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  جملس حقوق اإلنسان
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  العاشرةالدورة 
  ٢٠١١ فرباير/ شباط٤ -يناير /كانون الثاين ٢٤جنيف، 

ت أعدته املفوضية السامية حلقـوق اإلنـسان، وفقـاً          جتميع للمعلوما   
  ٥/١ من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان) ب(١٥ للفقرة

  ُعمان  

هذا التقرير هو عبارة عن جتميع للمعلومات الواردة يف تقارير هيئـات املعاهـدات،                
، ويف غـري    واإلجراءات اخلاصة، مبا يف ذلك املالحظات والتعليقات املقدمة من الدولة املعنية          

وال يتضمن التقرير أي آراء أو وجهـات        . ذلك من وثائق األمم املتحدة الرمسية ذات الصلة       
نظر أو اقتراحات من جانب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان باسـتثناء مـا ورد منـها يف       

ـ . التقارير العامة الصادرة عن املفوضية  س وهو يّتبع هيكل املبادئ التوجيهية اليت اعتمدها جمل
وذُكرت بصورة منهجية مراجع املعلومات الواردة يف التقرير يف حواشـي           . حقوق اإلنسان 

. وأُعّد التقرير مع مراعاة وترية االستعراض يف اجلولة األوىل وهي أربع سـنوات            . هناية النص 
ويف حال عدم وجود معلومات حديثة، أُخذت يف االعتبار أيضاً آخر التقارير والوثائق املتاحة          

وملا كان هذا التقرير ال جيمع سوى املعلومات الواردة يف وثـائق            . انت ال تزال صاحلة   إن ك 
 التركيز بشأن مسائل حمددة قد ُيعزى       األمم املتحدة الرمسية، فإن االفتقار إىل املعلومات أو إىل        

أو إىل املستوى املنخفض للتفاعل أو التعاون مع اآلليات         /إىل عدم التصديق على معاهدة ما و      
  .لدولية حلقوق اإلنسانا
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  )١( نطاق االلتزامات الدولية -ألف   

 )٢(املعاهدات العاملية األساسية حلقوق اإلنسان
  تاريخ التصديق أو االنضمام

  التحفظات/اإلعالنات  أو اخلالفة
االعتراف باالختصاصات احملددة   

  هليئات املعاهدات
ولية للقضاء على مجيع أشكال     االتفاقية الد 

 التمييز العنصري
  ال): ١٤املادة (شكاوى األفراد   ال توجد  ٢٠٠٣يناير / كانون الثاين٢

اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التميــز       
  ضد املرأة

 ٩عـام، املـواد     (حتفظ    ٢٠٠٦فرباير / شباط٧
  )٢٩ و١٦ و١٥و

-  

 ٩عـام، املـواد     (حتفظ    ١٩٩٦ديسمرب / كانون األول٩  اتفاقية حقوق الطفل
  )١٤ و٧ و٢١و

-  

الربوتوكول االختياري التفاقيـة حقـوق      
ك األطفـال يف    إشـرا الطفـل املتعلـق ب   
  الرتاعات املسلحة

نفس التحفظات املسجلة     ٢٠٠٤سبتمرب ٍ/ أيلول١٧
  على اتفاقية حقوق الطفل

 املادة  اإلعالن امللزم مبوجب  
   سنة١٨: ٣

-  

 حقـوق   الربوتوكول االختياري التفاقيـة   
الطفل املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفـال       

  واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية

نفس التحفظات املسجلة     ٢٠٠٤سبتمرب / أيلول١٧
 على اتفاقية حقوق الطفل

-  

    ال توجد  ٢٠٠٩يناير / كانون الثاين٦  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة 
الربوتوكول االختيـاري امللحـق     والعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية،        : طرفاً فيها  ُعماناملعاهدات األساسية اليت ليست     

االختياريـان األول    املدنية والسياسية وبروتوكـواله      العهد الدويل اخلاص باحلقوق    و ،بالعهد الدويل اخلاص باحلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية      
واالتفاقيـة    التعذيب وبروتوكوهلا االختيـاري،    وكول االختياري التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة، واتفاقية مناهضة           والثاين، والربوت 

مايـة مجيـع    والربوتوكول االختياري التفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، واالتفاقيـة الدوليـة حل  ،الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم       
  .لقسريااألشخاص من االختفاء 

 
  التصديق أو االنضمام أو اخلالفة   صكوك دولية رئيسية أخرى ذات صلة

  ال  اتفاقية منع جرمية اإلبادة اجلماعية واملعاقبة عليها
  )توقيع(ال   نظام روما األساسي للمحكمة اجلنائية الدولية

  نعم  )٣(بروتوكول بالريمو
  ال  )٤(اجلنسيةالالجئون وعدميو 

  نعم، باستثناء الربوتوكول اإلضايف الثالث   )٥( والربوتوكوالت اإلضافية امللحقة هبا١٩٤٩أغسطس / آب١٢اتفاقيات جنيف املؤرخة 
  ١١١ و١٠٠ و٩٨ و٨٧نعم، باستثناء االتفاقيات   )٦(االتفاقيات األساسية ملنظمة العمل الدولية

  ال ملكافحة التمييز يف جمال التعليم) دة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم املتح(اتفاقية اليونسكو 

 ٣٠ و ٩ و ٧ على املـواد     ُعمان عن أسفها إزاء حتفظات       جلنة حقوق الطفل   أعربت  -١
 إىل )٨()الورقة املشتركة  (ُعمانالورقة املشتركة لألمم املتحدة بشأن      وأشارت  . )٧(من االتفاقية 

على اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة          قد سجلت حتفظات واسعة      ُعمانأن  
  .)١٠( على سحب هذه التحفظاتُعمان الورقة املشتركةوشجعت . )٩(واتفاقية حقوق الطفل
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 على االنضمام إىل العهد الدويل اخلاص باحلقوق        ُعمانكما شجعت الورقة املشتركة       -٢
وشجعت . )١١(خلاص باحلقوق املدنية والسياسيةاالقتصادية واالجتماعية والثقافية والعهد الدويل ا

  . )١٢( على االنضمام إىل العهدين وإىل اتفاقية مناهضة التعذيبُعمانجلنة حقوق الطفل 
 بـالنظر يف تقـدمي اإلعـالن        ُعمـان وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري         -٣

  .)١٣( من االتفاقية١٤االختياري مبوجب املادة 
 يف التصديق على نظام روما األساسـي    ُعمان الطفل بأن تنظر     وأوصت جلنة حقوق    -٤

