومية   عالوة على ممثلني عن   

اليت حتث على أن تكون اللجنة مستقلة عن غريها، كما أوجب على الوحدات             و املنوه عنها، 
جعل هلا من االختصاصات ما يكفل حتقيق        مع املؤسسة يف تسيري أعماهلا، و      احلكومية التعاون 

حبقـوق  املبادئ اليت نص عليها إعالن باريس من حيث إشراكها يف وضع التقارير املتـصلة               
اإلنسان، كما أن هلا والية عامة جلميع ما يتصل حبقوق اإلنسان يف السلطنة، كما كفل نظام                

واجلدير . اللجنة الوطنية أن تكون هلا مواردها من املخصصات املالية يف امليزانية العامة للدولة            
مع مكتـب   بالذكر أن اللجنة الوطنية قامت بعقد ورشة عمل يف هناية العام املاضي بالتنسيق              

املفوضية حلقوق اإلنسان حول عمل اللجان الوطنية وتناولت أحد حماور الورشة متطلبـات             
كما ارتأت احلكومة إشراك اللجنة الوطنية يف تشكيلة وفد الـسلطنة           . الوفاء مببادئ باريس  

لالستعراض الدوري الشامل للوقوف على جمرياته وذلك إىل حني انتهائها من عملية التسجيل   
  .ي لدى جلنة االعتماد واليت ستخوهلا باملشاركة بصفتها املستقلةالرمس

 ٢٥-٩٠ إىل ٢١-٩٠التوصية     

  .٢٠-٩٠ للتوضيح بشان التوصية  وفقاً.)قبول(  

  ٢٦-٩٠التوصية     
الدول األعضاء يف األمم املتحدة بأن املثل املكرسـة يف    اإلعالن إقرار جيسد.)قبول(  

ال ميكن أن تترجم إىل حقيقة واقعة إال إذا شارك اجلميـع يف     اإلنسان   اإلعالن العاملي حلقوق  
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أولئك الذين يعملون على تعزيزها أن يفعلوا ذلك بروح من التعاون والفهم  تنفيذها واستطاع
  .الواعي والكامل واملسؤول للثقافات املتنوعة واحترامها

  ٢٧-٩٠التوصية     
ات اخلاصة وفـق االجـراءات      ترحب السلطنة بزيارات املكلفني باإلجراء    ). قبول(  

املتبعة ملثل هذه الزيارات وهي ترى يف ذلك فرصة إلطالعهم عن كثب على ما هو قائم يف                 
 السلطنة من منظومة تشريعية تكفل متتع اجلميع يف السلطنة حبقوقهم وفق القـانون وأيـضاً              

  .لإلستفادة من مرئيات وخربات املقررين لتعزيز هذه املنظومة التشريعية

  ٢٩-٩٠ إىل ٢٨-٩٠توصية ال    
  .٢٧ للتوضيح بشان التوصية  وفقاً.)قبول(  

  ٣٠-٩٠التوصية     
 كفلت القوانني واالتفاقيات الدولية اليت انضمت إليها الـسلطنة وعلـى            ).قبول(  

 من  اًرأة،حقوق املرأة، باعتبارها جزء   األخص اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد امل        
  . الذي تلتزم الدولة واألفراد بتنفيذ أحكامهقانون البالد النافذ

 ٣١-٩٠التوصية     

إن السلطنة حترص على املراجعة املنتظمة لقانون العمـل بغيـة التطـوير             . )قبول(  
هنا ترحب هبذا   إ وعليه ف  ،والتعديل مبا يكفل عدم وجود مواد قد تنطوي على متييز ضد املرأة           

أما الشق املتعلـق بقـانون      . قد تؤول إليه املراجعة   لتزام املسبق مبا    االالشق من التوصية دون     
ن السلطنة تود التأكيد على عدم وجود ما ميثل متييزا ضـد املـرأة يف               إاألحوال الشخصية ف  

القانون باعتبار أن أحكامه مت استقاؤها من الشريعة اإلسالمية الغراء اليت متثل أساس التشريع              
  .ملرأةيف سلطنة ُعمان واليت ال حتمل متيزا ضد ا

