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 حقوق اإلنسان  جملس 
 واألربعون  بعةالدورة السا

 2021متوز/يوليه  9 –حزيران/يونيه  21
 من جدول األعمال  6البند  

الدوري الشامل  االستعراض 

 *الشاملتقرير الفريق العامل املعين ابالستعراض الدوري   
 ُعمان  
 إضافة  

آراء بشأأأان االسأأأت تاأا  وتوو التووأأأتا م وااللتوامأأأا  الدوعتأأأة والأأأر و    
 املقدمة من الدولة موضع االستعراض

  

 
 

 تصدر هذه الوثيقة من دون حترير رمسي. * 
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 مقدمة   

على  راسة التووتا  املقدمة هلا اث أاء اسأتعراض تقرير أا الأدوري  عمان حروت سلد ة -1
الثالأأب ب أأل ع ايأأة والأأم إاأأاية م سأأا ض تأأة االسأأتعراض الأأدوري الشأأامل   لتأأة لتدأأوير حقأأأوق 

 .االنسان يف مجتع بلدان العامل

 . ما تفاعلت اجيابتةا مع  ل التووتا  حىت تلم اليت مل حتظ ابلتايتد -2
أتيتأأد التووأأتا  وضأأعسا القأانوا ولأأدريا علأأى االيفأأاء ابلتوامايأأا وانتماء أأا وراعأت ع أأد  -3

 .الثقايف ووخذةا يف االعتبار حتداييا االلتصا ية واالأتماعتة واالللتمتة

 49تووتة ووحاطت علمأا    208تووتة ويد  م سا  264ولد تلقت سلد ة عمان  -4
لعلم )أتيتدتوحتط هبأا علمأاو و أو  لتأل علأى مع إحاطة اب بتايتدتووتا   7تووتة بت ما حظتت  

 .تفاعلسا االجيايب مع  ذه اآللتة
 ولبل عرض مولفسا من التووتا  تؤ د سلد ة عمان على: -5

عمأأأان  ال توأأأأد عمالأأأة مسأأأاأرة يف سأأألد ة عمأأأان وإوأأأا عمالأأأة وافأأأدة و تسأأأعى )أ( 
حلماية حقوق  ذه الفئة وفق القوانني واللأواح،م وون تفاعأل السألد ة مأع التووأتا  الأيت ور  هبأا 
لفظ مساأرين على وهنا انصرفت لتحسني وضعتة  ؤالء العمال بغض ال ظر عن الووف القانوا 

 .هلم
ال وأأو  ل ظأاك  فالأأة يف سألد ة عمأأان وون التفاعأل مأأع التووأتا  الأأيت ور    )ب( 

ا  لمة  فالة  و على وساس إما وهنا تووأتا  م فأذة سأابقةا وو العتبأار وأأو  بعأض املمارسأا  هب
 الوالعتة وغري القانونتة لل فالة اليت تسعى السلد ة مل افحتسا والقضاء علتسا.

ون  عأأوة سأألد ة عمأأان للتصأأديق علأأى الالوتو أأوال  االختتاريأأة لبأأل التصأأديق  )ج( 
م وون السلد ة ستقوك بدراسة  ل الالوتو وال  االختتارية بعد انتساحسأا على االتفالتة سابق ألوانه

ا م سأأا  مأأن إأأأراءا  التصأأديق علأأى االتفالتأأا  الدولتأأة املرتبدأأة هبأأا  ون ون يشأأ ل الأأم التوامأأة
 لالنضماك اىل تلم الالوتو وال .

م إن حق التحفظ م فول للدول مبا يتوافق مع مصأاحلسا واملبأا ا السأاحدة فتسأا )د( 
 وال جيوز حرمان الدول من  ذا احلق املقرر لانوية.

