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أوال -المقدمة
 -1تطبيقــا لقـرار اجلمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة رقــم  251/60املــخرف يف  ،2006/3/15وفقــا
للفقــرة /5ه ـ مــن هــذا القـرار حــو اإلســتعرا الــدوري الشــام حلقــو اإلنســا يف كافــة دو العــام
قام ــت وزارة خارجي ــة س ــلطنة عم ــا بإع ــداد تقري ــر املراجع ــة الش ــام حلق ــو اإلنس ــا يف الس ــلطنة
وذلك بالتعاو مع اجلهات الرمسية وغـر الرمسيـة ومخسسـات اجملتمـع املـدين يف السـلطنة ( مرفـ قائمـة
بأمساء املخسسات اليت مت التشاور معها).
هنــا جمموعــة مــن الضــمانات األساســية حلقــو اإلنســا يف الســلطنة،واليت تقــر وتخكــد علـ
2
مبــدأ اح ـ ا ومحايــة حقــو اإلنســا يف الســلطنة وتضــمن التطبي ـ الفعل ـ هلــذه احلقــو ومــن أهــم
هــذه الضــمانات النظــا األساس ـ للدولــة (الدســتور) والــذي يش ـ الوثيقــة األساســية الــيت تضــمن
محاي ـ ــة احلق ـ ــو واحلري ـ ــات العام ـ ــة يف مجي ـ ــع الن ـ ـواح املدني ـ ــة والسياس ـ ــية واإلقتص ـ ــادية واإلجتماعي ـ ــة
والثقافيــة والنظــا األساسـ منسـ م مــع مبــاد حقــو اإلنســا والصـ و الدوليــة الــيت ت فـ هــذه
احلقو .
 -3كم ــا أ الس ــلطنة ص ــادقت عل ـ معظ ــم املواثي ـ الدولي ــة يف جم ــا حق ــو اإلنس ــا وق ــد مت
موائمــة التش ـريعات الوطنيــة مــع أح ــا هــذه املواثي ـ وتســع الســلطنةجاهدة إلســت ما االنضــما
إىل ما تبق من تلك املواثي املتعلقة حبقو اإلنسا .
 -4وتنفي ــذا للمب ــاد العام ــة للنظ ــا األساس ـ للدول ــة واملواثي ـ الدولي ــة عمل ــت الس ــلطنة علـ ـ
محاية هذه احلقو عن طري التشريعات والقوانني الوطنية.
 -5قـدمت الســلطنة تقريرهـا الــوطي األو املتعلـ باالسـتعرا الــدوري الشـام يف جمــا حقــو
اإلنس ــا جملل ــس حق ــو اإلنس ــا يف  26ين ــاير ، 2011ومت إعتم ــاده يف  7يوني ــو  ، 2011حيـ ـ
قبلــت الســلطنة بـ ـ ( )103تعهــدا طوعيــا وأخــذت بعــني اإلعتبــار ( )51توصــية ملزيــد مــن الدراســة،
ورفضت ( )12توصية اليت ال تتواف مع األديا السماوية ،وتشريعاهتا الوطنية وقيمها احلضارية.
 -6وتعتــرب ســلطنة عمــا أ تقريرهــا الثــاين هــو إســت ما خلطــة عم ـ قــد بــدأهتا منــذ إعتمــاد
التقريــر األو  ،وه ـ ماضــية قــدما يف تعزيــز محايــة حقــو اإلنســا واملســا ة والتفاعـ بش ـ إجيــاي
مع املمارسات العاملية يف هذا الشأ .
 -7وانطالقــا مــن إح ـ ا نتــائ اإلســتعرا الــدوري الشــام لتقريرهــا األو  ،فــإ ســلطنة عمــا
تق ــد ه ــذا التقري ــر إلتزام ــا منه ــا ،وتنفي ــذا لق ـرار اجلمعي ــة العام ــة لألم ــم املتح ــدة ( )60/251وق ـراري
جملــس حقــو اإلنســا ( 5/1و )19/21والــيت كانــت صــياغتم اــرة مشــاورات عديــدة أجرهتــا الل نــة
التوجيهي ــة ب ــني ال ــوزارات واجملتم ــع امل ــدين ،وال ــيت تول ــت وزارة اخلارجي ــة رئاس ــتها ،وي ــأ ه ــذا التقري ــر
ليســتعر جهــود ســلطنة عمــا يف متابعــة تنفيــذ نتــائ تلــك املراجعــة وإب ـراز خطواهتــا املتواصــلة مــن
أج تعزيز ومحاية حقو اإلنسا .
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ثانيا -منهجية متابعة اإلستعراض وعملية إعداد التقرير
ألف -منهجية متابعة اإلستعراض
 -8منـ ــذ إعتمـ ــاد التقريـ ــر األو بـ ــذلت السـ ــلطنة جهـ ــودا يف تنفيـ ــذ نتـ ــائ اإلسـ ــتعرا  ،حي ـ ـ
أنشأت الل نة الوزارية التوجيهية ملتابعة التقرير الدوري الشام بقرار جملس الوزراء يف عا .2012

باء -إعداد التقرير والعملية التشاورية
 -9قامت الل نة الوزاريـة التوجيهيـة مب موعـة مـن اإلجـراءات وعقـدت عـددا مـن اإلجتماعـات يف
إطــار العمليــة التشــاورية بشــأ إعــداد التقريــر الثــاين ،حيـ نظمــت عــددا مــن الفعاليــات مــع مخسســات
اجملتم ــع امل ــدين واجله ــات احل ومي ــة يف الس ــلطنة لبح ـ ـ مق حاهت ــا ح ــو الس ــب املثلـ ـ ملتابع ــة نت ــائ
وعملية إعداد التقرير الثاين.
اإلستعرا
 -10مت عر مشروع التقريـر الثـاين لإلسـتعرا الـدوري الشـام علـ املسـاحة املخصصـة لل نـة
الوزاري ــة التوجيهي ــة لالس ــتعرا ال ــدوري الش ــام يف املوق ــع اإلل ـ وين ل ــوزارة اخلارجي ــة وذل ــك لتلقـ ـ
املق حـات واملالحظــات مـن اجلمهــور مبـا فــيهم منظمــات اجملتمـع املــدين واملخسسـات الوطنيــة واملعنيــني
يف الســلطنة ،كمــا مت تضــمني نبــذة عــن عمليــة اإلســتعرا الــدوري الشــام والتقريــر الــوطي األو
للسلطنة وما نت عنم مـن تعهـدات وتوصـيات علـ نفـس املوقـع وذلـك لتعريـ اجملتمـع هبـذه العمليـة
وما ي تب عليها من ممارسات ونتائ .

ثالثا -التطوارت لي اإليار الدستوري والمؤسسي لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
ألف -النظاً األساسي
 -11مت تعـ ــدي أح ـ ــا النظـ ــا األساس ـ ـ للدولـ ــة (الدسـ ــتور) مبوجـ ــب املرسـ ــو السـ ــلطاين رقـ ــم
 ،12011/99وق ــد تض ــمن التع ــدي م ــن ص ــالحيات رقابي ــة وتشـ ـريعية جملل ــس عم ــا علـ ـ النح ــو
التايل:
عما

(أ)

عــر خطـ التنميــة وامليزانيــة الســنوية للدولــة الــيت تعــدها اجلهــات املختصــة علـ جملــس

.

(ب) إحالة مشروعات القوانني اليت تعدها احل ومـة إىل جملـس عمـا إلقرارهـا أو تعـديلها
مث رفعها مباشرة إىل جاللة السلطا إلصدارها.
1
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نظرا أل ية تطوير مسرة الشور يف البالد ملا فيم مصـلحة الـوطن واملـواطنيني ،وتأكيـدا علـ أ يـة املشـاركة مـن مجيـع افـراد
اجملتمــع يف مســرة التنميــة الشــاملة مبــا يتماش ـ ومتطلبــات التطــور املنشــود ،فقــد مت إج ـراء أو تعــدي عل ـ أح ــا النظــا
األساس للدولة ( الدستور) مبن جملس الدولة والشور العديد من الصالحيات التشريعية والرقابية عـ حنـو يعضـد مـن
الصالحيات واالختصاصات املخولة هلما.
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(ج)

اق اح مشروعات القوانني من قب جملس عما وإحالتها إىل احل ومة

لدراستها.

(د) إحالة مشروعات االتفاقيات االقتصادية واالجتماعيـة الـيت تعتـز احل ومـة إبرامهـا أو
االنضما إليها إىل جملس الشور .

باء -القوانيم والتشريعات واألنظمة الوينية
 -12اس ــتقال االدع ــاء الع ــا مبوج ــب أح ــا املرس ــو الس ــلطاين رق ــم  ،2011/25وق ــد نـ ـ
املرســو عل ـ اســتقال االدعــاء العــا اإلداري واملــايل ،وتــويل املــدع العــا كافــة الصــالحيات املقــررة
للمفتش العا للشرطة واجلمار املنصوص عليها يف قانو االدعاء العا .
 -13إنشاء هيئة عامة حلماية املستهلك مبوجب أح ا املرسو السلطاين رقم .22011/26
 -14تع ــدي مس ــم جه ــاز الرقاب ــة املالي ــة للدول ــة لي ــو جه ــاز الرقاب ــة املالي ــة واإلداري ــة للدول ــة
وتوسيع صالحياتم مبوجب أح ا املرسو السلطاين رقم .2011/27
 -15انضــما الســلطنة إىل االتفاقيــة الدوليــة لقمــع متوي ـ اإلرهــاب الــيت اعتمــدهتا اجلمعيــة العامــة
لألمــم املتحــدة يف دورهتــا الرابعــة واخلمســني يف ديســمرب  ، 1999وفقــا ألح ــا املرســو الســلطاين
رقم .2011/104
 -16اص ــدار ق ــانو القض ــاء العسـ ـ ري باملرس ــو الس ــلطاين رق ــم  ،2011/110وق ــد ج ــر ه ــذا
القانو جرائم احلـرب وجـرائم اإلبـادة اجلماعيـة واجلـرائم ضـد اإلنسـانية واجلـرائم املرت بـة ضـد األسـر
واجلرح  ،مقررا عد سقوط هذه اجلرائم بالتقـاد  ،وذلـك مبـا يتوافـ مـع االتفاقيـات املتصـلة بالقـانو
الدويل اإلنساين.
 -17التصدي عل الربوتوكو الثـاين التفاقيـة الهـاي اخلاصـة حبمايـة املمتل ـات الثقافيـة يف حالـة
نزاع مسل مبوجب أح ا املرسو السلطاين رقم .32011/54
 -18تنظــيم اجمللــس األعل ـ للقضــاء لي ــو بعضــوية عــدد مــن شــاغل الوظــائ القضــائية دو
غرها ،وذلك مبوجب املرسو السلطاين رقم .42013 /9
2
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يأ إنشـاء اهليئـة العامـة حلمايـة املسـتهلك هبـد إضـفاء العديـد مـن الصـالحيات هلـذه اجلهـة الـيت كانـت عبـارة عـن دائـرة
تتبــع وزارة الت ــارة والصــناعة  ،نظـرا ملــا ميثلــم محايــة املســتهلك مــن أ يــة ،وقــد مت إمــداد هــذه اهليئــة جبميــع املقومــات املاديــة
والبشرية اليت تسهم يف القيا مبا هو مسند إليها مـن اختصاصـت وصـالحيات ومبـا هـو مـأمو منهـا القيـا بـم مـن أهـدا
وغايات .
يعــد انضــما الســلطنة التفاقيــة الهــاي يف إطــار حــرص الســلطنة عل ـ تعزيــز أح ــا القــانو الــدويل اإلنســاين الــيت تعــد
اإلتفاقيــة مــن أهــم اإلتفاقيــات ذات الصــلة بم،خاصــة وأ اــة عديــد مــن املمتل ــات الثقافيــة الــيت تزخــر هبــا الســلطنة والــيت
جيب أ ت و مبنأ عن أي صراع مسل .
يهد اجمللس األعل للقضاء إىل العم علـ اسـتقال القضـاء وتطـويره وترسـي قـيم ومثـ وأخالقيـات العمـ القضـائ ،
وخيــت هــذا اجمللــس بســائر األمــور املتصــلة بالقضــاء ومنهــا رســم السياســة العامــة الــيت يســر عليهــا القضــاء والعم ـ عل ـ
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 -19تنظــيم شــخو القضــاء مبوجــب املرســو الســلطاين رقــم  ،2012/10وذلــك بشــأ اســتقال
القضـ ــاء عـ ــن اجلهـ ــات التنفيذيـ ــة الـ ــيت كانـ ــت تتـ ــوىل إدارة شـ ــخونم اإلداريـ ــة ،لي ـ ـ األمـ ــر لل هـ ــات
القضائية لتتوىل إدارة كافة شخوهنا اإلدارية واملالية.
 -20انض ــما الس ــلطنة إىل اتفاقي ــة األم ــا الن ــووي املعتم ــدة يف يوني ــو  1994مبوج ــب املرس ــو
السلطاين رقم .52013/30
 -21االنض ـ ــما التفاقي ـ ــة األم ـ ــم املتح ـ ــدة مل افح ـ ــة الفس ـ ــاد مبوج ـ ــب املرس ـ ــو الس ـ ــلطاين رق ـ ــم
.62013/64
 -22إصــدار قــانو الطفـ باملرســو الســلطاين رقــم  ،2014/22وذلــك مبــا ي فـ مــن األطفــا
يف الســلطنة حقــوقهم مبــا يتوافـ مــع أح ــا اتفاقيــة حقــو الطفـ والربوتوكـولني اإلضــافيني امللحقــني
هبا واملرجعيات القانونية األخر ذات الصلة.
 -23االنضــما إىل اتفاقيــة حظــر اســتعما وخت ـزين وانتــاج ونق ـ االلغــا املضــادة لألف ـراد ،وتــدمر
تلك األلغا  ،مبوجب أح ا املرسو السلطاين رقم .72014/26
 -24التصــدي عل ـ االتفاقيــة العربي ــة مل افحــة غس ـ األم ـوا ومتوي ـ اإلرهــاب مبوج ــب أح ــا
املرسو السلطاين رقم .82014/27
 -25التص ــدي علـ ـ االتفاقي ــة العربي ــة مل افح ــة الفس ــاد مبوج ــب أح ــا املرس ــو الس ــلطاين رق ــم
. 2014/28
 -26التصــدي عل ـ االتفاقيــة العربيــة مل افحــة ج ـرائم تقنيــة املعلومــات مبوجــب املرســو الســلطاين
رقم .2015/5
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املتقاضني .

