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  مقدمة    
املنشأ مبوجب قرار جملـس     ،  عقد الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل        -١

 ٢٤ يف الفترة مـن   العاشرة  دورته  ،  ٢٠٠٧ هيوني/ حزيران ١٨ املؤرخ   ٥/١حقوق اإلنسان   
اجللـسة  يف   احلالـة يف عمـان       واسُتعرضت. ٢٠١١فرباير  / شباط ٤إىل  يناير  /كانون الثاين 

عمان الوزير املسؤول عـن     وترأس وفد   . ٢٠١١يناير  / كانون الثاين  ٢٦ املعقودة يف اخلامسة  
عمان واعتمد الفريق العامل هذا التقرير عن       . الشؤون اخلارجية، يوسف بن علوي بن عبداهللا      

  .٢٠١١يناير / كانون الثاين٢٨املعقودة يف التاسعة يف جلسته 
اختار جملس حقوق اإلنسان فريق املقـررين التـايل         ،  ٢٠١٠يونيه  /حزيران ٢١ يف  -٢
  .األردن وإسبانيا وبوركينا فاسو: استعراض احلالة يف عمانلتيسري ) اجملموعة الثالثية(
ألغـراض  صدرت الوثائق التالية    ،  ٥/١ من مرفق القرار     ١٥وعمالً بأحكام الفقرة      -٣

  :استعراض احلالة يف عمان
  ؛)A/HRC/WG.6/10/OMN/1) (أ(١٥ للفقرة وفقاًمقدم وطين  تقرير  )أ(  
 للفقـرة   وفقـاً   املفوضية السامية حلقوق اإلنسان    جتميع للمعلومات أعدته    )ب(  

   ؛)A/HRC/WG.6/10/OMN/2) (ب(١٥
) ج(١٥ للفقـرة    وفقـاً موجز أعدته املفوضية السامية حلقوق اإلنـسان          )ج(  

)A/HRC/WG.6/10/OMN/3.(  
، أملانيـا عمان، عن طريق اجملموعة الثالثية، قائمة أسئلة أعدهتا سـلفاً           وأحيلت إىل     -٤

لربيطانيا العظمى   واململكة املتحدة، والتفيا، وكندا، وفرنسا، والسويد،وسلوفينيا، والدامنرك
وهذه األسئلة متاحة على املوقع الشبكي اخلـارجي        .  وهولندا ، والنرويج ،يرلندا الشمالية آو

  .الشامللالستعراض الدوري 

  موجز مداوالت عملية االستعراض  - أوالً  

  عرض الدولة موضوع االستعراض  - ألف  
أعربت عمان عن امتناهنا وتقديرها ملفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنـسان              -٥

وأعضاء الفريق العامل واجملموعة الثالثية على ما أُجنز من عمـل كـفء إعـداداً جللـسة                 
  .االستعراض

ت عمان أهنا قد أعطت األولوية للرفاه البشري منذ النهضة الكـربى الـيت              والحظ  -٦
  . يف ظل القيادة املستنرية جلاللة السلطان قابوس بن سعيد١٩٧٠شهدها البلد يف عام 
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. وقد أنشأ جملس الوزراء العماين جلنة وزارية لإلشراف على صياغة التقرير الـوطين              -٧
املستقبل من خالل رصد نتائج االسـتعراض ومتابعتـها         وُينتظر أن تواصل اللجنة عملها يف       

وكررت عمان يف حلقات العمل اليت نظمتـها        . ضمن منظومة حقوق اإلنسان يف السلطنة     
ملنظمات اجملتمع املدين تأكيد أمهية مشاركة هذه املنظمات يف عملية االستعراض عن طريـق              

امهاهتا يف التقرير الوطين، واالضطالع إحالة تقاريرها مباشرة إىل املفوضية السامية، وتقدمي مس    
  . بدور يف رصد توصيات االستعراض على الصعيد الوطين، يف األمد األطول

، املبادئ واملعايري األساسية    ١٩٩٦وقد أرسى النظام األساسي العماين الصادر عام          -٨
  .لكرامة اإلنسان وحريته، واملساواة يف احلقوق، وتكافؤ الفرص للجميع دون متييز

وصادف إعداد التقرير احتفاالت الذكرى األربعني لقيام سلطنة عمـان احلديثـة،              -٩
فكانت تلك املناسبة حافزاً للعمل اجلاد من أجل التوصل إىل سرد موضوعي لإلجنازات اليت               
حتققت على صعيد التشريعات واملؤسسات والسياسات اهلادفة إىل حتقيق مستوى معيـشي            

كما حفزت تلك املناسبة السلطنة لتحديد اجملـاالت        .  وحريته مرتفع وصون كرامة اإلنسان   
  .اليت تقتضي بذل جهد أكرب فيها لتحقيق طموحاهتا وتطلعاهتا على أمت وجه

وقد أرست عمان، خالل العقود األربعة املاضية، أسساً متينة إلقامة دولة حديثـة               -١٠
لة واملساواة، فضالً عن القيم الثقافية تستند إىل املواطنة وبناء املؤسسات وسيادة القانون والعدا 

  .واحلضارية للمجتمع العماين
وصّدقت عمان على اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني؛ وعلى االتفاقية       -١١

الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز             
وتعكف عمان على إعـداد التقـارير       . األشخاص ذوي اإلعاقة  ضد املرأة؛ واتفاقية حقوق     

  .الالزم تقدميها إىل هيئات املعاهدات املعنية
وتعتزم عمان النظر يف التوقيع على معاهدات إضافية وإعادة النظر يف حتفظاهتا على               -١٢

وقد أعلنت عمان عن قرارها سحب أربعـة مـن          . مواد املعاهدات اليت صّدقت عليها فعالً     
. وتضييق نطاق حتفظها اخلامس واألخري على االتفاقيـة       ،  ظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل    حتف

وأعربت عمان عن تقديرها ملا تتميز به خمتلف هيئات معاهدات األمم املتحدة مـن درايـة                
املقررة اخلاصة املعنية جبوانب حقـوق اإلنـسان        وعن تقديرها خلربة    ،  تنعكس يف توصياهتا  
   .ال سيما النساء واألطفال، شخاصلضحايا االجتار باأل

وتربهن التطورات التشريعية واملؤسسية على أن عمان قد جنحت، يف فترة قـصرية               -١٣
نسبياً، يف تأسيس اهليكل القانوين الالزم على الصعيد الوطين لغرس مبادئ حقوق اإلنسان يف              

  .تشريعاهتا ومؤسساهتا الوطنية
 التقدم اليت أُحرزت خالل العقود األربعـة        وقدمت عمان مؤشرات كمية عن أوجه       -١٤

املاضية يف ميادين التعليم واخلدمات الصحية ومتوسط العمر املتوقـع ومعـدالت وفيـات              
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وقد أّدت هذه اإلجنازات إىل تصنيف عمان يف املرتبة األوىل يف العامل من حيـث               . األطفال
، الصادر ٢٠١٠التنمية البشرية لعام لتقرير سرعة التقدم احملرز يف جمايل الصحة والتعليم، وفقاً  

  .عن برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
وقد اختذت احلكومة العمانية خطوات هامة على أرفع املستويات من أجل تـشجيع         -١٥

املرأة على االستفادة من الفرص التعليمية املتاحة، وااللتحاق بقطاعي العمل العام واخلـاص،             
وتتقلد املرأة العمانية مناصب وزاريـة      . الجتماعية واالقتصادية واملشاركة يف مجيع امليادين ا    

هامة يف احلكومة واإلدارة العليا يف الشركات التجارية، حيث تتوىل الرئاسة التنفيذية لبعض             
أكتوبر من كل عامٍ يوماً للمرأة العمانية، رغبةً        / تشرين األول  ١٧كما أُعلن يوم    . الشركات

  .دهايف دعم هذه اإلجنازات وتوطي
وقد وّجه جاللة السلطان، يف اخلطاب الذي ألقاه مبناسبة افتتاح الدورة الثانية جمللس               -١٦

املرأة العمانية يف كل مكان يف القرية واملدينة يف احلضر          "، دعوة إىل    ١٩٩٤الشورى يف عام    
 ن تسهم يف حركة التنمية االقتـصادية أ تشمر عن ساعد اجلد وأن والبادية يف السهل واجلبل
الـوطن  "، مردفـاً أن  "قدرهتا وطاقتها وخربهتا ومهارهتا يف اجملتمع واالجتماعية كل حسب

وأن " والرخـاء  حباجة إىل كل السواعد من أجل مواصلة مسرية التقدم والنماء واالسـتقرار 
  .للمرأة دوراً حيوياً يف اجملتمع

قوق خمتلـف   وقد حّدثت عمان تشريعاهتا واعتمدت تدابري عديدة هبدف محاية ح           -١٧
ودأبت وزارة القوى العاملة، بالتنسيق مع ممثلي القطـاع اخلـاص           . مكونات القوة العاملة  

والنقابات العمالية، إىل االستعانة دوماً خبربة منظمة العمل الدولية من أجل اختاذ خطـوات              
 إضافية لتحديث األحكام القانونية وتطبيق أفضل املمارسات الرامية إىل ضمان حقوق أرباب           

  .العمل والعاملني
وسنت عمان قانون مكافحة االجتار بالبشر وأنشأت جلنة وطنية إلعـداد التقـارير              -١٨

وصياغة اخلطط الوطنية وتقدمي التوصيات واختاذ اخلطوات الالزمة ملكافحة هـذه الظـاهرة             
تقبلة املتنامية على صعيد عاملي، والتصدي لبعض املمارسات املرفوضة يف البلدان املرسلة واملس           

  .فيما خيص استغالل العمال ألغراض االجتار بالبشر
وأنشأت عمان اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان لتأدية مهام اإلشراف والتقييم ورصد             -١٩

وقد أبدت عمان التزامها سـلفا بـضمان تـسيري          . حالة حقوق اإلنسان على أرض الواقع     
الوطنية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان      على حنو يتفق مع املبادئ املتعلقة باملؤسسات         اللجنة

  ).باريس مبادئ(
وقد اختذت عمان خطوات هامة للمضي قدماً وأحرزت تقدماً اسـتثنائياً خـالل               -٢٠

األربعني عاما املاضية عن طريق إذكاء الوعي وسن القوانني وبناء املؤسسات لتحقيق أفـضل            
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قوق اإلنـسان مهمـة متواصـلة       ويشكل هدف توطيد املنظومة الوطنية حل     . النتائج املمكنة 
  .لعمان بالنسبة

   احلوار التفاعلي وردود الدولة موضوع االستعراض  -  باء  
وشكر عدد من الوفود عمـان علـى        .  وفداً ببيانات أثناء احلوار التفاعلي     ٥١أدىل    -٢١

مشاركتها البناءة وعلى ما أبدته من انفتاح واستعداد للتعاون يف عملية االستعراض الدوري             
وأشـري بإجيابيـة إىل     . شامل، وأقّرت جبهود عمان يف جمال تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         ال

وُنشرت علـى املوقـع     . احلوار النشط مع اجملتمع املدين خالل مرحلة إعداد التقرير الوطين         
الشبكي اخلارجي لالستعراض الدوري الشامل البيانات اإلضافية اليت مل يتسن إلقاؤها خالل            

ويورد الفرع الثاين من هـذا التقريـر        . )١(اعلي بسبب ضيق الوقت، مىت أُتيحت     احلوار التف 
  .التوصيات اليت صدرت أثناء احلوار

والحظت قطر أن عمان قد جنحت خالل العقود القليلة املاضية يف إنـشاء نظـام                 -٢٢
ذا قانوين متطور حلماية حقوق اإلنسان، وأن نظامها األساسي يتضمن األحكام الرئيسية يف ه          

