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رقمالسلطانيالمرسومبموجب)OHRC("اإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنة"أُنشِئت
السلطانيالمرسومبموجبأولىلفترةعضواًعشرأربعةتعيينتمكما،)124/2008(

الحكوميةالمؤسساتذلكفيبماالمجتمعشرائحمختلفويمثلون)10/2010(رقم
لثالثتستمرالتيالعضويةمدةذاتهالمرسومحددوقد.المدنيالمجتمعومؤسسات

الثانيةللفترةاألعضاءمنالعددنفستعيينتمحيث.الفترةلنفسللتجديدقابلةسنوات
على2019عامفيالرابعةوالفترة،2016عامفيالثالثةوالفترة،2013عامفي

.التوالي

للمؤسساتالعالميالتحالف"عضويةعلى"اإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنة"حصلت
الفئةمناإلنسانلحقوقوطنيةكمؤسسةاعتمادهاتمحيث،"اإلنسانلحقوقالوطنية

.باريسمبادئبموجب“ب"

الوطنيةوالتشريعاتالقوانينبموجبالسلطنةفياإلنسانحقوقأوضاعاللجنةتتابع
حدعلىوالمقيمينللمواطنينوالمتاحةالسلطنةبهاالتزمتالتيالدوليةواالتفاقيات

تقدم،ذلكالىباإلضافة.الخارجفيللمواطنيناإلنسانحقوققضاياوكذلك،سواء
فيماوتوصياتهاومالحظاتهاأنشطتهاعنسنوياًتقريراًاالنسانلحقوقالعمانيةاللجنة
التقريرنشريتمكما،السلطانجاللةإلىالسلطنةفياإلنسانحقوقبأوضاعيتعلق

.عامبشكلوالمجتمعالمختصةالجهاتكافةعلىوتوزيعه

البالغاتوتلقيرصداإلنسانلحقوقالعمانيةللجنةاألصيلةاالختصاصاتمنإن
مختلفةوسائلتطويرالىتسعىيجعلهاممااإلنسانحقوقبقضايايتعلقفيماوالشكاوى

:ساعة24مدارعلىمتاحامجانيارقمابتخصيصاللجنةقامتفقد،الغرضلهذا
،اللجنةموقعخاللمناإلنترنتعبرالشكاوىلتسجيلنظاماوأنشأت،)1970(

:المستعجلةوالبالغاتاالستفساراتلتلقيWhatSappبرنامجعلىرقماوخصصت
حالةعنموازيةتقاريربتقديماللجنةتلتزم،الدوليالصعيدوعلى.+72221966968

وتعمل.المتحدةاألممفياإلنسانبحقوقالمعنيةالجهاتإلىالسلطنةفياإلنسانحقوق
بقضايايتعلقفيماالخواصالمقررينمنالواردةاالستبياناتحولالردعلىاللجنة
منالمجتمعفياإلنسانحقوقثقافةبنشراللجنةتختصاكم.المختلفةاإلنسانحقوق
مختلفتستهدفقصيرةتوعويةأفالموإنتاج،والكتيباتالمنشوراتتوزيعخالل
،والمسنيناإلعاقةذويواألشخاصوالعمالوالنساءاألطفالمثلالمجتمعشرائح

والجامعاتالمدارسفيمنتظمةبصورةالعملوورشالمحاضراتتنظيمالىباإلضافة
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تثقيفيةحمالتوتنفيذ،المختلفةاإلنسانحقوقبموضوعاتيتعلقفيماوالكليات
.وطنيةوتوعوية

:اللجنةأنشطةحولالمعلوماتمنللمزيدللجنةاإللكترونيالموقعزيارةيرجى
www.ohrc.om.

