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 المقدمة -أوال   
 وفقــا   ،15/3/2006 املــخرف يف 60/251 رقــم املتحــدة لألمــم العامــة اجلمعيــة لقــرار تطبيقــا   -1

 العــام دو  كافــة يف اإلنســا  حلقــو  الشــام  الــدوري اإلســتعرا  حــو  القــرار هــذا مــن هـــ/5 للفقــرة
 الســــلطنة يف اإلنســــا  حلقــــو  الشــــام  املراجعــــة تقريــــر بإعــــداد عمــــا  ســــلطنة خارجيــــة وزارة قامــــت
 قائمـة مرفـ )  السـلطنة يف املـدين اجملتمـع ومخسسـات الرمسيـة وغـر الرمسية اجلهات مع بالتعاو  وذلك
 معها(. التشاور مت اليت املخسسات بأمساء

 علــ  وتخكــد تقــر الســلطنة،واليت يف اإلنســا  حلقــو  األساســية الضــمانات مــن جمموعــة هنــا  2
 أهـــم ومـــن احلقـــو  هلـــذه الفعلـــ  التطبيـــ  وتضـــمن الســـلطنة يف اإلنســـا  حقـــو  ومحايـــة احـــ ا  مبـــدأ
 تضـــمن الـــيت األساســـية الوثيقـــة يشـــ   والـــذي( الدســـتور) للدولـــة األساســـ  النظـــا  الضـــمانات هـــذه
ـــــات احلقـــــو  محايـــــة ـــــع يف العامـــــة واحلري ـــــة واإلقتصـــــادية والسياســـــية املدنيـــــة النـــــواح  مجي  واإلجتماعي

 هــذه ت فــ  الــيت الدوليــة والصــ و  اإلنســا  حقــو  مبــاد  مــع منســ م األساســ  والنظــا  والثقافيــة
 .احلقو 

 مت وقـــد اإلنســـا  حقـــو  جمـــا  يف الدوليـــة املواثيـــ  معظـــم علـــ  صـــادقت الســـلطنة أ  كمـــا -3
 االنضـــما  إلســت ما  الســلطنةجاهدة وتســع  املواثيــ  هـــذه أح ــا  مــع الوطنيــة التشــريعات موائمــة
 .اإلنسا  حبقو  املتعلقة املواثي  تلك من تبق  ما إىل

 علـــ  الســـلطنة عملـــت الدوليـــة واملواثيـــ  للدولـــة األساســـ  للنظـــا  العامـــة للمبـــاد  وتنفيـــذا -4
   .الوطنية والقوانني التشريعات طري  عن احلقو  هذه محاية

 حقــو  جمــا  يف الشـام  الــدوري باالسـتعرا  املتعلــ  األو  الــوطي تقريرهـا الســلطنة قـدمت -5
 حيـــ   ،2011 يونيـــو 7 يف إعتمـــاده ومت  ،2011ينـــاير 26 يف اإلنســـا  حقـــو  جمللـــس اإلنســـا 
 الدراســة، مــن ملزيــد توصــية( 51) اإلعتبــار بعــني وأخــذت طوعيــا   تعهــدا  ( 103)  بـــ الســلطنة قبلــت

 احلضارية. وقيمها الوطنية السماوية، وتشريعاهتا األديا  مع تتواف  ال اليت توصية( 12) ورفضت

 إعتمـــاد منـــذ بـــدأهتا قـــد عمـــ  خلطـــة إســـت ما  هـــو الثـــاين تقريرهـــا أ  عمـــا  ســـلطنة وتعتـــرب -6
 إجيــاي بشــ   والتفاعــ  واملســا ة اإلنســا  حقــو  قــدما  يف تعزيــز محايــة ماضــية وهــ  األو ، التقريــر
 الشأ . هذا يف العاملية املمارسات مع

فــإ  ســلطنة عمــا   األو ، لتقريرهــا الشــام  الــدوري اإلســتعرا  نتــائ  إحــ ا  وانطالقــا مــن -7
( وقـــراري 251/60تقـــد  هـــذا التقريـــر إلتزامـــا منهـــا، وتنفيـــذا  لقـــرار اجلمعيـــة العامـــة لألمـــم املتحـــدة )

والــيت كانــت صــياغتم اــرة مشــاورات عديــدة أجرهتــا الل نــة  (21/19و 1/5)جملــس حقــو  اإلنســا  
التوجيهيــــة بــــني الــــوزارات واجملتمــــع املــــدين، والــــيت تولــــت وزارة اخلارجيــــة رئاســــتها، ويــــأ  هــــذا التقريــــر 
ليســتعر  جهــود ســلطنة عمــا  يف متابعــة تنفيــذ نتــائ  تلــك املراجعــة وإبــراز خطواهتــا املتواصــلة مــن 

 نسا .أج  تعزيز ومحاية حقو  اإل
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 التقرير إعداد وعملية اإلستعراض متابعة منهجية -ثانيا   
 اإلستعراض متابعة منهجية -ألف 

 حيــــ  اإلســــتعرا ، نتــــائ  تنفيــــذ يف جهــــودا   الســــلطنة بــــذلت األو  التقريــــر إعتمــــاد منــــذ -8
 .2012 الشام  بقرار جملس الوزراء يف عا  الدوري التقرير ملتابعة التوجيهية الوزارية الل نة أنشأت

 التشاورية والعملية التقرير إعداد -باء 

 يف اإلجتماعـات مـن عـددا   وعقـدت اإلجـراءات مـن مب موعـة التوجيهيـة الوزاريـة الل نة قامت -9
 مخسســات مــع الفعاليــات مــن عــددا   نظمــت حيــ  الثــاين، التقريــر إعــداد بشــأ  التشــاورية العمليــة إطــار

 نتــــائ  ملتابعــــة املثلــــ  الســــب  حــــو  مق حاهتــــا لبحــــ  الســــلطنة يف احل وميــــة واجلهــــات املــــدين اجملتمــــع
 .الثاين التقرير إعداد وعملية اإلستعرا 

 لل نـة املخصصـة املسـاحة علـ  الشـام  الـدوري لإلسـتعرا  الثـاين التقريـر مشروع عر  مت -10
 لتلقـــ  وذلـــك اخلارجيـــة لـــوزارة اإلل ـــ وين املوقـــع يف الشـــام  الـــدوري لالســـتعرا  التوجيهيـــة الوزاريـــة

 واملعنيــني اجلمهــور مبـا فــيهم منظمــات اجملتمـع املــدين واملخسسـات الوطنيــة مـن واملالحظــات املق حـات
 األو  الـــوطي والتقريـــر الشـــام  الـــدوري اإلســـتعرا  عمليـــة عـــن نبـــذة تضـــمني مت كمـــا الســـلطنة، يف

 العمليـة هبـذه اجملتمـع لتعريـ  وذلـك وتوصـيات علـ  نفـس املوقـع تعهـدات مـن عنم نت  وما للسلطنة
 ممارسات ونتائ . من عليها ي تب وما

 اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز والمؤسسي الدستوري اإليار لي التطوارت -ثالثا   
 األساسي النظاً -ألف 

 رقـــــم الســـــلطاين املرســـــو  مبوجـــــب( الدســـــتور) للدولـــــة األساســـــ  النظـــــا  أح ـــــا  مت تعـــــدي  -11
 النحــــو علــــ  عمــــا  جمللــــس وتشــــريعية رقابيــــة صــــالحيات مــــن  التعــــدي  تضــــمن ، وقــــد99/20111
 :التايل

 جملــس علــ  املختصــة اجلهــات تعــدها الــيت للدولــة الســنوية وامليزانيــة التنميــة خطــ  عــر  )أ( 
 .عما 

 تعـديلها أو إلقرارهـا عمـا  جملـس إىل احل ومـة تعدها اليت القوانني مشروعات إحالة )ب( 
 .إلصدارها السلطا  جاللة إىل مباشرة رفعها مث

                                                           
 افـراد مجيـع مـن املشـاركة أ يـة علـ  وتأكيـدا واملـواطنيني، الـوطن مصـلحة فيم ملا البالد يف الشور  مسرة تطوير أل ية نظرا 1 

 النظــا  أح ــا  علــ  تعــدي  أو  إجــراء مت فقــد املنشــود، التطــور ومتطلبــات يتماشــ  مبــا الشــاملة التنميــة مســرة يف اجملتمــع
 مـن يعضـد  حنـو عـ  والرقابية التشريعية الصالحيات من العديد والشور  الدولة جملس  مبن ( الدستور)  للدولة األساس 

 . هلما املخولة واالختصاصات الصالحيات
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 .لدراستها احل ومة إىل وإحالتها عما  جملس قب  من القوانني مشروعات اق اح )ج( 
 أو إبرامهـا احل ومـة تعتـز  الـيت واالجتماعيـة االقتصادية االتفاقيات مشروعات إحالة )د( 
 .الشور  جملس إىل إليها االنضما 

 القوانيم والتشريعات واألنظمة الوينية -باء 

 نــــ  وقــــد ،25/2011 رقــــم الســــلطاين املرســــو  أح ــــا  العــــا  مبوجــــب االدعــــاء اســــتقال  -12
 املقــررة الصــالحيات كافــة العــا  املــدع  وتــويل واملــايل، اإلداري العــا  االدعــاء اســتقال  علــ  املرســو 
 .العا  االدعاء قانو  يف عليها املنصوص واجلمار  للشرطة العا  للمفتش

 .26/20112 رقم السلطاين املرسو  أح ا  مبوجب املستهلك حلماية عامة هيئة إنشاء -13
 للدولــــة واإلداريــــة املاليــــة الرقابــــة جهــــاز لي ــــو  للدولــــة املاليــــة الرقابــــة جهــــاز مســــم  تعــــدي  -14

 .27/2011 رقم السلطاين املرسو  أح ا  مبوجب صالحياتم وتوسيع
 العامــة اجلمعيــة اعتمــدهتا الــيت اإلرهــاب متويــ  لقمــع الدوليــة االتفاقيــة إىل الســلطنة انضــما  -15

 الســـلطاين املرســـو  ألح ـــا  وفقـــا    ،1999 ديســـمرب يف واخلمســـني الرابعـــة دورهتـــا يف املتحـــدة لألمـــم
 .104/2011 رقم
 هـــذا جـــر  وقـــد ،110/2011 رقـــم الســـلطاين باملرســـو  العســـ ري القضـــاء قـــانو  اصـــدار -16

 األسـر  ضـد املرت بـة واجلـرائم اإلنسـانية ضـد واجلـرائم اجلماعيـة وجـرائم اإلبـادة احلـرب جرائم القانو 
 بالقـانو  املتصـلة االتفاقيـات مـع يتوافـ  مبـا وذلـك بالتقـاد ، اجلرائم هذه سقوط عد  مقررا   واجلرح ،
 .اإلنساين الدويل
حالـة  يف الثقافيـة املمتل ـات حبمايـة اخلاصـة الهـاي التفاقيـة الثـاين الربوتوكو  عل  التصدي  -17

 .54/20113 رقم السلطاين املرسو  أح ا  نزاع مسل  مبوجب

القضـــائية دو   الوظـــائ  شـــاغل  مـــن عـــدد بعضـــوية للقضـــاء لي ـــو  األعلـــ  اجمللـــس تنظـــيم -18
 .20134 /9 رقم السلطاين املرسو  وذلك مبوجب غرها،

                                                           
 دائـرة عـن عبـارة كانـت الـيت اجلهـة هلـذه الصـالحيات مـن العديـد إضـفاء هبـد  املسـتهلك حلمايـة العامـة اهليئـة إنشـاء يأ  2 

 املاديــة املقومــات جبميــع اهليئــة هــذه إمــداد مت وقــد أ يــة، مــن املســتهلك محايــة ميثلــم ملــا نظــرا   ، والصــناعة الت ــارة وزارة تتبــع
 أهـدا  مـن بـم القيـا  منهـا مـأمو  هـو ومبـا وصـالحيات اختصاصـت مـن إليها مسند هو مبا القيا  يف تسهم اليت والبشرية
  .وغايات

 تعـــد الـــيت اإلنســـاين الـــدويل القـــانو  أح ـــا  تعزيـــز علـــ  الســـلطنة حـــرص إطـــار يف الهـــاي التفاقيـــة الســـلطنة انضـــما  يعـــد 3 
 والــيت الســلطنة هبــا تزخــر الــيت الثقافيــة املمتل ــات مــن  عديــد اــة وأ  بم،خاصــة الصــلة ذات اإلتفاقيــات أهــم مــن اإلتفاقيــة
  .مسل  صراع أي مبنأ  عن ت و  أ  جيب