حسن سر العم باحملاكم واإلدعاء العا مع تيسر إجراءات التقاض وتقريب القضاء من
تعــد هــذه اإلتفاقيــة مــن اإلتفاقيــات اهلامــة الــيت تســع إىل ضــما اســتخدا الطاقــة النوويــة علـ حنــو مــأمو وجيــد التنظــيم
وسليم بيئيا ،وذلك من خال اختاذ التدابر الـيت ت فـ سـالمة وأمـا املنشـنت النوويـة واالسـتعداد ألي طـوار نامجـة عـن
خماطر املنشنت النووية.
تعد هذه اإلتفاقية من اإلتفاقيات األبرز اخلاصة مب افحة الفساد اليت مت اإلنضما إليها من كافة الـدو  ،وبعـد االنضـما
هلــذه اإلتفاقيــة ســتعم الســلطنة علـ القيــا بعــدد مــن التــدابر علـ الصــعيد الــوطي إلنفــاذ أح ــا االتفاقيــة علـ الصــعيد
الوطي باعتبارها بعد االنضما إليها جزءا من قانو البالد النافذ .
تعد هذه االتفاقيـة جـزء ا مـن االتفاقيـات املتصـلة بالقـانو الـدويل اإلنسـاين الـيت هتـد إىل حظـر اسـتعما وختـزين وإنتـاج
ونق االلغا املضادة لألفراد  ،وذلك ملا هلذه األلغا من أضرار بالغة عل حياة اإلنسا بإحـداثها عاهـات واالمـا ال مـربر
هلا تفو ما قد حتققم من ميزة عس رية .
هتـد هـذه اإلتفاقيـة مل افحـة غسـ األمـوا ومتويـ اإلرهـاب ،وذلـك ملـا هلـذه الظـاهرة مـن تبعـات سـلبية  ،وقـد أصـدرت
الســلطنة يف هــذا اخلصــوص قــانو غسـ األمـوا ومتويـ اإلرهــاب مبوجــب أح ــا املرســو الســلطاين  2010/79هبــد
م افحة هذه الظاهرة ويأ إنضما السلطنة هلذه اإلتفاقية يف إطار اجلهود اليت تبذهلا يف هذا اخلصوص.
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 -27التصدي علـ االتفاقيـة العربيـة مل افحـة اجلرميـة املنظمـة عـرب احلـدود الوطنيـة مبوجـب املرسـو
السلطاين رقم .2015/6

رابعا -التطورات لي مجال األجهرزة الكووميرة والهيترات الرسرمية المعنيرة بكقروق
اإلنسان
 -28مت اس ــتحداا سياس ــات واجـ ـراءات وقـ ـوانني عملي ــة ثابت ــة ،وه ــذه السياس ــات والتشـ ـريعات
أصـ ــدرهتا احل ومـ ــة وت ل ـ ـ هبـ ــا الـ ــوزرات ك هـ ــات منفـ ــذة لتعزيـ ــز حقـ ــو االنسـ ــا املنبثقـ ــة عـ ــن
الص و الدولية اليت انضمت اليها السلطنة يف ك وزارة من الوزارات وه كالتايل.

وزارة الداخلية
انون الجنسية العمانية الصادر بالمرسوً السلطاني ر م ()2014/38
 -29متاشــيا مــع أح ــا اإلتفاقيــات الدوليــة الــيت انضــمت إليهــا الســلطنة  ،والتزامــا منهــا بتعزيــز
حق ــو اإلنس ــا  ،فق ــد ص ــدر ق ــانو اجلنس ــية العماني ــة رق ــم ( )2014/38ال ــذي تض ــمن بع ـ ـ
األح ــا اجلدي ــدة مب ــا ــو دو وج ــود ثغ ـرات ق ــد ين ــت عنه ــا وج ــود األفـ ـراد يف حال ــة م ــن انع ــدا
اجلنسية قدر اإلم ا ،وذلك علـ النحـو الـوارد يف البنـد ( )3مـن املـادة ( )11املتعلـ مبـن اجلنسـية
العمانية لولد الزوجـة األجنبيـة املتزوجـة مـن زوج عمـاين وأ فقـد األب اجلنسـية العمانيـة سـواء كانـت
والدتم يف عما أو خارجها.
 -30كمـ ــا أوجـ ــد القـ ــانو اجلديـ ــد نصـ ــا يسـ ــم للعمـ ــاين الـ ــذي تنـ ــاز عـ ــن جنسـ ــيتم العمانيـ ــة –
باس ـ داد جنســيتم العمانيــة مــرة أخــر  ،وفقــا للشــروط الــيت نصــت عليهــا املــادة ( )12مــن القــانو –
هذا باإلضافة اىل ا القانو احلـايل اوجـد نصـا يسـم ألرملـة العمـاين األجنبيـة أو املطلقـة منـم احلصـو
عل اجلنسية العمانية وفقا للشروط احملددة يف املادة ( )17من القانو .
 -31تش ـ ـريع ح ــم جدي ــد يف امل ــادة ( )18م ــن الق ــانو جيي ــز م ــن اجلنس ــية العماني ــة للقاص ــرولد
العمانيــة املتزوجــة مــن أجنــي ال ي ـزا عل ـ قيــد احليــاة وكــا هــذا الــزوج قــد غــاب عنهــا أو ه رهــا ،أو
كانــت أرملــة أو مطلقــة مــن زوجهــا األجنــي ،مبــا يضــمن حصــو القاصــر عل ـ اجلنســية العمانيــة ومــا
يرتب هبا من حقو .
 -32ص ــدر ق ــانو انتخاب ــات اعض ــاء جمل ــس الش ــور باملرس ــو الس ــلطاين رق ــم  2013/85وذل ــك
ب ــالتزامن م ــع التع ــديالت علـ ـ النظ ــا االساسـ ـ للدول ــة باملرس ــو الس ــلطاين رق ــم  2011/99وتنفي ــذا
الح امــم  ،حيـ اســند هـذا القــانو مهمــة االشـرا علـ انتخابــات اعضــاء جملــس الشــور والفصـ
يف الطعــو النتخابيــة اىل جلنــة عليــا تتمتــع باالســتقال واحليــدة برئاســة احــد نـواب رئــيس احمل مــة العليــا
املــادة ( )5مــن القــانو  ،وهلــذه الل نــة مــن االختصاصــات والصــالحيات مــا نصــت عليــم املــادة ()6
مــن ذات القــانو  -وبالتــايل فــا هــذا القــانو قــد اخــرج واليــة االش ـرا عل ـ االنتخابــات والفص ـ يف
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الطع ــو املتعلق ــة بالعملي ــة االنتخابي ــة م ــن والي ــة الس ــلطة التنفيذي ــة كم ــا ك ــا معم ـ ـوال ب ــم يف الالئح ــة
التنفيذية النتخابـات اعضـاء اجمللـس الـيت الغيـت بصـدور هـذا القـانو – اىل هيئـة مسـتقلة ي أسـها احـد
عناص ــر الس ــلطة القض ــائية وتض ــم يف عض ــويتها ك ــذلك أعض ــاء م ــن الس ــلطة القض ــائية إح ام ــا ملب ــاد
الشفافية والعدالة.

وزارة الخارجية
 -33الل ن ــة الوزاري ــة التوجيهي ــة برئاس ــة مع ــايل ال ــوزير املس ــخو ع ــن الش ــخو اخلارجي ــة وفري ـ العم ـ
التنفيــذي برئاســة معــايل الســيد األمــني العــا  ،والل نــة القانونيــة برئاســة مستشــار معــايل الــوزير املســخو
عــن الشــخو اخلارجيــة ،ك ـ هــذه الوحــدات التنظيميــة مت إســتحداثها يف وزارة اخلارجيــة عــا ، 2012
م ــن أجـ ـ ض ــما ق ــدرة الس ــلطنة علـ ـ الوف ــاء بالتزاماهت ــا جت ــاه اآللي ــات املتخصص ــة يف مس ــائ حق ــو
اإلنسـا وتفعيـ التعـاو الثنــائ والـدويل مــن أجـ تعزيــز ومحايـة حقــو االنسـا وضــما إحـ ا متابعــة
تنفيذها.