:للتواصل

الدوليةوالعالقاتالمنظماتدائرة  
اإلنسانحقوقالعمانيةاللجنة  

Nhrc.om.intl@gmail.comأوShadha.zadjali@ohrc.om

المقدمة

اإلنسانحقوقمجلسإلىالموازِتقريرهااإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةقدمت1.
)HRC(الشاملةالدوريةالمراجعةمنالثانيةالدورةفي)UPR(2015عامفي
233عددعنوأسفرتعُمانسلطنةفياإلنسانحقوقحالةاستعراضتمحيث

عددبلغتبينما،جزئياأوكامالقبوالمقبولةتوصية169منهاتوصية
.توصية36رفضوتم،توصية28علماًبهاأحيطالتيالتوصيات

الدورياالستعراضتوصياتتنفيذأجلمنفعالةتدريجيةخطواتالحكومةاتخذت2.
العالميةاالقتصاديةاألزمةمثلالتحدياتمنالعديدمواجهةرغمالمقبولةالشامل

.النفطأسعاروانخفاض

الدوريةالمراجعةمنذالحكومةاتخذتهاالتياالجراءاتعلىالتقريرهذايركز3.
والتحديات،السلطنةفياإلنسانحقوقأوضاعوتطويرلتحسيناألخيرةالشاملة
الحكومةقبلتهاالتيالدوليةالتوصياتالىاإلشارةالىباالضافة،واجهتهاالتي
لحقوقالعمانيةاللجنةوتوصيات،م2015لعامالشاملةالدوريةالمراجعةمنذ

كما.أدناهالفقراتضمنالتقريرهذافيالمطروحةبالمواضيعالمرتبطةاإلنسان
.اإلنسانحقوقوحمايةتعزيزالىتهدفعامةتوصياتإضافةتم

م2023-2019الجديدةالبرلمانيةالفترةتعييناتمعالتقريرهذاصياغةتزامنتوقد4.
بدعميتعلقوفيما.الشورىمجلسأعضاءوانتخاباتالدولةمجلسألعضاء

http://www.ohrc.om
mailto:Nhrc.om.intl@gmail.com
mailto:Shadha.zadjali@ohrc.om
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إمرأة)15(عددبتعيينالحكومةقامتفقد،129:184الدوليةالتوصية
يدلمماالمجلسلعضويةالنساءمنعددأكبرلتسجلالدولةمجلسلعضوية

الىباالضافة،علياسياسيةمناصبلتتبوأالعمانيةللمرأةالحكومةتمكينعلى
أدىمماالشورىمجلسلعضويةالنساءمنللمترشحاتالدعموتوفيرتسهيل
سيراجراءاتاإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتابعتكما.منهن)2(عددفوزإلى

فيالمحافظاتبمختلفالوالياتجميعفيالشورىلمجلساالنتخابيةالعملية
النظامبتدشينالفترةهذهخاللاالنتخابيةالعمليةاجراءاتتميزتحيث،السلطنة

ممارسةالجنسينكالمنالمواطنينجميععلىسهلالذيللتصويتااللكتروني
.خارجهاأوالسلطنةداخلمنسواءالتصويتفيحقهم

للسلطةوشفافًاسلسًاانتقاالام2020عاممطلعفيالدوليوالمجتمعالسلطنةشهدت5.
بنقابوسالراحلللسلطانخلفاًطارقبنهيثمالسلطانجاللةاختيارتمعندما
ووعينضجعلىهاماًمؤشراًيعدمماوعالميةمحليةإشادةنالالذي،سعيد
ومواجهةالعمانيةالنهضةنجاحمسيرةلمواصلةواستعدادهمالسلطنةشعب

.المستقبلتحديات

علىالموافقةبشأنسلطانيةمراسيم7/4/2020بتاريخالسلطنةحكومةأصدرت6.
االختفاءمناالشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقيةمنكلالىاالنضمام
مناهضةواتفاقية،)44/2020(رقمالسلطانيالمرسومبموجبالقسري
المهينةاوالالإنسانيةاوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيب
بالحقوقالخاصالدوليوالعهد،)45/2020(رقمالسلطانيالمرسومبموجب

)46/2020(رقمالسلطانيالمرسومبموجبوالثقافيةواالجتماعيةاالقتصادية
االتفاقياتتلكتوجبهماعلىعمانسلطنةاهتمامعلىبارزادلياليعدمما

لتحقيقالمتحدةاالمممعالتجاوبعلىوحرصهااالنسانحقوقمجالفيالثالث
.المجالهذافيأهدافها

:التقريرإعدادمنهجية
خمسمدتهاعملخطةم2016عامخاللاإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةأعدت7.