  .)١٤(للمحكمة اجلنائية الدولية
 على االنضمام إىل االتفاقيـة اخلاصـة بوضـع        ُعمانوشجعت جلنة حقوق الطفل       -٥

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنـصري       . )١٥()١٩٦٧(وبروتوكوهلا  ) ١٩٥١(الالجئ  
املتعلقة مبركز األشخاص عدميي اجلنسية، واتفاقيـة        ١٩٥٤ة عام    بأن تنضم إىل اتفاقي    ُعمان
  .)١٦( املتعلقة خبفض حاالت انعدام اجلنسية١٩٦١ عام
 يف  ُعمانوأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل بأن تنظر              -٦

  .)١٧(سرهماالنضمام إىل االتفاقية الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أ
 على االتفاقية   ُعمانوأوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص بأن تصدق           -٧

الدولية حلماية حقوق مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وما يتصل هبا مـن اتفاقيـات               
  .)١٨(١٤٣ و٩٧منظمة العمل الدولية، مبا يف ذلك االتفاقيتان رقم 

 على التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق        مانُعوشجعت الورقة املشتركة      -٨
 ٩٧ و ٨٧مجيع العمال املهاجرين وأفراد أسرهم وعلى اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقـم             

  )١٩(١٦٩ و١٤٣ و١١١ و١٠٠ و٩٨و

  اإلطار الدستوري والتشريعي  -باء   
 حيـدد   ١٩٩٦م  أشارت الورقة املشتركة لألمم املتحدة إىل أن النظام األساسي لعا           -٩

وهناك عدد من اإلصالحات السياسية اليت   . يني وحيظر التمييز  ُعماناحلريات املدنية للمواطنني ال   
ويتألف الفـرع التـشريعي     . أُدخلت تدرجيياً وأّدت إىل زيادة املمثلني املنتخبني يف احلكومة        

قلة وإمنا  للحكومة من جملس الدولة وجملس الشورى، اللذين ال يشكالن سلطة تشريعية مست           
ويف حني يعّين السلطان أعضاء جملس الدولـة، فـإن          . يضطلعان بدور استشاري للسلطان   
وختضع القـوانني   .  ُيجرى كل ثالث سنوات    اقتراع عام أعضاء جملس الشورى ُينتخبون يف      

  .)٢٠(واملراسيم واالنضمام إىل املعاهدات الدولية إىل ترخيص السلطان وموافقته
 دراسـة مقارنـة عـن       ُعمـان  الطفل مع التقدير إىل إجراء       وأشارت جلنة حقوق    -١٠

) اليونيسيف(التشريعات املتعلقة بأحكام املعاهدة، بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة           
وقد اُتخذت أو اقُترحت بعض التدابري التشريعية هبدف تعزيز احلماية        . وخرباء خمتصني آخرين  
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عاية وتأهيـل املعـاقني ومـشروع قـانون بـشأن           القانونية لألطفال، كمشروع قانون ر    
والحظت جلنة حقوق الطفل اعتماد قانون ملكافحـة االجتـار بالبـشر يف             . )٢١(األحداث

 بتنقيح قانون اجلزاء لضمان توافقـه الكامـل مـع           ُعمان، غري أهنا أوصت     )٢٢(٢٠٠٨ عام
اء األطفال واسـتغالل  املتعلق ببيع األطفال وبغ   الربوتوكول االختياري التفاقية حقوق الطفل      

 باملسارعة إىل اعتماد قانون الطفل      ُعمانكما أوصت اللجنة     .)٢٣(األطفال يف املواد اإلباحية   
  .)٢٤(وضمان اتساق أحكامه مع االتفاقية وبروتوكوليها

وأوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص مبواءمة التشريعات احمللية بعنايـة             -١١
ريمو، وبضمان اشتماهلا على مجيع العناصر الواردة يف تعريـف االجتـار،            مع بروتوكول بال  

  . )٢٥(وبتعديل قوانني العمل على حنو جيعلها تنطبق أيضاً على عمال املنازل

  اإلطار املؤسسي والبنية األساسية حلقوق اإلنسان  - جيم  
اإلنسان  مؤسسة وطنية حلقوق     ُعمان، مل يكن ل   ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ١حىت    -١٢
  .)٢٦(تهاات الوطنية لتعزيز حقوق اإلنسان ومحايستمدة لدى جلنة التنسيق الدولية للمؤسمع
          والحظت جلنة حقوق الطفل أن جلنة وطنية حلقـوق اإلنـسان قـد أنـشئت يف                  -١٣
 بأن تكفل استقالل اللجنة     ُعمانوأوصت اللجنة   . ، غري أهنا مل تزاول عملها بعد      ٢٠٠٨عام  
ة حلقوق اإلنسان وامتثاهلا ملبادئ باريس، وبأن تنشئ ضمنها وحدة خمصصة لقـضايا             الوطني

وأشارت الورقة املشتركة لألمم املتحدة إىل إعالن أمساء األعضاء األربعة عـشر            . )٢٧(الطفل  
  . )٢٨(٢٠١٠يناير /للجنة الوطنية حلقوق اإلنسان يف كانون الثاين

 ٢٠١٠قرار الذي أصدره جملس الدولة يف عـام         وأشارت الورقة املشتركة إىل أن ال       -١٤
بإنشاء جلنة لشؤون املرأة والطفل ُيعهد إليها بتقييم أثر تشريعات وسياسات جملس الدولـة              

 كمـا شـجعت     )٢٩(على املرأة والطفل، هو خطوة يف االجتاه الصحيح، غري أنه مل ُينفذ بعد            
، عن طريق إنشاء أمانة للجنة وختصيص        على تعزيز فعالية اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني       ُعمان

  .)٣٠(ميزانية هلا وحتديد اختصاصات عملها
 يف  ُعمانوأوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص، يف أعقاب زيارهتا إىل             -١٥

 آلية وطنية مستقلة لتنسيق املناقـشات بـني         ُعمان، بأن تنشئ    ٢٠٠٦نوفمرب  /تشرين الثاين 
خذ تدابري ملكافحة االجتار باألشخاص وتـوفري احلمايـة لـضحايا           اجلهات احلكومية، وتت  

 قد أنشأت جلنة وطنية ملكافحة االجتـار        ُعمانوأشارت الورقة املشتركة إىل أن      . )٣١(االجتار
  . ٢٠٠٩ يف عام )٣٢(بالبشر

  تدابري السياسة العامة  -دال   
هـا لالضـطالع     على مواصلة جهود   ُعمانشجعت الورقة املشتركة لألمم املتحدة        -١٦