ويكمـن  . كما أنشأت عمان إطاراً مؤسسياً يشمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان         . الصدد
احلق يف التنمية، وباألخص التنمية البشرية، يف صلب السياسات الوطنية العمانية، وهو مـا              
مكّن عمان من إعمال احلقوق االجتماعية واالقتصادية، ال سيما حقوق املـرأة والطفـل،              

  .قة بقطاعي الصحة والتعليمواحلقوق املتعل
وسلطت اململكة العربية السعودية الضوء على أهم التطورات اليت شـهدهتا عمـان               -٢٣

خالل العقود القليلة املاضية واليت أدت إىل حتسني محاية حقوق اإلنـسان وتعزيزهـا علـى     
لـيت  وأشادت اململكة على وجه اخلصوص باإلجنـازات ا     . الصعيدين القانوين واملؤسسي معاً   

  .حققتها عمان يف ميدان التعليم ونشر ثقافة حقوق اإلنسان يف خمتلف شرائح اجملتمع العماين
وأشادت اإلمارات العربية املتحدة بإدماج املبادئ األساسية حلقـوق اإلنـسان يف              -٢٤

كما أعربت عـن تقـديرها      . الدستور والتشريعات العمانية، وفقاً ألحكام الصكوك الدولية      
ليت حتققت يف امليادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية، مشريةً إىل أن برنـامج            لإلجنازات ا 

األمم املتحدة اإلمنائي قد صّنف عمان ضمن البلدان العشرة األوىل على مستوى العامل مـن               
وأشـادت  . حيث وترية التقدم احملرز يف ميداين التعليم والصحة خالل العقود القليلة املاضية           

  .ك مبا توليه عمان من أمهية ملكافحة االجتار بالبشراإلمارات كذل
وأشارت البحرين إىل أن عمان اعتمدت عدداً من الـسياسات لتعزيـز حقـوق                -٢٥

اإلنسان، وال سيما احلق يف التعليم وحقوق املرأة، وأشادت بتوفري التعلـيم جمانـاً جلميـع                

__________ 

 .أفغانستان، مجهورية كوريا، جيبويت، الصومال، فلسطني، التفيا، نيكاراغوا )١(
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 التعليم العام وعمـل وسـائل       وقالت إن التوعية حبقوق اإلنسان تشكل جزءاً من       . املواطنني
وسلطت الضوء على ما توليه عمان من أمهية للنهوض باملرأة، مستشهدةً على ذلك             . اإلعالم

  .باملناصب الرفيعة املستوى اليت تشغلها املرأة العمانية يف احلكومة واهليئات التشريعية
كما . واحلق يف التنميةوأشادت اجلزائر مبا توليه عمان من عناية ملسألة االجتار بالبشر   -٢٦

سلطت الضوء على اإلجنازات اليت حتققت يف ميداين الصحة والتعليم وفيما يتـصل حبقـوق    
 إىل دور عمان على الساحة الدولية       وأشارت اجلزائر أيضاً  . املرأة والطفل والعمال املهاجرين   

ووجهـت  . يف اختاذ املبادرات الرامية إىل ضمان السالمة على الطريق ومكافحة األمـراض           
  .اجلزائر االنتباه إىل التعهدات الطوعية اليت أدرجتها عمان يف تقريرها

وسلطت الكويت الضوء على اإلجنازات اليت حققتها عمان على صعيد تعزيز حقوق            -٢٧
اإلنسان ومحايتها على مدى السنوات األربعني املاضية، وال سيما احلق يف التنمية، مبا فيهـا               

لت إن تلك الفترة شهدت تشييد مدارس يف مجيع أحناء البلـد، وتنفيـذ              وقا. التنمية البشرية 
كما وجهت الكويت االهتمام إىل إنـشاء اللجنـة         . برامج حملو األمية، وإنشاء جامعة عمان     

  .الوطنية حلقوق اإلنسان اليت تأخذ على عاتقها تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها
لة وإنشاء اللجنـة الوطنيـة حلقـوق        ورحبت تركيا بإصدار النظام األساسي للدو       -٢٨

وأعربت عن تقديرها للجهود املبذولة ملنع اإلساءة إىل العمال املهـاجرين ومحايـة           . اإلنسان
وأشارت إىل املساعي الرامية إىل توفري فرص متكافئة وهتيئة جمتمع مفتوح وإطالق            . حقوقهم

ت جملس الشورى يف تـشرين      نظام للتصويت اإللكتروين ييسر إجراء االقتراع العام النتخابا       
  .أكتوبر القادم/األول
 شامالً عززه انضمامها إىل الـصكوك        قانونياً والحظ املغرب أن لدى عمان إطاراً       -٢٩

الدولية الرئيسية حلقوق اإلنسان، وأن عمان قد بذلت جهوداً كبرية لتوطيد التعـاون مـع               
يف عملية التنمية، وإىل االهتمام     كما سلط الضوء على دور اجملتمع املدين        . املؤسسات الدولية 

حبقوق املرأة ومشاركتها يف احلياة العامة، فضالً عن هنج التسامح املتبع يف التعامل مع العـدد          
  .الكبري من العمالة الوافدة من بلدان وثقافات خمتلفة

وأبرزت مصر األولوية اليت توليها عمان لبناء إطار مؤسسي فعال يـضم اللجنـة                -٣٠
وأشادت مصر جبهود عمان    . قوق اإلنسان واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر      الوطنية حل 

كما أعربت عن تقديرها للجهود املبذولة . يف جمال مكافحة االجتار بالبشر ومساعدة الضحايا    
ورحبت مصر بانضمام عمان إىل عدد مـن        . يف سبيل محاية حقوق املرأة والطفل واملعوقني      

اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها االختياريني، وبعكوف عمان       صكوك حقوق اإلنسان، ك   
  .على دراسة إمكانية االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية

والحظ العراق انضمام عمان إىل عدد من الصكوك الدولية حلقوق اإلنسان وإدماج              -٣١
 ذلك ما يتعلق بتوزيع السلطات، وسـيادة        مبادئها وأحكامها يف التشريعات العمانية، مبا يف      
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كما سلط العراق الـضوء     . القانون، واستقالل القضاء، واحترام احلقوق واحلريات األساسية      
. على اجلهود املبذولة ملكافحة االجتار بالبشر وانضمام عمان إىل امليثاق العريب حلقوق اإلنسان     

اع الصحة ويف مضمار حقوق الطفل      وأعرب عن تقديره لإلجنازات اليت حققتها عمان يف قط        
  . وتصديقها على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

. ورحبت أذربيجان بالتدابري اليت اختذهتا عمان ملنع االجتار بالبشر ومساعدة ضحاياه            -٣٢
 األخري قد صّنف عمان ضمن البلدان العشرة األوىل مـن           تقرير التنمية البشرية  والحظت أن   

رز خالل العقود املاضية يف ميادين التعليم والـصحة والقطاعـات العامـة             حيث التقدم احمل  
وأشادت باخلطوات املتخذة لتشجيع النساء على املشاركة الكاملة وعلـى قـدم            . األخرى

املساواة مع الرجل يف مجيع مناحي احلياة، وبالتعديالت املدخلة على قانون جـواز الـسفر               
ورحبـت  . قات العمل، وإنشاء مراكز استشارية للمرأة     العماين، ومحاية املرأة يف سياق عال     

  .أذربيجان بإنشاء اللجنة الوطنية املعنية مبتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
والحظت موريتانيا أن عمان اختذت خطوات هامة يف سبيل تعزيز حقوق اإلنسان              -٣٣

ا املتواصـلة يف هـذا   ومحايتها، وأعربت عن تقديرها لإلجنازات اليت حققتها عمان وجلهوده 
كما أعربت موريتانيا عن ثقتها بأن عمان ستواصل سريها على هذا الدرب موليـةً              . الصدد

  .العناية الواجبة لقيم وتقاليد اجملتمع العماين
وسلّمت اهلند بالتقدم احملرز فيما خيص حقوق املرأة والطفـل ويف جمـايل الـصحة       -٣٤

عدالت وفيات الرضع واألطفال دون سن اخلامـسة،      والحظت التراجع الكبري يف م    . والتعليم
وأشارت إىل اجلهود املبذولـة إلنـشاء هيكـل      . وزيادة نسبة التمثيل االنتخايب يف احلكومة     

أساسي قانوين يف البلد، مبا يشمل إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنـة الوطنيـة               
بري املتخذة لصاحل خدم املنازل والعمـال       ويف حني نوهت اهلند بالتدا    . ملكافحة االجتار بالبشر  

املؤقتني، فقد شجعت عمان على النظر يف إدراج هذه التدابري يف قانون العمل على حنو يكفل              
  .احلقوق األساسية هلذه الفئة

والحظت مجهورية إيران اإلسالمية إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنـة             -٣٥
وأشـارت  . شر واللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل       الوطنية ملكافحة االجتار بالب   

. إىل التقدم امللفت الذي حققته عمان يف ميادين الصحة والعمل والرعاية االجتماعية والتعليم            
كما أشارت إىل التدابري الفعالة اليت اختذهتا عمان لتعزيز ومحاية حقـوق األشـخاص ذوي               

  .ة للمرأة واألسر ومراكز لإلرشاد الزواجياإلعاقة، وإنشاء مراكز استشاري
والحظت كندا إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر والتشريع املتعلق حبقوق             -٣٦

وأشارت إىل عدة حتديات تشمل     . عمال املنازل الوافدين، والرعاية املقدمة إىل ذوي اإلعاقة       
نترنت والـصحافة، وتفـشي التمييـز،       التشريعات اليت حتّد من حرية التعبري، وال سيما اإل        

وقالت إن جهاز القضاء،    . واالفتقار على آليات للحماية من العنف املرتيل والزواج القسري        
  .وإن كان مستقالً، فهو يظل خاضعاً للسلطة التنفيذية ونفوذها
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وسلطت سري النكا الضوء على التقدم احملرز فيما خيص حقوق املرأة والطفل ويف               -٣٧
 يكفل حقوقاً   ٢٠٠٤والحظت أن قانون اخلدمة املدنية الصادر عام        . لصحة والتعليم ميداين ا 

وواجبات متساوية ملوظفي القطاع العام دون متييز على أساس نوع اجلنس للمواطنني وغـري              
ورحبت بقانون العمل اجلديد الذي حيدد شروط ومعايري اسـتخدام          . املواطنني على السواء  

اع اخلاص، وشجعت عمان على إدماج فئة عمال املنـازل يف هـذا             العمالة الوافدة يف القط   
ورحبت سري النكا بتوقيع عمان على مذكرة تفاهم مع البلدان املـوّردة للقـوى              . القانون

  .العاملة وشجعتها على املضي يف تعزيز تنفيذ هذا القرار الوزاري
ملية قـد وضـعت     وشددت مجهورية فرتويال البوليفارية على أن منظمة الصحة العا          -٣٨

عمان يف مصاف البلدان الرائدة يف العامل من حيث توفري خدمات الرعاية الصحية األساسية              
كما .  يف املائة  ٨٠الشاملة ومن حيث فعالية جممل النظام الصحي الذي متوله احلكومة بنسبة            

. أشارت إىل حدوث زيادة يف متوسط العمر املتوقع واخنفاض شديد يف معدالت الوفيـات             
فيما خيص معاجلة األمراض غري املعدية، قالت إن عمان تكفل توفري الرعاية الصحية جماناً من و

مستوى الرعاية األساسية إىل الرعاية الصحية املتقدمة، مبا يشمل إعادة التأهيـل واإلدمـاج              
  .االجتماعي

وار  وردت عمان على األسئلة واالستفسارات اليت طرحتها الدول األعضاء أثناء احل            -٣٩
التفاعلي، مشريةً إىل أن تشريعاهتا تكفل للجميع حقوقهم، وفقاً ألحكام النظام األساسـي،             