للقضاء إىل العم  علـ  اسـتقال  القضـاء وتطـويره وترسـي  قـيم ومثـ  وأخالقيـات العمـ  القضـائ ،  األعل يهد  اجمللس  4 
وخيــت  هــذا اجمللــس بســائر األمــور املتصــلة بالقضــاء ومنهــا رســم السياســة العامــة الــيت يســر عليهــا القضــاء والعمــ  علــ  
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 اســتقال  بشــأ  وذلــك ،10/2012 رقــم الســلطاين املرســو  مبوجــب القضــاء شــخو  تنظــيم -19
 لل هـــــات األمــــر ليــــ   اإلداريـــــة، شــــخونم إدارة تتــــوىل كانـــــت الــــيت التنفيذيــــة اجلهـــــات القضــــاء عــــن

 واملالية. اإلدارية شخوهنا كافة لتتوىل إدارة القضائية
 املرســــو  مبوجــــب  1994 يونيــــو يف املعتمــــدة النــــووي األمــــا  اتفاقيــــة إىل الســــلطنة انضــــما  -20

 .30/20135 رقم السلطاين

ــــــم الســــــلطاين املرســــــو  مبوجــــــب الفســــــاد مل افحــــــة املتحــــــدة األمــــــم التفاقيــــــة االنضــــــما  -21  رق
64/20136. 
 األطفــا  مــن  ي فــ  مبــا وذلــك ،22/2014 رقــم الســلطاين باملرســو  الطفــ  قــانو  إصــدار -22
 امللحقــني اإلضــافيني والربوتوكــولني الطفــ  حقــو  اتفاقيــة أح ــا  مــع يتوافــ  مبــا حقــوقهم الســلطنة يف
 واملرجعيات القانونية األخر  ذات الصلة. هبا

 وتــدمر لألفــراد، املضــادة االلغــا  ونقــ  وانتــاج وختــزين اســتعما  حظــر اتفاقيــة إىل االنضــما  -23
 .26/20147 رقم السلطاين املرسو  أح ا  مبوجب األلغا ، تلك

 أح ـــا  مبوجـــب اإلرهـــاب ومتويـــ  األمـــوا  غســـ  مل افحـــة العربيـــة االتفاقيـــة علـــ  التصـــدي  -24
 .27/20148 رقم السلطاين املرسو 

ـــة االتفاقيـــة علـــ  التصـــدي  -25  رقـــم الســـلطاين املرســـو  أح ـــا  مبوجـــب الفســـاد مل افحـــة العربي
28/2014 . 

التصــدي  علــ  االتفاقيــة العربيــة مل افحــة جــرائم تقنيــة املعلومــات مبوجــب املرســو  الســلطاين  -26
 .5/2015رقم 

                                                                                                                                                                                                         
  .قريب القضاء من املتقاضنيحسن سر العم  باحملاكم واإلدعاء العا  مع تيسر إجراءات التقاض  وت

اهلامــة الــيت تســع  إىل ضــما  اســتخدا  الطاقــة النوويــة علــ  حنــو مــأمو  وجيــد التنظــيم  مــن اإلتفاقيــات اإلتفاقيــةتعــد هــذه  5 
وسليم بيئيا ، وذلك من خال  اختاذ التدابر الـيت ت فـ  سـالمة وأمـا  املنشـنت النوويـة واالسـتعداد ألي طـوار  نامجـة عـن 

  خماطر املنشنت النووية.
اصة مب افحة الفساد اليت مت اإلنضما  إليها من كافة الـدو  ، وبعـد االنضـما  تعد هذه اإلتفاقية من اإلتفاقيات األبرز اخل 6 

ســتعم  الســلطنة علــ  القيــا  بعــدد مــن التــدابر علــ  الصــعيد الــوطي إلنفــاذ أح ــا  االتفاقيــة علــ  الصــعيد  اإلتفاقيــةهلــذه 
  .الوطي باعتبارها بعد االنضما  إليها جزءا  من قانو  البالد النافذ

ذه االتفاقيـة جـزء ا  مـن االتفاقيـات املتصـلة بالقـانو  الـدويل اإلنسـاين الـيت هتـد  إىل حظـر اسـتعما  وختـزين وإنتـاج تعد ه 7 
ونق  االلغا  املضادة لألفراد ، وذلك ملا هلذه األلغا  من أضرار بالغة عل  حياة اإلنسا  بإحـداثها عاهـات واالمـا  ال مـربر 

  . يةهلا تفو  ما قد حتققم من ميزة عس ر 
مل افحـة غسـ  األمـوا  ومتويـ  اإلرهـاب، وذلـك ملـا هلـذه الظـاهرة مـن تبعـات سـلبية ، وقـد أصـدرت  اإلتفاقيـةهتـد  هـذه  8 

هبــد   79/2010الســلطنة يف هــذا اخلصــوص قــانو  غســ  األمــوا  ومتويــ  اإلرهــاب مبوجــب أح ــا  املرســو  الســلطاين 
 .إلتفاقية يف إطار اجلهود اليت تبذهلا يف هذا اخلصوصم افحة هذه الظاهرة ويأ  إنضما  السلطنة هلذه ا
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قيـة العربيـة مل افحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة مبوجـب املرسـو  التصدي  علـ  االتفا -27
 .6/2015السلطاين رقم 

التطورات لي مجال األجهرزة الكووميرة والهيترات الرسرمية المعنيرة بكقروق  -رابعا   
 اإلنسان

وقــــوانني عمليــــة ثابتــــة، وهــــذه السياســــات والتشــــريعات  مت اســــتحداا سياســــات واجــــراءات -28
أصـــــدرهتا احل ومـــــة وت لـــــ  هبـــــا الـــــوزرات ك هـــــات منفـــــذة  لتعزيـــــز حقـــــو  االنســـــا  املنبثقـــــة عـــــن 

 .الص و  الدولية اليت انضمت اليها السلطنة يف ك  وزارة من الوزارات وه  كالتايل

 وزارة الداخلية  

  (38/2014) ر م السلطاني بالمرسًو الصادر العمانية الجنسية  انون  
 الســـلطنة ، والتزامـــا منهـــا بتعزيـــز إليهـــا انضـــمت الـــيت الدوليـــة اإلتفاقيـــات أح ـــا  مـــع متاشـــيا   -29

ــــة اجلنســــية قــــانو  صــــدر حقــــو  اإلنســــا  ، فقــــد ــــذي تضــــمن38/2014) رقــــم العماني  بعــــ  ( ال
 انعـــدا  مـــن حالـــة يف األفـــراد وجـــود عنهـــا ينـــت  قـــد ثغـــرات مبـــا  ـــو  دو  وجـــود األح ـــا  اجلديـــدة

 اجلنسـية مبـن  املتعلـ ( 11) املـادة ( مـن3الـوارد يف البنـد ) النحـو علـ  ،وذلك اإلم ا  قدر اجلنسية
 كانـت سـواء العمانيـة اجلنسـية األب فقـد عمـاين وأ  زوج مـن املتزوجـة األجنبيـة الزوجـة لولد العمانية
 خارجها. أو عما  يف والدتم

 – العمانيـــــة جنســــيتم عــــن تنـــــاز  الــــذي للعمــــاين يســـــم  نصــــا اجلديــــد القـــــانو  أوجــــد كمــــا -30
 – القـــانو  مـــن( 12) املـــادة عليهـــا نصـــت الـــيت للشـــروط وفقـــا أخـــر ، مـــرة العمانيـــة جنســـيتم باســـ داد

هذا باإلضافة اىل ا  القانو  احلـايل اوجـد نصـا  يسـم  ألرملـة العمـاين األجنبيـة أو املطلقـة منـم احلصـو  
 ( من القانو .17انية وفقا  للشروط احملددة يف املادة )عل  اجلنسية العم

 للقاصــــرولد العمانيــــة اجلنســــية مــــن  جييــــز القــــانو  مــــن( 18) املــــادة تشــــريع ح ــــم جديــــد يف -31
 أو ه رهــا، أو عنهــا غــاب قــد الــزوج هــذا وكــا  احليــاة قيــد علــ  يــزا  ال أجنــي مــن املتزوجــة العمانيــة
األجنـــي، مبـــا يضـــمن حصـــو  القاصـــر علـــ  اجلنســـية العمانيـــة ومـــا  زوجهـــا مـــن مطلقـــة أو أرملـــة كانـــت

 يرتب  هبا من حقو .
وذلـــك  85/2013صـــدر قـــانو  انتخابـــات اعضـــاء جملـــس الشـــور  باملرســـو  الســـلطاين رقـــم  -32

وتنفيـــذا  99/2011بـــالتزامن مـــع التعـــديالت علـــ  النظـــا  االساســـ  للدولـــة باملرســـو  الســـلطاين رقـــم 
ذا القــانو  مهمــة االشــرا  علــ  انتخابــات اعضــاء جملــس الشــور  والفصــ  الح امــم ، حيــ  اســند هــ

يف الطعــو  النتخابيــة اىل جلنــة عليــا تتمتــع باالســتقال  واحليــدة برئاســة احــد نــواب رئــيس احمل مــة العليــا 
( 6( مـــن القـــانو  ، وهلـــذه الل نـــة مـــن االختصاصـــات والصـــالحيات مـــا نصـــت عليـــم املـــادة )5املـــادة )

وبالتــايل فــا  هــذا القــانو  قــد اخــرج واليــة االشــرا  علــ  االنتخابــات والفصــ  يف  -مــن ذات القــانو 
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الطعــــو  املتعلقــــة بالعمليــــة االنتخابيــــة مــــن واليــــة الســــلطة التنفيذيــــة كمــــا كــــا  معمــــوال بــــم يف الالئحــــة 
هيئـة مسـتقلة ي أسـها احـد  اىل –التنفيذية النتخابـات اعضـاء اجمللـس الـيت الغيـت بصـدور هـذا القـانو  

عناصـــر الســـلطة القضـــائية وتضـــم يف عضـــويتها كـــذلك أعضـــاء مـــن الســـلطة القضـــائية إح امـــا ملبـــاد  
 الشفافية والعدالة.

 وزارة الخارجية  

 العمـــ  وفريـــ  اخلارجيـــة الشـــخو  عـــن املســـخو  الـــوزير معـــايل برئاســـة التوجيهيـــة الوزاريـــة الل نـــة -33
 املســـخو  الـــوزير معــايل مستشـــار برئاســة القانونيـــة والل نــة العـــا ، األمــني لســـيدا معــايل برئاســـة التنفيــذي

  ،2012 عــا  اخلارجيــة وزارة يف إســتحداثها مت التنظيميــة الوحــدات هــذه كــ  اخلارجيــة، الشــخو  عــن
 حقـــو  مســـائ  يف املتخصصـــة اآلليـــات جتـــاه بالتزاماهتـــا الوفـــاء علـــ  الســـلطنة قـــدرة ضـــما  أجـــ  مـــن

حقــو  االنسـا  وضــما  إحـ ا  متابعــة  ومحايـة تعزيــز أجـ  مــن والـدويل الثنــائ  التعـاو  وتفعيــ  اإلنسـا 
 تنفيذها.

 وزارة القوى العاملة  

تعمــ  وزارة القــو  العاملــة علــ  تنظــيم ســو  العمــ  مبشــاركة أطــرا  اإلنتــاج الثالثــة )احل ومــة  -34
العمـــا ( علـــ  حنـــو يســـهم يف بلـــوا األهـــدا  لي عـــ  القطـــاع اخلـــاص مصـــدرا   –أصـــحاب العمـــ   –

أساســـيا  لفــــرص العمــــ  وقطاعــــا  جاذبـــا للقــــو  العاملــــة مــــن خـــال  ســــن القــــوانني والتشــــريعات الالزمــــة 
حلمايــة العامــ  وصــاحب العمــ  لضــما  حقــو  كافــة أطــرا  اإلنتــاج املقــررة هلــم قانونــا ، حيــ  قامــت 

ة األخــــرة بتطــــوير مجلــــة مــــن القــــوانني واألنظمــــة هبــــد  تطــــوير ســــو  العمــــ  مبــــا هـــذه الــــوزارة يف االونــــ
 يتماش  مع االحتياجات الوطنية ومعاير العم  الدولية.