وزارة القوى العاملة
 -34تعمـ وزارة القــو العاملــة علـ تنظــيم ســو العمـ مبشــاركة أطـرا اإلنتــاج الثالثــة (احل ومــة
– أصــحاب العم ـ – العم ــا ) عل ـ حن ــو يس ــهم يف بلــوا األه ــدا لي ع ـ القط ــاع اخل ــاص مص ــدرا
أساس ــيا لف ــرص العمـ ـ وقطاع ــا جاذب ــا للق ــو العامل ــة م ــن خ ــال س ــن القـ ـوانني والتشـ ـريعات الالزم ــة
حلمايــة العام ـ وصــاحب العم ـ لضــما حقــو كافــة أط ـرا اإلنتــاج املقــررة هلــم قانونــا ،حي ـ قامــت
ه ــذه ال ــوزارة يف االونـ ـة األخ ــرة بتط ــوير مجل ــة م ــن القـ ـوانني واألنظم ــة هب ــد تط ــوير س ــو العمـ ـ مب ــا
يتماش مع االحتياجات الوطنية ومعاير العم الدولية.
القوانيم المنظمة لسوق العمل
 -35اص ــدار املرس ــو الس ــلطاين رق ــم ( )2013/61بش ــأ تع ــدي بع ـ أح ــا ق ــانو التأمين ــات
اإلجتماعي ــة حيـ ـ تـ ـزاد املعاش ــات املس ــتحقة بنس ــبة ( .)%5حيـ ـ نظ ــم املرس ــو نس ــب املس ــا ات
املقــررة عل ـ العــاملني يف القطــاع اخلــاص يف هيئــة التأمينــات اإلجتماعيــة ورفــع نســبة إســتحقا الراتــب
للعاملني بالقطاع اخلاص بعد التقاعد.
 -36قامــت هــذه الــوزارة يف اآلونــة األخــرة بتطــوير مجلــة مــن القـوانني واألنظمــة هبــد تطــوير ســو
العم مبا يتماش مع االحتياجات الوطنية ومعاير العم الدولية وه كاأل :
قرار وزاري رقم( )2011/656بشأ األحوا واألعما واملناسبات اليت جيوز تشغي النساء
فيها ليال وشروط التشغي .
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قرار وزاري رقم( :)2013/111تش ي جلنة إشرافية ملتابعة تنفيذ الرب االل وين بني وزارة
القـو العاملـة والبنـك املركــزي إلعـداد نظـا مت امـ يضــمن اسـتال القـو العامـة يف القطــاع
اخلاص ألجورهم وإعداد اخلط الالزمة لبدء تنفيذه.
ق ـرار وزاري رقــم (  )2013/570بشــأ نظــا تش ـ ي وعم ـ وتس ـ ي النقابــات العماليــة
واالحتـاد العـا لعمــا سـلطنة عمـا  ،حيـ مشـ علـ تعــاري وقـوانني وصـالحيات االحتــاد
العا للعما .
القـ ـرار ال ــوزري رق ــم ( )2014/72بت ــاري  31م ــار  2014بإع ــادة تشـ ـ ي جلن ــة احلـ ـوار
االجتم ــاع تض ــم ممثل ــني ع ــن أطـ ـرا اإلنت ــاج الثالث ــة (احل وم ــة – أص ــحاب األعم ــا –
العما ).
حماية العمال
 -37تــويل الســلطنة اهتمامــا بالغــا بــالقو العاملــة دو اســتثناء أو متييــز وقــد مت اســتحداا أنظمــة
مــن شــأهنا احلفــاح عل ـ حقــو العام ـ وصــاحب العم ـ  ،حي ـ تقــو املديريــة العامــة للرعايــة العماليــة
ب ــوزارة الق ــو العامل ــة مبتابع ــة ظ ــرو وبيئ ــة العمـ ـ وحـ ـ النزاع ــات العمالي ــة والتوعي ــة بش ــأ القـ ـوانني
واألنظمة ذات العالقة.
التفتيش
 -38يــتم مــن خــال التفتــيش الشــام مراقبــة منشــئات القطــاع اخلــاص اخلاضــعة لقــانو العم ـ وقــد
مت مــن خــال الف ـ ة مــن  2013إىل  2014التفتــيش عل ـ ( )12328منشــأة بالقطــاع اخلــاص ومت
إحالة عدد ( )47منشأة للقضاء ملخالفتها االنظمة والقوانني.
 -39ســنويا يــتم مــن خــال التفتــيش الشــام تغطيــة مــا يقــارب مــن ( %40إىل  )%49مــن القــو
العاملة يف منشنت القطاع اخلاص.
 -40يـتم مــن خـال تفتــيش السـالمة والصــحة املهنيـة مراقبــة تطبيـ منشــنت القطـاع اخلــاص لالئحــة
الســالمة والصــحة املهنيــة ومت مــن خــال الف ـ ة مــن  2013إىل  2014زيــارة ( )3046منشــأة ومت
خمالفــة عــدد( )147منشــأة ،ويف حالــة اســتمرار املنشــنت بعــد االلت ـزا يــتم إحالتهــا إىل اإلدعــاء العــا
لتطبي املقتض القانوين حبقها.
تسوية المنازعات العمالية
 -41يف األص تتم تسـوية املنازعـات العماليـة حب ـم القـانو واإلسـتثناء تسـويتها بـالطر الوديـة عـن
طري ـ وزارة القــو العاملــة حبضــور ك ـ مــن صــاحب العم ـ والعام ـ  ،وقــد بل ـ عــدد الش ـ او خــال
الف ة من  2013إىل  2014عدد ( )12،694ش و .
التوعية العمالية والعمل النقابي
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 -42تقــد الــوزارة خدمــة التوعيــة للعمــا وأصــحاب العم ـ حــو الق ـوانني واألنظمــة ذات العالقــة
بقط ــاع العمـ ـ ومت م ــن خ ــال الفـ ـ ة  2013إىل  2014تنفي ــذ ع ــدد( )916برن ــام توعي ــة خ ــاص
ب ــالقو العامل ــة وبلـ ـ إمج ــايل النقاب ــات املسـ ـ لة يف ع ــا  2014ع ــدد وق ــدره ( )211نقاب ــة عمالي ــة
بنسبة زيادة وقدرها ( )%15مقارنة بعا . 2013
نظاً حماية األجور
 -43مت اســتحداا نظــا ال ـ وين حلمايــة أجــور العمــا الــذي يعمـ علـ مراقبــة املنشــنت لتســديد
أجــور العــاملني هبــا يف تــاري اإلســتحقا  ،حي ـ مت تطبي ـ املرحلــة األوىل مــن هــذا النظــا ابتــداء مــن
ش ـ ــهر يوني ـ ــو  ، 2014ومت تغطي ـ ــة منش ـ ــنت الدرج ـ ــة املمت ـ ــازة والعاملي ـ ــة واالستش ـ ــارية والب ـ ــال ع ـ ــددها
( )4676منش ــأة ويعم ـ ـ هبـ ــا ( )574967عـ ــامال وعاملـ ــة وج ــار العم ـ ـ عل ـ ـ تطبي ـ ـ النظـ ــا عل ـ ـ
الدرجات األخر .

وزارة التنمية االجتماعية
 -44أرســت وزارة التنميــة االجتماعيــة مبــدأ احـ ا حقــو االنســا يف السياســات والـربام املختلفــة
ال ــيت تق ــدمها ،وعلي ــم س ــعت بإدخ ــا مف ــاهيم حق ــو االنس ــا بش ـ ـ ع ــا وحق ــو الطف ـ ـ وامل ـ ـرأة
واالشـ ــخاص ذوي االعاقـ ــة ،ومتابعـ ــة تنفيـ ــذ االتفاقيـ ــات املتعلقـ ــة هبـ ــا يف خططهـ ــا اخلمسـ ــية والسـ ــنوية
التنموية.
 -45وانطلقــت الــوزارة يف إطــار ســعيها مــع بقيــة مخسســات ومنظومــة حقــو االنســا والتنميــة يف
الس ـ ــلطنة اىل ض ـ ــما احلمايـ ـ ــة االجتماعي ـ ــة للفئـ ـ ــات االجتماعي ـ ــة املختلف ـ ــة ،وه ـ ـ ـ  :الطف ـ ـ ـ وامل ـ ـ ـرأة،
واالش ــخاص ذوي االعاق ــة ،والش ــباب وكب ــار الس ــن ،اس ــتنادا اىل امل ــنه احلق ــوق  .ويف ه ــذا السـ ــيا
وجهت براجمها ومشروعاهتا لتم ني هذه الفئات من التمتع حبقوقها واحتياجاهتا.
اآلليات والبرامج
 -46انش ـ ــاء املديري ـ ــة العام ـ ــة لش ـ ــخو األش ـ ــخاص ذوي اإلعاق ـ ــة مبوج ـ ــب املرس ـ ــو الس ـ ــلطاين رق ـ ــم
( ، )2014/18ودائ ــرة احلمايـ ــة االس ـ ـرية وفقـ ــا للق ـ ـرار ال ــوزاري رقـ ــم (  ) 2012 / 330ويتبعهـ ــا دار
الوفا  ،وهو املركز املعـي بتقـدم احلمايـة واملسـاعدة لألطفـا والنسـاء املعرضـني للعنـ وضـحايا االجتـار
بالبشـ ــر ،باإلضـ ــافة إلنشـ ــاء دائـ ــرة شـ ــخو املسـ ــنني وف ـ ـ الق ـ ـرار الـ ــوزاري رقـ ــم (.)2015/51ويف هـ ــذا
السيا انشأت الوزارة عددا من املراكز واملخسسات املعنية باحلماية  ،وه :
مركز رعاية الطفولة.
انشاء دار الرعاية االجتماعية ل بار السن.
إنشاء دور توجيم وإصالح لألحداا اجلاحنني.
مراكز الوفاء لتأهي املعاقني.
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مركز التأهي والتقوم.
دار األما لألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -47وعل صعيد السياسات ،عقـدت الـوزارة مـخمترات ونـدوات هبـد الوقـو علـ حقـو بعـ
الفئات كاملرأة والطف  .كما شرعت يف اعداد عدد من االس اتي يـات ،ومنها:
مشروع إس اتي ية العم اإلجتماع (.)2025-2016
مشروع االس اتي ية الوطنية للطفولة (.)2025-2016
مشروع االس اتي ية الوطنية للمرأة (.)2025-2016
مشروع إس اتي ية األشخاص ذوي اإلعاقة (.)2025-2016
 -48وعلـ ـ ـ ص ـ ــعيد التشـ ـ ـريعات والقـ ـ ـوانني :اص ـ ــدرت ال ـ ــوزارة جمموع ـ ــة م ـ ــن التشـ ـ ـريعات والقـ ـ ـوانني
والق ـرارات يف س ــبي محاي ــة الفئ ــات املختلف ــة ال ــيت ي ــدخ االهتم ــا هب ــا يف ص ــلب مه ــا ال ــوزارة ،ومنه ــا
اآل :
قانو الطف باملرسو السلطاين رقم (.)2014 / 22
القرار الوزاري رقم (  ) 2012 / 212بشأ الالئحة التنظيمية لدور احلضانة.
قرار وزير التنميـة االجتماعيـة رقـم ( ) 2011/21بإصـدار قواعـد وإجـراءات م افحـة ظـاهرة
التسو .
قرار وزاري رقم ( )2014/72بإصدار الئحة املساعدات اإلجتماعية.
الألئحة التنظيمية لدار الوفا مبوجب القرار الوزاري رقم (.)2013/228
الالئحـ ــة التنظيميـ ــة لصـ ــر األجهـ ــزة التعويضـ ــية والوسـ ــائ املسـ ــاعدة ب ـ ـالقرار الـ ــوزاري رقـ ــم
(.)2014/235
 -49وعل ـ ـ صـ ــعيد ال ـ ـربام  ،نفـ ــذت الـ ــوزارة عـ ــددا مـ ــن ال ـ ـربام للنهـ ــو باوضـ ــاع االسـ ــرة وامل ـ ـرأة
والطف  ،ومنها ما يل :
برنام املساعدات املالية لفئات كبار السـن واملعـاقني وااليتـا واالرامـ وفقـا لقـانو الضـما
االجتماع .
برن ــام احلمايـ ــة االجتماعيـ ــة لألسـ ــرة ويشـ ــم ب ـ ـرام خ ـ ـ االستشـ ــارات االس ـ ـرية اهلاتفيـ ــة،
واإلرشاد الزواج  ،واالرشاد والتوجيم االسري.
برنام التوعية القانونية للمرآة.
برنام دعم مجعيات املرأة العمانية.
برنام الرعاية البديلة لألطفا فاقدي الرعاية الوالدية.
10/28

GE.15-15245

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

برنام رعاية االطفا االيتا .
برنام رعاية املسنني واألشخاص ذوي اإلعاقة.
 -50وتتمث الوزارة يف عدد من اهليئات والل ا الوطنية املعنية حبقو االنسا  ،مث :
الل نة الوطنية حلقو اإلنسا .
الل نة الوطنية مل افحة االجتار بالبشر.
الل نة الوطنية مل افحة املخدرات واملخثرات العقلية.