 وتفةّصل سلد ة عمان مولفسا من  ذه التووتا  على ال حو التايل: -6
  تأييد 1   

  تأييد 2

  تأييد 3

  تأييد 5
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السلطنة الجزء الخاص بالعهد الدولي  أيدت أحيط بها علما  تأييد/ 6و  4

 للحقوق المدنية والسياسية 

 باالنضمامبالجزء المتعلق  أحاطت علماكما  

 . إلى البروتوكولين االختيارين 

حيث يتعارض تطبيق نظام روما مع عدد من  أحيط بها علما  7

 التشريعات السارية.

السلطنة الجزء الخاص بالعهد الدولي  أيدت أحيط بها علما  تأييد/ 10إلى  8

 للحقوق المدنية والسياسية 

النضمام بابالجزء المتعلق  أحاطت علماكما  

 . إلى البروتوكولين االختيارين 

السلطنة الجزء الخاص بالعهد الدولي  أيدت أحيط بها علما  تأييد/ 11

 للحقوق المدنية والسياسية  

بالجزء المتعلق بعقوبة   أحاطت علماكما 

عدم إمكانية تخفيف جميع حاالت  ل االعدام

اإلعدام إلى السجن، باعتباره من اختصاصات  

السلطة القضائية التي ال يجوز التدخل في  

 عملها. 

  تأييد 25إلى  12

  علما أحيط بها  26

  تأييد 27

  أحيط بها علما  28

  أحيط بها علما  29

  أحيط بها علما  31 و 30

حيث ستقوم السلطنة بالنظر في االنضمام إلى  تأييد 32

 إليها. االتفاقية، دون التزام مسبق باالنضمام 

  أحيط بها علما  34 و 33

حيث ستقوم السلطنة بالنظر في االنضمام إلى  أحيط بها علما  36 و 35

 إليها. االتفاقية، دون التزام مسبق باالنضمام 

حيث أن حق التحفظ مكفول لكل دولة وفقًا   أحيط بها علما  40إلى  37

،  لسلطتها التقديرية وبما يحقق مصلحتها

وستقوم السلطنة بدراسة هذه التحفظات دون 
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 االلتزام بنتيجة مسبقة. 

حيث تتعاون السلطنة مع آليات حقوق اإلنسان   أحيط بها علما  42 و  41

للجان المعنية   تقديمها التقاريرمن خالل  

باالتفاقيات التي انضمت إليها، وتنظر في  

 كل على حده، وال ترى الطلبات التي ترد إليها

 إرسال دعوة مفتوحة.  السلطنة

 مع النظر في هذه اآلليات كل على حده. تأييد 43

  تأييد 48الى  44

  تأييد 49

مع التوضيح بأن هذه االلتزام يقتصر على   تأييد 50

 االتفاقيات الدولية التي انضمت السلطنة إليها. 

  تأييد 51

  تأييد 52

  تأييد 53

  تأييد 54

  تأييد 59الى  55

  تأييد 60

  تأييد 61

علما بأن أحكام النظام األساسي للدولة قد كفلت   أحيط بها علما  62

 عدم التمييز بين المواطنين على أساس الجنس. 

  أحيط بها علما  63

  تأييد 64

  تأييد 65

  تأييد 66

  أحيط بها علما  68 و 67

  تأييد 69

  تأييد 71 و 70



A/HRC/47/11/Add.1 
 

 

 5 

  

 

  تأييد 72

مع التوضيح إن عقوبة اإلعدام في التشريعات  أحيط بها علما  73

العمانية مقررة فقط للجرائم األشد خطراً، كما 

أنها محاطة بالعديد من الضمانات التي تجعل  

نطاق وبعد التأكد من توفر  تطبيقها في أضيق 

كافة الضمانات القضائية لصيرورة الحكم باتًا 

من خالل الطعن عليه أمام المحكمة العليا بشكل 

 إلزامي.