وأضـافت أن القـانون     . وتضمن املساواة أمام القانون جلميع املواطنني وحتظر التمييز بينهم        
العماين ال يبيح العنف ضد املرأة وإمنا يضمن صون كرامتها وحيرم السلوكيات املنبـوذة يف               

وأشارت إىل أن قانون اجلزاء العماين يعاقب على هذا النوع من العنف وأن             . تمع العماين اجمل
كما أكدت أن األحكام املعنية من قانون اجلزاء تعاقب         . مثة سبل انتصاف مناسبة يف احملاكم     
  .أيضاً على أفعال التحرش اجلنسي

السياسية للمرأة، الـيت     إىل انعدام التمييز فيما خيص املشاركة        وأشارت عمان أيضاً    -٤٠
وتشارك النـساء يف احليـاة الـسياسية    . حيق هلا ترشيح نفسها يف انتخابات جملس الشورى       
  .بوصفهن عضوات يف جملس الوزراء وجملس الدولة

، ١٩٩٦وأكدت عمان أهنا أصبحت دولة طرفاً يف اتفاقية حقوق الطفل منذ عـام                -٤١
وقد أنشأت عمان جلنة لإلشـراف      . ٢٠٠٤ام  وانضمت إىل بروتوكوليها االختياريني منذ ع     

على تنفيذ أحكام االتفاقية وبروتوكوليها االختياريني، وهي بصدد إعداد قانون حلقوق الطفل 
يضمن محاية مجيع حقوقه وتوفري اخلدمات الالزمة له، مبا يشمل األطفال املولودين خـارج              

  .رباط الزوجية
حاالت اإلعاقة يف البلد، مـن خـالل        والحظت عمان أهنا قد مجعت بيانات عن          -٤٢

ومينح قانون رعايـة وتأهيـل املعـاقني       . ٢٠١٠ و ٢٠٠٣إحصاءي التعداد السكاين لعامي     
 يف  ١ حقوقاً عديدة للمعوقني، تشمل احلق يف العمل، وخيصص هلم نسبة            ٢٠٠٨الصادر عام   
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 شـركات   يف املائة مـن الوظـائف يف     ٢املائة من الوظائف يف القطاع اإلداري احلكومي و       
 مركزاً غري حكومي    ٣٣ولدى عمان   .  موظفاً ٥٠القطاع اخلاص اليت يتجاوز عدد موظفيها       

وتأمل عمان . تعمل بصفة طوعية وتدعم احلكومة يف توفري اخلدمات اليومية هلؤالء األشخاص
  .يف إنشاء املزيد من املراكز من هذا النوع

سي جلميـع األطفـال املقـيمني يف        وينص النظام األساسي على جمانية التعليم املدر        -٤٣
 يف املائـة يف     ٩٠وقد أسهم ذلك يف حتقيق معدالت التحاق بالدراسـة تتجـاوز            . السلطنة

 يف املائـة يف     ٨٠ يف املائة يف املستوى اإلعدادي، وتقارب        ٨٠املستوى االبتدائي، وتتجاوز    
  .املستوى الثانوي

م األطفال ذوي اإلعاقات وهناك     والحظت عمان أهنا قد أولت اهتماماً خاصاً بتعلي         -٤٤
ويقوم مدرسـون متخصـصون     . ثالث مدارس متخصصة للمعوقني بصرياً والصم والبكم      

واعُتمـدت يف مـستهل     . مبساعدة هؤالء األطفال على االندماج بشكل أفضل يف اجملتمـع         
  . خطة وطنية إلدماج األطفال ذوي اإلعاقة يف املدارس العامة٢٠٠١ عام
 كوريا الشعبية الدميقراطية إجنازات عمان يف ميادين منها التعلـيم           وأبرزت مجهورية   -٤٥

وقالت إن عمان، حسب برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، تقف يف مصاف بلـدان             . والصحة
. العامل الرائدة من حيث التقدم الذي أحرزته يف ميداين التعليم والصحة خالل العقود املاضية             

 ُتبذل لتمكني املرأة، مثلما يظهر من ازدياد عدد النساء يف           وأشارت إىل اجلهود املستمرة اليت    
  . املناصب العامة الرفيعة

وأشارت فرنسا بارتياح إىل التدابري املتخذة لتعزيز حقوق اإلنسان، وال سيما إنشاء              -٤٦
وإذ أقّرت فرنسا باجلهود اهلامة املبذولة لتحسني وضع املرأة،         . اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان   

د أشارت إىل استمرار عدم املساواة بني اجلنسني فيما خيص نقل اجلنسية إىل األطفال، وإىل               فق
كما الحظت فرنسا القيود املفروضة علـى حريـة         . بقاء املرأة والطفل عرضةً للعنف املرتيل     

تكوين اجلمعيات وحرية التعبري، مشريةً إىل الرقابة املفروضة على الصحف واملطبوعات الـيت    
  .الفة لألعراف السياسية أو الثقافيةتعترب خم
واعترفت إسبانيا باجلهود اليت تبذهلا عمان وشجعتها على مواصلة توطيـد اإلطـار         -٤٧

وهنأت عمان على تصميمها على بلوغ اهلـدف        . القانوين حلماية حقوق اإلنسان وتعزيزها    
اين وخفض معـدالت األميـة      اإلمنائي الثاين لأللفية املتعلق حبق مجيع املواطنني يف التعليم اجمل         

  .البلد يف
والحظ األردن أن عمان أحرزت تقدماً كبرياً على صـعيد احلقـوق االقتـصادية                -٤٨

وأعرب عن تقديره للتقـدم     . واالجتماعية والثقافية مثالً، ال سيما يف جمايل الصحة والتعليم        
لرأي وما يتصل هبا مـن      احملرز يف ميدان احلقوق املدنية والسياسية، مبا يشمل حرية التعبري وا          

  .تطورات يف اإلطار التشريعي املتعلق باإلعالم
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والحظت سلوفينيا التقدم الذي أحرزته عمـان يف جمـاالت قـضاء األحـداث،                -٤٩
والسخرة، والتثقيف حبقوق اإلنسان واالجتار بالبشر، واالخنفاض السريع يف معدالت وفيات           

فينيا بعدد التعهدات الطوعية، فقد الحظت ويف حني أشادت سلو. األطفال دون سن اخلامسة
أن مثة حتديات تواجه عمان يف جمال احلقوق املدنية والسياسية، مبا فيها حتديات تتعلق بالتمييز               

  .والعنف ضد املرأة وحبقوق األطفال والعمال املهاجرين
 وأعرب اليمن عن تقديره ملا أحرزته عمان من تقدم يف ميدان حقوق اإلنسان خالل               -٥٠

والحظ أن عمان قد أرست اإلطار القانوين الالزم لتنفيذ مبادئ حقـوق            . فترة قصرية نسبياً  
ورحب اليمن مبـا    . اإلنسان على الصعيد الوطين، ال سيما فيما خيص حقوق املرأة والطفل          

 أحرزته عمان من تقدم يف هذا الصدد متمسكةً خبصائصها وقيمها االجتماعية، ومستفيدةً يف            
  .خربة اآلخرين وممارساهتم الفضلى مناآلن ذاته 

والحظت إندونيسيا اجلهود املتزايدة اليت بذلتها عمان إلدمـاج التوعيـة حبقـوق               -٥١
وأشارت إىل أن االجتار بالبشر بات حتدياً كرباً يواجه         . اإلنسان يف صلب نظام التعليم الوطين     

وأعربـت  . باجلدية الالزمة السلطنة وأشادت مبساعي عمان الرامية إىل التصدي هلذه املسألة          
إندونيسيا عن مشاطرهتا الشواغل اليت أعربت عنها أطراف متنوعة من أصحاب املصلحة إزاء             

  .عدم اعتماد اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان حىت اآلن من قبل جلنة التنسيق الدولية
ا والحظ لبنان أن عمان اختذت خطوات هامة يف اجتاه تعزيز حقوق اإلنسان عنـدم        -٥٢

كما حققت  . أنشأت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر         
عمان خالل السنوات األخرية إجنازات ملموسة يف خمتلـف اجملـاالت املتعلقـة بـاحلقوق               

وأشاد لبنان على وجه اخلصوص مببادرات متكـني املـرأة          . االقتصادية واالجتماعية والثقافية  
  .عزيز مشاركتها يف جملس الشورى ويف احلياة االقتصاديةالعمانية وت

وأشادت اجلماهريية العربية الليبية باإلجنازات املتعلقة يف مجلة أمور باحلق يف الصحة              -٥٣
كما أعربت اجلماهرييـة عـن تقـديرها        . والتعليم، واحلق يف العمل، وحرية الرأي والتعبري      

ق اإلنسان يف مضمار التوعية حبقوق اإلنسان يف مجيع         للجهود اليت تبذهلا اللجنة الوطنية حلقو     
  .ورحبت اجلماهريية برفع عمان حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل. أحناء البلد

وأشادت ماليزيا بعمان ملا حققته من تقدم كبري يف جمايل اإلصالح التشريعية والتنمية               -٥٤
يادة االستثمار يف ميادين التعلـيم      االجتماعية االقتصادية على وجه اخلصوص، مبا يف ذلك ز        

كما أشادت مبوقفها السباق يف النهوض حبقـوق  . والصحة والتدريب واخلدمات االجتماعية   
ورحبت ماليزيا بإعالن عمان عزمها على سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق           . املرأة والطفل 

  .لقة بالعمالة الوافدةالطفل ونوهت جبديتها يف التصدي آلفة االجتار بالبشر واملسائل املتع
. وأشادت سنغافورة بعمان لدعمها حقوق نساء وأطفال األقليات العرقية واملعوقني           -٥٥

، األمر الذي يشهد    ٢٠١٠يف تقرير التنمية البشرية لعام      كما الحظت الترتيب املرتفع لعمان      
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دم االقتصادي،  على اإلجنازات الكبرية اليت حققتها عمان على صعيد التنمية االجتماعية والتق          
وأشارت سنغافورة إىل أن    . وهو ما أسفر عن حتسن كبري يف ميداين الرعاية الصحية والتعليم          

مكافحة اإلرهاب هو أحد التحديات الرئيسية اليت تواجه العامل اليوم وأن عمان قد حققـت           
  .إجنازات هائلة يف هذا الصدد

دي وما بذلته من جهـود يف       وأشارت بنغالديش إىل ما حققته عمان من منو اقتصا          -٥٦
كما أشارت إىل التدابري املتخذة لتقلـيص       . ميادين احلوكمة وجمانية التعليم والرعاية الصحية     

. الفجوة بني اجلنسني، مبا يشمل املستويات التعليمية، وإىل ارتفاع متوسط العمـر املتوقـع             
انات للتمتـع   ورحبت بنغالديش بوجود حمكمة إدارة ومؤسسة فاعلة حلقوق اإلنسان وضم         

والحظت أن اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان تتيح ضمانات مناهضة لالجتار          . باحلقوق الدينية 
وأشادت بنغالديش باجلهود املبذولة لتعزيز رفاه العمال الوافـدين واالعتـراف           . والسخرة

  .الدستوري باألسرة أساساً للمجتمع
لندا الشمالية عن سـرورها لتأكيـد   وأعربت اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآير       -٥٧

كما رحبت مبا أُجنز من عمل      . عمان عزمها على سحب حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل        
 املرأة، مبا يف ذلك تعيني يوم رمسي للمرأة العمانية، وتصديق عمـان             ديف مكافحة التمييز ض   

 قلقها ألن بعـض     وأعربت اململكة املتحدة عن   . على اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة     
. جوانب القانون الداخلي ال تزال تفسح اجملال ملمارسة التمييز ضد املرأة والعمال املهاجرين            

وشجعت اململكة املتحدة عمان على تناول شواغل جلنة حقوق الطفل أثناء إعداد مـشروع              
وشجعت اململكة املتحدة عمان بشدة على توقيع اتفاقيـة مناهـضة           . قانون الطفل اجلديد  