  القوانيم المنظمة لسوق العمل  
 التأمينـــات قـــانو  أح ـــا  بعـــ  تعـــدي  بشـــأ ( 61/2013) رقـــم اصـــدار املرســـو  الســـلطاين -35

 املســــا ات نســــب املرســــو  نظــــم حيــــ  .%(5) بنســــبة املســــتحقة املعاشــــات تــــزاد حيــــ  اإلجتماعيـــة
 الراتـــب إســتحقا  نســـبة ورفــع اإلجتماعيـــة التأمينــات هيئـــة يف اخلــاص القطـــاع يف العــاملني علـــ  املقــررة
 .التقاعد بعد اخلاص بالقطاع للعاملني

قامــت هــذه الــوزارة يف اآلونــة األخــرة بتطــوير مجلــة مــن القــوانني واألنظمــة هبــد  تطــوير ســو   -36
 العم  مبا يتماش  مع االحتياجات الوطنية ومعاير العم  الدولية وه  كاأل :

x النساء تشغي  جيوز اليت واملناسبات واألعما  األحوا  بشأ ( 656/2011)رقم وزاري قرار 
 تشغي .ال وشروط ليال   فيها
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x وزارة بني االل  وين الرب  تنفيذ ملتابعة إشرافية جلنة تش ي (: 111/2013)رقم وزاري قرار 
 القطــاع يف العامـة القـو  اسـتال  يضــمن مت امـ  نظـا  إلعـداد املركــزي والبنـك العاملـة القـو 

 تنفيذه. لبدء الالزمة اخلط  وإعداد اخلاص ألجورهم
x العماليـــة النقابـــات وتســـ ي  وعمـــ  تشـــ ي  نظـــا  بشـــأ ( 570/2013)  رقـــم وزاري قـــرار 

 االحتــاد وصـالحيات وقـوانني تعــاري  علـ  مشـ  حيــ  ، عمـا  سـلطنة لعمــا  العـا  واالحتـاد
 .للعما  العا 

x احلـــوار جلنـــة تشـــ ي  بإعـــادة 2014 مـــار  31 بتـــاري ( 72/2014) رقـــم الـــوزري القـــرار 
 – األعمــــا  أصــــحاب – )احل ومــــة الثالثــــة اإلنتــــاج أطــــرا  عــــن ممثلــــني تضــــم االجتمــــاع 

 .العما (
  حماية العمال  

تـــويل الســـلطنة اهتمامـــا  بالغـــا  بـــالقو  العاملـــة دو  اســـتثناء أو متييـــز وقـــد مت اســـتحداا أنظمـــة  -37
مــن شــأهنا احلفــاح علــ  حقــو  العامــ  وصــاحب العمــ ، حيــ  تقــو  املديريــة العامــة للرعايــة العماليــة 

مبتابعــــة ظــــرو  وبيئــــة العمــــ  وحــــ  النزاعــــات العماليــــة والتوعيــــة بشــــأ  القــــوانني بــــوزارة القــــو  العاملــــة 
 واألنظمة ذات العالقة.

  التفتيش  
يــتم مــن خــال  التفتــيش الشــام  مراقبــة منشــئات القطــاع اخلــاص اخلاضــعة لقــانو  العمــ  وقــد  -38

اخلــاص ومت  ( منشــأة بالقطــاع12328  التفتــيش علــ  )2014  إىل 2013مت مــن خــال  الفــ ة مــن 
 ( منشأة للقضاء ملخالفتها االنظمة والقوانني.47إحالة عدد )

%( مــن القــو  49% إىل 40ســنويا  يــتم مــن خــال  التفتــيش الشــام  تغطيــة مــا يقــارب مــن ) -39
 العاملة يف منشنت القطاع اخلاص.

الئحــة يـتم مــن خـال  تفتــيش السـالمة والصــحة املهنيـة مراقبــة تطبيـ  منشــنت القطـاع اخلــاص ل -40
( منشـــأة ومت 3046  زيـــارة )2014  إىل 2013الســـالمة والصـــحة املهنيـــة ومت مـــن خـــال  الفـــ ة مـــن 

( منشــأة، ويف حالــة اســتمرار املنشــنت بعــد  االلتــزا  يــتم إحالتهــا إىل اإلدعــاء العــا  147خمالفــة عــدد)
 لتطبي  املقتض  القانوين حبقها.

  تسوية المنازعات العمالية  
م تسـوية املنازعـات العماليـة حب ـم القـانو  واإلسـتثناء تسـويتها بـالطر  الوديـة عـن يف األص  تت -41

طريــ  وزارة القــو  العاملــة حبضــور كــ  مــن صــاحب العمــ  والعامــ ، وقــد بلــ  عــدد الشــ او  خــال  
 ( ش و .12،694  عدد )2014  إىل 2013الف ة من 

  التوعية العمالية والعمل النقابي  



A/HRC/WG.6/23/OMN/1  
 

GE.15-15245 9/28 
 

خدمـــة التوعيـــة للعمـــا  وأصـــحاب العمـــ  حـــو  القـــوانني واألنظمـــة ذات العالقـــة تقـــد  الـــوزارة  -42
( برنـــام  توعيـــة خـــاص 916  تنفيـــذ عـــدد)2014  إىل 2013بقطـــاع العمـــ  ومت مـــن خـــال  الفـــ ة 

( نقابـــة عماليـــة 211  عـــدد وقـــدره )2014بـــالقو  العاملـــة وبلـــ  إمجـــايل النقابـــات املســـ لة يف عـــا  
  .2013مقارنة بعا   %(15بنسبة زيادة وقدرها )

  نظاً حماية األجور  
مت اســتحداا نظــا  ال ــ وين حلمايــة أجــور العمــا  الــذي يعمــ  علــ  مراقبــة املنشــنت لتســديد  -43

أجـــور العـــاملني هبـــا يف تـــاري  اإلســـتحقا ، حيـــ  مت تطبيـــ  املرحلـــة األوىل مـــن هـــذا النظـــا  ابتـــداء مـــن 
ملمتـــــازة والعامليـــــة واالستشــــــارية والبـــــال  عــــــددها  ، ومت تغطيــــــة منشـــــنت الدرجــــــة ا2014شـــــهر يونيـــــو 

( عــــامال  وعاملــــة وجــــار العمــــ  علــــ  تطبيــــ  النظــــا  علــــ  574967( منشــــأة ويعمــــ  هبــــا )4676)
 الدرجات األخر .

 وزارة التنمية االجتماعية  

 املختلفــة والــربام  السياســات يف االنســا  حقــو  احــ ا  االجتماعيــة مبــدأ التنميــة وزارة أرســت -44
 واملــــرأة الطفــــ  وحقــــو  عــــا  بشــــ   االنســــا  حقــــو  مفــــاهيم بإدخــــا  ســــعت وعليــــم تقــــدمها، الــــيت

 والســـــنوية اخلمســـــية خططهـــــا يف هبـــــا املتعلقـــــة االتفاقيـــــات تنفيـــــذ ومتابعـــــة االعاقـــــة، ذوي واالشـــــخاص
 التنموية.

 يف والتنميـــة االنســـا  حقـــو  ومنظومـــة مخسســـات بقيـــة مـــع ســـعيها إطـــار يف الـــوزارة وانطلقـــت -45
ــــــة احلمايــــــة ضــــــما  اىل الســــــلطنة ــــــة للفئــــــات االجتماعي  واملــــــرأة، الطفــــــ : وهــــــ  املختلفــــــة، االجتماعي

ــــار والشــــباب االعاقــــة، ذوي واالشــــخاص  الســــيا  هــــذا ويف. احلقــــوق  املــــنه  اىل اســــتنادا   الســــن، وكب
 .واحتياجاهتا حبقوقها الفئات من التمتع هذه لتم ني ومشروعاهتا براجمها وجهت

  والبرامجاآلليات   
انشـــــاء املديريـــــة العامـــــة لشـــــخو  األشـــــخاص ذوي اإلعاقـــــة مبوجـــــب املرســـــو  الســـــلطاين رقـــــم  -46
ــــرة18/2014) ــــوزاري للقــــرار وفقــــا االســــرية احلمايــــة ( ، ودائ  دار ويتبعهــــا(  2012/  330)  رقــــم ال

 االجتـار وضـحايا للعنـ  املعرضـني والنسـاء لألطفـا  واملسـاعدة احلمايـة بتقـدم املعـي املركز وهو الوفا ،
 هـــــذا ويف.(51/2015بالبشــــر، باإلضــــافة إلنشـــــاء دائــــرة شــــخو  املســـــنني وفــــ  القــــرار الـــــوزاري رقــــم )

 وه : ، باحلماية املعنية واملخسسات املراكز من عددا الوزارة انشأت السيا 

x .مركز رعاية الطفولة 
x السن. ل بار االجتماعية الرعاية دار انشاء 
x  لألحداا اجلاحننيإنشاء دور توجيم وإصالح. 
x املعاقني. لتأهي  الوفاء مراكز 
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x .مركز التأهي  والتقوم 
x .دار األما  لألشخاص ذوي اإلعاقة 
 بعـ  حقـو  علـ  الوقـو  هبـد  ونـدوات مـخمترات الـوزارة عقـدت السياسات، صعيد وعل  -47

 ومنها: من االس اتي يـات، عدد اعداد يف شرعت كما. والطف  كاملرأة الفئات

x (  2025-2016مشروع إس اتي ية العم  اإلجتماع). 
x (.2025-2016للطفولة ) الوطنية االس اتي ية مشروع 
x (.2025-2016للمرأة ) الوطنية االس اتي ية مشروع 
x ( 2025-2016مشروع إس اتي ية األشخاص ذوي اإلعاقة.) 
 والقـــــوانني التشـــــريعات مـــــن جمموعـــــة الـــــوزارة اصـــــدرت والقـــــوانني: التشـــــريعات صـــــعيد وعلـــــ  -48

 ومنهـــا الـــوزارة، مهـــا  صـــلب يف هبـــا االهتمـــا  يـــدخ  الـــيت املختلفـــة الفئـــات محايـــة ســـبي  يف والقـــرارات
 اآل :

x  (.2014/  22) رقم السلطاين باملرسو  الطف  قانو 
x احلضانة. لدور التنظيمية الالئحة بشأ (  2012/  212)  رقم الوزاري القرار 
x ظـاهرة م افحـة وإجـراءات قواعـد بإصـدار(  21/2011) رقـم االجتماعيـة التنميـة وزير قرار 

 التسو .
x ( بإصدار الئحة املساعدات اإلجتماعية.72/2014قرار وزاري رقم ) 
x ( 228/2013الألئحة التنظيمية لدار الوفا  مبوجب القرار الوزاري رقم). 
x القرار الـــــوزاري رقـــــم الالئحـــــة التنظيميـــــة لصـــــر  األجهـــــزة التعويضـــــية والوســـــائ  املســـــاعدة بـــــ

(235/2014). 
 واملــــرأة االســــرة باوضــــاع للنهــــو  الــــربام  مــــن عــــددا الــــوزارة نفــــذت الــــربام ، صــــعيد وعلــــ  -49

  ومنها ما يل : والطف ،

x  الضـما  لقـانو  وفقـا واالرامـ  وااليتـا  واملعـاقني السـن كبار لفئات املالية املساعدات برنام 
 االجتماع .

x  ــــام  اهلاتفيــــة، االســــرية االستشــــارات خــــ  بــــرام  ويشــــم  لألســــرة االجتماعيــــة احلمايــــة برن
 االسري. والتوجيم واالرشاد الزواج ، واإلرشاد

x .برنام  التوعية القانونية للمرآة 
x  العمانية. املرأة مجعيات دعم برنام 
x  الوالدية. الرعاية فاقدي لألطفا  البديلة الرعاية برنام 
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x  االيتا . االطفا  رعاية برنام 
x .برنام  رعاية املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة 
 :مث  االنسا ، حبقو  املعنية الوطنية والل ا  اهليئات من عدد يف الوزارة وتتمث  -50

x اإلنسا . حلقو  الوطنية الل نة 
x بالبشر االجتار مل افحة الوطنية الل نة. 
x املخدرات واملخثرات العقلية. مل افحة الوطنية الل نة 

 وزارة التربية والتعليم  

قدمت السلطنة جتربة رائدة يف جما  ال بيـة علـ  حقـو  اإلنسـا ، وقـد توجـت هـذه الت ربـة  -51
( بإلزاميــة التعلــيم وجمانيتـــم، باإلضــافة إىل تطبيــ  اخلطـــة 22/2014بصــدور املرســو  الســلطاين رقـــم )

والـيت تتضـمن عـدة حمـاور أ هـا ( 2014-2009العربيـة لل بيـة علـ  حقـو  اإلنسـا  خـال  الفـ ة )
إدمــاج مفــاهيم حقــو  اإلنســا  يف املنــاه  الدراســية، وتأهيــ  ال ــوادر البشــرية يف جمــا  ال بيــة علــ  

 حقو  اإلنسا ، ونشر ثقافة حقو  اإلنسا ، وتوسيع املشاركة اجملتمعية يف نشر هذه الثقافة.