  ٣٣-٩٠ إىل ٣٢-٩التوصية     
 ورؤية السلطنة بالنسبة    ٣١-٩٠ للتفسري الوارد ذكره بشأن التوصية        وفقاً .)قبول(  

  .للشق املتعلق بقانون األحوال الشخصية
تعديل قانون اجلنسية مبا ميكن املرأة من احلق القـانوين يف نقـل املواطنـة                 -٣٤  

 ).األمريكيةالواليات املتحدة (العمانية ألطفاهلا؛ 
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 إال أن السلطنة حرصت أن يكفل قـانون         ،بالرغم من رفض هذه التوصية    ). رفض(  
اجلنسية الُعماين حق كل طفل يف اكتساب جنسية عند والدته وعليه ال يوجد يف الـسلطنة                

ختذ يف السلطنة من إجراءات اليت مـن شـأهنا         ا فضالً عما    ،ظاهرة عدميي اجلنسية أو البدون    
  .لعمانية معاملة العمانيني فيما يتعلق باخلدمات اليت تقدمها مرافق الدولةمعاملة أبناء ا

  ٣٥-٩٠التوصية     
نظامها األساسي نص على مبدأ املساواة بني تقبل السلطنة هبذه التوصية ألن ). قبول(  

املواطنني، وحظر التمييز بينهم على أساس اجلنس، وتأيت التشريعات املعمول هبا يف الـسلطنة          
متسقة مع هذه املبدأ، ومن مث ال يوجد خضوع لألنثى للذكر من الناحية القانونية، ولقـد مت         

ذه املبادئ وهناك ترحيب لتكثيف هـذه       إطالق العديد من الربامج اليت هتدف إىل التوعية هب        
  .الربامج التوعوية

 ٣٦-٩٠التوصية     

الزواج القسري، ال تقـره التـشريعات        العنف املرتيل والتحرش اجلنسي و     ).قبول(  
وفقاً ملا يقضي به قانون اجلزاء العماين الـصادر باملرسـوم            السارية يف السلطنة، بل جترمه،    

دافع الشرف فقد مت إلغائه من قانون اجلزاء العماين، وعليه          ، أما القتل ب   ٧/٧٤السلطاين رقم   
  .ن السلطنة تقبل هبذه التوصيةإف

  ٣٧-٩٠التوصية     
  .٣٦-٩٠ للتوضيح بشان التوصية  وفقاً.)قبول(  

  ٣٨-٩٠التوصية     
تنص على أن   ( ١٠٩، أما املادة     من قانون اجلزاء العماين    ٢٥٢ادة  مت إلغاء امل  . )رفض(  

 أما العذر املخفف فيؤدي إىل ختفيـف        ،ا توفر حصوله يعفى اجملرم من كل عقاب       العذر احملل إذ  
فهي تنظم احلاالت احمللة من العقوبة وحاالت ختفيف هذه العقوبة ومل تأت هذه املادة              ) العقوبة

حاالت االستفادة من   ) ١١٤ ،١١٣،  ١١٢،  ١١١،  ١٠١(إمنا أبانت املواد التالية هلا      مطلقة و 
أسباهبا وحاالت تشديد العقوبة ومجيع هذه األحكام تعد من املبادئ العامـة     الظروف املخففة و  

علما بأن احلاالت احمللة مـن العقوبـة   ، اليت ترد يف كافة القوانني اجلنائية وعليه ال ميكن إلغائها   
  .وحاالت ختفيف هذه العقوبة الواردة يف هذه األحكام ال عالقة هلا بالعنف اجلنسي
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 ٣٩-٩٠التوصية     

 أعمال العنف املرتيل الذي تتعرض له النساء واألطفال جمرم وفقاً ألحكـام             ).قبول(  
حيق للذين تعرضـوا للعنـف      ، و ٧/٧٤ر باملرسوم السلطاين رقم     قانون اجلزاء العماين الصاد   