  .التعذيب وبروتوكوهلا االختياري
وقالت إن الـصحافة    . وأشارت عمان إىل أن حرية التعبري والرأي مكفولة للجميع          -٥٨

واإلعالم مكرسان لتنمية البلد ككل، وهو السبب الذي ُصنفت عمان ألجلـه يف املرتبـة               
. ٢٠١٠-٢٠٠٩التاسعة عشرة يف العامل حبسب التقرير العاملي عن تنمية املعلومات للفتـرة             

وبـدأ القطـاع    .  يف املائة  ٨٠وقد ازداد عدد الصحف واجملالت والدوريات بنسبة تتجاوز         
 زيادة مطردة يف عـدد املواقـع        اخلاص يف إنشاء حمطات إذاعة وتلفزة خاصة، وهناك أيضاً        

وأكدت عمان أن ال أحد ُيسجن للتعبري عن        . الشبكية اليت توفر خدماهتا بكل حرية وشفافية      
وقالت إهنا تعمل بشكل متواصـل ملواءمـة        . ام اجلميع حيترم مبادئ وقواعد معينة     رأيه ما د  

  .تشريعاهتا مع الصكوك اليت صدقت عليها
وخبصوص مسألة جتنيس األطفال كوسيلة ملنع انعدام اجلنسية، قالـت عمـان إن               -٥٩

هول اجلنـسية،   القانون ينص على منح اجلنسية العمانية لطفل املرأة العمانية إذا كان الوالد جم            
 أم ال، إذا كانـت للوالـد جنـسية          ولكن الطفل يكتسب جنسية والده، سواء كان عمانياً       

  .معروفة
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وأشارت تشاد بارتياح إىل األمهية اليت توليها عمان هلذا االستعراض الذي يـسمح               -٦٠
إىل للدول بتحليل ما أحرزته من تقدم يف محاية حقوق اإلنسان، على فترات منتظمة، استناداً               

  .تعليقات الدول األخرى وتوصياهتا
ورحبت الربازيل مبا حتقق من تقدم على صعيد متوسط العمر املتوقـع ومعـدالت                -٦١

وأشادت بعمان ملا قطعته على نفسها من تعهدات طوعية هامة، منها مـا             . الوفيات واألمية 
ه العمال  والحظت أن ما يواجه   . يتصل باالنضمام إىل الصكوك الدولية وسحب التحفظات      

عرضة لالنتـهاكات   العمال  فنظام الكفيل جيعل    . املهاجرون من أوضاع ال يزال موضع قلق      
وقالت إن حالة املرأة ال تزال      . واإلساءات، مبا يف ذلك االجتار، وال سيما عمال املنازل منهم         

وال يـزال  . تتطلب حتسينها، ال سيما على صعيد لوائح الزواج والطالق وحضانة األطفـال        
  .طفال املولودين خارج رباط الزوجية عرضة ملخاطر كبريةاأل
ونّوهت الفلبني باهليكل األساسي القانوين لعمان ومبا أحرزته من تقدم يف مـضمار               -٦٢

ورحبت بـاجلهود   . التنمية الصحية، مبا يف ذلك توفري خدمات رعاية صحية أساسية شاملة          
العامة، وأشارت إىل غرس مفـاهيم حقـوق        املبذولة لتعزيز دور املرأة ومشاركتها يف احلياة        
وأشادت الفلبني بتراجع معـدالت وفيـات       . اإلنسان يف املناهج الدراسية للتعليم االبتدائي     

الرضع وحظر عمالة األطفال وإنشاء جلنة وطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفـل، كمـا               
  .  ملسألة االجتار بالبشررحبت بالتدابري املعتمدة لصون حقوق العمال املرتليني والتصدي

، ٢٠١٠تقرير التنمية البشرية لعام     وأعربت باكستان عن سرورها لترتيب عمان يف          -٦٣
. يف مصاف البلدان اليت أحرزت أكرب تقدم خالل العقود املاضية يف ميداين التعليم واالقتصاد             

 أن الـوترية    كما أشـارت إىل   . وقالت إن مشاركة عمان يف مجيع امليادين أمر جدير بالثناء         
السريعة للتنمية االقتصادية قد اجتذبت عدداً كبرياً من العمال األجانب وأن عدداً من التدابري              

  .القانونية واإلدارية قد اعُتمدت لتحسني معيشة هؤالء العمال وظروف عملهم
ونّوه السودان باإلجنازات اليت حققتها عمان يف ميدان حقـوق الطفـل والنظـام                -٦٤

وبالتقدم السريع الذي أحرزته يف اجتاه حتقيق تنمية شاملة يف مجيع اجملاالت، مبا فيها   القضائي،  
وقال إن عمان قد تصّدت كذلك ملشكليت الفقر والبطالة         . الصحة والتعليم ومستوى املعيشة   

  .يف إطار جهودها اإلمنائية
و تعزيـز   وأعربت اجلمهورية العربية السورية عن تقديرها لسعي عمان الصادق حن           -٦٥

كمـا  . حقوق اإلنسان، مبا فيها احلق يف التنمية، وتوطيد اإلطار الوطين حلقـوق اإلنـسان             
الضوء على قيم السلم والتسامح والعدالة يف الثقافة اجلمعية العربية السورية سلطت اجلمهورية 

ن وقالت إ . للشعب العماين، مشرية إىل أن عمان تعطي أولوية كربى الحترام كرامة اإلنسان           
وأشارت إىل انضمام   . هذه القيم واملبادئ توفر أساساً راسخاً لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها         

 مع خمتلف آليات حقوق     عمان إىل عدد كبري من صكوك حقوق اإلنسان وإقامتها تعاوناً بناءً          
  .اإلنسان
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ورحبت السويد بتصديق عمان على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد               -٦٦
رأة، ولكنها الحظت أن املرأة يف عمان ال تزال تواجه التمييز يف القانون واملمارسة، سواء               امل

كمـا أشـارت إىل     . من حيث وضعها الشخصي أو الوظيفي أو خضوعها ألوصياء ذكور         
وفيما يتعلق حبرية التعبري، أعربت السويد عن قلقهـا إزاء عمليـات            . وجود عقوبة اإلعدام  

وإذ . ود املفروضة على ممارسة هذه احلريـة يف القـانون واملمارسـة           التوقيف التعسفي والقي  
الحظت السويد أن قانون الشريعة حيّرم املثلية اجلنسية ويعاقب عليها، فقد تساءلت كيـف              

 ومزدوجي امليول اجلنسية واحملولني     ميكن يف هذه احلالة صون حقوق املثليني واملثليات جنسياً        
  .جنسياً
 يف مجلة أمور، بالتدابري التشريعية اليت تعزز احلمايـة القانونيـة           وأشادت سلوفاكيا،   -٦٧

لألطفال، وقانون رعاية وإعادة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة، وقانون مكافحـة االجتـار             
. وأعربت سلوفاكيا عن قلقها ألن قانون املطبوعات والنشر يسمح مبراقبة املطبوعات          . بالبشر

 ينلتقارير املتعلقة بالتضييق على الصحافيني والكّتاب الـذ       وأعربت عن انشغاهلا خاصةً إزاء ا     
والحظت أن املرأة ال تزال تواجه عـدم        . ينتقدون السياسات احلكومية يف السنوات األخرية     

  .املساواة يف جماالت منها الزواج والطالق واإلرث وحضانة األطفال والعمل
اين مـن محايـة حلقـوق       وسلطت أوزبكستان الضوء على ما يوفره الدستور العم         -٦٨

ورحبت أوزبكستان خاصـةً    . اإلنسان وما يوليه من عناية للحق يف الصحة والتعليم والعمل         
. بإنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان كمؤسسة مستقلة تعزز التعاون مع اجملتمـع املـدين             

نون وأشارت أوزبكستان إىل جهود مكافحة االجتار بالبشر، مستفسرةً عن نتائج إنفـاذ قـا      
  .مكافحة االجتار بالبشر وأعمال اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر

وسلطت شيلي الضوء على جهود عمان يف ميدان حقوق اإلنسان وحثت احلكومة              -٦٩
وهنأت شـيلي   . على مواصلة تدعيم اإلطار القانوين لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها بفعالية         

منائي الثاين لأللفية املتعلق بتوفري التعليم جماناً وخفـض         عمان لتصميمها على بلوغ اهلدف اإل     
  . معدالت األمية

وأشادت الواليات املتحدة األمريكية مبا أحرزته عمان من تقدم يف جماالت التعلـيم               -٧٠
والصحة العامة وحقوق العاملني، وال سيما ازدياد عدد املدارس وارتفاع معدالت االلتحاق            

ا أّدت زيادة اإلنفاق على اخلدمات الصحية ومحـالت التوعيـة إىل            كم. بالتعليم االبتدائي 
والحظت الواليات املتحدة   . ارتفاع متوسط العمر املتوقع وتراجع معدالت وفيات األطفال       

متكني العمال من االنضمام إىل النقابات ومحاية العامالت من الفصل ألسباب تتعلق باملرض             
قلقة إزاء عجز املرأة العمانية املتزوجة من أجنيب عن نقـل     غري أهنا تظل    . أو احلمل أو الوالدة   

كما الحظت الواليات املتحدة أوجـه      . جنسيتها إىل أطفاهلا، وتفشي ظاهرة االجتار بالبشر      
عدم املساواة بالنسبة لظروف عمل العمال الوافدين، ال سيما افتقارهم إىل حد أدىن لألجور              

  .وحد أقصى لساعات العمل
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 مشرية إىل أهنا قد أنشأت، خالل فترة زمنية قصرية جـداً، هياكـل              وردت عمان   -٧١
وقد اعتمدت عمان قانون عمل جديد      . قانونية حلماية حقوق العاملني وفقاً للمعايري الدولية      

  . ينص على املساواة يف احلقوق جلميع العاملني٢٠٠٣عام 
مكافحـة االجتـار   وعلّقت عمان على محاية عمال املنازل، وأشارت إىل أن أنظمة            -٧٢

بالبشر تقتضي من وكاالت التوظيف االمتثال جلميع أنظمة بلدان املنشأ الـيت يـأيت منـها                
العمال، واالحتفاظ بسجل معلومات عن العمال املستقدمني إىل عمان، وإبرام عقـد عمـل    

  .منوذجي مع رب العمل لضمان محاية العمال وحقوقهم
فعمان حتترم حقـوق مجيـع      . لعمانيني والوافدين وال مييز قانون العمل بني العمال ا        -٧٣

وقد ألزمت عمان نفسها طوعاً باستعراض عدد من القوانني . العمال مبن فيهم العمال املؤقتون
، متهيداً العتماد   ٩٨ و ٨٧املتعلقة بالعمل، على حنو يراعي اتفاقييت منظمة العمل الدولية رقم           

عمان خدمة خط هاتفي ساخن لتلقي شـكاوى   كما أنشأت   . التدابري الالزمة يف هذا الشأن    
  .العمال الذين ُتنتهك حقوقهم لكي يتسىن اختاذ اإلجراءات الالزمة

والحظت عمان كذلك أهنا تويل أمهية كبرية ملكافحة مجيع اجلرائم، مبا فيها جرميـة           -٧٤
االجتار بالبشر كشكل معاصر من أشكال االسترقاق ُيرتكب باستغالل أشخاص ينتمون إىل            

وقد أُدخل تعديل على قـانون العمـل        . فئات ضعيفة، ال سيما األطفال والشباب والفتيات      
  . ملواءمته مع قانون مكافحة االجتار بالبشر

وتركز عمان على التوعية العامة بشأن مسألة االجتار بالبشر، مشددة على الضحايا              -٧٥
جتار بالبشر حنو مليـوين     ويف هذا الصدد، أصدرت اللجنة الوطنية ملكافحة اال       . بشكل خاص 