  اإلعا ة ذوي األيفال  
 ت ــافخ مبــدأ حتقيــ  هبــد  اإلعاقــة ذوي بفئــات االهتمــا  علــ  موالتعلــي ال بيــة وزارة عملــت -52

 الســــلطاين للمرســــو  تنفيــــذا ذلــــك وجــــاء الســــلطنة دو  متييــــز، يف الطــــالب جلميــــع التعليميــــة الفــــرص
 اىل  2013/2014 الدراســ  العــا  يف ليشــم  بالربنــام  التوســع واســتمر( 121/2008) الســام 

 حـــى األساســـ  التعلـــيم مـــدار  يف والســـمعية العقليـــة اإلعاقـــة ذوي دمـــ  وبرنـــام  مدرســـة.( 627)
 كمــا. طالبــا  وطالبــة( 1390) تضــم مدرســة( 182) إىل  2013/2014 الدراســ  العــا  يف وصــ 
 الدراســــــ  العـــــا  تنفيـــــذه يف بـــــدأ الـــــذي والتخاطــــــب النطـــــ  اضـــــطرابات معاجلـــــة برنـــــام  تطبيـــــ  مت

  2010/2011 الدراســـــ  العـــــا  يف ذلـــــك بعـــــد وتوســـــع فقـــــ  واحـــــدة مبدرســـــة  2004/2005
( مدرســة و 72بإمجــايل عــدد ) 2013/2014التعليميــة يف العــا  الدراســ   احملافظــات مجيــع ليشــم 

 ( مشرفا تربويا متخصصا.31( طالبا وطالبة، حتت إشرا  )648)
 دبلــــو  نيــــ  حــــى دراســــتهم اســــت ما  يف الطــــالب هــــخالء مســــتقب  علــــ  وحرصــــت الــــوزارة -53

 لـــوزارة التـــابع املوحـــد القبـــو  برنـــام  يف تســـ يلهم إىل باإلضـــافة الطـــالب، ةببقيـــ أســـوة العـــا  التعلـــيم
 املعــــد  حســــب فئــــة ل ــــ  املتاحــــة الدراســــية الــــربام  يف الطــــالب توزيــــع يــــتم حيــــ  العــــايل  التعلــــيم
 والبصـــرية الســـت ما  الســـمعية اإلعاقـــة ذوي طـــالب قبـــو  مت وأيضـــا. املطروحـــة والشـــروط املطلـــوب
 كليـــــة مثـــــ  بالســــلطنة اخلاصـــــة اجلامعـــــات جامعــــة الســـــلطا  قـــــابو  وبعــــ  يف اجلامعيـــــة دراســــتهم

 إىل  2013/2014 الدراسـ  العـا  خرجيـ  مـن الصـم الطـالب مـن جمموعـة اخللي . كما مت ابتعـاا
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 وإحلـــا . اجلامعيـــة دراســـتهم الســـت ما  اهلامشيـــة األردنيـــة اململ ـــة وإىل األمري يـــة املتحـــدة الواليـــات
 .واملهي اإلداري التدريب معاهد يف التخرج بعد الصم الطالب

  اإللزامي التعليم  
 الطفــــ  قــــانو  أكــــد فقــــد التعلـــيم يف اإلنســــا  حبــــ  والتزامــــا أولويــــة مـــن التعلــــيم ميثلــــم ملــــا نظـــرا -54

 إمتــا  حــى إلزاميــا الطفــ  تعلــيم ي ــو  بــأ ( 36) املــادة  22/2014رقــم  الســلطاين باملرســو  الصــادر
 واحليلولــة املدرســة يف وانتظامــم الطفــ ، تســ ي  مســخولية األمــر ويل علــ  ويقــع األساســ  التعلــيم مرحلــة
 املـــدار  يف املعدلـــة الصـــايف االلتحـــا  نســـبة أ  إىل بـــأ  اإلحصـــائيات تشـــر علمـــا. منهـــا تســـربم دو 

 ووصـــلت  ،2012/2013 الدراســـ  العـــا  يف( 98.2) بلغـــت قـــد( 6-1) للصـــفو  مـــن احل وميـــة
 يف%( 95.5) إىل( 9-7) مــن للصــفو  التعليمــ  بالنظــا  امللتحقــني املعدلــة الصــايف االلتحــا  نســبة
 . 2012/2013 العا 
 عشــر الثــاين إىل الســابع مــن للصــفو  ال بــار لتعلــيم مراكــز والتعلــيم ال بيــة وزارة تــوفر كمــا -55

 ويلمـــو  النظاميــة الدراســـة عــن انقطعــوا الـــذين أو األميــة، حمـــو برنــام  يف أعــوا  ثالثـــة أكملــوا للــذين
 نســـبة بـــأ  علمـــا. اإلنـــاا الـــربام  هـــن مـــن هـــذا يف الدارســـني معظـــم أ  ويالحـــ  وال تابـــة بـــالقراءة
 . 2013للعا  %( 9.18) بلغت السلطنة قد يف األمية

  اإلنسان حقوق على التثقيف  
 علــ  اإلنســا  حقــو  علــ  التثقيــ  جمــا  يف اإلجيابيــة املمارســات مــن العديــد رصــد مت لقــد -56
 .التالية لل وانب وفقا   اجملا  هذا يف املمارسات تلك أهم استعرا  ومي ن األصعدة، كافة

 العمانيــة الدراســية املنــاه  يف والطفــ  اإلنســا  حقــو  مفــاهيم إدمــاج علــ  الســلطنة عملــت -57
 والطفــ  اإلنســا  حقــو  مفــاهيم إدمــاج وثيقــة" إعــداد مشــروع تبــي مت التعليميــة  وقــد املراحــ  ب افــة
 مــــن عــــدد إحلــــا  مت حيــــ  الوثيقــــة  هــــذه بتنفيــــذ املعنيــــة ال ــــوادر تأهيــــ  مــــع الدراســــية املنــــاه  يف

 مهـارات املتـدربني إكسـاب هبـد  اإلنسـا  حبقـو  تتعلـ  وخارجيـة داخليـة تدريبيـة بـدورات املوظفني
 اإلنســـا ، حقــو  علــ  ال بيــة مب ــا  العالقــة ذات باجلوانـــب يتعلــ  مــا ب ــ  دقيقــة ومعرفــة جديــدة
 الطف . ومحاية تنشئة بربام  املتعلقة تلك السيما
 لتـدريب مت املـة خطـة مـن ك ـزء الدراسـية املـواد مجيع مناه  أعضاء تدريب إىل باإلضافة -58

 املنـاه  يف والطفـ  اإلنسـا  حقـو  مفـاهيم إدمـاج وثيقـة اسـتخدا  علـ  ال بـويني واملشـرفني املعلمـني
 مــــن املــــذكورة بالوثيقــــة الــــواردة والطفــــ  اإلنســــا  حقــــو  مفــــاهيم تضــــمني وكيفيــــة العمانيــــة الدراســــية

 اإلنســا  حقــو  وقــيم مفــاهيم توظيــ  علــ  للمعلــم معينــة تدريبيــة وحقائــب كتيبــات خــال  إعــداد
ــــاء وعلــــ  والطفــــ ، ــــة األنشــــطة بن ــــة التعليمي  امتــــد كمــــا. املفــــاهيم هــــذه الطــــالب إلكســــاب التعلمي
 باملنــاه  املضــمنة الطالبيــة واألنشــطة وال تــب والوســائ  العمــ  ورش خــال  مــن الطلبــة إىل االهتمــا 
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 حبقـــو  تتعلـــ  ورســـومات وصـــور، الذاتيـــة، كـــاإلدارة والصـــفية صـــفية أنشـــطة شـــ   علـــ  الدراســـية
 الطف  وغرها من األنشطة.

 وزارة التعليم العالي  

 ، كـا  جـ  اهتمـا  ح ومـة السـلطنة بـالعلم والتعلـيم، 1970مع بداية النهضة املباركة عا   -59
واســـت ماال ملســـرة التعلـــيم فقـــد مت انشـــاء وزارة التعلـــيم العـــايل يف الســـلطنة إلجيـــاد جيـــ  مـــتعلم خيـــد  
ا ســو  العمــ  ويلــي متطلبــات التنميــة جبميــع اجملــاالت، وتســع  الــوزارة مــن خــال  خططهــا وبراجمهــ
الــيت تطرحهــا إىل تقــدم تعلــيم عــا ا متقــد  يواكــب املســت دات احلديثــة يف التعلــيم ومبــا يتناســب مــع 
معطيـــات العصـــر، وتســـع  بـــرام  الـــوزارة لالهتمـــا  بقضـــايا حقـــو  االنســـا  وهلـــا جهـــود واضـــحة يف 

 .هذا اجملا  ومن هذه الربام 

 يف الطلبـــــة يدرســـــها الـــــيت الثقافيـــــة املقـــــررات يف اإلنســـــا  حقـــــو  مفـــــردات بعـــــ  تضـــــمني -60
 الشخصـــية واحلقـــو  التســـام  ثقافـــة مثـــ  تتنـــاو  قضـــايا حـــوار الثقافـــات العـــايل التعلـــيم مخسســـات
 واحلريات.

  واملــخمترات للنــدوات العــايل التعلــيم مخسســات ب األكــادمييني العمــانيني مــن العديــد حضــور -61
 .2014 -2012 من الف ة يف أوخارجها السلطنة داخ  املتعلقة حبقو  اإلنسا  سواء

الطالبيــة الســنوية الــيت تقــو   األنشــطة واملعــار  خــال  مــن اإلنســا  حقــو  مفــاهيم تــدعيم -62
 هبا عمادات شخو  الطالب ومراكز اخلدمات الطالبية مبخسسات التعليم العايل.

 مـــن العديـــد العـــايل التعلـــيم مخسســـات يف الطـــالب يـــدر  حيـــ  اللغـــات  تـــدريس برنـــام  -63
 .األملانية واللغة الفرنسية واللغة الصينية اللغة منها اللغات
 أنشـــطة بعـــ  يف للمشـــاركة العـــام دو  خمتلـــ  مـــن الطالبيـــة الوفـــود مـــن العديـــد اســـتقبا  -64

 تـايلور جامعـة مـن والثـاين األمري يـة يـورد جامعـة مـن وفـد املثا  سبي  عل  العايل، التعليم مخسسات
 الصـــداقة جامعـــة والرابـــع مـــن األمري يـــة، املتحـــدة بالواليـــات بنســـلفانيا جامعـــة مـــن املاليزيـــة والثالـــ 

 الروسية خال  السنوات املاضية.

 فلوريــدا واليــة يف العــامل  الثقــايف اليــو  ومنهــا العامليــة الثقافيــة األيــا  يف العمــانيني الطلبــة مشــاركة -65
 آســــــيا لــــــدو  املتحــــــدة األمــــــم منــــــوذج حماكــــــاة ملــــــخمتر ومشــــــاركتها.  18/3/2014 بتــــــاري  األمري يــــــة
 .9/2012/ 24-20 من الف ة يف بان و  التايلندية بالعاصمة والباسفيك

بتســربج( ) األوســ  للشــر  األمري ــ  املعهــد مــع بالتعــاو  الصــيف  الطــالي التبــاد  برنــام  -66
 للطلبــــة العربيــــة اللغــــة تعلــــيم هــــو منــــم اهلــــد .  5/7/2013 -10/6/2013 مــــن الفــــ ة خــــال 

 .اإلجنليزية اللغة يف العمانيني الطلبة مهارات لتطوير برنام  وهو بالتوازي آخر وبرنام  األمري يني
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 وقـــد( 31/2013) رقـــم الـــوزاري القـــرار علـــ  بنـــاء الطـــالي التبـــادي لربنـــام  جلنـــة تشـــ ي  -67
 ومــن 2014-2013 األكــادمي  للعــا  والعربيــة األجنبيــة الــدو  مــن عــدد يف الطلبــة تــدريب تضــمن
طالبــا   (107) املبتعثــني الطلبــة عــدد بلــ  وقــد. املغــرب-فنلنــدا-اســ اليا-املتحــدة اململ ــة الــدو  هــذه

   وطالبة.