اللجوء إىل السلطات القضائية املختصة توطئة للسري يف إجراءات مسائلة اجلناة، عالوة علـى       
ن إطالق املزيد من محالت التوعية بكافة اللغات الرئيسية بشأن العنـف            ذلك فإنه من املمك   

  .ن السلطنة تقبل هبذه التوصيةإاملرتيل وخطورته ومن مث ف

  ٤٠-٩٠التوصية     
قد كـان إشـراف     قلة ال ختضع للسلطة التنفيذية، و      السلطة القضائية مست   ).قبول(  

ـ               رافاً إداريـاً، ال ميتـد إىل ممارسـة         املفتش العام للشرطة واجلمارك على االدعاء العام إش
على الرغم من ذلك فقد صدر املرسوم الـسلطاين         دعاء العام لألعمال القضائية، و    أعضاء اال 

  . بشأن استقاللية االدعاء العام٢٥/٢٠١١رقم 

  ٤١-٩٠التوصية     
 مبينـاً تعريـف     ٣٠/٢٠٠٨ صدر قانون األحداث باملرسوم السلطاين رقم        .)قبول(  
أنه كل ذكر أو أنثى مل يكمل الثامنة عشرة من عمره، كما كفل القانون إنشاء حمكمة                احلدث ب 

د تدابري تتناسب مع سن     األحداث لتتوىل الفصل يف اجلرائم اليت ترتكب من األحداث، كما حد          
وهذه التدابري تتصل برعاية األحداث وإصالحهم لتقوميهم توطئة لعودهتم إىل اجملتمع           األحداث،  
دار أخـرى  وجيه األحداث املعرضني للجنوح، وعلني فيه، كما أوجب إنشاء دار لت      كأعضاء فا 

ا لرعاية األحداث اجلاحنني تسمى دار رعاية األحداث، ومن مث فإن األحداث الـذين مل يتمـو               
إمنا للتدابرب اإلصالحية والعالجية الواردة يف القانون، ومـع         ، و الثامنة عشر ال يتعرضوا للعقاب    

  . لطنة إمكانية رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائيةذلك ستبحث الس

 ٤٢-٩٠التوصية     

، وذلك مبا يكفـل     ٣٥/٢٠٠٣ل باملرسوم السلطاين رقم      صدر قانون العم   .)قبول(  
، وفقاً ألحكام النظام األساسي للدولة، سـواًء         مصاحل كل من العامل وصاحب العمل      محاية

 نقطة حتول يف جمال سعي الـسلطنة إىل         ٢٠٠٦ عام   كان العامل عماين أم غري عماين ويعترب      
إجياد قدر من التوازن بني حقوق والتزامات كل من العامل وصاحب العمل، فقد صـدر يف                

 وتـضمنت التعـديالت     ١١٢/٢٠٠٦ و ٧٤/٢٠٠٦رسومان سلطانيان برقمي    هذه السنة م  
ي العمال املزيـد مـن      املرفقة باملرسومني املشار إليهما العديد من األمور اجلوهرية اليت تعط         

احلقوق كاحلق يف إنشاء نقابات واحتادات عمالية ختضع لإلشراف املباشر من قبل االحتـاد               
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العام لعمال السلطنة ويتمتع أعضاء هذه النقابات واالحتادات بقدر من االستقالل واحلمايـة             
ارسة حـق   الالزمة ملمارسة واجباهتم على أكمل وجه، كما أنه جيوز للعمال يف السلطنة مم            

اإلضراب السلمي واملفاوضة اجلماعية وفق الضوابط القانونية ويف املقابل ميلك صاحب العمل            
 الـصادر يف هـذا   ٢٩٤/٢٠٠٦حق اإلغالق وذلك كله وفقاً ألحكام القرار الوزاري رقم     
قهم املنصوص عليها يف القـانون،      الشأن، ومن مث فال يوجد ما مينع العمال من ممارسة حقو          

ل من يقف أمام ممارسة العمال هلذه احلقوق للعقاب من قبل السلطات القـضائية    يتعرض ك و
  .ن السلطنة تقبل هبذه التوصيةإ وعليه ف،املختصة