الدورياالستعراضتوصياتتنفيذلمتابعةمراحلثالثمنتتألفسنوات
ركزتحيث،2017-2016منالفترةاألولىالمرحلةتضمنت.م2015الشامل
لجميعونشرها،لإلنساناألساسيةالحقوقحسبالتوصياتتصنيفعلى
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التيالثانيةالمرحلةأما.االختصاصحسبكالالمختلفةالحكوميةالمؤسسات
اتخذتهاالتيالخطواتمتابعةعلىركزتفقد،2019-2018منالفترةتضمنت
خاللمنالمقبولةالشاملالدورياالستعراضبتوصياتيتعلقفيماالحكومة
مختلفمنالمعلوماتلطلبالرسميةوالمراسالتواالجتماعاتالزيارات
هدفتالتي2020-2019منالفترةتضمنتفقدالثالثةالمرحلةأما.الجهات

:إلى

المراسالتخاللمنالمدنيالمجتمعمؤسساتمنالمعلوماتجمع-1
،العمانيةالمرأةجمعية(المدنيالمجتمعفيمؤسساتعدةمعوالمشاورات

،للعمالالعامواالتحاد،االعاقةذوياالشخاصوجمعية،أوالالطفلوجمعية
هذهتواجهالتيالتحدياتمعرفةالىتهدفالتي)الصحفيينوجمعية

.الصددهذافيوتوصياتهم،الواقعأرضعلىالمؤسسات
حيث،اإلنسانلحقوقالعمانيةللجنةالموازللتقريراألولىالمسودةإعداد-2

بمكافحةيتعلقفيما2020-2019الفترةخاللعملحلقاتعدةاللجنةعقدت
نظمتكما.الظلتقاريروكتابةالمستدامةالتنميةوأهداف،بالبشراالتجار
الحكوميةالمؤسساتمعومشاوراتزياراتاإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنة

أوضاعحولمعلوماتعلىللحصولالمدنيالمجتمعومنظماتوالقضائية
.الحاليةاإلنسانحقوق

)"والممارسةالمفهوم(بالبشراالتجارمكافحة"بعنوانعملحلقةاللجنةنظمت8.
.م2019ابريلشهرخاللبالبشراالتجارلمكافحةالوطنيةاللجنةمعبالتعاون
التنميةووزارة،والشرطة،العاماالدعاءمنمسؤولينالورشةاستهدفت

دورالورشةتناولتوقد.الشورىومجلس،العاملةالقوىووزارة،االجتماعية
فياإلنسانلحقوقالعمانيةواللجنة،العامواالدعاء،السلطانيةعمانشرطة
ضحاياعلىللتعرفالعمليةواالعتبارات،بالبشراالتجارقضايامعالتعامل
الجهاتوأدوار،الضحايالمساعدةالمتاحةالوطنيةوالمرافق،بالبشراالتجار
.والتحدياتوالموارد،الصلةذات

م2019أكتوبرإلىمايومنالفترةخاللاالنسانلحقوقالعمانيةاللجنةقامت9.
الرعايةودار،األحداثتوجيهومركز،المركزيالسجنإلىبزيارات

الزياراتهذهوهدفت،النفسيةلألمراضالمسرةومستشفى،للمسنيناالجتماعية
مبادئمعيتوافقبماللمواطنينالمقدمةوالتسهيالتالمرافقعلىاالطالعالى
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.المرافقتلكفيوالمقيمينللمواطنينالمقدمةالخدماتلتعزيزاالنسانحقوق
المستدامةالتنميةأهداف"بعنوانعملورشةاإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةنظمت10.