وزارة التربية والتعليم
 -51قدمت السلطنة جتربة رائدة يف جما ال بيـة علـ حقـو اإلنسـا  ،وقـد توجـت هـذه الت ربـة
بصــدور املرســو الســلطاين رقــم ( )2014/22بإلزاميــة التعلــيم وجمانيتــم ،باإلضــافة إىل تطبي ـ اخلطــة
العربيـة لل بيـة علـ حقـو اإلنسـا خـال الفـ ة ( )2014-2009والـيت تتضـمن عـدة حمـاور أ هـا
إدمــاج مفــاهيم حقــو اإلنســا يف املنــاه الدراســية ،وتأهي ـ ال ـوادر البش ـرية يف جمــا ال بيــة عل ـ
حقو اإلنسا  ،ونشر ثقافة حقو اإلنسا  ،وتوسيع املشاركة اجملتمعية يف نشر هذه الثقافة.
األيفال ذوي اإلعا ة
 -52عملــت وزارة ال بيــة والتعلــيم علـ االهتمــا بفئــات ذوي اإلعاقــة هبــد حتقيـ مبــدأ ت ــافخ
الف ــرص التعليمي ــة جلمي ــع الط ــالب يف الس ــلطنة دو متيي ــز ،وج ــاء ذل ــك تنفي ــذا للمرس ــو الس ــلطاين
الســام ( )2008/121واســتمر التوســع بالربنــام ليشــم يف العــا الدراس ـ  2014/2013اىل
( )627مدرســة .وبرنــام دم ـ ذوي اإلعاقــة العقليــة والســمعية يف مــدار التعلــيم األساس ـ حــى
وصـ يف العــا الدراس ـ  2014/2013إىل ( )182مدرســة تضــم ( )1390طالبــا وطالبــة .كمــا
مت تطبيـ ـ ـ برن ـ ــام معاجل ـ ــة اض ـ ــطرابات النطـ ـ ـ والتخاط ـ ــب ال ـ ــذي ب ـ ــدأ تنفي ـ ــذه يف الع ـ ــا الدراسـ ـ ـ
 2005/2004مبدرس ـ ــة واح ـ ــدة فقـ ـ ـ وتوس ـ ــع بع ـ ــد ذل ـ ــك يف الع ـ ــا الدراسـ ـ ـ 2011/2010
ليشــم مجيــع احملافظــات التعليميــة يف العــا الدراسـ  2014/2013بإمجــايل عــدد ( )72مدرســة و
( )648طالبا وطالبة ،حتت إشرا ( )31مشرفا تربويا متخصصا.
 -53وحرص ــت ال ــوزارة علـ ـ مس ــتقب ه ــخالء الط ــالب يف اس ــت ما دراس ــتهم ح ــى نيـ ـ دبل ــو
التعلــيم العــا أســوة ببقي ـة الطــالب ،باإلضــافة إىل تس ـ يلهم يف برنــام القبــو املوحــد التــابع لــوزارة
التعل ــيم الع ــايل حيـ ـ ي ــتم توزي ــع الط ــالب يف الـ ـربام الدراس ــية املتاح ــة ل ـ ـ فئ ــة حس ــب املع ــد
املطل ــوب والش ــروط املطروح ــة .وأيض ــا مت قب ــو ط ــالب ذوي اإلعاق ــة الس ــمعية والبص ـرية الس ــت ما
دراسـ ــتهم اجلامعيـ ــة يف جامعـ ــة السـ ــلطا قـ ــابو وبع ـ ـ اجلامعـ ــات اخلاصـ ــة بالسـ ــلطنة مث ـ ـ كليـ ــة
اخللي  .كما مت ابتعـاا جمموعـة مـن الطـالب الصـم مـن خرجيـ العـا الدراسـ  2014/2013إىل
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الوالي ــات املتح ــدة األمري ي ــة وإىل اململ ــة األردني ــة اهلامشي ــة الس ــت ما دراس ــتهم اجلامعي ــة .وإحل ــا
الطالب الصم بعد التخرج يف معاهد التدريب اإلداري واملهي.
التعليم اإللزامي
 -54نظـ ـرا مل ــا ميثل ــم التعل ــيم م ــن أولوي ــة والتزام ــا حبـ ـ اإلنس ــا يف التعل ــيم فق ــد أك ــد ق ــانو الطفـ ـ
الصــادر باملرســو الســلطاين رقــم  2014/22املــادة ( )36بــأ ي ــو تعلــيم الطف ـ إلزاميــا حــى إمتــا
مرحلــة التعلــيم األساسـ ويقــع علـ ويل األمــر مســخولية تسـ ي الطفـ  ،وانتظامــم يف املدرســة واحليلولــة
دو تس ـربم منه ــا .علم ــا ب ــأ اإلحص ــائيات تش ــر إىل أ نس ــبة االلتح ــا الص ــايف املعدل ــة يف امل ــدار
احل وميــة للص ــفو م ــن ( )6-1ق ــد بلغــت ( )98.2يف الع ــا الدراس ـ  ، 2013/2012ووص ــلت
نســبة االلتحــا الصــايف املعدلــة امللتحقــني بالنظــا التعليم ـ للصــفو مــن ( )9-7إىل ( )%95.5يف
العا . 2013/2012
 -55كمــا تــوفر وزارة ال بيــة والتعلــيم مراكــز لتعلــيم ال بــار للصــفو مــن الســابع إىل الثــاين عشــر
للــذين أكمل ـوا ثالثــة أع ـوا يف برنــام حمــو األميــة ،أو الــذين انقطع ـوا عــن الدراســة النظاميــة ويلمــو
بــالقراءة وال تابــة ويالح ـ أ معظــم الدارســني يف هــذا ال ـربام هــن مــن اإلنــاا .علمــا بــأ نســبة
األمية يف السلطنة قد بلغت ( )%9.18للعا . 2013
التثقيف على حقوق اإلنسان
 -56لقــد مت رصــد العديــد مــن املمارســات اإلجيابيــة يف جمــا التثقيـ علـ حقــو اإلنســا علـ
أهم تلك املمارسات يف هذا اجملا وفقا لل وانب التالية.
كافة األصعدة ،ومي ن استعرا
 -57عملــت الســلطنة علـ إدمــاج مفــاهيم حقــو اإلنســا والطفـ يف املنــاه الدراســية العمانيــة
ب افــة املراحـ التعليميــة وقــد مت تبــي مشــروع إعــداد "وثيقــة إدمــاج مفــاهيم حقــو اإلنســا والطفـ
يف املن ــاه الدراس ــية م ــع تأهي ـ ـ ال ـ ـوادر املعني ــة بتنفي ــذ ه ــذه الوثيق ــة حي ـ ـ مت إحل ــا ع ــدد م ــن
املوظفني بـدورات تدريبيـة داخليـة وخارجيـة تتعلـ حبقـو اإلنسـا هبـد إكسـاب املتـدربني مهـارات
جديــدة ومعرفــة دقيقــة ب ـ مــا يتعل ـ باجلوانــب ذات العالقــة مب ــا ال بيــة عل ـ حقــو اإلنســا ،
السيما تلك املتعلقة بربام تنشئة ومحاية الطف .
 -58باإلضافة إىل تدريب أعضاء مناه مجيع املـواد الدراسـية ك ـزء مـن خطـة مت املـة لتـدريب
املعلمـني واملشـرفني ال بـويني علـ اسـتخدا وثيقـة إدمـاج مفـاهيم حقـو اإلنسـا والطفـ يف املنـاه
الدراس ــية العماني ــة وكيفي ــة تض ــمني مف ــاهيم حق ــو اإلنس ــا والطفـ ـ الـ ـواردة بالوثيق ــة امل ــذكورة م ــن
خــال إعــداد كتيبــات وحقائــب تدريبيــة معينــة للمعلــم عل ـ توظي ـ مفــاهيم وقــيم حقــو اإلنســا
والطف ـ ـ  ،وعل ـ ـ بن ــاء األنشـ ــطة التعليمي ــة التعلمي ــة إلكس ــاب الطـ ــالب ه ــذه املف ــاهيم .كم ــا امتـ ــد
االهتمــا إىل الطلبــة مــن خــال ورش العمـ والوســائ وال تــب واألنشــطة الطالبيــة املضــمنة باملنــاه
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الدراس ــية علـ ـ شـ ـ أنش ــطة ص ــفية والص ــفية ك ــاإلدارة الذاتي ــة ،وص ــور ،ورس ــومات تتعلـ ـ حبق ــو
الطف وغرها من األنشطة.

وزارة التعليم العالي
 -59مع بداية النهضة املباركة عا  ، 1970كـا جـ اهتمـا ح ومـة السـلطنة بـالعلم والتعلـيم،
واســت ماال ملســرة التعلــيم فقــد مت انشــاء وزارة التعلــيم العــايل يف الســلطنة إلجيــاد جي ـ مــتعلم خيــد
ســو العم ـ ويلــي متطلبــات التنميــة جبميــع اجملــاالت ،وتســع الــوزارة مــن خــال خططهــا وبراجمه ـا
الــيت تطرحهــا إىل تقــدم تعلــيم عــا ا متقــد يواكــب املســت دات احلديثــة يف التعلــيم ومبــا يتناســب مــع
معطيــات العصــر ،وتســع ب ـرام الــوزارة لالهتمــا بقضــايا حقــو االنســا وهلــا جهــود واضــحة يف
هذا اجملا ومن هذه الربام .
 -60تضـ ــمني بع ـ ـ مف ـ ــردات حق ـ ــو اإلنس ـ ــا يف املقـ ــررات الثقافي ـ ــة ال ـ ــيت يدرس ـ ــها الطلب ـ ــة يف
مخسس ــات التعل ــيم الع ــايل تتن ــاو قض ــايا حـ ـوار الثقاف ــات مثـ ـ ثقاف ــة التس ــام واحلق ــو الشخص ــية
واحلريات.
 -61حضــور العديــد مــن األكــادمييني العمــانيني ب مخسســات التعلــيم العــايل للنــدوات وامل ـخمترات
املتعلقة حبقو اإلنسا سواء داخ السلطنة أوخارجها يف الف ة من .2014 -2012
 -62تــدعيم مفــاهيم حقــو اإلنســا مــن خــال األنشــطة واملعــار الطالبيــة الســنوية الــيت تقــو
هبا عمادات شخو الطالب ومراكز اخلدمات الطالبية مبخسسات التعليم العايل.
 -63برن ــام ت ــدريس اللغ ــات حي ـ ي ــدر الط ــالب يف مخسس ــات التعل ــيم الع ــايل العدي ــد م ــن
اللغات منها اللغة الصينية واللغة الفرنسية واللغة األملانية.
 -64اس ــتقبا العدي ــد م ــن الوف ــود الطالبي ــة م ــن خمتلـ ـ دو الع ــام للمش ــاركة يف بعـ ـ أنش ــطة
مخسسات التعليم العايل ،عل سبي املثا وفـد مـن جامعـة يـورد األمري يـة والثـاين مـن جامعـة تـايلور
املاليزي ــة والثال ـ م ــن جامع ــة بنس ــلفانيا بالوالي ــات املتح ــدة األمري ي ــة ،والراب ــع م ــن جامع ــة الص ــداقة
الروسية خال السنوات املاضية.
 -65مشــاركة الطلبــة العمــانيني يف األيــا الثقافيــة العامليــة ومنهــا اليــو الثقــايف العــامل يف واليــة فلوريــدا
األمري ي ـ ــة بت ـ ــاري  . 2014/3/18ومش ـ ــاركتها ملـ ـ ـخمتر حماك ـ ــاة من ـ ــوذج األم ـ ــم املتح ـ ــدة ل ـ ــدو آس ـ ــيا
والباسفيك بالعاصمة التايلندية بان و يف الف ة من .2012/9 /24-20
 -66برنــام التبــاد الطــالي الصــيف بالتعــاو مــع املعهــد األمري ـ للشــر األوس ـ (بتســربج)
خـ ــال الف ـ ـ ة مـ ــن  . 2013/7/5 -2013/6/10اهلـ ــد منـ ــم هـ ــو تعلـ ــيم اللغـ ــة العربيـ ــة للطلبـ ــة
األمري يني وبرنام آخر بالتوازي وهو برنام لتطوير مهارات الطلبة العمانيني يف اللغة اإلجنليزية.
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 -67تش ـ ي جلن ــة لربن ــام التب ــادي الط ــالي بن ــاء عل ـ الق ـرار ال ــوزاري رق ــم ( )2013/31وق ــد
تضــمن تــدريب الطلبــة يف عــدد مــن الــدو األجنبيــة والعربيــة للعــا األكــادمي  2014-2013ومــن
هــذه الــدو اململ ــة املتحــدة-اسـ اليا-فنلنــدا-املغــرب .وقــد بلـ عــدد الطلبــة املبتعثــني ( )107طالبــا
وطالبة.
 -68الربنــام العمــاين للتعــاو الثقــايف والعلم ـ وهــو عبــارة عــن مــن تقــدمها مخسســات التعلــيم
الع ــايل لع ــدد م ــن الطلب ــة الع ــرب وغ ــر الع ــرب ،حيـ ـ بلـ ـ امج ــايل ع ــدد امل ــن املقدم ــة من ــذ الع ــا
األكــادمي  2012 /2011إىل  )52( 2015/2014منحــم منهــا ( )14جلامعــة الســلطا قــابو
و( )11منحــم ل ليــات العلــو التطبيقيــة ( )20منحــم لل ليــات التقنيــة ( )5مــن ل ليــة الدراســات
املصرفية ،ومنحتني ل لية العلو الشرعية.
 -69تدشني دلي اجملالس االستشـارية الطالبيـة ملخسسـات التعلـيم العـايل بنـاء علـ القـرار الـوزاري
رق ــم  2014/71يف الع ــا األك ــادمي  2015/2014علـ ـ أ يب ــدأ العم ـ ـ ب ــم اعتب ــارا م ــن الع ــا
األكادمي  ، 2016/2015والذي يعد تضمينا للدميقراطية بني طلبة مخسسات التعليم العايل.
 -70ولتنمي ــة املعرفـ ــة االنس ــانية وتش ـ ـ يع الوصـ ــو للم تم ــع العـ ــامل املعاص ــر يعـ ــيش يف سـ ــال
ويوجه ــم التف ــاهم املشـ ـ والتس ــام  ،ودع ــم الدراس ــات العلمي ــة والبحثي ــة  ،انش ــئت كراسـ ـ جالل ــة
الســلطا يف اجلامعــات العامليــة املعروفــة مث ـ كرسـ صــاحب اجلاللــة يف الــديانات االبراهيميــة والقــيم
املشـ كة جبامعــة كــامربدج باململ ــة املتحــدة وكرسـ أســتاذية ســلطا عمــا للعالقــات الدوليــة جبامعــة
هارفرد بالواليات املتحدة األمري ية.