وقـد  . )٣٣(حبملة وطنية للتثقيف حبقوق اإلنسان ووضع خطة عمل وطنية حلقوق اإلنـسان           
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للربنامج ) ٢٠٠٩-٢٠٠٥للفترة  (، خطة عمل األمم املتحدة      ٢٠٠٥، يف عام    ُعماناعتمدت  
 تركز على نظام التعليم الوطين وتدمج مفاهيم        حقوق اإلنسان، اليت  يف جمال   العاملي للتثقيف   

  .)٣٤(إلنسان واحلق يف التعليم كمواضيع مشتركة يف شىت املواد املدرسيةحقوق ا
ونوهت الورقة املشتركة بالتقدم احملرز يف وضع استراتيجية وطنية للطفولة خـالل              -١٧

 جهودها الرامية إىل وضع     ُعمانوأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعزز       . )٣٥(العامني املاضيني 
اعتمادها وتنفيذها، بالتشاور والتعـاون مـع الـشركاء         خطة عمل وطنية شاملة للطفولة و     

. املعنيني، مبا يف ذلك اجملتمع املدين، على أن تتضمن هذه اخلطة أهدافاً ملموسة وحمددة زمنياً              
 ميزانية حمددة وتنشئ آلية متابعة مالئمة لضمان التنفيذ       ُعمانكما أوصت اللجنة بأن ختصص      

  .)٣٦(الكامل هلذه اخلطة
 ُعمان، الحظت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص أنه ليس ل         ٢٠٠٦ ويف عام   -١٨

خطة عمل وطنية ملكافحة االجتار باألشخاص وال آلية تنسيق لإلشراف على جهود مكافحة             
نقص البيانات والبحوث بـشأن انتـشار       والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق      . )٣٧(االجتار

 يف البغاء ويف املواد اإلباحية على املستوى الوطين         ممارسات االجتار باألطفال واستغالهلم   
، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية كـذلك عـن           ٢٠١٠ويف عام   . )٣٨(وعرب احلدود 

  .)٣٩(قلقها إزاء شح البيانات املتاحة عن االجتار باألطفال

  تعزيز ومحاية حقوق اإلنسان على أرض الواقع  - ثانياً  

   حقوق اإلنسانالتعاون مع آليات  - ألف  

  التعاون مع هيئات املعاهدات  -١  

  )٤٠(هيئة املعاهدة
 آخر تقرير قُدم   

  وُنظر فيه
ــات  ــر مالحظ آخ

  حالة اإلبالغ  رد املتابعة  ختامية
تأخر تقدميه منذ   ٢٠٠٦أغسطس /آب  ٢٠٠٥  جلنة القضاء على التمييز العنصري

  ٢٠٠٧عام 
تأخر تقدمي التقارير من الثـاين إىل       

  ٢٠١٠ام الرابع منذ ع
  ٢٠٠٩اسُتلم التقرير األويل يف عام   -  -  -  اللجنة املعنية بالقضاء على التمييز ضد املرأة

حيل موعد تقدمي التقريرين الثالـث        -  ٢٠٠٦سبتمرب /أيلول  ٢٠٠٥  جلنة حقوق الطفل
  ٢٠١٢والرابع يف عام 

 الربوتوكـول   -جلنة حقـوق الطفـل      
االختياري املتعلق بإشـراك األطفـال يف       

  رتاعات املسلحةال

  -  -  ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٧

 الربوتوكول االختياري   -جلنة حقوق الطفل    
املتعلق ببيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل      

  األطفال يف املواد اإلباحية

  -  -  ٢٠٠٩يونيه /حزيران  ٢٠٠٧

ــوق األشــخاص ــة حبق ــة املعني     اللجن
  ذوي اإلعاقة

يـر األويل يف    حيل موعد تقدمي التقر     -  -  -
  ٢٠١١عام 
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  التعاون مع اإلجراءات اخلاصة  -٢  
  ال  ُوجهت دعوة دائمة

  )٢٠٠٦نوفمرب /تشرين الثاين(املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص   آخر الزيارات أو التقارير املتعلقة بآخر البعثات
بيع األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد        سألة  املقرر اخلاص املعين مب     الزيارات املوافق عليها من حيث املبدأ

  )٢٠٠٩ (اإلباحية
    الزيارات اليت طُلب إجراؤها ومل يوافق عليها بعد

    التعاون أثناء البعثات/التيسري
    متابعة الزيارات

  .، وردت احلكومة عليهاُوجهت رسالة واحدة أثناء الفترة قيد االستعراض  الردود على رسائل االدعاء والنداءات العاجلة
 استبياناً أرسلها املكلفون بواليات     ٢٣ استبيانات من أصل     ١٠ على   ُعمانرّدت    الردود على االستبيانات املتعلقة مبسائل مواضيعية

  . )٤١(يف إطار اإلجراءات اخلاصة

  التعاون مع املفوضية السامية حلقوق اإلنسان  -٣  
. )٤٢(٢٠٠٨ و ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ األعوام   فوضية يف تربعات مالية إىل امل    ُعمانقدمت    -١٩

، يف إطـار زيارهتـا      ٢٠١٠أبريل  / يف نيسان  ُعمانوزارت املفوضة السامية حلقوق اإلنسان      
  .لستة دول أعضاء يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية

  قوق اإلنسان املتعلقة حبتنفيذ االلتزامات الدولية   -باء   

  املساواة وعدم التمييز  -١  
 استمرار التحديات فيما يتعلق بالتمييز على       الورقة املشتركة لألمم املتحدة   الحظت    -٢٠

وأوصت جلنة القضاء على التمييز العنصري   . )٤٣(أسس نوع اجلنس والعرق والنسب واجلنسية     
 من النظـام األساسـي   ١٧ النظر يف تعريفها للتمييز بصيغته الواردة يف املادة          ُعمانبأن تعيد   

  . )٤٤(توسيع قائمة األسس احملظورة للتمييز وفقاً ألحكام االتفاقيةللدولة، بغية 
 النساء ما زلن يواجهن عـدم املـساواة يف جمـاالت     الورقة املشتركة أن  والحظت    -٢١

كما أشارت إىل أن معدالت البطالة بـني       . )٤٥(كالزواج والطالق واإلرث وحضانة األطفال    
 من الزيادة الكبرية اليت شهدهتا مشاركة املـرأة         الشابات املؤهالت مرتفعة جداً، على الرغم     

وتزداد فرص تشغيل املرأة يف القطاع العام، الذي يتركزن فيـه يف فئـات           . القوى العاملة  يف
وأفيد بارتفاع نسبة مـشاركة     . وظيفية أدىن من تلك اليت يشغلها الرجال يف معظم األحيان         