كتيب بسبع لغات خمتلفة مت توزيعها على مجيع الفئات املستهدفة، باإلضافة إىل نشرها علـى     
وسلطت عمـان الـضوء علـى    . املواقع اإللكترونية وتعميمها عرب وسائط اإلعالم األخرى   

  .جهودها يف جمال رصد أنشطة االجتار ومالحقة اجلناة
عالمية متكاملة تقوم على التعاون والتنسيق على الـُصعد         وقد أنشأت عمان شبكة إ      -٧٦

الدويل واإلقليمي والوطين، حيث جيري تبادل املعلومات مع املنظمة الدولية للشرطة اجلنائيـة       
ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، والوكـاالت األخـرى ذات           ) اإلنتربول(

ملكافحة االجتار بالبشر على إعادة تأهيل الـضحايا        كما تركز االستراتيجية العمانية     . الصلة
وقد تعهدت عمان مبكافحة االجتار بالبشر عن طريق تعزيـز التـدابري    . وإدماجهم يف اجملتمع  

القائمة والعمل على إذكاء الوعي وتشجيع الضحايا على اإلبالغ عن أية أفعـال ميكـن أن                
  . تندرج يف إطار قانون مكافحة االجتار بالبشر

والحظت كوبا التقدم الكبري احملرز يف ميادين التعليم والصحة ومكافحـة االجتـار               -٧٧
وسلطت الضوء على وصول اجلميع إىل التعلـيم اجليـد،          . وحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة   

والتقدم احملرز يف نظام الصحة، واإلجنازات احملققة على صعيد حقوق املرأة والطفل، واستعداد          
ورحبت كوبـا بـاجلهود     . رأة يف القوة العاملة وامليدان االقتصادي     عمان لتعزيز مشاركة امل   
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كما أشارت إىل التقدم    . الرامية إىل تسجيل الفتيات يف الفصول املتخصصة والتدريب املهين        
  .الكبري احملرز فيما خيص العمالة الوافدة

د حتسني  وسلّمت النرويج باجلهود اليت بذلتها عمان والنتائج اليت حققتها على صعي            -٧٨
والحظت أن املشاركة النشطة للمجتمع املدين هي أمر ال غىن عنـه            . حالة حقوق اإلنسان  

لتحقيق جدوى عملية االستعراض الدوري الشامل، وأن حرية التعبري مكفولة حبكم القانون            
  . غري أهنا ال تزال مقيدة يف واقع املمارسة

وأعربت إيطاليا عن تقديرها للتدابري املتخذة لتعزيز املساواة بني اجلنـسني، كمـا               -٧٩
أعربت عن ثقتها بأن التمييز حبكم الواقع، ال سيما يف جماالت الـزواج والطـالق واإلرث                

والحظت إيطاليا عدم تنفيذ أي حكم . وحضانة األطفال، هو أمٌر قابل للتصحيح يف املستقبل       
كما الحظت أن قانون املطبوعات والنشر املعـدل يف         .  يف عمان  ٢٠٠١ام  باإلعدام منذ ع  

 يزيد تضييق القيود القائمة أصالً ويوسع نطـاق املـسؤولية اجلنائيـة لتـشمل            ٢٠٠٩ عام
  .األشخاص الذين يديرون مؤسسات إعالمية

وأشارت األرجنتني إىل التقدم الذي أحرزته عمان يف خفـض معـدالت وفيـات         -٨٠
  .ن سن اخلامسة، وهو ما أبرزته بشكل خاص منظمة الصحة العامليةاألطفال دو

وشجعت نيجرييا عمان على مواصلة تنفيذ الربامج والسياسات الرامية إىل ضـمان              -٨١
والحظت أن عمان طرٌف يف عدد من الصكوك الدوليـة حلقـوق            . حقوق املواطنني كاملةً  

ولية أخرى حلقـوق اإلنـسان أو       اإلنسان، وشجعتها على النظر يف التوقيع على صكوك د        
  . االنضمام إليها، ومنها االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم

وأعربت عن شواغل إزاء    . والحظت بولندا أن حرية التعبري ال تزال مقيدة يف عمان           -٨٢
 الـيت تعتـرب مـسيئة    قانون املطبوعات والنشر الذي يسمح مبمارسة الرقابة على املطبوعات  

واستفسرت بولندا عن التدابري املتخذة لوقف مضايقة الصحافيني        . سياسياً أو ثقافياً أو جنسياً    
  .والكّتاب الذين ينتقدون السياسات احلكومية أو اخلدمات العامة

وسلطت نيبال الضوء على التقدم الكبري الذي حققته عمـان يف خمتلـف امليـادين        -٨٣
 االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما فيما خيص حقوق املرأة والطفل،         املتعلقة باحلقوق 

والحظت أن عمان حتتل مرتبة مشرفة يف مؤشر التنمية البـشرية           . ويف جمايل الصحة والتعليم   
وأبرزت نيبال اجلهود املبذولة إلنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واللجنة الوطنية           . العاملي

  .جتار بالبشرملكافحة اال
وأشادت أملانيا بعمان إلنشائها اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، والتمست آراءهـا             -٨٤

والحظت أنـه يف حـني      . بشأن السعي العتمادها من قبل جلنة التنسيق الوطنية يف املستقبل         
 يؤكد قانون العمل العماين على املساواة بني مجيع العاملني، فإن ذلك ينطبق على املـواطنني              

واستفسرت عن خطط عمان فيما يتعلق مبنح غري املواطنني، وال سـيما العمـال              . وحدهم
  .الوافدين، حقوقاً مدنية
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ورحبت أستراليا بالتقدم احملرز، وال سيما يف مضمار احلقوق االقتصادية واالجتماعية   -٨٥
املـساواة بـني    غري أهنا أعربت عن قلقها إزاء تكريس القوانني العمانية مبدأ عدم            . والثقافية

لمبادرة الرامية إىل رفع احلد األدىن لسن العمل        لوأعربت أستراليا عن تقديرها     . الرجل واملرأة 
وأعربت أسـتراليا   . ، يف إطار اجلهود املبذولة إلهناء عمل األطفال       عاماً ١٥ إىل    عاماً ١٣من  

ما أعربت عـن  ك. عن قلقها إزاء ما تواجهه الفتيات من قيود يف احلصول على فرص التعليم      
وتظل أسـتراليا قلقـة ألن      . قلقها إزاء التدابري اجلديدة اليت تزيد تقييد حرية الرأي والتعبري         

  .القانون العماين يتضمن عقوبة اإلعدام
وأعربت الصني عن تقديرها إلنشاء عمان هيكل أساسي قانوين وطين وإدماجهـا              -٨٦

ت إصدار قانون مكافحـة االجتـار       والحظ. مبادئ حقوق اإلنسان يف قوانينها ومؤسساهتا     
وأشادت الصني مبا أحرزته عمان من تقـدم يف     . بالبشر وإنشاء جلنة وطنية معنية هبذه املسألة      

جمايل التعليم والصحة العامة، على النحو الذي أبرزه برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، وبدورها             
وأعربت الصني عن أملها بأن يبدي      . يقالنشط يف املبادرة العاملية املتعلقة بالسالمة على الطر       

  .اجملتمع الدويل احترامه لتقاليد عمان وعاداهتا كبلد إسالمي
وقالت عمان، يف مالحظاهتا االختتامية، إهنا تنظر يف إمكانية االنضمام إىل العهـد               -٨٧

الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية              
وقالت إهنا تدأب على استعراض االتفاقيات اليت سبق أن انضمت إليها . جتماعية والثقافيةواال

وأكدت عمان قرارها بـسحب أربعـة مـن     . سحب ما أبدته عليها من حتفظات     للنظر يف   
وقالت إن تعتزم . حتفظاهتا على اتفاقية حقوق الطفل واحلد من نطاق حتفظها اخلامس واألخري  

شخاص على الصعيد الوطين وتعزيز بناء القدرات من أجـل التحـضري            تدريب املزيد من األ   
  .لالنضمام إىل معاهدات دولية إضافية حلقوق اإلنسان

وأشارت عمان إىل أهنا ستعمل على ضمان التنسيق بني مجيع أصحاب املصلحة يف               -٨٨
، تمع املدين مبا يشمل اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان واجمل      ،  متابعة االستعراض الدوري الشامل   

من أجل تقييم نتائج االستعراض وبلورة اخلطط الوطنية وصياغة تشريعات حقوق اإلنـسان             
  .ذات الصلة

  توصياتالأو /ستنتاجات واال  - ثانياً  
وأعربت عن ، نظرت عمان يف التوصيات التالية اليت صيغت أثناء احلوار التفاعلي        -٨٩

  :تأييدها هلذه التوصيات
ة النظر يف االنضمام إىل املعاهدات الدولية، ينبغـي         يف سياق مواصل    -١-٨٩

  ؛)اجلزائر(إعطاء األولوية لالتفاقيتني الدوليتني الرئيسيتني حلقوق اإلنسان 
  ؛)تركيا(النظر يف املصادقة على الصكوك الدولية األساسية   -٢-٨٩
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النظر يف إمكانية االنضمام إىل بعض االتفاقيات الدولية اليت ملا تصبح             -٣-٨٩
سلطنة عمان طرفاً فيها، مع مراعاة خصائصها الدينية والثقافيـة واحتياجـات            

  ؛)املغرب(اجملتمع العماين 
مواصلة تبين منظور إجيايب بشأن االنضمام إىل العهد الدويل اخلـاص             -٤-٨٩

  ؛)مصر(باحلقوق املدنية والسياسية 
العهـد  احلفاظ على هنجها اإلجيايب يف دراسة مسألة االنـضمام إىل             -٥-٨٩

اجلمهوريـة العربيـة    (الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية       
  ؛)السورية

مواصلة عملية مواءمة القوانني واألنظمة والتشريعات الوطنيـة مـع            -٦-٨٩
أحكام املعاهدات الدولية حلقوق اإلنسان اليت أصبحت عمان طرفاً فيها واختـاذ            

  ؛)قطر(د التدابري املالئمة يف هذا الصد
اختاذ املزيد من التدابري الرامية إىل تعزيز القوانني واألنظمة املتعلقـة             -٧-٨٩

  ؛)موريتانيا(حبقوق اإلنسان 
زيادة التوفيق بني التشريعات احمللية وأحكام صكوك حقوق اإلنسان           -٨-٨٩

ذات الصلة، وإنشاء هيئة تنسيق ورقابة فعالة لرصد اجلهود الرامية إىل مكافحة            
ار بالبشر ومجع بيانات دقيقة ُيستفاد منها يف االستراتيجيات واملبادرات اليت           االجت

  ؛)إندونيسيا(تتخذ هبذا الشأن يف املستقبل 
مواصلة سن التشريعات وتعزيز السياسات الالزمة لتوطيـد محايـة            -٩-٨٩

 يف   أساسـياً  حقوق املرأة واحترامها وتعزيز دورها يف اجملتمع واعتبارها شـريكاً         
  ؛)مصر(ية التنمية عمل
 قانون الطفل العماين حيز النفـاذ       مواصلة جهودها الرامية إىل إدخال     -١٠-٨٩

مبوجب اتفاقية  ا  لرعاية الطفولة ووفقاً اللتزاماهت   سعياً لتطبيق االستراتيجية الوطنية     
  ؛)بنغالديش (حقوق الطفل

 أكـرب   قدراًبذل املزيد من اجلهود لتمرير قانون وطين يكفل لألطفال           -١١-٨٩
  ؛)السودان(من احلماية 

إجناز وسن تشريعات توفر محاية أفضل لألطفال، مبا فيهـا مـشروع             -١٢-٨٩
  ؛)أستراليا(قانون الطفل 

إيالء أمهية إىل استعراض قانون اجلمعيات األهلية لضمان هتيئة بيئـة            -١٣-٨٩
  ؛)لبنان(عمل أكثر فعالية هلذه اجلمعيات 