خامسا -اآلليات الوينية لتعزيز وحماية حقوق اإلنسان
اللجنة الوينية لكقوق اإلنسان
 -71أنشـ ــئت الل ن ـ ــة الوطني ـ ــة حلق ـ ــو االنس ـ ــا عـ ــا  2008مبوج ـ ــب املرس ـ ــو الس ـ ــلطاين رق ـ ــم
( )2008/124وتتمت ــع باالس ــتقاللية وتـ ـرتب مب ل ــس الدول ــة إداري ــا فقـ ـ  ،وق ــد حص ــلت الل ن ــة
عل وضع (ب) من جلنة التنسي الدولية.
 -72ومــن اهــم اختصاصــات الل نــة متابعــة محايــة حقــو االنســا وحرياتــم يف الســلطنة وفقــا للنظــا
االساسـ للدولــة واملواثي ـ واالتفاقيــات الدوليــة ،ورصــد أيــة خمالفــات او جتــاوزات واملســاعدة يف تس ـويتها و
حلها واق اح خطة سنوية تتضمن التدابر الوطنية الالزمة لنشر ثقافة حقو االنسا .

تشويل واختصاصات اللجنة الوينية لكقوق اإلنسان
 -73تعيــني أعضــاء الل نــة ومراع ــاة ضــمانات التعدديــة :نصــت امل ــادة ( )1مــن ملح ـ أح ــا جلن ــة
حقــو اإلنســا وحتديــد اختصاصــاهتا لــذات املرســو الســلطاين بتش ـ ي أعضــاء الل نــة مــن أربعــة عشــر
عضـ ـوا ،راع ــت في ــم الض ــمانات ال افي ــة ال ــيت طرحته ــا مب ــاد ب ــاريس خبص ــوص تشـ ـ ي أعض ــاء الل ن ــة
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وذل ــك ل فالـ ــة التمثي ـ ـ التعـ ــددي للق ــو االجتماعيـ ــة يف اجملتمـ ــع املـ ــدين .وك ــا التش ـ ـ ي وفقـ ــا للمـ ــادة
املذكورة عل النحو التايل:
عضو من جملس الدولة.
عضو من جملس الشور .
عضو من غرفة جتارة وصناعة عما .
عضو من اإلحتاد العا لعما سلطنة عما .
عضو من العاملني يف جما القانو .
ثالثة اعضاء من اجلمعيات االهلية :مجعية املراة العمانية ومجعية الصحفيني ومجعية احملاحمني.
سـ ـ ــتة أعضـ ـ ــاء ميثلـ ـ ــو اجلهـ ـ ــات التاليـ ـ ــة :وزارة اخلارجيـ ـ ــة – وزارة الداخليـ ـ ــة – وزارة التنميـ ـ ــة
اإلجتماعيــة – وزارة العــد – وزارة القــو العاملــة – وزارة اخلدمــة املدنيــة .ويتض ـ اهلــد
من التشـ ي أعـاله الرغبـة يف تزويـد الل نـة خبـربات متنوعـة مخهلـة ومنتقـاه مـن شـر ة عريضـة
من اجملتمع املدين واملخسسات واجلمعيات الوطنية املعنيــة بشــخو حقو اإلنسا .
 -74اإلختصاص :إختصاص الل نة مبا يل :
متابعــة محايــة حق ــو اإلنســا وحريات ــم يف الســلطنة وفق ــا للنظــا األساس ـ للدولــة واملواثي ـ
واإلتفاقيات الدولية.
التحق ـ ممــا قــد تثــره احل ومــات اإلجنبيــة واملنظمــات الدوليــة واملنظمــات الغــر ح وميــة مــن
مالحظ ــات يف جم ــا حق ــو اإلنس ــا يف الس ــلطنة والتنس ــي مـ ــع اجله ـ ــات املعني ــة ملعاجلته ــا
والرد عليها.
تقـ ــدم املشـ ــورة لل هـ ــات املعنيـ ــة يف الدولـ ــة يف املسـ ــائ املتعلقـ ــة حبقـ ــو اإلنسـ ــا وحرياتـ ــم،
واملسا ة يف إعداد التقارير اليت تتناو هذه املواضيع.
اق اح خطة سنوية تتضمن التدابر الوطنية الالزمة لنشر ثقافة حقو اإلنسا  ،ورفعها جمللس
الوزراء لالعتماد ومن مث التنسي مع جهات اإلختصاص لضما حسن تنفيذها.
أية مها أخر ت ل هبا الل نة تتعل باختصاصها.
 -75االســتقال املــايل :أكــدت مبــاد بــاريس خبصــوص اســتقال الل نــة ماليــا لضــما عملهــا حبيــاد
وكف ــاءة .وتنفي ــذا ل ــذلك أوض ــحت امل ــادة ( )8م ــن امللحـ ـ ل ــذات املرس ــو ب ــأ املـ ـوارد املالي ــة تت ــو م ــن
اإلعتمادات اليت ختص من امليزانية العامة للدولة وأية موارد أخر تقر من قب جملس الوزراء.
 -76إعداد التقرير السـنوي :نصـت املـادة  11مـن ذات املرسـو بالتـايل :تعـد الل نـة تقريـرا سـنويا
ع ــن جهوده ــا ونش ــاطها تض ــمنم م ــا تـ ـراه م ــن اق اح ــات يف نط ــا إختصاص ــها ،وترف ــع تقريره ــا م ــن
خال رئيس جملس الدولة إىل جاللة السلطا .
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 -77التشـ يع علـ التصــدي علـ الصـ و الدوليــة حلقــو اإلنســا أو اإلنضــما إليهــا :قامــت
الل ن ــة الوطني ــة حلق ــو اإلنس ــا – تنفي ــذا ملب ــاد ب ــاريس – بتشـ ـ ي فريـ ـ يت ــو م ــن عض ــوين
بالل نــة بالتعــاو مــع وزارة اخلارجيــة وذلــك للتأكيــد عل ـ ضــرورة التصــدي عل ـ اإلتفاقيــات املتعلقــة
حبقو اإلنسا ومتابعة تطبي مواد وبنود اإلتفاقيات املصد عليها.
 -78جماالت تعزيز التعاو مع اآلليات الدولية حلقو اإلنسا :
م تب املفوضية السامية جمللس حقو اإلنسا يف بروت وجني

.

مركــز األمــم املتحــدة للتــدريب والتوثيـ يف جمــا حقــو اإلنســا جلنــوب غــرب آســيا واملنطقــة
العربية بالدوحة.
وهتد الل نة إىل ت ثي التعاو مع املخسسات الوطنية واآلليات االقليمية املتبعة يف م تـب
املفوض ــية الس ــامية جملل ــس حق ــو اإلنس ــا لتطويربرن ــام بن ــاء األداء للم ــوظفني وللمعني ــني يف
عما بشأ قيم ومباد حقو اإلنسا .

الزيارات الميدانية لاليالع على التجارب المختلفة ولقا أللضل الممارسات
 -79يف إطـار حــرص الل نــة الوطنيــة حلقــو اإلنســا علـ تفعيـ دورهــا يف تعميـ العالقــات مــع
مخسســات اجملتمــع املــدين ،وتطبيقــا ملبــاد بــاريس الــيت حتـ علـ التواصـ الــدائم مــع كافــة اجلهــات
املعنية حبقو اإلنسـا ل فالـة التغطيـة الشـاملة م يسـت د هبـا مـن قضـايا ومواضـيع ،وتأكيـدا للتعـاو
بـ ــني املخسس ـ ــات الوطني ـ ــة واجلهـ ــات األخ ـ ــر  ،قام ـ ــت الل نـ ــة بعق ـ ــد جلس ـ ــات حواريـ ــة م ـ ــع بع ـ ـ
مخسسات اجملتمع املدين منها:
مجعية

املعاقني.

مجعية املرأة

العمانية.

مجعية التوعية ملرض السرطا

.

عم ـ مقــابالت مــع بع ـ رؤســاء الوحــدات اإلداريــة املعنيــة مث ـ وزيــر اخلدمــة املدنيــة ،وزيــر
الصــحة ،رئــيس اإلدعــاء العــا  ،وزيــر العــد  ،وزيــر امل تــب الســلطاين ،وزيــر الداخليــة ،وزيــر
التنمية اإلجتماعية ،رئيس جملس الدولة ورئيس جلنة اإلجتار بالبشر.
بع

املسخوليني بإدارة الس و

.

وضع استراتيجية وينية لنشر ثقالة حقوق اإلنسان
 -80من ضمن مهـا الل نـة الوطنيـة حلقـو اإلنسـا وضـع خطـة وطنيـة سـنوية للتوعيـة والتثقيـ
يف اجمل ــاالت املتعلق ــة حبق ــو اإلنس ــا  ،وعلي ــم ،قام ــت الل ن ــة بع ــدد م ــن الزي ــارات امليداني ــة ل ــبع
املخسسات التعليمية والشبابية وه :
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عدد من اجلامعات العمانية واملراكز الشبابية واليونيسي .
استقبا وفد من منتد آسيا واحملي اهلادي وذلك لتقييم أداء الل نة.
املراكز الصيفية.