 التعلــيم مخسســات تقــدمها مــن  عــن عبــارة وهــو والعلمــ  الثقــايف للتعــاو  العمــاين الربنــام  -68
 العــــا  منــــذ املقدمــــة املــــن  عــــدد امجــــايل العــــرب، حيــــ  بلــــ  وغــــر العــــرب الطلبــــة مــــن لعــــدد العــــايل

 قــابو  الســلطا  جلامعــة( 14) منهــا منحــم( 52) 2014/2015 إىل 2012/ 2011 األكــادمي 
 الدراســـات ل ليـــة مـــن ( 5) التقنيـــة لل ليـــات منحـــم( 20) التطبيقيـــة العلـــو  ل ليـــات منحـــم( 11)و

 الشرعية. العلو  ل لية ومنحتني املصرفية،

العـايل بنـاء علـ  القـرار الـوزاري  التعلـيم ملخسسـات الطالبيـة االستشـارية اجملالس دلي  تدشني -69
 العــــا  مــــن اعتبــــارا   بــــم العمــــ  يبــــدأ أ  علــــ  2014/2015 األكــــادمي  العــــا  يف 71/2014رقــــم 

 .العايل التعليم مخسسات طلبة بني للدميقراطية تضمينا يعد والذي ،  2015/2016 األكادمي 

ــــة املعرفــــة االنســــانية وتشــــ يع -70 الوصــــو  للم تمــــع العــــامل  املعاصــــر يعــــيش يف ســــال   ولتنمي
ويوجهـــم التفـــاهم املشـــ   والتســـام ، ودعـــم الدراســـات العلميـــة والبحثيـــة ، انشـــئت كراســـ  جاللـــة 
الســلطا  يف اجلامعــات العامليــة املعروفــة مثــ  كرســ  صــاحب اجلاللــة يف الــديانات االبراهيميــة والقــيم 

تحــدة وكرســ  أســتاذية ســلطا  عمــا  للعالقــات الدوليــة جبامعــة املشــ كة جبامعــة كــامربدج باململ ــة امل
 هارفرد بالواليات املتحدة األمري ية.

 اإلنسان حقوق وحماية لتعزيز الوينية اآلليات -خامسا   
 اللجنة الوينية لكقوق اإلنسان  

مبوجـــــب املرســـــو  الســـــلطاين رقـــــم  2008عـــــا   أنشـــــئت الل نـــــة الوطنيـــــة حلقـــــو  االنســـــا  -71
( وتتمتـــع باالســـتقاللية وتـــرتب  مب لـــس الدولـــة إداريـــا فقـــ  ، وقـــد حصـــلت الل نــــة 124/2008)

 عل  وضع )ب( من جلنة التنسي  الدولية.
ومــن اهــم اختصاصـــات الل نــة متابعـــة محايــة حقــو  االنســـا  وحرياتــم يف الســـلطنة وفقــا للنظـــا   -72

للدولــة واملواثيــ  واالتفاقيــات الدوليــة، ورصــد أيــة خمالفــات او جتــاوزات واملســاعدة يف تســويتها و  االساســ 
 حلها واق اح خطة سنوية تتضمن التدابر الوطنية الالزمة لنشر ثقافة حقو  االنسا .

 اإلنسان لكقوق الوينية اللجنة تشويل واختصاصات  

 جلنـــة أح ـــا  ملحـــ  مـــن (1) املـــادة نصـــت تعدديـــة:ال ضـــمانات ومراعـــاة الل نـــة أعضـــاء تعيـــني -73
 عشــر أربعــة مــن الل نــة أعضــاء بتشــ ي  الســلطاين املرســو  لــذات اختصاصــاهتا وحتديــد اإلنســا  حقــو 
 الل نـــة أعضـــاء تشـــ ي  خبصـــوص بـــاريس مبـــاد  طرحتهـــا الـــيت ال افيـــة الضـــمانات فيـــم راعـــت عضـــوا ،
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 للمــــادة وفقــــا   التشــــ ي  وكــــا  املــــدين. اجملتمــــع يف االجتماعيــــة للقــــو  التعــــددي التمثيــــ  ل فالــــة وذلــــك
 التايل: النحو املذكورة عل 

x الدولة جملس من عضو. 
x الشور . جملس من عضو 
x عما . وصناعة جتارة غرفة من عضو 
x عما . سلطنة لعما  العا  اإلحتاد من عضو 
x القانو . جما  يف العاملني من عضو 
x احملاحمني. ومجعية الصحفيني ومجعية العمانية املراة مجعية االهلية: اجلمعيات من اعضاء ثالثة 
x التنميــــــة وزارة – الداخليــــــة وزارة – اخلارجيــــــة وزارة: التاليــــــة اجلهــــــات ميثلــــــو  أعضــــــاء ســــــتة 

 اهلــد  ويتضــ   املدنيــة. اخلدمــة وزارة – العاملــة القــو  وزارة – العــد  وزارة – اإلجتماعيــة
 عريضـة شـر ة مـن ومنتقـاه مخهلـة متنوعـة خبـربات الل نـة تزويـد يف الرغبـة أعـاله من التشـ ي 

 اإلنسا . حقو  بشــخو  املعنيــة الوطنية واجلمعيات واملخسسات املدين اجملتمع من
 يل : مبا الل نة إختصاص: اإلختصاص -74

x واملواثيـــ  للدولـــة األساســـ  للنظـــا  وفقـــا   الســـلطنة يف وحرياتـــم اإلنســـا  حقـــو  محايـــة متابعـــة 
 .الدولية واإلتفاقيات

x  مــن ح وميــة الغــر واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات اإلجنبيــة احل ومــات تثــره قــد ممــا التحقــ 
ــــع والتنســـي  الســـلطنة يف اإلنســـا  حقـــو  جمـــا  يف مالحظـــات ــــات مـ ــــة اجلهــ ملعاجلتهـــا   املعني

 عليها. والرد
x وحرياتــــم، اإلنســــا  حبقــــو  املتعلقــــة املســــائ  يف الدولــــة يف املعنيــــة لل هــــات املشــــورة تقــــدم 

 املواضيع. هذه تتناو  اليت إعداد التقارير يف واملسا ة
x جمللس ورفعها اإلنسا ، حقو  ثقافة لنشر الالزمة الوطنية التدابر تتضمن سنوية خطة اق اح 

 تنفيذها. حسن لضما  اإلختصاص جهات مع التنسي  مث ومن لالعتماد الوزراء
x باختصاصها. تتعل  الل نة هبا ت ل  أخر  مها  أية 
 حبيــاد عملهــا لضــما  ماليــا   الل نــة اســتقال  خبصــوص بــاريس مبــاد  أكــدت املــايل: االســتقال  -75

 مـــن تت ـــو  املاليـــة املـــوارد بـــأ  املرســـو  لـــذات امللحـــ  مـــن (8) املـــادة لـــذلك أوضـــحت وتنفيـــذا  . وكفـــاءة
 .الوزراء جملس قب  من تقر أخر  موارد وأية للدولة العامة امليزانية من ختص  اليت اإلعتمادات

 سـنويا تقريـرا   الل نـة تعـد بالتـايل: املرسـو  ذات مـن 11 املـادة نصـت السـنوي: التقرير إعداد -76
 مـــن تقريرهـــا وترفـــع إختصاصـــها، نطـــا  يف اق احـــات مـــن تـــراه مـــا تضـــمنم ونشـــاطها جهودهـــا عـــن
 .السلطا  جاللة إىل الدولة جملس رئيس خال 
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 قامــت إليهــا: اإلنضــما  أو اإلنســا  حلقــو  الدوليــة الصــ و  علــ  التصــدي  علــ  التشـ يع -77
 عضــــوين مــــن يت ــــو  فريــــ  بتشــــ ي  – بــــاريس ملبــــاد  تنفيــــذا   – اإلنســــا  حلقــــو  الوطنيــــة الل نــــة
 املتعلقــة اإلتفاقيــات علــ  التصــدي  ضــرورة علــ  للتأكيــد وذلــك اخلارجيــة وزارة مــع بالتعــاو  بالل نــة
 .اإلنسا  ومتابعة تطبي  مواد وبنود اإلتفاقيات املصد  عليها حبقو 
 اإلنسا : حلقو  الدولية اآلليات مع التعاو  تعزيز جماالت -78

x وجني  بروت يف اإلنسا  حقو  جمللس السامية املفوضية م تب. 

x واملنطقــة آســيا غــرب جلنــوب اإلنســا  حقــو  جمــا  يف والتوثيــ  للتــدريب املتحــدة األمــم مركــز 
 .بالدوحة العربية

 م تـب يف املتبعة االقليمية واآلليات الوطنية املخسسات مع التعاو  ت ثي  إىل الل نة وهتد 
 يف وللمعنيـــني للمـــوظفني األداء بنـــاء لتطويربرنـــام  اإلنســـا  حقـــو  جمللـــس الســـامية املفوضـــية
 اإلنسا . حقو  ومباد  قيم بشأ  عما 

 الممارسات أللضل ولقا   المختلفة التجارب على لاليالع الميدانية الزيارات  

 مــع العالقــات تعميــ  يف دورهــا تفعيــ  علـ  اإلنســا  حلقــو  الوطنيــة الل نــة حــرص إطـار يف -79
 اجلهــات كافــة مــع الــدائم التواصــ  علــ  حتــ  الــيت بــاريس ملبــاد  وتطبيقــا   املــدين، اجملتمــع مخسســات

 للتعـاو  وتأكيـدا   ومواضـيع، قضـايا مـن هبـا يسـت د م الشـاملة التغطيـة اإلنسـا  ل فالـة حبقو  املعنية
 بعـــــ  مـــــع حواريـــــة جلســـــات بعقـــــد الل نـــــة قامـــــت األخـــــر ، واجلهـــــات الوطنيـــــة املخسســـــات بـــــني

   :منها املدين اجملتمع مخسسات
x املعاقني مجعية. 

x العمانية املرأة مجعية. 

x السرطا  ملرض  التوعية مجعية. 

x  وزيـــر املدنيــة، اخلدمـــة وزيــر مثـــ  املعنيــة اإلداريـــة الوحــدات رؤســـاء بعــ  مـــع مقــابالت عمــ 
 وزيـــر الداخليـــة، وزيـــر الســـلطاين، امل تـــب وزيـــر العـــد ، وزيـــر العـــا ، اإلدعـــاء رئـــيس الصـــحة،
 .بالبشر اإلجتار جلنة ورئيس الدولة جملس رئيس اإلجتماعية، التنمية

x  الس و  بإدارة املسخوليني بع. 

 اإلنسان حقوق ثقالة لنشر وينية استراتيجية وضع  

 والتثقيـ  للتوعيـة سـنوية وطنيـة خطـة وضـع اإلنسـا  حلقـو  الوطنيـة الل نـة مهـا  ضمن من -80
 لــــبع  امليدانيــــة الزيــــارات مــــن بعــــدد الل نــــة قامــــت اإلنســــا ، وعليــــم، حبقــــو  املتعلقــــة اجملــــاالت يف

 :وه  والشبابية التعليمية املخسسات
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x  الشبابية واليونيسي .عدد من اجلامعات العمانية واملراكز 
x  أداء الل نة. لتقييم وذلك اهلادي واحملي  آسيا منتد  من وفد استقبا 
x الصيفية املراكز. 

 بالبشر اإلتجار لموالكة الوينية اللجنة  

اســت ماال ملنظومــة التشــريعات الوطنيــة، واتســاقا مــع اجلهــود الدوليــة للتصــدي هلــذه اجلرميــة،  -81
فقـــد أفـــرد املشـــرع العمـــاين قانونـــا خاصـــا وهـــو قـــانو  االجتـــار بالبشـــر مبوجـــب املرســـو  الســـلطاين رقـــم 

 ( منم بإنشاء جلنة وطنية من عدة جهات ذات العالقة.22( ، وقد نصت املادة )126/2008)
ختــت  الل نــة بوضــع خطــة عمــ  مل افحــة االجتــار بالبشــر، واعــداد قاعــدة بيانــات بالتنســي   -82

مــع اجلهــات احملليــة واالقليميــة والدوليــة، ووضــع بــرام  لرعايــة وتأهيــ  الضــحايا. ورغــم حمدوديــة جرميــة 
افحتهـا االجتار بالبشـر يف السـلطنة )كوهنـا دولـة عبـور( إال ا  اجلهـات املعنيـة تبـذ  جهـودا حثيثـة مل 

مـــن خـــال  القـــوانني والـــنظم واالجـــراءات مراعيـــة يف ذلـــك االتفاقيـــات الدوليـــة ذات الصـــلة والتعـــاو  
 االقليم  والدويل.