  ؛)نيبال(ز اآلليات الوطنية حلقوق اإلنسان مواصلة العمل على تعزي -١٤-٨٩
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مواصلة اجلهود الرامية إىل تعزيز قدرات املؤسسات اليت تعمل مـع            -١٥-٨٩
  ؛)اململكة العربية السعودية(ذوي اإلعاقة، مبا فيها املؤسسات التعليمية والصحية 

النظر يف إنشاء آليات وطنية إضافية لتعزيز ومحاية حقوق اإلنـسان            -١٦-٨٩
مجهوريـة إيـران    (ئات الضعيفة، ال سيما النساء واألطفال وذوو اإلعاقـة          للف

  ؛)اإلسالمية
  ؛)تركيا(مواصلة اخلطوات البناءة املتخذة يف ميدان حقوق اإلنسان  -١٧-٨٩
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان واحلريـات           -١٨-٨٩

  ؛)سري النكا(
  ؛)تشاد(إىل تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها مواصلة جهودها الرامية  -١٩-٨٩
توطيد التعاون مع منظمات اجملتمع املدين من أجل تعزيـز حقـوق             -٢٠-٨٩

اإلنسان ومحايتها يف خمتلف اجملاالت، مبا فيها جماالت التعليم والصحة والعمالـة            
  ؛)املغرب(الوافدة واملساواة بني اجلنسني 

ز املزيد من التقدم يف عمليـة تعزيـز         تكثيف اجلهود الرامية إىل إحرا     -٢١-٨٩
احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، وال سيما حقوق املرأة والطفل وذوي          

  ؛)مصر(اإلعاقة 
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز حقوق األطفال، وضـمان إنفـاذ            -٢٢-٨٩

قانون الطفل العماين والنظر يف وضع خطة عمـل وطنيـة شـاملة للطفولـة               
  ؛)جانأذربي(

بلورة استراتيجية وطنية عملية لنشر ثقافة حقوق اإلنسان لـضمان           -٢٣-٨٩
  ؛)موريتانيا(محاية هذه احلقوق يف األمد البعيد 

اعتماد خطة عمل وطنية حلقوق الطفل يف نظام قـضاء األحـداث             -٢٤-٨٩
  ؛)السودان(

قضاء علـى   تسليم التقارير املتأخرة املتصلة بتنفيذ االتفاقية الدولية لل        -٢٥-٨٩
  ؛)املغرب(التمييز العنصري 

بذل املزيد من اجلهود للرد على الرسائل واالستبيانات اليت يرسـلها            -٢٦-٨٩
  ؛)األردن(املكلفون بواليات اإلجراءات اخلاصة 

إجياد آلية تعاون بني اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان ومفوضية األمـم            -٢٧-٨٩
ما يف سياق الربامج والدورات املتعلقـة       املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، ال سي     

  ؛)الكويت(حبقوق اإلنسان 
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تعزيز تعاون السلطنة مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان بغية عقد           -٢٨-٨٩
املزيد من الدورات التدريبية للتوعية والتثقيـف يف جمـال حقـوق اإلنـسان              

  ؛)الكويت(
ى نـوع اجلـنس أو      مواصلة جهودها للقضاء على التمييز القائم عل       -٢٩-٨٩

  ؛)األرجنتني(العرق أو النسب أو اجلنسية 
مواصلة طرح تدابري إجيابية للقـضاء علـى التمييـز ضـد املـرأة               -٣٠-٨٩

  ؛)أذربيجان(
اختاذ تدابري إضافية للقضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد املـرأة            -٣١-٨٩

  ؛)البحرين(والرقي هبا وتعزيز مشاركتها يف مجيع مؤسسات الدولة 
تعزيز اجلهود القائمة اهلادفة إىل زيادة فرص متثيل املـرأة يف جملـس              -٣٢-٨٩

  ؛)البحرين(الشورى العماين 
  ؛)اجلزائر( مشاركة املرأة يف احلياة العامة زبذل املزيد من اجلهود لتعزي -٣٣-٨٩
تعزيز حقوق املرأة ومتكينها من املشاركة بفعالية أكرب يف احلياة العامة            -٣٤-٨٩

  ؛)املغرب(
النظر يف اختاذ خطوات إضافية إلشراك املرأة يف احلياة السياسية لزيادة  -٣٥-٨٩

  ؛)النرويج(عدد النساء يف مواقع صنع القرار 
  ؛)اليمن(زيادة الفرص املتاحة لتمثيل املرأة يف الوظائف احلكومية  -٣٦-٨٩
وطنيـة  مواصلة تطلعاهتا الرامية إىل إدماج املرأة يف صلب سياساهتا ال          -٣٧-٨٩

  ؛)بنغالديش(
مواصلة جهودها الرامية إىل تعزيز قـدرات املـرأة كـي تـضطلع              -٣٨-٨٩

  ؛)باكستان(مبسؤولياهتا كشريك أساسي يف التنمية 
تكثيف اجلهود والتدابري املتخذة لتعزيز محاية حقوق املـرأة بـصورة            -٣٩-٨٩

  ؛)موريتانيا(فعالة، مبا يتمشى مع العادات والتقاليد اخلاصة باجملتمع العماين 
االضطالع حبملة توعية وإعالم هتدف إىل مواجهة العادات والتقاليد          -٤٠-٨٩

  ؛)كندا(املرتبطة مبمارسات التمييز والعنف ضد املرأة، ال سيما يف حميط األسرة 
املضي يف اعتماد سياسات وتشريعات ملكافحة التمييز والعنف ضـد           -٤١-٨٩

  ؛)الربازيل(نسي سيما العنف املرتيل واجل املرأة، ال
كفالة املساواة يف احلقوق بني الرجل واملرأة على صـعيد األحـوال             -٤٢-٨٩

  ؛)إيطاليا(الشخصية والعمل والتعليم 
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تعزيز اللجنة الوطنية لرعاية املعوقني، وضمان النهوض بأعماهلا عـن           -٤٣-٨٩
تيجية وطنية  طريق تطوير معايريها وتزويدها باملوارد املالية الكافية، واعتماد استرا        

تستند إىل نظام إحصائي مالئم، للقضاء على ما يعانيه املعوقون من متييز حبكـم              
  ؛)إسبانيا(الواقع 
اختاذ خطوات ملموسة لتعزيز محاية املرأة وضمان التسجيل املالئـم           -٤٤-٨٩

  ؛)النرويج(لشكاوى العنف املرتيل والتحقيق فيها ومقاضاة اجلناة وإدانتهم 
  ؛)األردن(لة للتوعية من أجل القضاء على العنف ضد املرأة إطالق مح -٤٥-٨٩
مواصلة جهودها الرامية إىل وضع حد ملمارسـة تـشويه األعـضاء             -٤٦-٨٩

  ؛)سلوفينيا(األنثوية وفقاً لتوصيات جلنة حقوق الطفل 
مواصلة جهودها الرامية إىل وضع حد ملمارسـة تـشويه األعـضاء             -٤٧-٨٩

  ؛)إيطاليا(األنثوية 
تقاسم خرباهتا يف جمال مكافحة االجتار بالبشر مع الـدول األخـرى             -٤٨-٨٩

ومواصلة جهودها ملكافحة هذه اآلفة االجتماعية بالتعاون مع اجملمـع الـدويل            
  ؛)اإلمارات العربية املتحدة(

مواصلة جهودها ملكافحة االجتار بالبشر بصورة فعالة، عـن طريـق            -٤٩-٨٩
  ؛)ربيجانأذ(وسائل منها إذكاء الوعي العام 

ىل منع ومكافحة االجتار بالبشر عـن طريـق         إتعزيز جهودها الرامية     -٥٠-٨٩
دراسة أفضل املمارسات الدولية يف هذا الصدد، وتطوير التشريعات احمللية وفقاً           
للمعايري الدولية، وإنشاء املؤسسات والوكاالت، وتعزيز التعاون مع املنظمـات          

  ؛)ة إيران اإلسالميةمجهوري(واهليئات الدولية ذات الصلة 
تعزيز إنفاذ القانون حبق املتجرين ألغراض السخرة واختاذ خطـوات           -٥١-٨٩

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(منهجية لتحديد هوية ضحايا االجتار ومحايتهم 
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحـة ممارسـات االجتـار بالبـشر             -٥٢-٨٩

  ؛)األرجنتني(واستئصاهلا وفقاً للمعايري الدولية 
اختاذ خطوات إلنشاء فرع متخصص يف احملاكم واهليئات القـضائية           -٥٣-٨٩

  ؛)سنغافورة(يعىن بالنظر يف املسائل املتعلقة باالجتار بالبشر 
تعزيز تدريب موظفي القطاع العـام يف جمـال حقـوق اإلنـسان              -٥٤-٨٩

  ؛)اجلمهورية العربية السورية(
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حلوار بني خمتلف األديان واحلضارات علـى  مواصلة دورها يف تعزيز ا  -٥٥-٨٩
اململكـة العربيـة   (أساس مبدأ التعايش املشترك وثقافة االعتـدال والتـسامح       

  ؛)السعودية
  ؛)الربازيل(تعزيز حرية التعبري والتجمع وتكوين اجلمعيات  -٥٦-٨٩
  ؛)بولندا(اعتماد ضمانات تكفل حرية التعبري  -٥٧-٨٩
رية التعبري ومحايتها وفقـاً للمعـايري الدوليـة         اختاذ تدابري لكفالة ح    -٥٨-٨٩

  ؛)فرنسا(
استعراض إطارها القانوين املتصل حبماية املمارسة املـشروعة حلريـة           -٥٩-٨٩

  ؛)سلوفاكيا(التعبري 
مواصلة برامج التعاون مع منظمة العمل الدولية بغية املضي يف تطوير            -٦٠-٨٩

  ؛)اجلزائر(الربنامج الوطين للعمل الالئق 
  ؛)األردن(مواصلة العمل اهلادف إىل حظر عمل األطفال  -٦١-٨٩
مواصلة تعزيز مشاركة املرأة يف القوة العاملة ويف امليدان االقتصادي،           -٦٢-٨٩

  ؛)كوبا(فضالً عن تعزيز رعاية العمال الوافدين من بلدان أخرى 
تعزيز آليات التعاون واملساعدة لتوفري اخلدمات الالزمـة املتعلقـة           -٦٣-٨٩

  ؛)املغرب(بالعمال الوافدين أثناء وجودهم يف السلطنة 
مواصلة جهودها الرامية إىل توفري الرعاية االجتماعية للعمالة الوافدة          -٦٤-٨٩

  ؛)بنغالديش(
مواصلة العمل البناء مع الشركاء واجملتمع الدويل لـضمان حقـوق            -٦٥-٨٩

رية واألمن الشخصي   اإلنسان للعمال املهاجرين، وال سيما حقهم يف احلياة واحل        
  ؛)الفلبني(وظروف العمل املنصفة واملواتية 

  ؛)باكستان(مواصلة حتسني ظروف املعيشة والعمل للعمال األجانب  -٦٦-٨٩
مواصلة تبين سياسات فعالة ومالئمة لتوفري محايـة أفـضل للعمـال            -٦٧-٨٩

  ؛)سلوفاكيا(املهاجرين الذين يشكلون الفئة األضعف من القوة العاملة 
 ال سيما املتعلقة منها بالصحة      -توسيع نطاق لوائح العمل النموذجية       -٦٨-٨٩

الواليات املتحـدة   ( لتشمل عمال املنازل بغض النظر عن جنسيتهم         -والسالمة  
  ؛)األمريكية