  ٤٣-٩٠التوصية     
      على الرغم من أن قانون اجلمعيات األهلية الصادر باملرسـوم الـسلطاين             .)قبول(  

جلهة املختصة بالنظر يف طلـب إشـهار         جعل وزارة التنمية االجتماعية هي ا      ١٤/٢٠٠٠رقم  
اجلمعيات األهلية، إال أن القانون قد أوجب على الوزارة يف حالة الرفض، أن يكـون ذلـك                 

ملن مت رفض طلبه يف إشهار مجعية        من القانون كما كفل      ١١ص املادة   ألسباب حمددة مبوجب ن   
لة صدور  الرفض، ويف حا  معينة أن يتظلم من ذلك للوزير خالل شهر من تاريخ استالمه لقرار             

، جيوز لذوي الشأن التظلم من قرار الوزير إىل حمكمة القضاء اإلداري            قرار الوزير برفض التظلم   
باعتبارها اجلهة القضائية املستقلة اليت أوكل هلا النظام األساسي للدولة النظر يف مدى صـحة               

   ، هار اجلمعيـات األهليـة    ت إش شفافية إجراءا ة، إال أنه وتأكيداً على مرونة و      القرارات اإلداري 
جيري حالياً إعداد مشروع    يف السلطنة يف الفترة األخرية، و     فقد مت إشهار العديد من اجلمعيات       

قانون جديد ينظم اجلمعيات األهلية من املؤمل أن يراعي بعض األمور اليت كشف عنها التطبيق               
  . التوصيةذهن السلطنة تقبل هبإ وعليه ف،العملي ألحكام القانون احلايل

 ٤٤-٩٠التوصية     

 تقبل السلطنة هبذه التوصية الن حرية الرأي والتعبري عنه بالقول والكتابـة             .)قبول(  
وسائر وسائل التعبري مكفول مبوجب أحكام النظام األساسي للدولة، ولقـد نظـم قـانون            

التعدي علـى   املطبوعات والنشر هذا احلق مبا يكفل التوازن بني حرية التعبري والرأي، وبني             
وإن كـان قـانون     حقوق األفراد وحرياهتم وخمالفة النظام العام يف السلطنة، ومن مث فإنـه             

 على حظر   ٢١املادة   قد نص يف     ٤٩/٨٤در باملرسوم السلطاين رقم     املطبوعات والنشر الصا  
املنشورات واملطبوعات اليت ختالف النظام العام أو تنايف اآلداب العامة، وذلك مبوجب قـرار              
يصدر من وزير اإلعالم، إال أنه كفل لذوي الشأن التظلم من قرار وزير اإلعالم حبظر بعض                
املنشورات وذلك باللجوء إىل حمكمة القضاء اإلداري باعتبارها جهة قضائية مستقلة ختـتص             

  .بالنظر يف مدى صحة القرار الوزاري باحلظر
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  ٤٥-٩٠التوصية     
ول والكتابة وسائر وسائل التعبري مكفولـة يف   حرية الرأي والتعبري عنه بالق .)رفض(  

إنه من الضرورة مبكان وضع النـصوص     السلطنة مبوجب أحكام النظام األساسي للدولة، إال        
 وذلك للحفاظ على النظام العـام       العقابية اليت جترم بعض األفعال املتصلة بالنشر واإلعالن،       

نون املطبوعات والنشر الصادر باملرسوم     اآلداب العامة يف اجملتمع، وعلى هذا األساس يأيت قا        و
 ليجرم األفعال اليت تشكل انتهاكاً حلقوق األفراد وحرياهتم، كاألمور          ٤٩/٨٤السلطاين رقم   

اليت تؤدي إىل إثارة البغضاء والفنت، أو إشاعة الفحشاء، أو بث روح التفرقة بني املواطنني،               
ار أن العقوبات املنصوص عليها يف كـال        إال أنه ليس مثة ما يدعو للقلق يف هذا الشأن باعتب          