  أحيط بها علما  76الى  74

  تأييد 77

  تأييد 78

  تأييد 79

  تأييد 80

  تأييد 85الى  81

  تأييد 86

  تأييد 87

  الجزاء وقانون حيث ال تمس مواد قانون  أحيط بها علما  88

المطبوعات والنشر بحق األفراد في حرية  

الرأي والتعبير عنه متى كانت ممارسة هذا 

الحق وفقاً للطريق الذي رسمه القانون ولم 

 تؤدي إلى اإلخالل بالنظام العام

  تأييد 90 و 89

مع احتفاظ السلطنة بحقها في تنظيم حرية   تأييد 93الى  91

تعبير وتكوين الجمعيات وفق أحكام النظام  ال

األساسي للدولة واالتفاقيات الدولية التي 

 . انضمت السلطنة إليها

مع احتفاظ السلطنة بحقها في تنظيم حرية   تأييد 95 و 94

التعبير وتكوين الجمعيات وفق أحكام النظام  

 األساسي للدولة واالتفاقيات الدولية التي

إليها، علًما بأن التجريم انضمت السلطنة 

 يقتصر على حاالت اإلخالل بالنظام العام فقط. 
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حيث تعكف السلطنة على تعديل القانونين بما   أحيط بها علما  96

النظام األساسي للدولة   يتوافق مع أحكام

 . واالتفاقيات الدولية التي انضمت السلطنة إليها

المطبوعات   الجزاء وقانون ال تمس مواد قانون  أحيط بها علما  97

  والتعبيروالنشر بحق األفراد في حرية الرأي 

عنه متى كانت ممارسة هذا الحق وفقاً للطريق  

الذي رسمه القانون ولم تؤدي إلى اإلخالل  

 .بالنظام العام

  تأييد 98

علًما بأن السجن ال يطال من يمارس حرية   تأييد 99

 القانون. اإلطار الذي رسمه  الرأي والتعبير في

  تأييد 100

  تأييد 101

مع احتفاظ السلطنة بحقها في تنظيم قانون   تأييد 102

اإلعالم وقانون الجمعيات األهلية وفق أحكام  

النظام األساسي للدولة واالتفاقيات الدولية التي  

 انضمت السلطنة إليها. 

  تأييد 105الى  103

  أحيط بها علما  106

  تأييد 107

األنشطة وفق  تلك ون ممارسة كعلى أن ت تأييد 108

 القوانين السارية.

  أحيط بها علما  109

  تأييد 111 و 110

  تأييد 114الى  112

  تأييد 115

  تأييد 123الى  116

  تأييد 124

  تأييد 125
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  تأييد 126

لعمال  مع التوضيح بأنه سيتم اعتماد الئحة  أحيط بها علما  127

 المنازل تتضمن كافة حقوقهم.

  تأييد 128

بأنه سيتم اعتماد الئحة لعمال المنازل  علًما  تأييد 129

 . تتضمن كافة حقوقهم

  تأييد 130

شهادة عدم الممانعة بموجب   إلغاءتم بالفعل  تأييد 131

بتعديل بعض أحكام   157/2020القرار رقم 

 الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب. 

  تأييد 132

  تأييد 133

  تأييد 134

  تأييد 135

  تأييد 136

  تأييد 137

  تأييد 138

  تأييد 139

  تأييد 140

  تأييد 141

  تأييد 142

  تأييد 143

  تأييد 144

  تأييد 145

  تأييد 146

تجدر اإلشارة إلى أنه توجد في السلطنة  تأييد 147

مدارس دولية ومدارس للجاليات منظمة 

بموجب لوائح صادرة من وزارة التربية  
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 والتعليم.

  تأييد 148

علما بأن النظام األساسي للدولة نص في الفقرة  تأييد 149

الثقافية الواردة في المادة  الثانية من المبادئ 

( على أن "التعليم إلزامي حتى نهاية  16)

 ن ( م36التعليم األساسي..."، كما أكدت المادة )

قانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم  

على مجانية والزامية التعليم حتى   22/2014

 إتمام مرحلة التعليم ما بعد األساسي. 