مواصلة جهودها الرامية إىل محاية كرامة ومصاحل العمال املهـاجرين،        -٦٩-٨٩
  ؛)نيبال(والتشريعية املالئمة بوسائل تشمل اختاذ التدابري املؤسسة 
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بذل جهود إضافية ترمي إىل تعزيز ومحاية حقوق العمال املهـاجرين            -٧٠-٨٩
  ؛)العراق(وعرض جتارهبا الرائدة يف هذا الصدد يف احملافل الدولية 

تبادل املعلومات مع البلدان األخرى بشأن أفضل املمارسات يف جمال           -٧١-٨٩
  ؛)اأملاني(محاية العمال األجانب 

مواصلة اختاذ تدابري لتعزيز محاية األطفال، مبا يشمل تكـافؤ فـرص             -٧٢-٨٩
  ؛)الفلبني(احلصول على اخلدمات واحلماية ألطفال العمال املهاجرين 

بذل جهود إضافية لتعزيز النمو االقتصادي ورفع مستوى املعيشة يف           -٧٣-٨٩
  ؛)قطر(السلطنة 

إىل تعزيز التنمية البشرية يف املناطق      مواصلة اجلهود والربامج الرامية      -٧٤-٨٩
  ؛)قطر(الريفية 

وضع خطط هتدف إىل تعزيز برامج التنمية البشرية يف سلطنة عمـان             -٧٥-٨٩
  ؛)قطر(

  ؛)اجلزائر(تعزيز اجلهود اإلمنائية مع التركيز على املناطق الريفية  -٧٦-٨٩
ية يف مجيع أحناء    حث عجلة الربامج اإلمنائية، وال سيما يف املناطق الريف         -٧٧-٨٩

  ؛)العراق(البلد 
تكثيف اجلهود الرامية إىل ضمان استفادة الفئات الـضعيفة، مبـا يف             -٧٨-٨٩

ذلك سكان املناطق الريفية، استفادة كاملة من الربامج اإلمنائية والتدابري األخرى           
  ؛)ماليزيا(الرامية إىل حتسني مستوى معيشة األشخاص 

اهلادفة إىل توسيع إطار احلقـوق االقتـصادية        مواصلة تعزيز الربامج     -٧٩-٨٩
واالجتماعية ليشمل مجيع املواطنني، وحتسني مستوى معيشة األفراد ذوي الدخل          

  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(احملدود 
مواصلة سياستها االجتماعية الناجحة يف ميدان الـصحة، وتـوفري           -٨٠-٨٩

ؤسسية الواسعة اليت يتميز هبا نظامها املوارد الالزمة لضمان احلفاظ على القدرة امل
  ؛)مجهورية فرتويال البوليفارية(الصحي الشامل يف الوقت احلاضر 

اعتماد تدابري تربز أمهية التنمية الشاملة يف مجيع امليادين، مبـا فيهـا              -٨١-٨٩
  ؛)السودان(التعليم والصحة ومستوى املعيشة وغري ذلك 

  ؛)كوبا(حة والتعليم مواصلة جهودها يف ميداين الص -٨٢-٨٩
تعزيز نظامي الصحة والتعليم ومكافحة األمية ورفع مستوى الـوعي           -٨٣-٨٩

  ؛)اململكة العربية السعودية(بقضايا حقوق اإلنسان 
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اختاذ املزيد من املبادرات من أجل التصدي لظاهرة الفقـر والبطالـة     -٨٤-٨٩
  ؛)السودان(

 الئـق جلميـع املـواطنني       مواصلة اجلهود الرامية إىل توفري سـكن       -٨٥-٨٩
  ؛)اجلماهريية العربية الليبية(

مواصلة اجلهود الرامية إىل ضمان التحاق مجيع شرائح اجملتمع بنظـام          -٨٦-٨٩
  ؛)اليمن(التعليم 

إزالة مجيع القيود اليت حتول دون حصول الفتيـات علـى التعلـيم              -٨٧-٨٩
  ؛)أستراليا(

ـ       -٨٨-٨٩ وق اإلنـسان يف املنـاهج      مواصلة جهودها الرامية إىل إدماج حق
  ؛)سنغافورة(الدراسية 

مواصلة جهودها الرامية إىل إدماج التثقيف حبقوق اإلنسان يف املراحل  -٨٩-٨٩
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(الدراسية املتبقية 

زيادة جهودها الرامية إىل غرس ثقافة حقوق اإلنـسان يف املنـاهج             -٩٠-٨٩
  ؛)البحرين(حل التعليمية الدراسية جلميع املرا

  ؛)الفلبني(املواظبة على حتسني تنفيذ براجمها للتثقيف حبقوق اإلنسان  -٩١-٨٩
مواصلة التدابري العملية اليت اختذهتا سلطنة عمان لنشر ثقافة حقـوق            -٩٢-٨٩

اإلنسان يف املؤسسات التعليمية واالستفادة من وسائط اإلعالم يف حتقيق هـذا            
  ؛)الكويت(الغرض 

تكثيف الربامج واألنشطة وتوفري التدريب والتثقيف بقضايا حقـوق          -٩٣-٨٩
  ؛)اململكة العربية السعودية(اإلنسان ألفراد اجليش والشرطة 

  ؛)قطر(تقاسم أفضل املمارسات يف جمال تعليم األطفال املعوقني  -٩٤-٨٩
 مشاطرة الدول األخرى جتارهبا وإجنازاهتا يف جمال إدارة املؤسـسات          -٩٥-٨٩

  ؛)اململكة العربية السعودية(اليت توفر التعليم لذوي االحتياجات اخلاصة 
مواصلة جهودها الرامية إىل إتاحة مرافق تعليمية لذوي االحتياجات          -٩٦-٨٩

  ؛)لبنان(اخلاصة 
مواصلة جهودها الرامية إىل مكافحة اإلرهاب واعتماد املزيـد مـن            -٩٧-٨٩

ظاهرة اإلرهاب، ومكافحة التطرف الـذي      الربامج واألنشطة حلماية اجملتمع من      
  ؛)العراق(أصبح يشكل هتديداً للعديد من البلدان وعقبة تعرقل تنميتها 
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تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل للسلطات املعنية بشأن حقـوق         -٩٨-٨٩
  ؛)سنغافورة(اإلنسان لضمان احترام سيادة القانون يف سياق مكافحة اإلرهاب 

 الطوعي بإنشاء جلنة متابعة لدراسة مجيع التوصـيات         الوفاء بتعهدها  -٩٩-٨٩
اجلمهوريـة العربيـة    (املقدمة أثناء عملية االستعراض الدوري الشامل الراهنة        

  ؛)السورية
صياغة عملية فعالة وشاملة ملتابعة توصيات االستعراض الـدوري           -١٠٠-٨٩

  ؛)النرويج(الشامل 
نيـة حلقـوق اإلنـسان      التماس التعاون الوثيق مع اللجنـة الوط        -١٠١-٨٩

واملنظمات احمللية غري احلكومية يف تنفيذ التوصيات اليت قُـدمت إىل عمـان يف              
  ؛)أملانيا(سياق هذا االستعراض الدوري الشامل واليت حظيت بتأييد حكومتها 

مواصلة احلوار املفتوح والبناء مع أطراف اجملتمع املدين، وال سيما            -١٠٢-٨٩
  ؛)مصر(تعراض الدوري الشامل أثناء متابعة توصيات االس

تعزيز التعاون مع اجملتمع الدويل واملنظمات الدولية، مبا فيها منظمة            -١٠٣-٨٩
، واملفوضية السامية حلقوق اإلنسان، ومنظمة     )اليونيسيف(األمم املتحدة للطفولة    

العمل الدولية، من أجل بناء القدرات والتماس املشورة الفنيـة واملـساعدة يف             
  ).ماليزيا(ملتعلقة بالتصدي ملسألة االجتار بالبشر املسائل ا

ستنظر عمان يف التوصيات التالية، وستقدم ردوداً عليها يف الوقت املناسب، على      -٩٠
أال يتجاوز موعد تقدميها تاريخ انعقاد الدورة السابعة عشرة جمللس حقوق اإلنـسان يف              

لنهائي الذي سيعتمده اجمللس يف     وسُتدرج هذه الردود يف التقرير ا     . ٢٠١١يونيه  /حزيران
  :٢٠١١يونيه /دورته السابعة عشرة يف حزيران

توقيع العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والـسياسية والتـصديق             -١-٩٠
  ؛)اململكة املتحدة(عليه 
مواصلة النظر يف االنضمام إىل العهـد الـدويل اخلـاص بـاحلقوق               -٢-٩٠

  ؛)الصني (االقتصادية واالجتماعية والثقافية
مواصلة النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنيـة             -٣-٩٠

والسياسية والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة          
  ؛)مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية(

اسية النظر يف االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسي           -٤-٩٠
  ؛)األردن(والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 
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االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد           -٥-٩٠
  ؛)تشاد(الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية 

د الدويل اخلاص باحلقوق    مواصلة النظر يف إمكانية االنضمام إىل العه        -٦-٩٠
املدنية والسياسية والعهد الدويل اخلاص بـاحلقوق االقتـصادية واالجتماعيـة           

  ؛)شيلي(والثقافية 
التوقيع على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد         -٧-٩٠

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى بروتوكوالهتمـا         
  ؛)إيطاليا(ختيارية والتصديق عليها وتنفيذها اال
االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد           -٨-٩٠

الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل االتفاقية الدوليـة          
  ؛)فرنسا(حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري 

 العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهد        االنضمام إىل   -٩-٩٠
الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإىل اتفاقييت منظمـة           

  ؛)سلوفينيا (٩٨ ورقم ٨٧العمل الدولية رقم 
  ؛)تشاد(االنضمام إىل اتفاقيات منظمة العمل الدولية  -١٠-٩٠
اهضة التعذيب وبروتوكوهلا االختيـاري وإىل      االنضمام إىل اتفاقية من    -١١-٩٠

  ؛)سلوفينيا(الربوتوكول االختياري التفاقية محاية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
التوقيع على العهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية والعهـد        -١٢-٩٠

 الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعلى بروتوكوالهتمـا        
 التفاقية القضاء على مجيـع      ةاالختيارية، وكذلك على الربوتوكوالت االختياري    

أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقـة واالتفاقيـة            
  ؛)إسبانيا(الدولية حلماية مجيع األشخاص من االختفاء القسري، والتصديق عليها 

قوق املدنيـة والـسياسية     التصديق على العهد الدويل اخلاص بـاحل       -١٣-٩٠
وبروتوكوليه االختياريني، وعلى العهد الدويل اخلـاص بـاحلقوق االقتـصادية           
واالجتماعية والثقافية وبرتوكوالته االختيارية، وعلى اتفاقية مناهضة التعـذيب،         
 وعلى الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييـز ضـد           

 للمحكمة اجلنائية الدولية، وعلـى االتفاقيـة         األساسي املرأة، وعلى نظام روما   
املتعلقة بوضع الالجئني وبروتوكوهلا، وعلى االتفاقية املتعلقـة بوضـع عـدميي            

  ؛)سلوفاكيا(اجلنسية، وعلى االتفاقية املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية 
هد الدويل  الع: النظر يف إمكانية االنضمام إىل الصكوك الدولية التالية        -١٤-٩٠

اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية، والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتـصادية          
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واالجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب، واالتفاقية الدولية حلماية مجيع         
األشخاص من االختفاء القسري، واالتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمـال           

  ؛)األرجنتني(املهاجرين وأفراد أسرهم 
مواصلة اختاذ خطوات ملموسة للنهوض حبقوق املرأة والطفـل، مبـا     -١٥-٩٠

يشمل التصديق على الربوتوكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشـكال           
  ؛)اململكة املتحدة(التمييز ضد املرأة واالستجابة لشواغل جلنة حقوق الطفل 

ولية األساسية حلقوق اإلنسان اليت   النظر يف االنضمام إىل الصكوك الد      -١٦-٩٠
مل تنضم إليها بعد ويف سحب التحفظات القائمة على اتفاقية القضاء على مجيـع              