الفريررق المعنرري بدعررداد تقريررر السررلطنة الخرراا باإلتفا يررة الدوليررة للقضرراء علررى جميررع   
 أشوال التمييز العنصري

 ، مبوجــــــب املرســــــو  الســــــلطاين رقــــــم 2002عــــــا   انضــــــمت الســــــلطنة إىل هــــــذه اإلتفاقيــــــة -83
 ، 2002أكتــــوبر عــــا   26، مت نشــــر املصــــادقة علــــ  اإلتفاقيــــة يف اجلريــــدة الرمسيــــة يف 87/2002

وي تمــــ  بــــذلك وضــــعيتها القانونيــــة يف جمــــا  حقــــو  اإلنســــا  وأصــــبحت قانونــــا  مــــن قــــوانني الــــبالد 
  مضـــامني اإلتفاقيـــة يف جمموعـــة مـــن ( مـــن النظـــا  األساســـ ، وقـــد مت تنـــاو 76مبقتضـــ  نـــ  املـــادة )

ـــرد علـــ  تقـــارير ســـلطنة عمـــا   النـــدوات وورش العمـــ  مـــن قبـــ  عـــدة جهـــات يف الســـلطنة وقـــد مت ال
( يف وثيقــــة 2012إىل  2006الدوريــــة الثــــاين والثالــــ  والرابــــع واخلــــامس لإلتفاقيــــة عــــن الفــــ ة مــــن )

 واحدة.

قــو  وزارة التنميــة االجتماعيــة بالتعــاو  مــع ويف إطــار األهتمــا  بالطفولــة ت والطفولــة: األمومــة -84
اجلهــــات الشــــري ة كــــوزارة الصــــحة ووزارة ال بيــــة والتعلــــيم وبــــدعم مــــن منظمــــة اليونيســــي  ومبشــــاركة 
مخسسات اجملتمع املدين بإعـداد اسـ اتي ية للطفولـة وأخـر  للمـرأة وتركـز هـاتني االسـ اتي يتني علـ  

 ا اجلانب.تنمية السياسات والربام  املقدمة يف هذ

 جمعيات المجتمع المدني والنفع العاً -سادسا   
 وألهـــــدا  وطنيـــــة أســـــس علـــــ  اجلمعيـــــات ت ـــــوين حريـــــة للدولـــــة األساســـــ  النظـــــا  كفـــــ  -85

 قــــــانو ( 14/2000) رقــــــم الســــــلطاين املرســــــو  مبوجــــــب صــــــدر وقــــــد ســــــلمية، وبوســــــائ  مشــــــروعة
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 ربــ  علــ  احلصــو  غــر لغــر  اجلمعيــة ت ــوين الطبيعيــني لألشــخاص أتــاح الــذي األهليــة اجلمعيــات
 .خري او ثقايف او اجتماع  بنشاط القيا  إىل وهتد  مادي،

 هلــم ويتـي  األعضــاء، بـني القــانو  يفـر  وال طوعيــة، اجلمعيـات عضــوية يف املشـاركة ا  كمـا -86
 وفـ  اجلمعيـات تأسـيس يف احلـ  األجنبيـة لل اليـات كفـ  كمـا االدارة، جملـس يف ميـثلهم من اختيار
 لل معيـــات، بالنســبة املختصـــة اإلداريــة اجلهــة االجتماعيـــة التنميــة وزارة باعتبــار قضـــ  وقــد. القــانو 
 .املعنية اجلهات من حاليا يدر  االهلية لل معيات جديد قانو  مشروع هنا  ويوجد

 حتقــ  الــيت واملســرات والت معــات واملهرجانــات احلفــالت إقامــة لل معيــات القــانو  أتــاح ولقـد -87
 االخـــر  اجلهـــات مـــع والتنســـي  االجتماعيـــة التنميـــة وزارة موافقـــة علـــ  احلصـــو  بعـــد  اجلمعيـــة أهـــدا 
 .العامة واملمتل ات األرواح عل  االعتداء أو اإلساءة وعد  املشاركني سالمة لضما 

 التقريـــــر حســـــب ، 2014 لعـــــا  اعضـــــائها وعـــــدد اجلمعيـــــات أنـــــواع التـــــايل اجلـــــدو  ويوضـــــ  -88
  .االجتماعية التنمية وزارة نشرتم الذي السنوي

 عدد األعضاء العدد نوع اجلمعية
 10291 60 مجعيات املرأة العمانية

 2643 30 اجلمعيات اخلرية
 8344 30 اجلمعيات املهنية

 4970 16 األندية االجتماعية لل اليات االجنبية  

 الخيرية لألعمال العمانية الهيتة  

 والـــذي االيتـــا  كفالـــة برنـــام  ضـــمنها مـــن بـــرام  ســـبع الـــداخل  الصـــعيد علـــ  اهليئـــة تقـــد  -89
 املناســـبات، راتـــب إىل باالضـــافة يتـــيم ل ـــ  شـــهري راتـــب هلـــم صـــر  يـــتم يتـــيم 2400 لعـــدد يقـــدر
ـــــام  تقـــــد  كمـــــا ـــــة برن ـــــام  االســـــر كفال ـــــة املســـــاعدات وبرن ـــــة النقدي ـــــة والعالجي  والغذائيـــــة والتعليمي

 .واالس انية

 املناخيـة االنـواء مـن املتضـررين املـواطنني مبسـاعدة اخلريـة لالعمـا  العمانيـة اهليئة قامت كما -90
 .عماين لاير مليو  80 للمساعدة االمجالية الت لفة بلغت واليت( جونو)

 للــدو  مســاعدات بتقــدم اخلريــة لالعمــا  العمانيــة اهليئــة فتقــو  اخلــارج  الصــعيد علــ  أمــا -91
 الـــدو  لـــبع  التحتيـــة البنيـــة إعمـــار إعـــادة يف املســـا ة وكـــذلك ومســـاعدات إغاثـــة كـــربام  املن وبـــة
 الدو . من الدو  الشقيقة والصديقة وغرها ومنها املتضررة
 الربام : هذه ومن الدو . من لعددا  السنوية الربام  من عددا   اهليئة خصصت كما -92

x  االبار حفر برنام. 
x  الســـلطنة  داخـــ  وجامعـــات ب ليـــات الطلبـــة بتـــدريس وذلـــك دراســـية مـــن  تقـــدم برنـــام- 

 . اخلرية اجلمعيات ومتوي  تأهي  إعادة برنام 
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x  وتاثيثها. دور العبادة صيانة إعادة برنام 
x  وصيانتها. املساكن بناء برنام 
x  األيتا . من عدد كفالة برنام 
x  الغذائية. املساعدات برنام 
x  مياه. صهاري  تقدم برنام 

 الوينية واإلستراتيجيات السياسات -سابعا   
 السلطنة إستراتيجية  

 العــــيش مســــتو  تــــوفر أولوياهتــــا رأ  عامـــة، وعلــــ  مبــــاد  مــــن عــــدة اإلســــ اتي ية تت ـــو  -93
 اجملتمعيــة التنميــة علــ  وال كيــز الصــحية والرعايــة التعلــيم بــنظم اإلرتقــاء خــال  مــن للمــواطنني ال ــرم
 احل ومية وتشم : اخلدمات وتطوير
x  (، علــ  إطــار 2050تســتند النظــرة املســتقبلية ). (2050املســتقبلية للنظــا  الصــح  )النظــرة

العمــــ  ملنظمــــة الصــــحة العامليــــة اإلطاريــــة بشــــأ  النظــــا  الصح ،لوصــــ  الــــدعامات الســــتة 
األساســية يف النظــا  الصــح  ، وهــ  ) القيــادة أو احل ومــة، والتمويــ ، واملــوارد البشــرية مــن 

ت الصـــــحية، واملعلومـــــات، واملنت ـــــات الطبيـــــة واللقاحـــــات أجـــــ  الصـــــحة ، وتقـــــدم اخلـــــدما
 والت نولوجيا الطبية.

x (2016-2008بالبشر ) الف ة  اإلجتار مل افحة الوطنية اخلطة. 
x (2025-2016للطفولة. )الف ة  الوطنية اإلس اتي ية. 
x  (2025-2016)الف ة . .املرأة اإلس اتي ة الوطنية لتقد. 
x (2025-2016)الف ة  للمسنني. الوطنية اخلطة. 

 الدوريررة للمراجعررة األولررى الرردورة لرري المقبولررة والتوصرريات الطوعيررة التعهرردات -ثامنا   
 (2011) الشاملة

مبوجــب قــرار جملــس الــوزراء املــوقر الصــادر يف جلســتم  -مــن حيــ  املبــدأ –موافقــة الســلطنة  -94
 ( عل  اإلنضما  إىل ك  من:24/2015رقم )

  .1966العهد الدويل اخلاص باحلقو  اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية لعا   )أ( 
ـــــة القســـــرية أو  )ب(  ـــــة أو العقوب إتفاقيـــــة مناهضـــــة التعـــــذيب وغرهـــــا مـــــن ضـــــروب املعامل

 . 1984ديسمرب  10الالإنسانية أو املهينة 

 .إتفاقية االختفاء القسري )ج( 



 A/HRC/WG.6/23/OMN/1 
 

20/28 GE.15-15245 
 

املنصــوص عليهــا يف النظــا  األساســ  للدولــة لالنضــما  علــ  أ  تتخــذ اإلجــراءات القانونيــة  -95
 للمعاهدات واالتفاقيات الدولية.

مبوجب قرار جملس الـوزراء الصـادر يف جلسـتم  –من حي  املبدأ  -كما وافقت السلطنة )أ( 
( مــن اتفاقيــة القضــاء علــ  15( مــن املــادة )4( علــ  ســحب الــتحف  علــ  الفقــرة رقــم )24/2015رقــم )

مجيع أش ا  التمييز ضد املرأة واليت نصت عل :"أ  متن  الـدو  األطـرا  الرجـ  واملـرأة نفـس احلقـو  فيمـا 
ص وحريــة إختيــار ســ ناهم وإقامتهم"حيــ  قامــت الســلطنة بتعــدي  يتعلــ  بالقــانو  املتصــ  حبركــة األشــخا

قانو  جواز السـفر العمـاين مبـا جييـز مـن  املـرأة جـواز سـفر دو  احلصـو  علـ  موافقـة ويل أمرهـا، ممـا يعطيهـا 
مســاحة أكــرب يف اإلنتقــا  دو  إذ ،عــالوة علــ  أ  ســحب هــذه التوصــية مــن األمــور املتحققــة علــ  أر  

 الواقع.

 ات  يد الدراسةالتوصي  

مت دراســة هــذه االتفاقيــات علــ  أ  يــتم مــن  األولويــة لإلنضــما  إىل اإلتفاقيــات الــيت وردت  -96
( مـن )ثامنـا ( مــع قيـا  اجلهـات املعنيـة يف السـلطنة بــإجراء مزيـد مـن التقيـيم والدراســة 1يف البنـد رقـم )

 .حوهلا

  .1966  العهد الدويل اخلاص باحلقو  املدنية والسياسية لعا )أ( 
 اتفاقية محاية العما  املهاجرين وأفراد أسرهم. )ب( 

، واتفاقيـة 1948( بشأ  احلرية النقابية ومحايـة حـ  التنظـيم لعـا  87االتفاقية رقم ) )ج( 
 .1949( بشأ  ح  التنظيم واملفاوضات اجلماعية لعا  98رقم )

 اإلنسان حقوق وحماية تعزيز لي السلطنة جهود  

  السياسية المشاركة تعزيز -1 
، 99/2011فاملرســو  الســطاين رقــم  تشــم  ســيادة القــانو  وإقامــة العــد  والنظــا  اجلزائــ . -97

ميــن  )جملــس عمــا ( بغرفتيــم )جملــس الدولــة( )وجملــس الشــور ( صــالحيات تشــريعية ورقابيــة واســعة 
 يف اإلتفاقيات الدولية.تتمث  يف سن القوانني والرقابة عل  أعما  السلطة التنفيذية وإبداء الرأي 

أما إقامة العـد  فيـن  النظـا  األساسـ  للدولـة علـ  أ  ي ـو  للقضـاء جملسـا  يشـر  علـ   -98
حســـن ســـر العمـــ  يف احملـــاكم ويف األجهـــزة املعاونـــة وهنـــا  ايضـــا  إدارة التفتـــيش القضـــائ  للتفتـــيش 

ســفة العقــاب تعتمــد علــ  علــ  ســر عمــ  القضــاء ورفــع تقــارير عــنهم وأمــا النظــا  القضــائ ، فــأ  فل
 فالعقوبة إال بن . ،مفهو  اإلصالح والردع