  .)٤٦(رف اليدوية والصناعات التقليديةاملرأة يف األنشطة االقتصادية غري الرمسية، كاحل
 لتعزيز املساواة بـني     ُعمانويف حني نوهت جلنة حقوق الطفل بالتدابري اليت اختذهتا            -٢٢

الرجل واملرأة، فقد أعربت عن قلقها إزاء استمرار التمييز حبكم الواقع ضد النساء والفتيـات   
عزيز املساواة يف احلقـوق للفتيـات    على هتيئة بيئة تدعم تُعمانوشجعت اللجنة . يف اجملتمع 

وشجعت . )٤٧(وتيسر مشاركتهن يف األسرة واملدرسة واجملتمعات احمللية واجملتمع بشكل عام         
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 على إجراء استعراض لقانون األحوال الشخصية وقانون العمل بغيـة           ُعمانالورقة املشتركة   
  . )٤٨(تنقيح املواد اليت تنطوي على متييز ضد املرأة

جلنة القضاء على التمييز العنصري وجلنة حقوق الطفل عـن قلقهمـا إزاء      وأعربت    -٢٣
يات املتزوجات بأجانب من اجلنسية مبوجب قـانون اجلنـسية، وهـو            ُعمانحرمان أطفال ال  

 على مراجعـة    ُعمانوحثت اللجنتان   . ميكن أن يعّرض هؤالء األطفال إىل انعدام اجلنسية        ما
وسلطت . )٤٩(نقل اجلنسية إىل أطفاهلما على حد سواء      تشريعاهتا لضمان متكني الوالدين من      

   .)٥٠(الورقة املشتركة كذلك الضوء على هذه املسألة
 وأحاطت جلنة القضاء على التمييز العنصري علماً بأن سكان البلد يتضمنون فئـات     -٢٤

خـرى  يني الناطقني بالسواحيلية واملولودين يف زجنبار أو مناطق أ        ُعمانعرقية متعددة، تشمل ال   
من شرق أفريقيا، فضالً عن البلوش واللواتية واجلبالية، باإلضافة إىل عدد كبري من العمـال               

وطلبت اللجنة مـن    . املهاجرين من شبه القارة اهلندية والفلبني وغريها من البلدان اآلسيوية         
 توفري إحصاءات عن التركيبة اإلثنية للسكان ومعلومات عن التدابري املتخذة لـضمان             ُعمان

  .)٥١(املساواة يف التمتع باحلقوق بني مجيع الفئات السكانية يف البلد
. )٥٢(وأثارت الورقة املشتركة شواغل خبصوص انتهاكات حقوق العمالـة الوافـدة           -٢٥

وأشارت إىل أن احلقوق املدنية اليت يكرسها النظام األساسي تنطبق على املواطنني وحـدهم،   
كما أعربت جلنة القضاء علـى  . )٥٣(جانب عرضة للتمييزما يترك العدد الكبري من العمال األ      

 من النظام األساسي، اليت تنص على املساواة     ١٧التمييز العنصري عن قلقها ألن أحكام املادة        
أمام القانون واحلق يف ممارسة احلقوق العامة دون متييز بسبب اجلنس أو األصـل أو اللـون                 

أو املركز االجتماعي، تنطبق علـى املـواطنني دون         اللغة أو الدين أو املذهب أو املوطن         أو
 تشريعاهتا لكفالة املساواة بني املواطنني وغري املواطنني ُعمانوأوصت اللجنة بأن تنقح . غريهم

وأعربت جلنة حقوق الطفل    . )٥٤(يف التمتع باحلقوق على النحو املعترف به يف القانون الدويل         
ال املهاجرين من متييز على صعيد املزايا االجتماعيـة         عن قلقها إزاء ما يتعرض له أطفال العم       

  .)٥٥(والصحة والتعليم والسكن
) من القبائل البلوشـية  (آل تويه وآل خليفنيوأشارت الورقة املشتركة إىل أن قبيليت        -٢٦

تغـيري امسيهمـا   ب ٢٠٠٦ وزارة الداخلية يف عام القرار الذي أصدرتهال تزاالن تشتكيان من    
ورغم ما أكدته احلكومة من تسوية وضع       . ، أي خدم لقبيلة احلارثي    "أخدام"ومركزيهما إىل   
يزالون يعانون صعوبات يف القبيلتني ال أفراد  ، فإن مثة تقارير تفيد بأن       ٢٠٠٩القبيلتني يف عام    

  .)٥٦( االجتماعية واالقتصادية األساسيةاحلصول على حقوقهم
رة لتوفري فرص متكافئة لألطفال ذوي      وأشارت جلنة حقوق الطفل إىل اجلهود املستم        -٢٧

اإلعاقة، مبا يف ذلك عن طريق الدعم اجملتمعي واخلدمات اجملتمعية، غري أهنا الحظت استمرار              
وأشارت اللجنة بتقدير إىل مشروع . )٥٧(غلبة النهج القائم على اخلدمات اخلريية يف هذا اجملال 

ود استراتيجية وطنية يف هذا الـصدد،       قانون رعاية وتأهيل املعاقني، ولكنها أسفت لعدم وج       
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كما أشارت اللجنة بقلـق إىل      . ولعدم كفاية البيانات املتاحة عن اإلعاقات وأسباهبا املمكنة       
  . )٥٨(نظام التعليم السائدالعدد القليل جداً من األطفال املعوقني املدجمني يف 

املة للقضاء على    استراتيجية سباقة وش   ُعمانوأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تعتمد         -٢٨
التمييز حبكم الواقع ألي سبب من األسباب، مع إيالء عناية خاصة للفتيـات، واألطفـال               

وينبغي إعطاء  . املعوقني، واألطفال املولودين خارج رباط الزوجية، وأطفال العمال املهاجرين        
تكافؤ األولوية لتوفري اخلدمات االجتماعية والصحية ألطفال الفئات األضعف حاالً وضمان           

  . )٥٩(فرص وصوهلم إىل التعليم

    الشخصياألمنحق الفرد يف احلياة واحلرية و  -٢  
الحظت الورقة املشتركة لألمم املتحدة إىل أن اجلرائم القائمة على نوع اجلنس نادراً               -٢٩

كمـا  . ما يبلغ عنها، ألن الضحايا من النساء يواجهن خطر جترميهن ومعاملتـهن كجنـاة             
آلية إبالغ سري لتقدمي الشكاوى، وعدم وجود أي مرافـق، كـدور            الحظت عدم وجود    

 ١٠٩وأشارت الورقة املشتركة كذلك إىل أن املـادتني         . اإليواء، للنساء الفارات من العنف    
جـرائم  "  ب من قانون اجلزاء تنصان على عقوبات خمففة للرجال يف حالة ما ُيـسمى               ٢٥٢و