معبالتعاونم2019أكتوبرشهرخالل)"والتنفيذالشراكة(اإلنسانوحقوق
مختلفدورلمناقشةببيروتاإلنسانلحقوقالساميةللمفوضيةاإلقليميالمكتب

قاعدةتطويرخاللمنالمستدامةالتنميةأهدافتحقيقفيالدولةفيالمؤسسات
.اإلنسانحقوقمعالمستدامةالتنميةأهدافتربطوطنيةبيانات

بعنوانعملورشةم2020عاممطلعفياإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةنظمت11.
تأهيلبهدفللسكانالمتحدةاألممصندوقمعبالتعاون"الظلتقاريركتابة"

المنهجيةمعيتوافقبماالظلتقريركتابةفيمهاراتهموتعزيزاللجنةموظفي
.المتحدةاألممفيالمعتمدة

مؤسساتمعوالمشاوراتالتواصلخاللمناإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتابعت12.
والصحفيينوالعمالاإلعاقةوذويواألطفالالنساءتمثلالتيالمدنيالمجتمع

توصياتضمنالواردةاإلنسانحقوقبقضايايتعلقفيماالتطوراتآخر
.م2015الشاملالدورياالستعراض

السلطنةقبلتهاالتيبالتوصياتيتعلقفيماوالتطوراتاإلنسانحقوقوحمايةعزيزت
:م2015لعامالشاملالدورياالستعراضفي

:اإلنسانحقوقاتفاقيات

اتفاقياتالىاالنضمامبشأن129:1،2رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما13.
الموافقةبشأنالحكومةاتخذتهاالتيالفعالةالخطواتاللجنةتثمن،اإلنسانحقوق
تشملاالنسانبحقوقمعنيةم2020عامخاللاتفاقياتثالثالىاالنضمامعلى

مناهضةواتفاقية،1القسرياالختفاءمناالشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقية
اوالالإنسانيةاوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيب
.3والثقافيةواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليوالعهد،2المهينة

129:42رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما1
129:27،28،29،30،31،32،33،34رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما2
129:3،16،17،18،19،20،21،22،23،24،25،26رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما3
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االتفاقياتالىلالنضمامالحكومةجهوداالنسانلحقوقالعمانيةاللجنةثمنت
فيالتمييزمكافحةاتفاقيةإلىاالنضمامعلىالحكومةتشجعكما،أعالهالمذكورة
فيبالتعليمالمعنيةواللوائحوالتشريعاتالقوانينتوائمأحكامهاأنحيثالتعليم
.السلطنة

:االتفاقياتعلىالتحفظات
الحكومةسحببشأن129:36،37،38رقمالدوليةاتبالتوصييتعلقفيما14.

أشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةمن)15(المادةمن)4(الفقرةعلىلتحفظها
يعلن)3/2019(رقمسلطانياامرسومالحكومةأصدرت،المرأةضدالتمييز
.أعالهالمذكورتحفظللرسمياًالسلطنةسحب

وحمايةتعزيزلالسلطنةوجهودالخطوةبتلكاإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتشيد
.المرأةحقوق

:المتحدةلألممالتابعةاإلنسانحقوقآلياتمعلتعاونا

لألممالتابعةاإلنسانحقوقآلياتإلىالوطنيةتقاريرهابتقديمالسلطنةحكومةتلتزم15.
اللجانفياًعضوتعداإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةنإ.منتظمشكلٍبالمتحدة
ضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةمنكلبنودتنفيذلمتابعةالوطنية
و)348/2005(رقمالوزاريةالقراراتبموجبالطفلحقوقواتفاقية،المرأة

المعاقينلرعايةالوطنيةاللجنةفيعضوأنهاكما.التواليعلى)127/2014(
التمييزأشكالكافةعلىبالقضاءالمكلفوالفريق،منهاالمنبثقةواللجان

.الخارجيةووزارةاالجتماعيةالتنميةوزارةلقراراتوفقًاالعنصري

اإلنسانلحقوقالعمانيةلجنةالثمنت،الشاملالدورياالستعراضبآليةيتعلقفيما
الشاملالدوريلالستعراضالوطنيالتقريرلصياغةالوطنيالفريقفيممثلهاادراج
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.م2020لعام

المستدامةالتنميةأهدافبيتعلقفيمااألولالطوعيتقريرهاالحكومةقدمت16.
)SDGs(أهداف4و،هدفا17أصلمن13حققتقدالسلطنةأنأوضحوالذي
:129رقمالدوليةتوصياتالبتنفيذيتعلقفيما."الهدفتحقيقسبيل"فيمتبقية