  )تموريم( تعزيز دور المرأة -2 
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%، 50لتعزيــــز حقــــو  املــــرأة، جنحــــت الســـــلطنة يف زيــــادة نســــبة الفتيــــات يف املـــــدار  إىل  -99
% مــــن القــــو  العاملــــة يف 43% مــــن طلبــــة اجلامعــــات، كمــــا تشــــ   املــــرأة 55وتشـــ   الطالبــــات 

  .2012% يف القطاع اخلاص حسب إحصائيات عا  20،30دمة املدنية، و قطاع اخل

وعل  صعيد السياسـ  تتمتـع املـرأة حبـ  التصـويت وال شـ  يف جملـس عمـا  )امل ـو  مـن غـرفت   -100
جملــــس الشــــور  وجملــــس الدولــــة ( وكــــذلك يف اجملــــالس البلديــــة ، علمــــا  بــــأ  ثــــالا نســــاء يشــــغلن حاليــــا  

 ملـــن حقائـــب وزاريـــة( ويف الســـلك الدبلوماســـ  ثـــالا نســـاء تشـــغ  مناصـــب  مناصـــب وزاريـــة )أثنتـــني
( ليمـــــن  املـــــرأة حـــــ  احلصـــــو  علـــــ  منحـــــة أر  125/2008ســـــفرة وجـــــاء املرســـــو  الســـــلطاين رقـــــم )

ح وميــة شــأهنا شــأ  الرجــ  ، و ــ  للمــرأة احلصــو  عــ  جــواز ســفر دو  إشــ اط موافقــة الــزوج، ويضــمن 
  التعســـف  بـــداع  املر ،احلمـــ  اإلجنـــاب ، كمـــا حتصـــ  علـــ  إجـــازة قـــانو  العمـــ  محايتهـــا مـــن الفصـــ

 يوما ، وغر مدفوعة تص  إىل سنة كاملة. 50أمومة مدفوعة األجر مدهتا 

  اإلعررررالً -3 
تعمـــ  وزارة االعـــال  علـــ  مواكبـــة التطـــورات احلاصـــلة يف جمـــا  تقنيـــة االتصـــا  واملعلومـــات  -101

للعمــــ  اإلعالمــــ  كــــ  يتــــوائم مــــع أدوات ووســــائ  اإلعــــال  وتســــع  لتحــــدي  التشــــريعات املنظمــــة 
 التفاعل  اجلديد.

فتع ــ  الــوزارة بالتعــاو  مــع وزارة الشــخو  القانونيــة وجامعــة الســلطا  قــابو  علــ  مراجعــة   -102
كافـــة القـــوانني املتعلقـــة باألنشـــطة اإلعالميـــة وهــــ : قـــانو  املطبوعـــات والنشـــر وقـــانو  الرقابـــة علــــ  
 املصــنفات الفنيــة وقــانو  املنشــنت اخلاصــة لإلذاعــة والتلفزيــو  وذلــك مــن خــال  جلنــة مــن املختصــني

 واألكادمييني سعيا اىل صياغة قانو  موحد لإلعال .

ومع ا  املسودة اجلديدة للقانو  قد أخذت وقتـا غـر يسـر نظـرا ل وهنـا نتـاج جهـود مبذولـة  -103
التعـــديالت اجلديـــدة ذات طـــابع جـــذري وتتصـــ   مـــن جهـــات متعـــددة وجـــب التنســـي  معهـــا اال ا 

بالشــمولية ال  القــانو  اجلديــد ســو  يغطــ  قطاعــات عديــدة م ي ــن يشــملها ســابقا بشــ   دقيــ  
 وخاصة االعال  االل  وين.

وأل ية إشـرا  املـواطنني وقيـا  الـرأي العـا  ومعرفـة متطلبـات اجلمهـور املسـتهد  وتوقعـاهتم  -104
الميــة املقدمــة نفــذت الــوزارة بالتعــاو  مــع جامعــة الســلطا  قــابو  دراســة فيمــا خيــ  اخلــدمات اإلع

إستقصــائية ميدانيــة طافــت خمتلــ  احملافظــات العمانيــة هبــد  حتديــد وتلبيــة اإلحتياجــات فيمــا يتعلــ  
 بربام  التوعية العامة.

ى كتابـــة مواكبــة ملنـــاف احلريــات املتاحـــة يف جمــا  النشـــر وحريـــة التعبــر ، تصـــدر يف الــبالد حـــ -105
( 80( أربــع باللغــة اإلجنليزيــة باإلضــافة إىل أكثــر مــن )4( تســع صــح  يوميــة منهــا )9هــذا التقريــر)

اـــانني صـــحيفة وجملـــة ونشـــرة تصـــدر بشـــ   دوري أســـبوعيا  و شـــهريا أو فصـــليا إ  ..، وازداد عـــدد 
 مطبعـة، كمـا أ  معـر  مسـق  الـدويل 99مخسسـة صـحفية و  24املخسسات الصـحفية ليصـ  اىل 

لل تـــــاب يعـــــد مـــــن مـــــن أكـــــرب معـــــار  ال تـــــب يف دو  جملـــــس التعـــــاو  اخللي ـــــ  وقـــــد بلـــــ  عـــــدد 
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 65ألــــ  عنوانــــا منهــــا  180دولــــة وحــــو   24دار نشــــر مــــن  633املشــــاركات يف الــــدورة االخــــرة 
باملائـــة اصـــدارات حديثـــة وتتزايـــد املشـــاركات يف املعـــر  عـــا  بعـــد عـــا  إذا  تـــ  املراتـــب األوىل مـــن 

 ق  احلريات يف تدوا  ال تب املطبوعة.حي  ارتفاع س

ــــد   -106 ــــة الصــــحفية، صــــدرت أوامــــر مباشــــرة مــــن ل لإلرتقــــاء مبســــتو  األداء اإلحــــ ايف يف املهن
جاللـــة الســـلطا  املعظـــم بأ يـــة تـــدريب ال ـــوادر الصـــحفية مـــن أجـــ  ضـــب  اجلـــودة واملوضـــوعية يف 

قــو  الــوزارة بالتعــاو  مــع مجعيــة جانــب املنــت  الصــحف  أو خمرجــات العمــ  اإلعالمــ  بشــ   عــا . فت
 الصحفيني العمانية بتنظيم دورات داخلية وخارجية ملختل  ال وادر الصحفية.

وتعمـــ  مجعيـــة الصـــحفيني العمانيـــة باعتبارهـــا احـــد  مخسســـات اجملتمـــع املـــدين بشـــ   مســـتق   -107
ء باملهنــة وحتــدي  الــنظم عــن الــوزارة وهنــا  تنســي  كبــر بــني اجلمعيــة والــوزارة يف كــ  مــا مــن شــأنم اإلرتقــا

 صحفيا. 450املتعلقة هبا وقد وص  عدد أعضائها إىل اكثر من 
 برناجما تدريبيا يف ك  عا . 70تستمر الدورات اليت تعقدها الوزارة مبعد   -108
وال شك ا  التدريب وااللتزا  بقواعد السـلو  املهـي ي تسـ  ا يـة بالغـة ذلـك انـم يف عصـر  -109

حـة وسـق  احلريـة املرتفـع واملنفلـت احيانـا، خيشـ  أ  ينحـدر سـق  املهنيـة كمـا هـو السماوات املفتو 
حاصـــ  يف عـــدد مـــن اجملتمعـــات مـــن خـــال  إســـاءة االســـتغال  والت ـــاوزعل  حقـــو  الغـــرعن طريـــ  
القـــذ  والتشـــهروالتحري  علـــ  ال راهيـــة. لـــذا كـــا  مـــن األ يـــة ا  يعـــ  التـــدريب بضـــب  اجلـــودة 

 وحرية التعبر لل ميع. واحلرفية لضما  صيانة

 الممارسات وألضل اإلنجازات  

  الدولية المؤشرات لي السلطنة  
x ( 6) و عامليــا ،( 56)  2013 عــا  يف الســلطنة ترتيــب كــا  اجلنســني بــني الفــوار  مخشــر يف

 . عربيا  
x عامليـــا  ( 23) ، 2013-2010 عـــا  يف الســلطنة ترتيـــب كـــا  والرضــا الســـعادة مخشــر يف ، 

 عربيا.  ( 2)
x ( 5)، عامليا  ( 46) ،2015-2014 عا  يف السلطنة ترتيب كا  العامل  التنافسية مخشر يف

 عربيا .
x عربيا .( 4) عامليا ،( 61)  ،2013 عا  يف السلطنة ترتيب كا  الفساد مدركات مخشر يف 

  التعليمية الكالة مؤشرات أهم  
x السـلطنة يف األميـة نسـبة اخنفـا  إىل السـلطنة يف التعلـيم وسياسـات األميـة حمـو بـرام  أارت 

 .2013 عا  وذلك سنة،( 79-15) من للفئة فق ،% 9 لتص 
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x نوعية ف وة توجد ال أنم النتائ  أوضحت إناثا أو كانوا ذكورا لل ميع ح  التعليم بأ  إميانا 
 .واإلناا الذكور بني املدرس  التعليم يف

x عنـم الـذي نـت  األمـر باجملـا  وجعلتـم بـالتعليم أبنـائهم إحلا  عل  العمانيني السلطنة ش عت 
 %.98 إىل النسبة االبتدائ  لتص  الصايف بالتعليم االلتحا  نسبة ارتفاع

x 10املخشـر  بلـ  حيـ  معلـم، ل ـ  الطـالب عـدد مخشر جيدة يف معدالت السلطنة حققت 
 الواحد. للمعلم طالب

  الصكية الكالة مؤشرات أهم  
 دولــــة أي يف الفــــرد عليهــــا  صــــ  أ  جيــــب الــــيت احلقــــو  أهــــم مــــن الصــــحية الرعايــــة تعتــــرب -110

 علـــ  وللحصـــو  الصـــحة، مبخشـــرات للرقـــ  اجلانـــب هـــذا يف جبـــارة جهـــودا الســـلطنة وتبـــذ  كانـــت،
 مـــن 10000 كـــ  بنصـــيب الصـــحية املخشـــرات قيســـت الصـــحية اخلـــدمات لتطـــور صـــحيحة معـــاير
 :كالتايل اخلدمات تلك من الس ا 

x وممرضة ممرضا( 43.1) و طبيبا  ( 19.5) الس ا  من 10.000 ل   يوجد 
x  مــــن 10.000 ل ــــ  ســــريرا( 16) مبعــــد  ســــريرا( 6.373) املستشــــفيات أســــرة عــــدد بلــــ 

 .الس ا 
 بلغــت املســتقب  يف عــنهم املعديــة األمــرا  خمــاطر وتقليــ  األطفــا  صــحة حتســني ســبي  ويف -111

  .2012 لعا % 100 سنة من عمر أق  يف لألطفا  بالتحصينات نسبة التغطية

  الممارسات بألضل يتعلق وليما  
 املـدين يـأ  واجملتمـع اإلسـ ا  ببنـك ومن بني أفض  املمارسات الـيت تقـو  هبـا السـلطنة ممثلـة -112
 كاإلعفــاء املــواطنني بعــ  منهــا يعــاين الــيت األعبــاء مــن التقليــ  الــذي يهــد  إىل كربــة فــك مشــروع
ـــم تقـــو  مـــا والشخصـــية، وكـــذلك اإلســـ انية ديـــوهنم مـــن  ذوي األشـــخاص خدمـــة. يف األمـــا  دار ب

 البالغــــات تلقــــ  يف الســــلطانية عمــــا  شــــرطة تقدمــــم الــــذي اإلل ــــ وين والنظــــا  وتــــأهيلهم، اإلعاقــــة
 املشـاريع دعـم يف رفـد مشـروع صـندو  وأيضـا   وم افحتهـا، بالبشـر اإلجتـار إسـتغال  بضحايا املتعلقة

 الدراسية. املناه  يف اإلنسا  حقو  مفاهيم إدارج برنام  وتطبي  واملتوسطة الصغرة للمخسسات
  التنررمية لي التدابير  

شــ   بنــاء اإلنســا  العمــاين الركيــزة األساســية الــيت إنطلقــت هبــا وألجلهــا التنميــة الشــاملة يف  -113
الســلطنة، كمــا أ  اإلنســا  هــو اهلــد  والغايــة النهائيــة لعمليــة التنميــة ولــيس وســيلة فقــ  لتحقيقهــا 

ملفهــو  التقليــدي للتنميــة، وأصــبحت الســلطنة يف مقدمــة دو  العــام يف ســرعة معــد  التنميــة حسـب ا
 يف تقارير األمم املتحدة عن التنمية البشرية.