. إعادة النظر يف هاتني املادتني بغية شطبهما       على   ُعمانوشجعت الورقة املشتركة    ". الشرف
غري أن مثة   . كما الحظت الورقة املشتركة أنه ما من تشريع حمدد جيّرم مرتكيب العنف املرتيل            

جهوداً ترمي إىل التصدي هلذه املسألة، مبا يف ذلك إنشاء خط هـاتفي سـاخن للمـشورة                 
  . )٦٠(األسرية

دلة على ممارسة ختان اإلناث يف بعض مناطق        وأشارت الورقة املشتركة إىل وجود أ       -٣٠
 على القيام بأنشطة توعية هبذا الشأن علـى الـصعيدين الـوطين             ُعمانوشجعت  . السلطنة
 من خالل دراسة استقصائية لطلبـة       ٢٠٠١ هذه املسألة يف عام      ُعمانوقد تناولت   . واحمللي

" هامة"ثاً، هذه املمارسة بأهنا     ووصف غالبية الطلبة املستجوبني، ذكوراً وإنا     . املدارس الثانوية 
وقد سجلت جلنة حقوق الطفل مالحظات مماثلة وشددت على أن هـذه            . )٦١("ضرورية"و

 على مواصلة جهودهـا     ُعمانوحثت اللجنة   . املمارسة تتناىف مع مبادئ االتفاقية وأحكامها     
ها علـى  الرامية إىل استئصال هذه املمارسة، وعلى أن ُتشرك وتعبئ يف هذا الصدد شـركاء             

  .)٦٢(الصعيد احمللي، كاملعلمني والقابالت ومزاويل الطب الشعيب والقيادات الدينية واجملتمعية
 بلـد   ُعمانوالحظت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص والورقة املشتركة أن            -٣١

اء وتشكل النس. مقصد لألشخاص الذين ُيتجر هبم ألغراض العمل القسري واالستغالل اجلنسي        
املستخدمات يف األعمال املرتلية والترفيهية، القادمات من جنوب آسيا يف معظـم األحيـان،              

وأعربت املقررة اخلاصة عن قلقها إزاء نظام الكفالة الذي         . )٦٣(الضحايا الرئيسية هلذه املمارسة   
ة وقالت إن عمال املنازل خاص    . يزيد وضع العمال األجانب هشاشةً ويرفع الطلب على االجتار        

وأيدت املقررة اخلاصة اعتماد املبادئ التوجيهية جمللس تعـاون دول          . حيتاجون إىل محاية معززة   
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اخلليج العربية بشأن مكافحة االجتار وما يشجعه ذلك من تعاون إقليمي أقوى يف هذا الصدد،               
ون  على اختاذ تدابري ملموسة لتنفيذ تشريعات مكافحة االجتار وأحكام قان          ُعمانغري أهنا حثت    

 ٢٠٠٨ووفقاً للورقة املشتركة، فإن قانون مكافحة االجتار الذي اعُتمـد يف عـام              . )٦٤(العمل
يعد تقدماً هاماً يف هذا املضمار، رغم أن تعريف االجتار فيه           ) ١٢٦مبوجب املرسوم السلطاين    (

 أقل مشوالً من التعريف الوارد يف بروتوكول بالريمو ورغم عدم متييزه بـني املهـاجرين غـري                
وقد نظرت احملاكم يف عدة قضايا اجتار مبوجب القـانون اجلديـد            . الشرعيني وضحايا االجتار  

 على مواصلة جهودها ملكافحة االجتار      ُعمانوشجعت الورقة املشتركة    . وأصدرت عدة إدانات  
  . )٦٥(بالبشر وتعزيز تعاوهنا مع دول املنطقة يف هذا اجملال

 إزاء استمرار وقوع األطفال ضحايا للعنـف        وأعربت جلنة حقوق الطفل عن قلقها       -٣٢
واالعتداء يف املرتل، ولعدم تلقي العاملني مع األطفال ومن أجلهم تدريباً كافياً على اإلبالغ              

 على مراجعة قوانينها الداخلية وأنظمتـها       ُعمانوحثت اللجنة   . عن حاالت االعتداء اجلنسي   
عتداء البدين واجلنسي والنفسي، كما     األخرى لضمان محاية األطفال من أشكال العنف واال       

حثتها على إنشاء إجراءات وآليات فعالة لتلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومقاضاة مـرتكيب             
  . )٦٦(حاالت االعتداء وإساءة املعاملة

وإذ أشارت جلنة حقوق الطفل إىل التدابري املتخذة للتـصدي للعقوبـة البدنيـة يف         -٣٣
راجعة تشريعاهتا ملنع استخدام مجيع أشكال العقوبة البدنيـة   على مُعماناملدارس، فقد حثت  

لألطفال ووضع حد هلا، والقيام حبمالت تثقيف وتوعية عامة وتعبئة اجتماعية بشأن أشكال             
  .)٦٧(التأديب البديلة واخلالية من العنف، من أجل تغيري املواقف العامة جتاه العقوبة البدنية

  وسيادة القانون إقامة العدل  -٣  
 ٢٠٠٦أشارت الورقة املشتركة لألمم املتحدة إىل اعتماد قانون لألحداث يف عـام               -٣٤

فقد أصبحت وحـدة شـرطة      . وإىل إدخال عدد من اإلصالحات يف نظام قضاء األحداث        
األحداث هي املختصة مبعاملة األحداث اجلاحنني الذين باتوا ميثلون أمـام حمكمـة خاصـة               

" دار مالحظـة األحـداث    "ذين ينتظرون حماكمتهم يف     كما يودع األحداث ال   . باألحداث
وإذا صدرت إدانة حبقهم، فإهنم ُيحتجزون يف دار إصالح األحداث وُيلحقون           . املنشأة حديثاً 

غري أنه أشري إىل ضرورة التركيز بشكل أكـرب علـى       . بالتدريب املهين أو اخلدمات اجملتمعية    
  . )٦٨(سواءإعادة تأهيل الضحايا واألحداث اجلاحنني على ال

كما أشارت الورقة املشتركة إىل أن مشروع قانون الطفل يتضمن أحكامـاً وردت               -٣٥
، والذي حدد سن املسؤولية اجلنائية الدنيا       ٢٠٠٨يف قانون مساءلة األحداث الصادر يف عام        

وحثـت  .  عاما١٣ًبتسعة أعوام فقط، وأتاح إمكانية فرض عقوبات بالسجن ابتداًء من سن         
 على ضمان رفع احلد األدىن لسن املسؤولية اجلنائية يف قانون الطفـل،     ُعمانشتركة  الورقة امل 