التنميةوأهدافأبعادإدماجعلىالحكومةتعمل،109،110،116،217،224
التنميةخطةمقدمتهاوفيعُمانفيالتنميةواستراتيجياتخططفيالمستدامة
الىباإلضافة،م2040عُمانورؤية)2020–2016(التاسعةالخمسية

للطفولةالوطنيةواالستراتيجية،)2025-2016(االجتماعيالعملاستراتيجية
المستدامةالزراعةاستراتيجيةو،المرأةصحةواستراتيجية،)2016-2025(

منوغيرها،م2040لتعليملالوطنيةواالستراتيجية،م2040الريفيةوالتنمية
.التنميةجوانبكافةتخدمالتياالستراتيجيات

أهدافلتحقيقالحكومةتبذلهاالتيالجهوداإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةثمنت
وتوصي،م2030العالميةالمستدامةالتنميةأعماللجدولوفقًاالمستدامةالتنمية
.الوطنيةةالمستدامالتنميةأهدافمؤشراتضمناإلنسانحقوقمؤشراتبإدراج

:المرأةحقوق

فيوالتعليمالتربيةوزارةأصدرت،129:76رقمالدوليةبالتوصيةيتعلقفيما17.
،اإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةلطلباستجابةً،وزارياقرارام2019عام

القانونوفقرسميةبموافقةالمتزوجاتالعمانياتالنساءأطفالإعفاءيتضمن
الىباإلضافة.حكوميةالالمدارسفيالتسجيلرسومدفعمننالعمانييغيرمن
بموجبأجنبيمنالمتزوجاتالعمانياتألبناءمجانياًعالجاًالحكومةتوفر،ذلك
الوزاريبالقرارالصادرةالعالجيةالخدماترسومالئحةمن)4(المادة

.المجانيللعالجالمستحقةالفئاتتتضمنوالتي55/2009
لحقوقالعمانيةاللجنةتؤكد،129:71،72رقمالدوليةبالتوصياتيتعلقفيما

العمانياتالنساءأطفالبيتعلقفيماالتسهيالتمنمزيدقديمتأهميةعلىاالنسان
إقامةقانونمراجعةعلىالحكومةاللجنةتُشجَّعكما،العمانيينغيرمنالمتزوجات
منالقانونوفقرسميةبموافقةالمتزوجةالعمانيةالمرأةبوضعيتعلقفيمااألجانب



8

زوجهااقامةكفالةحقالعمانيةالمرأةبمنحيتعلقفيماسيماوال،العمانيغير
النظاممن12لمادةلوفقااألسرياالستقرارتحقيقيضمنممابالسلطنةاالجنبي
.للدولةاألساسي

لجميع)101/69(رقمالسلطانيبالمرسومالصادرللدولةاالساسيالنظامكفل18.
عمليةفيتمييزأييوجدوال،والواجباتالحقوقفيالمساواةالمواطنين
علما،الخاصةأوالحكوميةالقطاعاتفيللعملالجنسينمنالمواطنيناستيعاب

كلفياساسيعنصرأنهاكما،عديدةقياديةمناصبتبوأتالعمانيةالمرأةبأن
خطابهفيأكدطارقبنهيثمالسلطانجاللةبأنعلما،الوطنيالعملمراحل
التيحقوقهاعلىالعمانيةالمرأةبحصولحرصهعلى2020فبراير23بتاريخ
حرصتكما.والواجباتالحقوقكافةفيالرجلمعوشراكتهاالقانونكفلها

خاللمنواقتصادياًسياسياًالمرأةلتمكينبرامجعدةانشاءعلىالحكومة
.4بالمرأةالمعنيةالمدنيالمجتمعمنظماتمعالتعاون

/7(رقمسلطانيالبالمرسومالصادرجزاءالقانونمؤخراالحكومةأصدرت19.
إلىتعودالمحاكمأنإال،مباشربشكلالمنزليالعنفيعالجلمالذي)2018
.الزوجينكالحقوقتحددالتيالشخصيةاألحوالقانونمن)37(,)36(المواد
تكونال"أنعلىتنصللدولةاألساسيالنظاممن)76(المادةأنكما