اللجنة الوينية لموالكة اإلتجار بالبشر
 -81اســت ماال ملنظومــة التش ـريعات الوطنيــة ،واتســاقا مــع اجلهــود الدوليــة للتصــدي هلــذه اجلرميــة،
فقــد أفــرد املشــرع العمــاين قانونــا خاصــا وهــو قــانو االجتــار بالبشــر مبوجــب املرســو الســلطاين رقــم
( ، )2008/126وقد نصت املادة ( )22منم بإنشاء جلنة وطنية من عدة جهات ذات العالقة.
 -82ختــت الل نــة بوضــع خطــة عمـ مل افحــة االجتــار بالبشــر ،واعــداد قاعــدة بيانــات بالتنســي
مــع اجلهــات احملليــة واالقليميــة والدوليــة ،ووضــع بـرام لرعايــة وتأهيـ الضــحايا .ورغــم حمدوديــة جرميــة
االجتار بالبشـر يف السـلطنة (كوهنـا دولـة عبـور) إال ا اجلهـات املعنيـة تبـذ جهـودا حثيثـة مل افحتهـا
مــن خ ــال الق ـوانني وال ــنظم واالج ـراءات مراعيــة يف ذل ــك االتفاقي ــات الدوليــة ذات الص ــلة والتع ــاو
االقليم والدويل.

الفريررق المعنرري بدعررداد تقريررر السررلطنة الخرراا باإلتفا يررة الدوليررة للقضرراء علررى جميررع
أشوال التمييز العنصري
 -83انض ـ ــمت الس ـ ــلطنة إىل ه ـ ــذه اإلتفاقي ـ ــة ع ـ ــا  ، 2002مبوج ـ ــب املرس ـ ــو الس ـ ــلطاين رق ـ ــم
 ،2002/87مت نشـ ــر املصـ ــادقة عل ـ ـ اإلتفاقيـ ــة يف اجلريـ ــدة الرمسيـ ــة يف  26أكتـ ــوبر عـ ــا ، 2002
وي تمـ ـ ب ــذلك وض ــعيتها القانوني ــة يف جم ــا حق ــو اإلنس ــا وأص ــبحت قانون ــا م ــن قـ ـوانني ال ــبالد
مبقتض ـ ن ـ املــادة ( )76مــن النظــا األساس ـ  ،وقــد مت تنــاو مضــامني اإلتفاقيــة يف جمموعــة مــن
الن ــدوات وورش العم ـ م ــن قب ـ ع ــدة جه ــات يف الس ــلطنة وق ــد مت ال ــرد عل ـ تق ــارير س ــلطنة عم ــا
الدوري ــة الث ــاين والثالـ ـ والراب ــع واخل ــامس لإلتفاقي ــة ع ــن الفـ ـ ة م ــن ( 2006إىل  )2012يف وثيق ــة
واحدة.
 -84األمومــة والطفولــة :ويف إطــار األهتمــا بالطفولــة تقــو وزارة التنميــة االجتماعيــة بالتعــاو مــع
اجله ــات الشـ ـري ة ك ــوزارة الص ــحة ووزارة ال بي ــة والتعل ــيم وب ــدعم م ــن منظم ــة اليونيس ــي ومبش ــاركة
مخسسات اجملتمع املدين بإعـداد اسـ اتي ية للطفولـة وأخـر للمـرأة وتركـز هـاتني االسـ اتي يتني علـ
تنمية السياسات والربام املقدمة يف هذا اجلانب.

سادسا -جمعيات المجتمع المدني والنفع العاً
 -85كف ـ ـ النظـ ــا األساس ـ ـ للدولـ ــة حريـ ــة ت ـ ــوين اجلمعيـ ــات عل ـ ـ أسـ ــس وطنيـ ــة وألهـ ــدا
مش ـ ــروعة وبوس ـ ــائ س ـ ــلمية ،وق ـ ــد ص ـ ــدر مبوج ـ ــب املرس ـ ــو الس ـ ــلطاين رق ـ ــم ( )2000/14ق ـ ــانو
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اجلمعيــات األهليــة الــذي أتــاح لألشــخاص الطبيعيــني ت ــوين اجلمعيــة لغــر غــر احلصــو علـ ربـ
إىل القيا بنشاط اجتماع او ثقايف او خري.
مادي ،وهتد
 -86كمـا ا املشـاركة يف عضــوية اجلمعيـات طوعيــة ،وال يفـر القــانو بـني األعضــاء ،ويتـي هلــم
اختيار من ميـثلهم يف جملـس االدارة ،كمـا كفـ لل اليـات األجنبيـة احلـ يف تأسـيس اجلمعيـات وفـ
القــانو  .وقــد قض ـ باعتبــار وزارة التنميــة االجتماعيــة اجلهــة اإلداريــة املختصــة بالنســبة لل معيــات،
ويوجد هنا مشروع قانو جديد لل معيات االهلية يدر حاليا من اجلهات املعنية.
 -87ولقـد أتــاح القــانو لل معيــات إقامــة احلفــالت واملهرجانــات والت معــات واملسـرات الــيت حتقـ
أهــدا اجلمعيــة بعــد احلصــو عل ـ موافقــة وزارة التنميــة االجتماعيــة والتنســي مــع اجلهــات االخــر
كني وعد اإلساءة أو االعتداء عل األرواح واملمتل ات العامة.
لضما سالمة املشار
 -88ويوض ـ ـ اجلـ ــدو التـ ــايل أن ـ ـواع اجلمعيـ ــات وعـ ــدد اعضـ ــائها لعـ ــا  ، 2014حسـ ــب التقريـ ــر
السنوي الذي نشرتم وزارة التنمية االجتماعية .
نوع اجلمعية

مجعيات املرأة العمانية
اجلمعيات اخلرية
اجلمعيات املهنية
األندية االجتماعية لل اليات االجنبية

العدد
60
30
30
16

عدد األعضاء

10291
2643
8344
4970

الهيتة العمانية لألعمال الخيرية
 -89تقــد اهليئــة عل ـ الصــعيد الــداخل ســبع ب ـرام مــن ضــمنها برنــام كفالــة االيتــا والــذي
يقــدر لعــدد  2400يتــيم يــتم صــر هلــم راتــب شــهري ل ـ يتــيم باالضــافة إىل راتــب املناســبات،
كم ـ ــا تق ـ ــد برن ـ ــام كفال ـ ــة االس ـ ــر وبرن ـ ــام املس ـ ــاعدات النقدي ـ ــة والعالجي ـ ــة والتعليمي ـ ــة والغذائي ـ ــة
واالس انية.
 -90كما قامت اهليئة العمانيـة لالعمـا اخلريـة مبسـاعدة املـواطنني املتضـررين مـن االنـواء املناخيـة
(جونو) واليت بلغت الت لفة االمجالية للمساعدة  80مليو لاير عماين.
 -91أمــا علـ الصــعيد اخلــارج فتقــو اهليئــة العمانيــة لالعمــا اخلريــة بتقــدم مســاعدات للــدو
املن وبــة ك ـربام إغاثــة ومســاعدات وكــذلك املســا ة يف إعــادة إعمــار البنيــة التحتيــة لــبع الــدو
املتضررة ومنها الدو الشقيقة والصديقة وغرها من الدو .
 -92كما خصصت اهليئة عددا من الربام السنوية ا
لعدد من الدو  .ومن هذه الربام :
برنام حفر االبار.
برن ــام تق ــدم م ــن دراس ــية وذل ــك بت ــدريس الطلب ــة ب لي ــات وجامع ــات داخـ ـ الس ــلطنة -
برنام إعادة تأهي ومتوي اجلمعيات اخلرية .
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برنام إعادة صيانة دور العبادة وتاثيثها.
برنام بناء املساكن وصيانتها.
برنام كفالة عدد من األيتا .
برنام املساعدات الغذائية.
برنام تقدم صهاري مياه.

سابعا -السياسات واإلستراتيجيات الوينية
إستراتيجية السلطنة
 -93تت ــو اإلسـ ـ اتي ية م ــن ع ــدة مب ــاد عام ــة ،وعلـ ـ رأ أولوياهت ــا ت ــوفر مس ــتو الع ــيش
ال ــرم للم ـواطنني مــن خــال اإلرتقــاء بــنظم التعلــيم والرعايــة الصــحية وال كيــز عل ـ التنميــة اجملتمعيــة
وتطوير اخلدمات احل ومية وتشم :
النظــرة املســتقبلية للنظــا الصــح ( .)2050تســتند النظــرة املســتقبلية ( ،)2050علـ إطــار
العمـ ـ ملنظم ــة الص ــحة العاملي ــة اإلطاري ــة بش ــأ النظ ــا الصح ،لوص ـ ـ ال ــدعامات الس ــتة
األساســية يف النظــا الصــح  ،وه ـ ( القيــادة أو احل ومــة ،والتموي ـ  ،وامل ـوارد البش ـرية مــن
أج ـ ـ الصـ ــحة  ،وتقـ ــدم اخلـ ــدمات الصـ ــحية ،واملعلومـ ــات ،واملنت ـ ــات الطبيـ ــة واللقاحـ ــات
والت نولوجيا الطبية.
اخلطة الوطنية مل افحة اإلجتار بالبشر ( الف ة .)2016-2008
اإلس اتي ية الوطنية للطفولة( .الف ة .)2025-2016
اإلس اتي ة الوطنية لتقد املرأة(. .الف ة .)2025-2016
اخلطة الوطنية للمسنني( .الف ة .)2025-2016

ثامنا -التعهرردات الطوعيررة والتوصرريات المقبولررة لرري الرردورة األولررى للمراجعررة الدوريررة
الشاملة ()2011
 -94موافقــة الســلطنة – مــن حيـ املبــدأ -مبوجــب ق ـرار جملــس الــوزراء املــوقر الصــادر يف جلســتم
رقم ( )2015/24عل اإلنضما إىل ك من:
(أ)

العهد الدويل اخلاص باحلقو اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية لعا . 1966

(ب) إتفاقي ـ ــة مناهض ـ ــة التع ـ ــذيب وغره ـ ــا م ـ ــن ض ـ ــروب املعامل ـ ــة أو العقوب ـ ــة القس ـ ـرية أو
الالإنسانية أو املهينة  10ديسمرب . 1984
(ج)
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 -95علـ أ تتخــذ اإلجـراءات القانونيــة املنصــوص عليهــا يف النظــا األساسـ للدولــة لالنضــما
للمعاهدات واالتفاقيات الدولية.
كما وافقت السلطنة -من حي املبدأ – مبوجب قرار جملس الـوزراء الصـادر يف جلسـتم
(أ)
رقــم ( )2015/24علـ ســحب الــتحف علـ الفقــرة رقــم ( )4مــن املــادة ( )15مــن اتفاقيــة القضــاء علـ
مجيع أش ا التمييز ضد املرأة واليت نصت عل ":أ متن الـدو األطـرا الرجـ واملـرأة نفـس احلقـو فيمـا
يتعل ـ بالقــانو املتص ـ حبركــة األشــخاص وحريــة إختيــار س ـ ناهم وإقامتهم"حي ـ قامــت الســلطنة بتعــدي
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 عل ـ أ ســحب هــذه التوصــية مــن األمــور املتحققــة عل ـ أر
الواقع.

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

العهد الدويل اخلاص باحلقو املدنية والسياسية لعا . 1966

(ب)

اتفاقية محاية العما املهاجرين وأفراد أسرهم.