  . )٦٩(على حنو يتفق مع املعايري الدولية
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 على تعزيز مقاضاة اجلناة الضالعني يف أي شكل من    ُعمانوشجعت الورق املشتركة      -٣٦
  .)٧٠(أشكال استغالل األطفال

  األسريةاحلق يف اخلصوصية والزواج واحلياة   -٤  
الحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن حق األطفال املولودين خارج رباط الزوجية يف               -٣٧

وأوصت بأن  . اهلوية، مبا يشمل اجلنسية واالسم والعالقات األسرية، ليس حممياً محاية كاملة          
  .)٧١( احترام حق مجيع األطفال يف هذا الصددُعمانتكفل 
ت املتعلقة بإنشاء دار رعاية الطفولة اليت توفر        والحظت جلنة حقوق الطفل املعلوما      -٣٨

وأوصت اللجنة بإنـشاء    . رعاية مؤسسية لألطفال األيتام واألطفال املودعني ألسباب أخرى       
آلية تقييم فعالة ملؤسسات الرعاية البديلة، مبا يف ذلك الرعاية اليت تقدمها دار رعاية الطفولة               

  . )٧٢(ونظام كفالة األيتام
نة حقوق الطفل عن أسفها ألن العديد من األطفال املولـودين خـارج             وأعربت جل   -٣٩

رباط الزوجية ُيحرمون رعاية الوالدين ألن حاالت احلمل خارج نطاق الزواج ُتعتـرب غـري               
األمهات الاليت يأتني هبذا السلوك من خالل إيـداع أطفـاهلن يف            " تقومي"مشروعة، وجيري   

  . )٧٣( تدابري إللغاء هذه املمارسةُعمان بأن تتخذ  وأوصت اللجنة.مؤسسات الرعاية البديلة

احلق يف حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري، وحرية تكـوين اجلمعيـات والتجمـع                 -٥  
  السلمي، واحلق يف املشاركة يف احلياة الثقافية واحلياة السياسية

انون املطبوعـات   أشارت الورقة املشتركة إىل أن حرية التعبري ال تزال حمدودة وأن ق             -٤٠
والنشر قد مكّن احلكومة من فرض الرقابة على املنشورات اليت تعتربها غري مالئمة سياسياً أو               

، مت تعديل قانون املطبوعات والنشر على حنو يزيد تضييق          ٢٠٠٩ويف عام   . ثقافياً أو جنسياً  
. افق إعالمية هذه القيود ويوسع نطاق املسؤولية اجلنائية لتشمل األشخاص الذين يديرون مر          

 أي مسؤول عام تصرفاً خارجاً عـن        وقد فسرت احملاكم هذه القوانني على حنو جيعل انتقاد        
كما اسُتخدمت قوانني التشهري وشواغل األمن القومي ذريعة لقمـع االنتقـادات            . القانون

وقد تكررت خالل األعوام األخرية     . املوجهة للشخصيات احلكومية واآلراء املعارضة سياسياً     
لـسياسات احلكوميـة    التقارير اليت تشري إىل ترهيب الصحافيني والكّتاب بسبب انتقادهم ا         

 على تنقيح قانون املطبوعات والنشر لرفع       ُعمانوشجعت الورقة املشتركة    . واخلدمات العامة 
املسؤولية اجلنائية عن األنشطة اليت تشكل ممارسة مشروعة حلرية التعـبري، وعلـى اعتمـاد               

  . )٧٤(ضمانات تكفل حرية التعبري
 األهليـة ال يـسمح للجمعيـات        والحظت الورقة املشتركة أن قانون اجلمعيات       -٤١

. باالنضمام إىل االئتالفات الدولية دون احلصول على موافقة من وزارة التنمية االجتماعيـة            
كما حتتاج اجلمعيات إىل موافقة مسبقة على تنظيم األنشطة العامة إذا ُدعي إليها مشاركون              
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منظمات غري احلكوميـة    والحظت الورقة املشتركة أيضاً أنه ال حيق لل       . أو خرباء من اخلارج   
  .)٧٥(الدولية أن تعمل يف السلطنة

 بأن تواصل وتعزز تعاوهنا مع املنظمـات غـري          ُعمانوأوصت جلنة حقوق الطفل       -٤٢
احلكومية وأن تشركها بصورة منهجية يف مجيـع مراحـل تنفيـذ االتفاقيـة ويف صـياغة           

  .)٧٦(السياسات
عدم وجود أحزاب سياسية معترف هبا      وأشارت الورقة املشتركة لألمم املتحدة إىل         -٤٣
  .)٧٧(ُعمانيف 
 جهوداً لتشجيع املشاركة    ُعمانوالحظت الورقة املشتركة أنه على الرغم من بذل           - ٤٤

ويف حـني   . السياسية للمرأة، فإن معدل مشاركة املرأة يف العملية السياسية ال يزال متدنياً           
، فلم تفلـح أيـة      ٢٠٠٧ إىل عام    ٢٠٠٤ينقطع متثيل املرأة يف جملس الشورى منذ عام           مل

 ٢١، على الرغم من ترشـح       ٢٠٠٧مرشحة يف الوصول إىل اجمللس خالل انتخابات عام         
كمـا  .  امرأة يف جملس الدولة، بأمر تنفيذي      ١٤وقد ُعّينت   .  مرشحاً ٦٣١امرأة من أصل    

ُعّينت عدة نساء يف مناصب عليا خالل السنوات املاضية وتتقلد ثالث نـساء مناصـب               
  .)٧٨(رية يف الوقت احلاضروزا

  احلق يف العمل ويف شروط عمل عادلة ومؤاتية  -٦  
الحظت جلنة القضاء على التمييز العنصري أن قانون العمل يؤكد مـساواة مجيـع                -٤٥

وأشـارت  . )٧٩(العاملني دون متييز بسبب اجلنسية أو نوع اجلنس أو الدين أو أي سبب آخر             
يني ُعمانيني والعاملني غري ال   ُعمانمل يوفر احلماية للمواطنني ال    الورقة املشتركة إىل أن قانون الع     

كما الحظـت أن    . يف القطاع العام، لكنه ال يشمل املستخدمني باملنازل أو العمال املؤقتني          
دعاوى اإلساءة إىل العمال، وال سيما عمال املنازل، ختضع للتحقيق من وزارة القوى العاملة              

   .)٨٠( مفتش عمل١٦٠اليت تضم 
والحظت الورقة املشتركة أن من حق العاملني الدخول يف مفاوضات مجاعية حول              -٤٦

ويتعني على العاملني تقدمي إشعار قبل ثالثة أسـابيع مـن إعـالن             . شروط وظروف العمل  
كما أصـبحت النقابـات     . اإلضراب الذي ينبغي أن تدعمه غالبية عظمى من القوة العاملة         