  تأييد 150

بأن التعليم الزامي حتى نهاية التعليم  اعلمً  تأييد 151

 . األساسي

  تأييد 152

  تأييد 153

  تأييد 154

  تأييد 155

  تأييد 156

  تأييد 157

  تأييد 158

  تأييد 159

  تأييد 160

ا بأن سلطنة عمان تعمل بشكل مستمر على علمً  أحيط بها علما  161

أحكام مراجعة وتطوير قوانينها بما يتفق مع 

النظام األساسي للدولة والمعاهدات الدولية التي  

تنظم إليها باعتبارها جزًءا من قانون البالد 

 بمجرد التصديق عليها. 

  تأييد 162

  تأييد 163

  أحيط بها علما  164
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  تأييد 165

  تأييد 166

  تأييد 167

حماية المرأة  علًما بأن التشريعات الوطنية تكفل  أحيط بها علما  168

 . من العنف واإلساءة بجميع أشكالها

حيث تكفل التشريعات الوطنية حماية المرأة من  أحيط بها علما  169

 العنف واإلساءة بجميع أشكالها.

حيث تكفل التشريعات الوطنية حماية المرأة من  تأييد 170

 العنف واإلساءة بجميع أشكالها.

العمانية تكفل معاقبة  علًما بأن التشريعات 

 .مرتكبي الجرائم المرتكبة باسم الشرف 

  تأييد 171

  تأييد 172

  تأييد 173

  تأييد 174

  تأييد 175

ا بأن الالئحة التنفيذية لقانون الطفل  علمً  تأييد 176

تضمنت   125/2019الصادرة بالقرار رقم 

تجريم الممارسات التقليدية الضارة بصحة  

تشويه األعضاء التناسلية لألنثى   ومنهاالطفل، 

بأي طريقة كانت، وأّي ممارسات تقليدية أخرى  

من شأنها إلحاق ضرر بصحة الطفل، حيث  

يتعرض مرتكب هذه األفعال لعقوبة السجن مدة  

ال تقل عن ستة أشهر، وال تزيد على ثالث  

 سنوات.

  تأييد 179الى  177

علما بأنه ال يوجد في السلطنة فجوة بين   تأييد 180

الجنسين، حيث يتم التعيين في القطاع العام  

على درجات مالية موحدة للجميع دون تمييز  

بناء على المؤهل الدراسي والخبرات، وكذلك 

األمر في القطاع الخاص حيث يتم التعاقد بناء  
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على المؤهالت والخبرات في مجال الوظيفة  

 ور. دون تمييز في األج

  تأييد 185الى  181

  أحيط بها علما  186

  تأييد 187

من قانون   226و 225علما بأن نصي المادتين  أحيط بها علما  188

ال يشيران إلى ما تضمنه  الحالي الجزاء

 التوصية. 

  تأييد 197الى  189

ا بأنه ال يوجد في السلطنة فجوة بين  علمً  تأييد 198

الجنسين، حيث توجب التشريعات المنظمة  

للعمل في القطاعين العام والخص تساوي األجر  

في حالة تساوي العمل بصرف النظر عن  

 الجنس. 

  تأييد 199

  أحيط بها علما  200

  تأييد 201

  تأييد 202

  تأييد 203

  تأييد 204

  تأييد 205

  تأييد 206

  تأييد 207

  تأييد 208

  تأييد 209

  تأييد 210

  تأييد 211

  تأييد 212
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  تأييد 213

  تأييد 214

  تأييد 215

  تأييد 216

  تأييد 217

  تأييد 218

  تأييد 219

  تأييد 220

  تأييد 221

  تأييد 222

علًما بأن حق التقاضي مكفول لجميع األفراد في  تأييد 223

 في المنازل. فيهم العامالتالسلطنة بمن 

  تأييد 224

  تأييد 225

  تأييد 226

الوصول إلى العدالة وسبل اإلنصاف متاح  تأييد 227

 للعمال الوافدين في السلطنة. 

تجدر اإلشارة إلى أن وزارة العمل انتهجت منذ  تأييد 228

ليست بالقصيرة على ابرام مذكرات تفاهم فترة 

وتعاون مع الدول المرسلة للعمالة بما يعزز 

 حماية العمال ويضمن حقوقهم.