إ  اجمللــس األعلــ  للتخطــي  خيــت  بوضــع اســ اتي ية وطنيــة شــاملة للتنميــة طويلــة املـــد   -114
تلـــــك االســـــ اتي ية حســـــب املـــــوارد الطبيعيـــــة  وحتديـــــد الرؤيـــــة املســـــتقبلية والتوجهـــــات العامـــــة لتنفيـــــذ
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والبشرية املتاحة وتقييمها بصـورة دوريـة مبراعـاة التغـرات اإلقتصـادية واإلجتماعيـة وغرهـا . كمـا يتـوىل 
اجمللــــس وضــــع اإلســــ اتي ة العمرانيــــة واســــ اتي ية اإلحصــــاء واملعلومــــات ووضــــع معــــاير ملشــــروعات 

يضــمن حتقيــ  التــواز  بــني البعــدين اإلقتصــادي واإلجتمــاع   التنميــة وأســاليب التخطــي  التنمــوي مبــا
 للتنمية ،وحتقي  التعاو  يف جماالت التعاو  اإلقتصادي ،ومن أمثلة التدابر يف التنمية :

x علــ  أ  ت ــو   املســتدا  والنقــ  واإلســتثمار والزراعــة الطاقــة جمــاالت األخضريشــم  اإلقتصــاد
 اخلضراء. والتقنيات املنت ات تصدير وإعادة تصدير السلطنة مركز

x املت ددة هنا  برنام  الطاقة. 
x  واملتوسطة. الصغرة املخسسات وصندو 
x ( ــــديها 5مت توجيــــم البنــــو  بتخصــــي  نســــبة %( كحــــد اد  مــــن امجــــايل حمــــاف  اإلئتمــــا  ل

 للمشروعات الصغرة واملتوسطة.
  القدرات بنرراء  

يف الســـنوات األخـــرة بـــدأت وزارة اخلدمـــة املدنيـــة علـــ  اإلســـتفادة مـــن نظـــا  التـــدريب عـــن  -115
بعد)التــدريب اإلل ــ وين( ،لبنــاء القــدرات البشــرية يف الســلطنة حيــ  أنشــأت تقســيما  تنظيميــا  يعــي 
ت هبــذا اجلانـــب،ومن املخمـــ  أ   قـــ  هــذا النـــوع مـــن التـــدريب زيــادة يف عـــدد املتـــدربني وتـــوفرا  للوقـــ

  2013والت ـــالي  املاليـــة ، وإتاحــــة فـــرص لتــــدريب املـــوظفني دو  إنقطــــاع عـــن العمــــ  ففـــ  عــــا  
قامــت وزارة اخلدمــة املدنيــة بتنفيــذ بــرام  مشــ كة مــع عــدد مــن املخسســات املتخصصــة يف اخلــارج ، 

( تســـــعني مشـــــاركا  مـــــن شـــــاغل  الوظـــــائ  اإلشـــــرافية مبختلـــــ  اجلهـــــات 90ومبشـــــاركة أكثـــــر مـــــن )
يـــ  هـــدفت تلـــك الـــربام  إىل تطـــوير األداء،وإعـــداد قيـــادات الصـــ  الثـــاين ،واإلطـــالع احل وميـــة ح

عــــن كثــــب علــــ  جتــــارب وممارســــات إداريــــة ناجحــــة لبنــــاء القــــدرات، مثــــ  إعــــداد وتطــــوير القيــــادات 
احل وميـــة والتخطـــي  اإلســـ اتي   وقيـــا  معـــدالت األداء وتنميـــة املـــوارد البشـــرية وتبســـي  وتطـــوير 

 اإلنســا  حقــو  قضــايا مــع للتعامــ  الســلطنة يف البشــرية ال ــوادر وقــد مت تأهيــ  اخلــدمات احل وميــة
 الشــــرطة رجـــا  وتــــدريب تأهيـــ  مت والطفـــ ، حيــــ  املـــرأة حقــــو  انتهاكـــات ومنــــع بالبشـــر واإلجتـــار
 يلــ  وفيمــا واملــذنب، املــتهم بــني مــا والتفريــ  املســاجني مــع التعامــ  جمــا  يف والقضــاء العــا  واألمــن
 .اإلطار هذا يف اجلهود بع 

  السجون وتفتيش زيارة  
 املنصـــوص والضـــواب  الصـــالحيات وفـــ  تـــتم التوقيـــ  وأمـــاكن الســـ و  وتفتـــيش زيـــارة إ  -116
 اإلجـــراءات وقـــانو  للقضـــاء، األعلـــ  اجمللـــس وقـــانو  التنفيذيـــة، والئحتـــم الســـ و  يف )قـــانو  عليهـــا

 عمـــــا  وشـــــرطة القضـــــائية اجلهـــــات بـــــني قـــــائم العـــــا (، كمـــــا أ  التعـــــاو  االدعـــــاء وقـــــانو  اجلزائيـــــة،
 .الزيارات هذه بتنظيم يتعل  فيما السلطانية

  الشرية لرجال سلوك مدونة  
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 وذلـك الشـرطة لرجـ  السـلو  قواعـد تطبيـ  علـ  نشـأهتا منـذ السـلطانية عمـا  شـرطة تعم  -117
 الســلطانية عمــا  شــرطة أهــدا  يبــني والــذي التنفيذيــة ولوائحــم الشــرطة قــانو  تضــمنم مــا خــال  مــن

 أمــــن ومحايــــة الــــوطي الواجــــب أداء يف ودورهــــم الشــــرطة رجــــا  وحمظــــورات وواجبــــات وصــــالحيات
 خمالفات. من يرت بونم قد فيما مساءلتهم دواع  يوض  كما واستقراره، اجملتمع

  الشرية رجال ضد المقامة الشواوى تلقي إدارة  
 الشــــــ او  بتلقــــــ  تعــــــي وامل اتــــــب االقســــــا  مــــــن عــــــددا   الســــــلطانية عمــــــا  شــــــرطة لــــــد  -118

 املفـــتش مل تـــب تـــابع املـــراجعني خلـــدمات م تـــب بينهــا مـــن الشـــرطة رجـــا  ضـــد املقدمـــة والتظلمــات
 إدارة إىل القانونيــــة، باإلضــــافة الشــــخو  بــــإدارة الشــــ او  شــــعبة وكــــذلك واجلمــــار ، للشــــرطة العــــا 

 املقتضـــ  وإختـــاذ حيصـــهاوالتظلمـــات ومت الشـــ او  بدارســـة اجلهـــات هـــذه وتقـــو  العســـ ري القضـــاء
 .بشأهنا القانوين

 واألولويات التكديات -تاسعا   
 والتشـريع . والتنظيمـ  والـدويل الـداخل  واملزاوجـة بـني السـلطنة جتمـع بـني الشـفافية والتـدرج -119
 رأسها ما يل : وعل  التحديات من عددا   وتواجم

x اإلنسا  حقو  جما  يف اآلليات دور تعزيز. 
x والتشريعات القوانني تطوير أج  من العم  مواصلة. 
x املخهلة الوطنية وال وادر التخصصية القدرات بناء مواصلة. 
 اإلجتــار م افحــة علــ  والعمــ  والطفولــة املــرأة جمــاالت يف احلاليــة اإلســ اتي يات مــع تقيــيم -120
 اإلســ اتي يات أجلهــا مــن وضــعت الــيت األهــدا  حتقــ  مــد  ومعرفــة التقيــيم عمليــة وإعــادة بالبشــر
 حقــو  جمــاالت كافــة يف الســلطنة ممارســات عــن اإلحصــائيات مــن مســتمدة بيانــات قاعــدة وت ــوين
   اإلنسا .

وعل  الرغم من ك  التحديات فـأ  السـلطنة تسـع  دائمـا  لتحقيـ  اإلسـتقرار والطمأنينـة هلـا  -121
أ  تبـي مصـداقية ، وثقـة عميقـة مـع كـ  األشـقاء واألصـدقاء يف  وملن حوهلـا مـن الـدو ، وأسـتطاعت

املنطقـة وعلـ  إمتــداد العـام، وعلــ  سـبي  املثــا  استضـافت الســلطنة احملادثـات الثالثيــة بـني الواليــات 
املتحـــدة األمري يـــة واجلمهوريـــة اإلســـالمية اإليرانيـــة واإلحتـــاد األوروي، وقـــد مت التأكيـــد علـــ  ترســـي  

 املش كة بني مجيع األطرا . مفهو  املصاحل

 الخاتمة -عاشرا   
تقــــر الســــلطنة بــــأ  حلقــــو  اإلنســــا  أ يــــة كــــرب  وأ  تعزيزهــــا ومحايتهــــا مــــن أهــــم أولويــــات  -122

الســــلطنة وتــــر  اجلهــــات املعنيــــة يف الســــلطنة ) الل نــــة الوزاريــــة التوجيهيــــة والل نــــة الوطنيــــة حلقــــو  
  اإلنســــا  يف الســــلطنة مســــتو  جيــــد. وتســــع  اإلنســــا  ( أنــــم مــــن املم ــــن إعتبــــار مســــتو  حقــــو 
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الســــلطات املختصــــة إدراكــــا  منهــــا الســــتمرار التحــــديات واســــتنادا  إىل اإلطــــار الدســــتوري وتطبيقــــم ، 
وكـــذلك إىل التقـــارير والتوصـــيات املوجهـــم إليهـــا ، فـــإ  الســـلطنة تعمـــ  بصـــورة حثيثـــة لتحســـني حالـــة 

ختلفـــة الـــيت اختـــذت يف الســـنوات األخـــرة يف كـــ  هـــذه احلقـــو  فيهـــا. وتثبـــت التـــدابر واإلجـــراءات امل
جمــا  مــن اجملــاالت املــذكورة يف هــذا التقريــر أ يــة الــنه  الــذي تتبعــم الســلطنة يف ميــدا  محايــة حقــو  
اإلنســا  ، ويســـم  االســتعرا  الـــدوري الشــام  يف هـــذا الصــدد بقيـــا  اجلهــود الـــيت بــذلت خـــال  

   .اجلولة األوىل ، وتقييم التحديات القائمة

وقــد أتــاح إعــداد اجلولــة الثانيــة مــن االســتعرا  الــدوري الشــام  الثــاين ز ــا  جديــدا  للتف ــر  -123
بــني خمتلــ  اجلهــات يف الســلطنة ، وفرصــة ينبغــ  لنــا أ  نغتنمهــا خاصــة فيمــا يتعلــ  بالتنفيــذ واملتابعــة 

الـدوري الشـام  يف املزيـد مـن احلـوار بـني مجيــع  يف إطـار اإللتزامـات الدوليـة ، وقـد سـاعد اإلسـتعرا 
   األطرا .

 اإلنسـا  ومحايـة حقـو  تعزيـز جمـا  يف إجنازاهتـا سـ   إىل املزيـد إضـافة علـ  احل ومـة تعم  -124
 الشأ . هذا يف العملية املمارسات مع إجياي بش   والتفاع 
 الســـلطنة حققـــت العمـــاين اجملتمـــع قـــيم اإلنســـا  عنصـــرا أساســـيا مـــن حقـــو  يشـــ   احـــ ا  -125

والتعــاو  واإلحــ ا  والــ اب  األســري والتــنخ  والثقــة واألمــا   التســام  مــن خــال  عظيمــة م اســب
 واملســاواة يف املعــامالت والبعــد عــن كافــة صــور التعصــب أو التفرقــة أو التمييــز، باإلضــافة إىل العدالــة

 القيم. هذه ي ر  الذي والثقايف احلضاري إرثها من النابعة
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 المالحق  
 . ائمة باسماء المؤسسات التي تم التشاور معها  1-الملكق
 .لنظاً األساسي للدولة وتعديالته  2-الملكق
 ائمررة باإلتفا يررات الدوليررة لكقرروق اإلنسرران الترري و عتهررا السررلطنة أو   3-الملكق

 صاد ت عليها.
جرررردول يوضررررا دعرررررم وزارة التربيررررة والتعلرررريم لكقررررروق اإلنسرررران لررررري   4-الملكق

 المناهج الدراسية.
  ائمة التشريعات الهامة المشار إليها لي هذا التقرير.  5-الملكق
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 1–ملكق  
 :أسماء المؤسسات التي تم التشاور معها

 .وزارة اخلارجية -1

 .وزارة الداخليــة -2

 .وزارة التعليم العايل -3
 .وزارة القو  العاملة -4
 .وزارة ال بية والتعليم -5

 .الشخو  القانونيةوزارة  -6
 .وزارة التنمية اإلجتماعية -7
 وزارة اإلعــــــــال . -8

    
 