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

جهود السلطنة لي تعزيز وحماية حقوق اإلنسان
 -1تعزيز المشاركة السياسية
 -97تشــم ســيادة القــانو وإقامــة العــد والنظــا اجلزائ ـ  .فاملرســو الســطاين رقــم ،2011/99
ميــن (جملــس عمــا ) بغرفتيــم (جملــس الدولــة) (وجملــس الشــور ) صــالحيات تش ـريعية ورقابيــة واســعة
تتمث يف سن القوانني والرقابة عل أعما السلطة التنفيذية وإبداء الرأي يف اإلتفاقيات الدولية.
 -98أما إقامة العـد فيـن النظـا األساسـ للدولـة علـ أ ي ـو للقضـاء جملسـا يشـر علـ
حس ــن س ــر العم ـ يف احمل ــاكم ويف األجه ــزة املعاون ــة وهن ــا ايض ــا إدارة التفت ــيش القض ــائ للتفت ــيش
علـ ســر عمـ القضــاء ورفــع تقــارير عــنهم وأمــا النظــا القضــائ  ،فــأ فلســفة العقــاب تعتمــد عل ـ
مفهو اإلصالح والردع ،فالعقوبة إال بن .
 -2تعزيز دور المرأة (تموريم)
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 -99لتعزيـ ــز حقـ ــو امل ـ ـرأة ،جنحـ ــت السـ ــلطنة يف زيـ ــادة نسـ ــبة الفتيـ ــات يف املـ ــدار إىل ،%50
وتشـ ـ الطالب ــات  %55م ــن طلب ــة اجلامع ــات ،كم ــا تشـ ـ املـ ـرأة  %43م ــن الق ــو العامل ــة يف
قطاع اخلدمة املدنية ،و  %20،30يف القطاع اخلاص حسب إحصائيات عا . 2012
 -100وعل صعيد السياسـ تتمتـع املـرأة حبـ التصـويت وال شـ يف جملـس عمـا (امل ـو مـن غـرفت
جمل ــس الش ــور وجمل ــس الدول ــة ) وك ــذلك يف اجمل ــالس البلدي ــة  ،علم ــا ب ــأ ث ــالا نس ــاء يش ــغلن حالي ــا
مناص ــب وزاري ــة (أثنت ــني مل ــن حقائ ــب وزاري ــة) ويف الس ــلك الدبلوماسـ ـ ث ــالا نس ــاء تش ــغ مناص ــب
سـ ــفرة وجـ ــاء املرسـ ــو السـ ــلطاين رقـ ــم ( )2008/125ليمـ ــن امل ـ ـرأة ح ـ ـ احلصـ ــو عل ـ ـ منحـ ــة أر
ح وميــة شــأهنا شــأ الرجـ  ،و ـ للمـرأة احلصــو عـ جـواز ســفر دو إشـ اط موافقــة الــزوج ،ويضــمن
ق ــانو العمـ ـ محايته ــا م ــن الفصـ ـ التعس ــف ب ــداع املر ،احلمـ ـ اإلجن ــاب  ،كم ــا حتصـ ـ علـ ـ إج ــازة
أمومة مدفوعة األجر مدهتا  50يوما ،وغر مدفوعة تص إىل سنة كاملة.
 -3اإلعر ررالً
 -101تعم ـ وزارة االع ــال عل ـ مواكب ــة التط ــورات احلاص ــلة يف جم ــا تقني ــة االتص ــا واملعلوم ــات
وتس ــع لتح ــدي التشـ ـريعات املنظم ــة للعمـ ـ اإلعالم ـ ـ كـ ـ يتـ ـوائم م ــع أدوات ووس ــائ اإلع ــال
التفاعل اجلديد.
 -102فتع ـ الــوزارة بالتعــاو مــع وزارة الشــخو القانونيــة وجامعــة الســلطا قــابو عل ـ مراجعــة
كاف ــة القـ ـوانني املتعلق ــة باألنش ــطة اإلعالمي ــة وهـ ـ  :ق ــانو املطبوع ــات والنش ــر وق ــانو الرقاب ــة علـ ـ
املصــنفات الفنيــة وقــانو املنشــنت اخلاصــة لإلذاعــة والتلفزيــو وذلــك مــن خــال جلنــة مــن املختصــني
واألكادمييني سعيا اىل صياغة قانو موحد لإلعال .
 -103ومع ا املسودة اجلديدة للقانو قد أخذت وقتـا غـر يسـر نظـرا ل وهنـا نتـاج جهـود مبذولـة
مــن جهــات متعــددة وجــب التنســي معهــا اال ا التعــديالت اجلديــدة ذات طــابع جــذري وتتص ـ
بالشــمولية ال القــانو اجلديــد ســو يغطـ قطاعــات عديــدة م ي ــن يشــملها ســابقا بشـ دقيـ
وخاصة االعال االل وين.
 -104وأل ية إشـرا املـواطنني وقيـا الـرأي العـا ومعرفـة متطلبـات اجلمهـور املسـتهد وتوقعـاهتم
فيمــا خي ـ اخلــدمات اإلعالميــة املقدمــة نفــذت الــوزارة بالتعــاو مــع جامعــة الســلطا قــابو دراســة
إستقصــائية ميدانيــة طافــت خمتلـ احملافظــات العمانيــة هبــد حتديــد وتلبيــة اإلحتياجــات فيمــا يتعلـ
بربام التوعية العامة.
 -105مواكبــة ملنــاف احلريــات املتاحــة يف جمــا النشــر وحريــة التعبــر  ،تصــدر يف الــبالد ح ـى كتابــة
هــذا التقريــر( )9تســع صــح يوميــة منهــا ( )4أربــع باللغــة اإلجنليزيــة باإلضــافة إىل أكثــر مــن ()80
اــانني صــحيفة وجملــة ونشــرة تصــدر بش ـ دوري أســبوعيا و شــهريا أو فصــليا إ  ،..وازداد عــدد
املخسسات الصـحفية ليصـ اىل  24مخسسـة صـحفية و  99مطبعـة ،كمـا أ معـر مسـق الـدويل
لل تـ ــاب يعـ ــد مـ ــن مـ ــن أكـ ــرب معـ ــار ال تـ ــب يف دو جملـ ــس التعـ ــاو اخللي ـ ـ وقـ ــد بل ـ ـ عـ ــدد
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املش ــاركات يف ال ــدورة االخ ــرة  633دار نش ــر م ــن  24دول ــة وح ــو  180ألـ ـ عنوان ــا منه ــا 65
باملائ ــة اص ــدارات حديث ــة وتتزاي ــد املش ــاركات يف املع ــر ع ــا بع ــد ع ــا إذا ت ـ املرات ــب األوىل م ــن
حي ارتفاع سق احلريات يف تدوا ال تب املطبوعة.
 -106لإلرتق ــاء مبس ــتو األداء اإلح ـ ـ ايف يف املهن ــة الص ــحفية ،ص ــدرت أوام ــر مباش ــرة م ــن ل ــد
جالل ــة الس ــلطا املعظ ــم بأ ي ــة ت ــدريب ال ـوادر الص ــحفية م ــن أج ـ ض ــب اجل ــودة واملوض ــوعية يف
جانــب املنــت الصــحف أو خمرجــات العمـ اإلعالمـ بشـ عــا  .فتقــو الــوزارة بالتعــاو مــع مجعيــة
الصحفيني العمانية بتنظيم دورات داخلية وخارجية ملختل ال وادر الصحفية.
 -107وتعم ـ مجعيــة الص ــحفيني العمانيــة باعتبارهــا اح ــد مخسســات اجملتمــع امل ــدين بش ـ مس ــتق
عــن الــوزارة وهنــا تنســي كبــر بــني اجلمعيــة والــوزارة يف ك ـ مــا مــن شــأنم اإلرتقــاء باملهنــة وحتــدي الــنظم
املتعلقة هبا وقد وص عدد أعضائها إىل اكثر من  450صحفيا.
 -108تستمر الدورات اليت تعقدها الوزارة مبعد  70برناجما تدريبيا يف ك عا .
 -109وال شك ا التدريب وااللتزا بقواعد السـلو املهـي ي تسـ
السماوات املفتوحـة وسـق احلريـة املرتفـع واملنفلـت احيانـا ،خيشـ أ
حاص ـ يف عــدد مــن اجملتمعــات مــن خــال إســاءة االســتغال والت
الق ــذ والتش ــهروالتحري عل ـ ال راهي ــة .ل ــذا ك ــا م ــن األ ي ــة ا
واحلرفية لضما صيانة وحرية التعبر لل ميع.

ا يـة بالغـة ذلـك انـم يف عصـر
ينحـدر سـق املهنيـة كمـا هـو
ــاوزعل حقــو الغــرعن طري ـ
يع ـ الت ــدريب بض ــب اجل ــودة

اإلنجازات وألضل الممارسات
السلطنة لي المؤشرات الدولية
يف مخشــر الفـوار بــني اجلنســني كــا ترتيــب الســلطنة يف عــا  )56( 2013عامليــا ،و ()6
عربيا .
يف مخشــر الســعادة والرضــا كــا ترتيــب الســلطنة يف عــا  )23( ، 2013-2010عامليــا ،
( )2عربيا.
يف مخشر التنافسية العامل كا ترتيب السلطنة يف عا  )46( ،2015-2014عامليا )5(،
عربيا.
يف مخشر مدركات الفساد كا ترتيب السلطنة يف عا  )61( ، 2013عامليا )4( ،عربيا.
أهم مؤشرات الكالة التعليمية
أارت بـرام حمـو األميـة وسياسـات التعلـيم يف السـلطنة إىل اخنفـا
لتص  %9فق  ،للفئة من ( )79-15سنة ،وذلك عا .2013
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إميانا بأ التعليم ح لل ميع ذكورا كانوا أو إناثا أوضحت النتائ أنم ال توجد ف وة نوعية
يف التعليم املدرس بني الذكور واإلناا.
ش عت السلطنة العمانيني عل إحلا أبنـائهم بـالتعليم وجعلتـم باجملـا األمـر الـذي نـت عنـم
ارتفاع نسبة االلتحا الصايف بالتعليم االبتدائ لتص النسبة إىل .%98
حققت السلطنة معدالت جيدة يف مخشر عـدد الطـالب ل ـ معلـم ،حيـ بلـ املخشـر 10
طالب للمعلم الواحد.
أهم مؤشرات الكالة الصكية
 -110تعت ــرب الرعاي ــة الص ــحية م ــن أه ــم احلق ــو ال ــيت جي ــب أ ص ـ ـ عليه ــا الف ــرد يف أي دول ــة
كانــت ،وتبــذ الســلطنة جهــودا جبــارة يف هــذا اجلانــب للرق ـ مبخش ـرات الصــحة ،وللحصــو عل ـ
معــاير صــحيحة لتط ــور اخلــدمات الص ــحية قيســت املخش ـرات الصــحية بنص ــيب ك ـ  10000م ــن
الس ا من تلك اخلدمات كالتايل:
يوجد ل