القانونني إمنا يتم إيقاعها من اجلهات القضائية املختصة اليت كفل النظام األساسـي للدولـة               
والقوانني السارية يف السلطنة حيادها ونزاهتها، وجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد مشروع لتعديل             

سجن وهو ما يعـزز مـن حريـة         قانون املطبوعات والنشر يتضمن التوجه حلذف عقوبة ال       
  .الصحافة والتعبري عن الرأي

  ٤٨-٩٠ إىل ٤٦-٩٠التوصية     
  .٤٥-٩٠يح الوارد بشأن التوصية  للتوض وفقاً.)رفض(  

  ٤٩-٩٠التوصية     
تود السلطنة التوضيح هنا بأن حرية الرأي والتعبري مكفولة مبوجب النظـام             .)قبول(  

ن هـي  يت جترم بعض األفعال املتصلة بالنشر واإلعال     األساسي للدولة وأن النصوص العقابية ال     
اآلداب العامة يف اجملتمع، وعلى هـذا األسـاس يـأيت قـانون             للحفاظ على النظام العام و    

 ليجرم األفعال اليت تشكل انتهاكاً      ٤٩/٨٤املطبوعات والنشر الصادر باملرسوم السلطاين رقم       
إثارة البغضاء والفنت، أو إشاعة الفحشاء،      حلقوق األفراد وحرياهتم، كاألمور اليت تؤدي إىل        

أو بث روح التفرقة بني املواطنني، كما يأيت قانون تنظيم االتـصاالت الـصادر باملرسـوم                
، ليجرم استخدام أجهزة أو وسائل االتصاالت بقصد اإلضـرار          ٣٠/٢٠٠٢السلطاين رقم   

     مة، خاصة أنه لـيس مثـة   باألشخاص أو إرسال الرسائل املخالفة للنظام العام أو اآلداب العا         
ما يدعو للقلق يف هذا الشأن باعتبار أن العقوبات املنصوص عليها يف كال القانونني إمنا يـتم                 
إيقاعها من اجلهات القضائية املختصة اليت كفل النظام األساسي للدولة والقوانني السارية يف             

ع لتعديل قانون املطبوعـات     السلطنة حيادها ونزاهتها، وجتدر اإلشارة إىل أنه يوجد مشرو        
  .والنشر يتضمن التوجه حبذف عقوبة السجن
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 ٥٠-٩٠التوصية     

 إن املستخدمني يف املنازل مت تنظيم حقوقهم والتزاماهتم مبوجب قرار وزير             .)قبول(  
بشأن قواعد وشروط العمل اخلاصة باملستخدمني باملنـازل،       ١٨٩/٢٠٠٤القوى العاملة رقم    

بإصدار الالئحة التنظيميـة    ١/٢٠١١ قرار وزير القوى العاملة رقم       كما جاء يف نفس اإلطار    
 العمال املستقدمني مـن     ملزاولة نشاط استقدام القوى العاملة غري العمانية، مبا يكفل حقوق         

منوذجية تـربم بـني عمـال املنـازل         قد تضمن القرار سالف الذكر عقود عمل        اخلارج، و 
 صدر قانون االجتار بالبـشر مبوجـب املرسـوم          مستخدميهم، ومما جتدر اإلشارة إليه أنه     و

 وميكن للعمال يف حالة تعرضهم ألية انتهاكات ميكن أن تشكل           ١٢٦/٢٠٠٨السلطاين رقم   
لتقدمي )  الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر    اللجنة(جرمية االجتار بالبشر اللجوء إىل اجلهة املختصة        

  .الشكوى إليها

 ٥١-٩٠التوصية     

والتشاور مع دول جملس التعاون لـدول اخللـيج           تدرس بالتنسيق   السلطنة .)قبول(  
، إال أنه مل يتم االنتهاء منها حىت اآلن، وعليـه          يغة توفيقية بديلة لنظام الكفالة    العربية إجياد ص  

ن السلطنة تقبل هبذه التوصية للتأكيد على أهنا تقوم مبراجعة ودراسة النظام القـائم بغيـة                إف
  .التوصل إىل نظام بديل

        