 نقابة عمالية حالياً حتت مظلة االحتـاد        ٧٢، وهناك   ٢٠٠٦ عام    منذ ُعمانالعمالية مباحة يف    
ويتعني على مجيع النقابـات     . ٢٠١٠فرباير  /، الذي أنشئ يف شباط    ُعمانالعام لعمال سلطنة    

وحيظر القانون على النقابات قبـول املـنح أو   . العمالية أن تسجل لدى وزارة القوى العاملة   
وقد ُسـمح   . صول على موافقة مسبقة من الوزارة     املساعدات املالية من أي مصدر دون احل      

مؤخراً للعمال األجانب الوافدين باالنضمام إىل النقابات العمالية رهناً بقيود معينة حتول دون             
وال يزال عمال املنازل والعاملون يف قطاع احلكومة واألمـن  . انتخاهبم لتقلد مناصب تنفيذية   

  .)٨١( يف االنضمام إىل النقاباتوأفراد القوات املسلحة مستبعدين من احلق
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وأشارت الورقة املشتركة إىل تعديل قانون العمل حلظر عمالة األطفال، وحتديد سن              -٤٧
ويف . )٨٢( عاماً ١٨  ب، وسن االستخدام الدنيا يف األعمال اخلطرة         عاماً ١٥  باالستخدام الدنيا   

تطبيق االتفاقيات والتوصـيات    ، أعربت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية املعنية ب        ٢٠١٠عام  
 يف أسرع وقت ممكن قائمة املهن اخلطرة اليت ُيحظـر اسـتخدام             ُعمانعن أملها بأن تعتمد     

وأعربت جلنة حقوق الطفل عن تقديرها للجهـود        . )٨٣(األطفال دون سن الثامنة عشرة فيها     
 األطفـال  املبذولة حلظر عمالة األطفال يف القطاع الرمسي، ولكنها الحظت بقلق أن بعـض           

يعملون يف القطاع غري الرمسي، كالزراعة وصيد السمك واملشاريع التجارية األسرية الصغرية،  
 بتعزيز مفتشية العمل لرصد مدى انتـشار عمالـة          ُعمانوأوصت اللجنة   . على سبيل املثال  

 وأشارت اللجنة بتقدير إىل حظر استخدام     . )٨٤(األطفال، مبا يف ذلك يف األعمال غري املنظمة       
 بتقاسم ممارساهتا اجليدة يف هذا اجملال       ُعماناألطفال كمتسابقني يف سباقات اهلجن، وأوصت       

  . )٨٥(من خالل التعاون يف منطقة اخلليج

  احلق يف الضمان االجتماعي ويف التمتع مبستوى معيشي الئق  -٧  
، ذكرت منظمة الصحة العاملية أن معدالت وفيات الرضع واألطفال          ٢٠١٠يف عام     -٤٨

.  عاماً فقـط   ٣٨دون اخلامسة من العمر قد تراجعت إىل أقل من ُعشر مستوياهتا يف غضون              
ويعد ذلك أسرع اخنفاض ُيسّجل على مستوى العامل يف وفيات األطفال دون اخلامسة مـن               

 على التزامها ُعمانيف ورقتها ب) اليونيسيف(وأشادت منظمة األمم املتحدة للطفولة    . )٨٦(العمر
غري أهنا أشارت إىل احلاجة إىل املزيد من املبادرات لتشجيع تبين     . يز تنمية الطفولة  املستمر بتعز 

. سلوكيات بديلة ملواجهة أوجه القصور التغذوي، فضالً عن التصدي ملشكلة البدانة الناشئة           
 يف مصاف البلدان ذات التنمية البشرية العالية املستوى، فينبغي حـشد            ُعمانونظراً لتصنيف   

  . )٨٧( املوارد هلذا الغرضاملزيد من
، ُعمـان وأشادت جلنة حقوق الطفل بنوعية خدمات الرعاية الصحية املتـوفرة يف              -٤٩

وأوصت . ونوهت باجلهود املبذولة لتوسيع نطاق هذه اخلدمات لتشمل املناطق النائية يف البلد          
اع الصحة، وذلك    مبواصلة إعطاء األولوية لتخصيص املوارد املالية والبشرية لقط        ُعماناللجنة  

لضمان تكافؤ فرص الوصول إىل اخلدمات الصحية اجليدة جلميع األطفال، مبن فيهم أطفـال              
  .)٨٨(العمال الوافدين

 اختاذ تدابري لرفع مستويات املعيـشة،  ُعمانوأوصت جلنة حقوق الطفل بأن تواصل        -٥٠
يداً جلميـع األسـر     وال سيما بني سكان األرياف، وأن توفر مساعدة مالية منسقة تنسيقاً ج           

  . )٨٩(احملرومة اقتصادياً

  احلق يف التعليم  -٨  
يف حني أشارت جلنة حقوق الطفل بتقدير إىل توفري التعليم املدرسي االبتدائي جماناً               -٥١

جلميع األطفال، مبن فيهم غري املواطنني، فقد أعربت عن انشغاهلا ألن التعليم االبتدائي لـيس         
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وأشارت إىل تكافؤ معدالت تـسجيل الفتيـات والفتيـان يف           . ونإلزامياً بعد مبوجب القان   
املدارس بوصفه مؤشراً إجيابياً، ولكنها أعربت عن أسفها لعدم تـسجيل مجيـع األطفـال               

ويف حـني   . باملدارس وألن املسجلني منهم ال يكملون مجيعهم مراحل التعلـيم االبتـدائي           
عليم الثانوي، فقد أعربت عن أسـفها       الحظت اللجنة زيادة طفيفة يف معدالت التسجيل بالت       

وأشارت الورقة املشتركة لألمم    . )٩٠(لنقص املعلومات احملدثة بشأن التعليم والتدريب املهنيني      
  . )٩١(املتحدة إىل أن ارتفاع معدالت التسرب املدرسي يشكل مصدر قلق متزايد

 ١٦ساسي هو   والحظت جلنة خرباء منظمة العمل الدولية أن سن إكمال التعليم األ            -٥٢
 علـى   ُعمانوشجعت اللجنة   .  عاماً ١٥عاماً، يف حني أن احلد األدىن لسن االستخدام هو          

  . )٩٢(رفع احلد األدىن لسن االستخدام على حنو يتسق مع سن إكمال التعليم األساسي
والحظت اليونيسيف اختاذ تدابري إلذكاء الوعي بشأن احلاجة إىل زيادة عدد مؤسسات   -٥٣