 10.000من الس ا ( )19.5طبيبا و ( )43.1ممرضا وممرضة

بلـ ـ ع ــدد أس ــرة املستش ــفيات ( )6.373سـ ـريرا مبع ــد ( )16س ـ ـريرا ل ـ ـ  10.000م ــن
الس ا .
 -111ويف ســبي حتســني صــحة األطفــا وتقليـ خمــاطر األمـرا املعديــة عــنهم يف املســتقب بلغــت
نسبة التغطية بالتحصينات لألطفا يف عمر أق من سنة  %100لعا . 2012
وليما يتعلق بألضل الممارسات
 -112ومن بني أفض املمارسات الـيت تقـو هبـا السـلطنة ممثلـة ببنـك اإلسـ ا واجملتمـع املـدين يـأ
مشــروع فــك كربــة الــذي يهــد إىل التقليـ مــن األعبــاء الــيت يعــاين منهــا بع ـ امل ـواطنني كاإلعفــاء
م ــن دي ــوهنم اإلسـ ـ انية والشخص ــية ،وك ــذلك م ــا تق ــو ب ــم دار األم ــا يف .خدم ــة األش ــخاص ذوي
اإلعاق ــة وت ــأهيلهم ،والنظ ــا اإلل ـ ـ وين ال ــذي تقدم ــم ش ــرطة عم ــا الس ــلطانية يف تلقـ ـ البالغ ــات
املتعلقة بضحايا إسـتغال اإلجتـار بالبشـر وم افحتهـا ،وأيضـا مشـروع صـندو رفـد يف دعـم املشـاريع
للمخسسات الصغرة واملتوسطة وتطبي برنام إدارج مفاهيم حقو اإلنسا يف املناه الدراسية.
التدابير لي التنررمية
 -113شـ بنــاء اإلنســا العمــاين الركيــزة األساســية الــيت إنطلقــت هبــا وألجلهــا التنميــة الشــاملة يف
الســلطنة ،كمــا أ اإلنســا هــو اهلــد والغايــة النهائيــة لعمليــة التنميــة ولــيس وســيلة فق ـ لتحقيقهــا
حسـب املفهــو التقليــدي للتنميــة ،وأصــبحت الســلطنة يف مقدمــة دو العــام يف ســرعة معــد التنميــة
يف تقارير األمم املتحدة عن التنمية البشرية.
 -114إ اجمللــس األعل ـ للتخطــي خيــت بوضــع اس ـ اتي ية وطنيــة شــاملة للتنميــة طويلــة املــد
وحتديـ ــد الرؤيـ ــة املسـ ــتقبلية والتوجهـ ــات العامـ ــة لتنفيـ ــذ تلـ ــك االس ـ ـ اتي ية حسـ ــب امل ـ ـوارد الطبيعيـ ــة
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والبشرية املتاحة وتقييمها بصـورة دوريـة مبراعـاة التغـرات اإلقتصـادية واإلجتماعيـة وغرهـا  .كمـا يتـوىل
اجملل ــس وض ــع اإلس ـ ـ اتي ة العمراني ــة واس ـ ـ اتي ية اإلحص ــاء واملعلوم ــات ووض ــع مع ــاير ملش ــروعات
التنميــة وأســاليب التخطــي التنمــوي مبــا يضــمن حتقيـ التـواز بــني البعــدين اإلقتصــادي واإلجتمــاع
للتنمية ،وحتقي التعاو يف جماالت التعاو اإلقتصادي ،ومن أمثلة التدابر يف التنمية :
اإلقتصــاد األخضريشــم جمــاالت الطاقــة والزراعــة واإلســتثمار والنقـ املســتدا علـ أ ت ــو
السلطنة مركز تصدير وإعادة تصدير املنت ات والتقنيات اخلضراء.
هنا برنام الطاقة املت ددة.
وصندو املخسسات الصغرة واملتوسطة.
مت توجي ــم البن ــو بتخص ــي نس ــبة ( )%5كح ــد اد م ــن امج ــايل حم ــاف اإلئتم ــا ل ــديها
للمشروعات الصغرة واملتوسطة.
بنرراء القدرات
 -115يف الس ــنوات األخ ــرة ب ــدأت وزارة اخلدم ــة املدني ــة عل ـ اإلس ــتفادة م ــن نظ ــا الت ــدريب ع ــن
بعد(التــدريب اإلل ـ وين) ،لبنــاء القــدرات البش ـرية يف الســلطنة حي ـ أنشــأت تقســيما تنظيميــا يعــي
هبــذا اجلانــب،ومن املخم ـ أ ق ـ هــذا النــوع مــن التــدريب زيــادة يف عــدد املتــدربني وتــوفرا للوق ـت
والت ــالي املالي ــة  ،وإتاح ــة ف ــرص لت ــدريب امل ــوظفني دو إنقط ــاع ع ــن العمـ ـ ففـ ـ ع ــا 2013
قامــت وزارة اخلدمــة املدنيــة بتنفيــذ ب ـرام مش ـ كة مــع عــدد مــن املخسســات املتخصصــة يف اخلــارج ،
ومبش ـ ــاركة أكث ـ ــر م ـ ــن ( )90تس ـ ــعني مش ـ ــاركا م ـ ــن ش ـ ــاغل الوظ ـ ــائ اإلش ـ ـرافية مبختل ـ ـ اجله ـ ــات
احل وميــة حي ـ هــدفت تلــك ال ـربام إىل تطــوير األداء،وإعــداد قيــادات الص ـ الثــاين ،واإلطــالع
ع ــن كث ــب علـ ـ جت ــارب وممارس ــات إداري ــة ناجح ــة لبن ــاء الق ــدرات ،مثـ ـ إع ــداد وتط ــوير القي ــادات
احل ومي ــة والتخط ــي اإلسـ ـ اتي وقي ــا مع ــدالت األداء وتنمي ــة املـ ـوارد البشـ ـرية وتبس ــي وتط ــوير
اخلــدمات احل وميــة وقــد مت تأهي ـ ال ـوادر البش ـرية يف الســلطنة للتعام ـ مــع قضــايا حقــو اإلنســا
واإلجت ــار بالبش ــر ومن ــع انتهاك ــات حق ــو املـ ـرأة والطفـ ـ  ،حيـ ـ مت تأهيـ ـ وت ــدريب رج ــا الش ــرطة
واألمــن العــا والقضــاء يف جمــا التعام ـ مــع املســاجني والتفري ـ مــا بــني املــتهم واملــذنب ،وفيمــا يل ـ
اجلهود يف هذا اإلطار.
بع
زيارة وتفتيش السجون
 -116إ زي ــارة وتفت ــيش السـ ـ و وأم ــاكن التوقيـ ـ ت ــتم وفـ ـ الص ــالحيات والضـ ـواب املنص ــوص
عليهــا يف (قــانو الس ـ و والئحتــم التنفيذيــة ،وقــانو اجمللــس األعل ـ للقضــاء ،وقــانو اإلج ـراءات
اجلزائيـ ــة ،وقـ ــانو االدعـ ــاء العـ ــا ) ،كمـ ــا أ التعـ ــاو قـ ــائم بـ ــني اجلهـ ــات القضـ ــائية وشـ ــرطة عمـ ــا
السلطانية فيما يتعل بتنظيم هذه الزيارات.
مدونة سلوك لرجال الشرية
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 -117تعم شـرطة عمـا السـلطانية منـذ نشـأهتا علـ تطبيـ قواعـد السـلو لرجـ الشـرطة وذلـك
مــن خــال مــا تضــمنم قــانو الشــرطة ولوائحــم التنفيذيــة والــذي يبــني أهــدا شــرطة عمــا الســلطانية
وصـ ــالحيات وواجبـ ــات وحمظـ ــورات رجـ ــا الشـ ــرطة ودورهـ ــم يف أداء الواجـ ــب الـ ــوطي ومحايـ ــة أمـ ــن
اجملتمع واستقراره ،كما يوض دواع مساءلتهم فيما قد يرت بونم من خمالفات.
إدارة تلقي الشواوى المقامة ضد رجال الشرية
 -118ل ـ ــد ش ـ ــرطة عم ـ ــا الس ـ ــلطانية ع ـ ــددا م ـ ــن االقس ـ ــا وامل ات ـ ــب تع ـ ــي بتلقـ ـ ـ الشـ ـ ـ او
والتظلمــات املقدمــة ضــد رجــا الشــرطة مــن بينهــا م تــب خلــدمات امل ـراجعني تــابع مل تــب املفــتش
العـ ــا للشـ ــرطة واجلمـ ــار  ،وكـ ــذلك شـ ــعبة الش ـ ـ او بـ ــإدارة الشـ ــخو القانونيـ ــة ،باإلضـ ــافة إىل إدارة
القضــاء العس ـ ري وتقــو هــذه اجلهــات بدارســة الش ـ او والتظلمــات ومتحيصــها وإختــاذ املقتض ـ
القانوين بشأهنا.

تاسعا -التكديات واألولويات
 -119السـلطنة جتمـع بـني الشـفافية والتـدرج واملزاوجـة بـني الـداخل والـدويل والتنظيمـ والتشـريع .
وتواجم عددا من التحديات وعل رأسها ما يل :
تعزيز دور اآلليات يف جما حقو اإلنسا .
مواصلة العم من أج تطوير القوانني والتشريعات.
مواصلة بناء القدرات التخصصية وال وادر الوطنية املخهلة.
 -120مــع تقيــيم اإلس ـ اتي يات احلاليــة يف جمــاالت امل ـرأة والطفولــة والعم ـ عل ـ م افحــة اإلجتــار
بالبشــر وإعــادة عمليــة التقيــيم ومعرفــة مــد حتقـ األهــدا الــيت وضــعت مــن أجلهــا اإلسـ اتي يات
وت ــوين قاعــدة بيانــات مســتمدة مــن اإلحصــائيات عــن ممارســات الســلطنة يف كافــة جمــاالت حقــو
اإلنسا .
 -121وعل الرغم من ك التحديات فـأ السـلطنة تسـع دائمـا لتحقيـ اإلسـتقرار والطمأنينـة هلـا
وملن حوهلـا مـن الـدو  ،وأسـتطاعت أ تبـي مصـداقية  ،وثقـة عميقـة مـع كـ األشـقاء واألصـدقاء يف
املنطقـة وعلـ إمتــداد العـام ،وعلـ سـبي املثــا استضـافت الســلطنة احملادثـات الثالثيــة بـني الواليــات
املتح ــدة األمري ي ــة واجلمهوري ــة اإلس ــالمية اإليراني ــة واإلحت ــاد األوروي ،وق ــد مت التأكي ــد علـ ـ ترس ــي
مفهو املصاحل املش كة بني مجيع األطرا .

عاشرا -الخاتمة
 -122تق ــر الس ــلطنة ب ــأ حلق ــو اإلنس ــا أ ي ــة ك ــرب وأ تعزيزه ــا ومحايته ــا م ــن أه ــم أولوي ــات
الس ــلطنة وتـ ــر اجلهـ ــات املعنيـ ــة يف السـ ــلطنة ( الل نـ ــة الوزاريـ ــة التوجيهيـ ــة والل نـ ــة الوطنيـ ــة حلقـ ــو
اإلنس ــا ) أن ــم م ــن املم ــن إعتب ــار مس ــتو حق ــو اإلنس ــا يف الس ــلطنة مس ــتو جي ــد .وتس ــع
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الس ــلطات املختص ــة إدراك ــا منه ــا الس ــتمرار التح ــديات واس ــتنادا إىل اإلط ــار الدس ــتوري وتطبيق ــم ،
وكــذلك إىل التقــارير والتوصــيات املوجهــم إليهــا  ،فــإ الســلطنة تعم ـ بصــورة حثيثــة لتحســني حالــة
هــذه احلقــو فيهــا .وتثبــت التــدابر واإلج ـراءات املختلفــة الــيت اختــذت يف الســنوات األخــرة يف ك ـ
جمــا مــن اجملــاالت املــذكورة يف هــذا التقريــر أ يــة الــنه الــذي تتبعــم الســلطنة يف ميــدا محايــة حقــو
اإلنســا  ،ويســم االســتعرا الــدوري الشــام يف هــذا الصــدد بقيــا اجلهــود الــيت بــذلت خــال
اجلولة األوىل  ،وتقييم التحديات القائمة.
 -123وقــد أتــاح إعــداد اجلولــة الثانيــة مــن االســتعرا الــدوري الشــام الثــاين ز ــا جديــدا للتف ــر
بــني خمتلـ اجلهــات يف الســلطنة  ،وفرصــة ينبغـ لنــا أ نغتنمهــا خاصــة فيمــا يتعلـ بالتنفيــذ واملتابعــة
يف إطـار اإللتزامـات الدوليـة  ،وقـد سـاعد اإلسـتعرا الـدوري الشـام يف املزيـد مـن احلـوار بـني مجيــع
األطرا .
 -124تعم احل ومـة علـ إضـافة املزيـد إىل سـ إجنازاهتـا يف جمـا تعزيـز ومحايـة حقـو اإلنسـا
والتفاع بش إجياي مع املمارسات العملية يف هذا الشأ .
 -125يش ـ اح ـ ا حقــو اإلنســا عنص ـرا أساســيا مــن قــيم اجملتمــع العمــاين حققــت الســلطنة
م اســب عظيمــة مــن خــال التســام والتعــاو واإلح ـ ا وال ـ اب األســري والتــنخ والثقــة واألمــا
يف املعــامالت والبعــد عــن كافــة صــور التعصــب أو التفرقــة أو التمييــز ،باإلضــافة إىل العدالــة واملســاواة
النابعة من إرثها احلضاري والثقايف الذي ي ر هذه القيم.
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