  ؛)الربازيل(أشكال التمييز ضد املرأة واتفاقية حقوق الطفل 
سحب حتفظها العام على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد  -١٧-٩٠

  ؛)إيطاليا( من االتفاقية ١٦ و١٥ و٩املواد املرأة وحتفظاهتا املتعلقة ب
النظر يف هتيئة مجيع اآلليات املناسبة لتسوية وسحب مجيع التحفظات           -١٨-٩٠

املتبقية على معاهدات حقوق اإلنسان لضمان التمتع الكامل حبقـوق اإلنـسان            
  ؛)نيجرييا(للشعب العماين 

ا مع احلـق يف     استعراض وتعديل التشريعات الوطنية لضمان توافقه      -١٩-٩٠
  ؛)كندا(حرية الرأي والتعبري املكرس يف اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان 

تعزيز اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان وتكييفها بالكامل مع مبـادئ           -٢٠-٩٠
  ؛)إسبانيا(باريس، ومنحها والية واسعة وواضحة وتزويدها بالتمويل املناسب 

ن على حنو يضمن توافقهـا مـع        دعم اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسا      ٢١-٩٠
  ؛)إندونيسيا(مبادئ باريس 

النظر يف إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة حلقوق اإلنسان معتمدة مـن            -٢٢-٩٠
  ؛)ماليزيا(قبل جلنة التنسيق الدولية ومتوافقة مع مبادئ باريس 

مواصلة جهودها الرامية إىل مواءمة اللجنة الوطنية حلقوق اإلنـسان           -٢٣-٩٠
  ؛)شيلي(ريس مع مبادئ با

  ؛)نيجرييا(إنشاء جلنة وطنية حلقوق اإلنسان وفقاً ملبادئ باريس  -٢٤-٩٠
ضمان تعاون اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مع املؤسسات األخرى          -٢٥-٩٠

  ؛)أملانيا(يف املنطقة وطلب اعتمادها من جلنة التنسيق الدولية وفقاً ملبادئ باريس 
قوق اإلنسان على نطاق واسع وضـمان       نشر إعالن املدافعني عن ح     -٢٦-٩٠

  ؛)النرويج(مراعاته الكاملة 
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توجيه دعوة مفتوحة وقائمة إىل مجيع املكلفـني بواليـات يف إطـار              -٢٧-٩٠
  ؛)إسبانيا(اإلجراءات اخلاصة 

توجيه دعوة قائمة إىل املكلفني بواليات حقوق اإلنـسان يف إطـار             -٢٨-٩٠
  ؛)كة املتحدةاململ(اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة 

النظر يف إصدار دعوة قائمة جلميـع املكلفـني بواليـات يف إطـار               -٢٩-٩٠
  ؛)الربازيل(اإلجراءات اخلاصة 

اختاذ تدابري فعالة للقضاء على التمييز ضد املرأة واإلسراع يف كفالـة     -٣٠-٩٠
املساواة يف املعاملة للمرأة على صعيدي القانون واملمارسة، وفقـاً اللتزاماهتـا             

  ؛)السويد(دولية مبوجب اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ال
مراجعة قانون األحوال الشخصية وقانون العمل بغية سحب املـواد           -٣١-٩٠

  ؛)كندا(اليت تنطوي على متييز ضد املرأة 
النظر يف مراجعة قانون األحوال الشخصية وقانون العمل وأية قوانني           -٣٢-٩٠

  ؛)سلوفاكيا(، بغرض القضاء على التمييز ضد املرأة أخرى ذات صلة
اختاذ تدابري لضمان مساواة كاملة للمرأة العمانية، مبا يشمل مراجعة           -٣٣-٩٠

  ؛)أستراليا(قانون األحوال الشخصية وقانون العمل 
تعديل قانون اجلنسية لتمكني املرأة العمانية من نقل اجلنسية إىل أطفاهلا  -٣٤-٩٠

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية (حبكم القانون
تكثيف جهودها يف جمال املساواة بني اجلنسني، وتعـديل األحكـام            -٣٥-٩٠

القانونية ذات الصلة اليت ُتخضع املرأة لوصاية الذكور، واعتماد سياسة جنسانية           
شاملة وتنظيم محالت للتوعية تستهدف مجيع قطاعات اجملتمع واإلدارة العامـة           

  ؛)إسبانيا(
اعتماد آليات مناسبة لضمان محاية فعالة للنساء املعرضات للعنـف            -٣٦-٩٠

املرتيل والتحرش اجلنسي واالغتصاب الزوجي والـزواج القـسري واجلـرائم           
  ؛)كندا(املرتكبة باسم الشرف وغري ذلك من أشكال العنف 

مواصلة جهودها الرامية إىل منع أفعال العنف املرتيل اليت تعاين منـها             -٣٧-٩٠
اء واألطفال بشكل أساسي، وضمان معاقبة مرتكيب هذه األفعال ومالحقتهم     النس

  ؛)فرنسا(بصورة منهجية 
تعزيز اجلهود الرامية إىل منع العنف املرتيل ومحاية ضحاياه ومعاقبـة            -٣٨-٩٠

  ؛)سلوفينيا( من قانون اجلزاء ٢٥٢ و١٠٩مرتكبيه، مبا يشمل شطب املادتني 
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م مرتكيب العنف املرتيل، وتوفري املزيد مـن        سن تشريعات حمددة جترّ    -٣٩-٩٠
املعلومات عن العنف املرتيل وسبل مكافحته، جبميع اللغات الرئيـسية ملـواطين            

  ؛)الواليات املتحدة األمريكية(عمان واملقيمني فيها 
اختاذ اخلطوات الالزمة لضمان تنفيذ كامل ألحكام النظام األساسـي           -٤٠-٩٠

لقضائي، مبا يشمل الفصل التـام بـني الـسلطتني          اليت تكفل استقالل النظام ا    
  ؛)كندا(التنفيذية والقضائية 

رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية الذي يـنص عليـه قـانون              -٤١-٩٠
الطفل، على حنو يتمشى مع املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، لضمان محاية حقوق            

  ؛)كندا(مجيع األطفال 
يم النقايب احلر واملفاوضة اجلماعية واإلضـراب       إعمال احلق يف التنظ    -٤٢-٩٠

  ؛)النرويج(وزيادة تعزيز هذا احلق 
تنقيح إجراءات تسجيل منظمات اجملتمع املدين على حنو يضمن قيـام         -٤٣-٩٠

إجراءات شفافة وغري متييزية وسريعة وغري مكلفة، تسمح باسـتئناف قـرارات        
  ؛)النرويج(ان التسجيل وتتفق مع املعايري الدولية حلقوق اإلنس

اختاذ مجيع اخلطوات الالزمة إلنفاذ القوانني اليت حتمي حرية التعـبري            -٤٤-٩٠
  ؛)السويد(والصحافة، ومنع السلطات بصورة فعالة من انتهاك هذه احلقوق 

اختاذ خطوات إضافية إلزالة الصبغة اإلجرامية عن ممارسات الـرأي           -٤٥-٩٠
زاء اليت تسمح بـسجن الـصحافيني       والتعبري، مبا يشمل شطب مواد قانون اجل      

  ؛)النرويج(ألسباب تتعلق بكتاباهتم 
تعديل أحكام قانون اجلزاء املتعلقة بالصحافة، للنص بوضوح علـى           -٤٦-٩٠

 مبمارسـة   عدم جواز سجن الصحافيني أو معاقبتهم جنائياً ألسباب تتعلق حصراً         
  ؛)النرويج(حقهم يف حرية التعبري 

وعات والنشر هبدف إسقاط املسؤولية اجلنائية عـن        تنقيح قانون املطب   -٤٧-٩٠
األنشطة اليت تشكل ممارسة مشروعة حلرية التعبري، واعتماد ضـمانات تكفـل            

  ؛)إيطاليا(ممارسة هذا احلق 
تنقيح قانون املطبوعات والنشر هبدف إسقاط املسؤولية اجلنائية عـن           -٤٨-٩٠

  ؛)ولنداب(األنشطة اليت تشكل ممارسة مشروعة حلرية التعبري 
استعراض التدابري التشريعية اليت تقيد حرية الرأي والتعبري، مبا فيهـا            -٤٩-٩٠

  ؛)أستراليا(قانون تنظيم االتصاالت 
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كفالة التمتع باحلق يف العمل وظروف العمل املنصفة واملواتية جلميـع        -٥٠-٩٠
  ؛)الربازيل(العمال املهاجرين، وخصوصاً عمال املنازل 

الكفالة احلايل واستبداله بلوائح تتفق مع املعايري الدوليـة         إلغاء نظام    -٥١-٩٠
  ).النرويج(

  :عمانمل حتظ التوصيات الواردة أدناه بتأييد   -٩١
اختاذ مجيع التدابري الالزمة إللغاء عقوبة اإلعدام، مبا يشمل االنضمام            -١-٩١

والسياسية لثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية       اإىل الربوتوكول االختياري    
  ؛)أستراليا(

تعميق جهودها الرامية إىل القضاء على التمييز ضد املرأة واحتـرام             -٢-٩١
حقوق الطفل عن طريق إصالح قانون اجلنسية لتمكني األمهات العمانيات مـن            

  ؛)فرنسا(نقل اجلنسية إىل أطفاهلن، بغض النظر عن جنسية األب 
ل حبقوق اإلنسان علـى قـدم       االعتراف حبق اجلميع يف التمتع الكام       -٣-٩١

  ؛)السويد(املساواة وإلغاء القانون الذي جيّرم املثلية اجلنسية على الفور 
اختاذ تدابري فعالة ملكافحة التمييز على أي أساس، مبا يف ذلك علـى               -٤-٩١

  ؛)السويد(أساس امليل اجلنسي واهلوية اجلنسية 
  ؛)لكة املتحدةاملم(فرض وقف اختياري إلنزال عقوبة اإلعدام   -٥-٩١
فرض وقف اختياري إلنزال عقوبة اإلعدام يف القانون واملمارسة، بغية   -٦-٩١

  ؛)السويد(اعتماد قانون إللغاء هذه العقوبة 
فرض وقف اختياري إلنزال عقوبة اإلعدام بغية إلغاء هذه العقوبـة،             -٧-٩١

 للعهـد   واستبداهلا بأحكام السجن والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين       
  ؛)إسبانيا(الدويل اخلاص باحلقوق املدنية والسياسية 

اعتماد وقف اختياري إلنزال عقوبـة اإلعـدام بغيـة إلغائهـا يف               -٨-٩١
  ؛)إيطاليا(التشريعات الوطنية 

النظر يف فرض وقف اختياري رمسي إلنزال عقوبة اإلعدام بغية إلغائها         -٩-٩١
  ؛)سلوفينيا(

إلعـدام الـصادرة إىل الـسجن دون إبطـاء          ختفيف مجيع أحكام ا    -١٠-٩١
والتصديق على الربوتوكول االختياري الثاين للعهد الدويل اخلاص باحلقوق املدنية 

  ؛)السويد(والسياسية 
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كفالة ممارسة حرية التجمع وتعزيز وتيسري أنشطة املنظمـات غـري            -١١-٩١
  ؛)فرنسا(احلكومية 

ح هلا باالنضمام إىل االئتالفات     تعديل قانون اجلمعيات األهلية والسما     -١٢-٩١
  ).بولندا(الدولية دون اشتراط موافقة وزارة التنمية االجتماعية 

أو التوصيات الواردة يف هذا التقرير تعرب عن موقف الدولة          /مجيع االستنتاجات و    -٩٢
وال ينبغي تأويلها على أهنا حتظى      . أو الدولة موضوع االستعراض   /اليت قدمتها و  ) الدول(

  .د الفريق العامل ككلبتأيي
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