تم بالفعل الغاء شهادة عدم الممانعة بموجب   تأييد 229

بتعديل بعض أحكام   157/2020القرار رقم 

 الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب. 

  تأييد 230

  تأييد 231

  أحيط بها علما  232

  تأييد 233
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  تأييد 234

مع التوضيح بأن المقصود بالعمال المغتربين   تأييد 235

 العمالة الوافدة المتعاقدة لفترة محددة. 

  تأييد 236

تجدر اإلشارة إلى أن وزارة العمل انتهجت منذ  تأييد 237

فترة ليست بالقصيرة على ابرام مذكرات تفاهم 

الدول المرسلة للعمالة بما يعزز حماية مع 

 . العمال ويضمن حقوقهم

بأنه سيتم اعتماد الئحة لعمال المنازل   علًما تأييد 238

 . تتضمن كافة حقوقهم

شهادة عدم الممانعة بموجب  إلغاءبأنه تم علًما  تأييد 239

بتعديل بعض أحكام   157/2020القرار رقم 

 . الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب

تم الغاء شهادة عدم الممانعة بموجب  علًما بأنه تأييد 240

بتعديل بعض أحكام   157/2020القرار رقم 

 . الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب

  تأييد 241

مع التوضيح بأنه سيتم تنظيم أحكام عمال   يدتأي 242

 . المنازل في الئحة مستقلة

مع التوضيح بأنه سيتم تنظيم أحكام عمال   تأييد 243

 . مستقلة في الئحةالمنازل 

السلطنة تسعى باستمرار لدراسة قوانين العمل  تأييد 244

بما يكفل إيجاد توازن بين حقوق العمال 

 .وأصحاب العمل

مع التوضيح بأن المقصود بالعمال المغتربين   تأييد 245

 العمالة الوافدة المتعاقدة لفترة محددة. 

مع التوضيح بأن المقصود بالعمال المغتربين   تأييد 246

 العمالة الوافدة المتعاقدة لفترة محددة. 

  تأييد 247

  أحيط بها علما  248
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السلطنة بتنفيذ قوانينها  أخذًا في االعتبار التزام  تأييد 249

 الوطنية واالتفاقيات التي تكون طرفا فيها. 

علما بأن السلطنة انتهجت نظام حماية األجور   تأييد 250

صاحب العمل بتحويل أجور   إلزاممن خالل 

 المصرفية. عبر حساباتهمالعمال 

القوانين النافذة في السلطنة ال تميز   علًما بأن  تأييد 251

جانب، كما تجدر اإلشارة إلى أن  بين العمال األ

وزارة العمل انتهجت منذ فترة ليست بالقصيرة  

مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة   إبرامعلى 

للعمالة بما يعزز حماية العمال ويضمن  

 . حقوقهم

  أحيط بها علما  252

حق التحفظ مكفول لكل دولة بما    حيث أن  أحيط بها علما  253

 يتوافق مع مصالحها. 

  أحيط بها علما  254

  تأييد 255

أخذًا في االعتبار المعاملة المساوية للمواطنين   أحيط بها علما  256

في مجال الخدمات التي يتمتع بها أبناء وبنات  

 المرأة العمانية من زوج أجنبي.

  تأييد 257

االستمرار في  تأييد التوصية فيما يتصل ب علًما أحيط به  تأييد/ 258

النهوض بمساواة المرأة في جميع مجاالت 

 وأحيط علما بباقي التوصية.  .المجتمع

  أحيط بها علما 259

  أحيط بها علما 260

  أحيط بها علما 261

أخذًا في االعتبار المعاملة المساوية للمواطنين   أحيط بها علما 262

الخدمات التي يتمتع بها أبناء وبنات  في مجال 

 المرأة العمانية من زوج أجنبي.

  أحيط بها علما 263
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أخذًا في االعتبار المعاملة المساوية للمواطنين   أحيط بها علما 264

في مجال الخدمات التي يتمتع بها أبناء وبنات  

 المرأة العمانية من زوج أجنبي.
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