  . )٩٣(، ولكنها الحظت أن معايري هذا التعليم مل حتدد بعدُعمانقبل املدرسي يف التعليم 
 بزيادة تعزيز جهودها الرامية إىل توفري التثقيـف         ُعمانوأوصت جلنة حقوق الطفل       -٥٤

  . )٩٤(حبقوق اإلنسان يف املدارس وتدريب املعلمني على إدماج هذه املواضيع يف تعليم األطفال

  لالجئون وملتمسو اللجوءاملهاجرون وا  -٩  
فيما يتعلق باستخدام العمال الوافدين، أشارت الورقة املشتركة لألمم املتحدة إىل أن              -٥٥

وال ُيسمح للعمال الوافدين، يف ظل هذا النظام، بتغيري عملـهم           . نظام الكفالة ال يزال سائداً    
مـال الوافـدين، فـإن      ورغم أن القانون حيظر احتجاز جوازات سفر الع       . بدون موافقة الكفيل  

ويواجه عمال املنـازل بـشكل خـاص        . أصحاب العمل ال يزالون يطبقون هذه املمارسة عموماً       
ظروف عمل استغاللية، مبا يف ذلك ساعات عمل مفرطة الطول، وعدم احلصول على أيام راحـة                

  . )٩٥(ياتفترات راحة، ورداءة الظروف املعيشية، والقيود املفروضة على احلركة وتكوين اجلمع أو
ومع أن قانون العمل ال ينطبق على عمال املنازل الوافدين، فقد اعُتمـدت بعـض                 -٥٦

كمـا  . التدابري حلماية العمال، مبا يف ذلك مرسوم وزاري حيدد حقوقهم وظروف عملـهم            
غري . اعُتمدت صيغة موحدة لعقود عمل عمال املنازل وعمال القطاع التجاري على السواء           

للعمال الوافدين تقدمي شكاوى ضد أصحاب عملهم للقيام مبمارسات غري          أنه، يف حني حيق     
قانونية، فإن أغلبهم إما غري مدركني هلذه احلقوق أو خيشون خسارة وظائفهم أو ترحيلهم إن 

   .)٩٦(هم أقدموا على هذه اخلطوة
 يف إلغـاء نظـام الكفالـة        ُعمانوأوصت الورقة املشتركة لألمم املتحدة بأن تنظر          -٥٧
اعتماد قانون عمل حمّدث يكفل احترام حقوق وواجبات أصحاب العمل والعمال األجانب            و

  .)٩٧( على إدماج عمال املنازل ضمن نطاق قانون العملُعمانكما حثت . على السواء
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والحظت جلنة حقوق الطفل بقلق أن أطفال العمال الوافدين كثرياً ما يتعرضـون               -٥٨
 بوضع سياسات وممارسات وتنفيـذها لتعزيـز        ُعمان وأوصت اللجنة . النتهاكات حقوقهم 

  .)٩٨(محاية هؤالء األطفال وتوفري اخلدمات األساسية هلم

  األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  - ثالثاً  

  توصيات حمددة للمتابعة    
 طلبت جلنة القضاء على التمييز العنصري، يف مالحظاهتـا اخلتاميـة املعتمـدة يف               -٥٩
 معلومات يف غضون سنة واحدة عن متابعتها للتوصيات الواردة          ُعمان، أن تقدم    ٢٠٠٦ عام

املنظمات الـيت حتـرض علـى التمييـز          (١٥و) التركيبة اإلثنية للسكان   (١١يف الفقرتني   
   .ومل تستلم اللجنة رداً على طلبها. )٩٩()العنصري

 بعد زيارهتا إىل املنطقة يف تشرين وأوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص،  -٦٠
إلغاء نظام الكفالة والسماح    : ، بتوصيات مشلت  ٢٠٠٦نوفمرب  /أكتوبر وتشرين الثاين  /األول

للعمال الوافدين بتغيري أصحاب عملهم بسهولة؛ وتدقيق السلطات احلكوميـة املختـصة يف             
ساءة معاملة؛ وإبـرام    عقود العمال الوافدين لضمان أن الشروط الواردة فيها ال تفضي إىل إ           

اتفاقات ثنائية ومتعددة األطراف مع بلدان املنشأ وبلدان العبور ملنع االجتـار باألشـخاص؛              
والتطبيق املنهجي إلجراءات التحقق والتدقيق يف هوية األشخاص ضحايا االجتار يف مراكـز             

ار يف مكان آمن؛    االحتجاز؛ واختاذ ترتيبات بديلة غري االحتجاز والترحيل إليواء ضحايا االجت         
ووفاء احلكومة بالتزاماهتا الدولية عن طريق توخي العناية الواجبة ملنع االجتـار باألشـخاص              

  .)١٠٠(والتحقيق فيه واملعاقبة عليه

  بناء القدرات واملساعدة التقنية  -رابعاً   
 مساعدة تقنية دولية من     ُعمان، أوصت جلنة حقوق الطفل بأن تلتمس        ٢٠٠٦يف عام     -٦١
؛ ومن اليونيسيف ومنظمة الصحة العامليـة بـشأن         )١٠١(نيسيف بشأن مسألة العقوبة البدنية    اليو

  .)١٠٣(ة واليونيسيف بشأن عمالة األطفال؛ ومن منظمة العمل الدولي)١٠٢(االعتداء على األطفال
 بأن تواصل وتعزز تعاوهنا الدويل      ُعمان، أوصت جلنة حقوق الطفل      ٢٠٠٩ويف عام     -٦٢

فيذ أحكام الربوتوكول االختياري الثاين التفاقية حقوق الطفل املتعلـق ببيـع            فيما يتصل بتن  
، وبأن جتري حبثاً لدراسة قضايا      األطفال وبغاء األطفال واستغالل األطفال يف املواد اإلباحية       

 على التماس الدعم الـتقين يف  ُعمانوُتشّجع .  والبلدان اجملاورةُعماناحلماية عرب احلدود بني   
  . )١٠٤(د من اليونيسيف ومنظمة العمل الدوليةهذا الصد
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وأوصت املقررة اخلاصة املعنية باالجتار باألشخاص بأن تلتمس احلكومة املساعدة من         -٦٣
املفوضية السامية حلقوق اإلنسان، واليونيسيف، واملنظمة الدولية للهجرة، ومنظمـة العمـل         

رهتا القائمة على اخلـربة يف املـسائل        الدولية، وبأن تتعاون مع هذه املنظمات لالهتداء مبشو       
يتعلق حبقوق اإلنسان لألشخاص فيما املتعلقة بالتصدي لظاهرة االجتار باألشخاص، وال سيما 

  .)١٠٥(ضحايا االجتار
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