انضمتوقد"...عليهاالتصديقبعداالالقانونقوةواالتفاقياتللمعاهدات
المتعلقةوخاصةموادهاوتعدالطفلحقوقواتفاقيةسيداواتفاقيةالىالسلطنة
التنميةوزارةبأنعلما.الداخليالقانونمنيتجزأالجزءالمنزليبالعنف

حمايةتوفيرعنمسؤولةاألسريةتنميةللالعامةبالمديريةمتمثلةاالجتماعية
العنفضحاياإليواءدارتخصيصخاللمنالمنزليالعنفلضحاياشاملة

.اإلساءةحاالتعنلإلبالغمجانيرقموتخصيص،"الوفاقدار"المنزلي
لحمايةالحكومةتبذلهاالتيالفعالةالجهوداإلنسانلحقوقالعمانيةلجنةالمنتث

،129:80،81،82،83رقمالدوليةبالتوصياتيتعلقوفيما،المنزليالعنفضحايا
ضدالعنفأعمالمنعملأيلتجريموالتشريعاتالقوانينبمراجعةاللجنةتوصي
.يالمنزلالعنفوخاصةصريحبشكلالمرأة
:العملفيالحق

129:65،66،106،177،178،180،183،207،208رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما-4
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نسبةبلغتوالمعلوماتلالحصاءالوطنيالمركزنشرهاالتياالحصاءاتبحسب20.
بأنعلما،)%2.5(نسبةم2020عاممنمارسشهرحتىعملعنالباحثين
ويتم،االعاقةذويلألشخاصالوظائفمن)%2(نسبةتخصصالحكومة
.الوظائفاعالناتفيذلكتسمية

وفيرتأجلمنالعاملةالقوىفي"التعمين"استراتيجيةعلىالعملالحكومةكثفت21.
عنالباحثيننسبةلخفض5الجنسينكالمناطنينالمومنأكبرلعددعملفرص
رقمالسلطانيالمرسومبموجبللتشغيلالوطنيالمركزإنشاءتمحيث،عمل

ويهدف.واإلداريالماليواالستقاللالقانونيةبالشخصيةويتمتع22/2019
وضمان،عملعنالباحثينوتوجيه،للمواطنينعملفرصتأمينإلىالمركز
.السلطنةفيالعاملةالقوىعنمفصلةبياناتقاعدةوإنشاء،عملهماستقرار
.م2020ينايرمطلعفيأعمالهباشرقدالمركزبأنبالذكروالجدير

فيالحقلتعزيزالملموسةالحكومةجهودباإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتشيدوإذ
تهيئةمنالمزيدأجلمنالجهودمواصلةعلىالمعنيةالجهاتتشجعفإنها،العمل

.العمللسوقالمناسباإلعدادوإعدادهمعملعنللباحثينالالزمةالظروف
:العمالحقوق

فيمالعالفيهمبماعاململيون1.6حواليالسلطنةفيالوافدينالعمالعددبلغ22.
آخربحسبعامل1.7بلغالذي2019عامخاللبعددهممقارنةالعائليالقطاع

البياناتسجلتحيث،م2020عاممناألولالثلثفينشرتالتياالحصائيات
.الجاريالعاممطلعخاللالسلطنةفيالوافدينالعمالعددانخفاضاالحصائية

تقوم،129:159،197،198،201،204رقمالدوليةبالتوصياتيتعلقفيما23.
الجهودعنفضالالكفالةنظاممنالتحسينسبيلفيالخطواتمنبعددالحكومة
الىالحكومةوتسعى،العمالحقوقكافةوضمانالعملبيئةتحسينالىالرامية
قانون(القوانينخاللمنسواءالوافدةالعمالةضدالتمييزمظاهرمكافحة
اللجنة(المعنيةاللجانخاللمنأو)العملوقانونبالبشراالتجارمكافحة
للمنشآتالتفتيشيةالزياراتالحكومةكثفتفقد.)بالبشراالتجارلمكافحةالوطنية
والقراراتواللوائحالعملقانوناحكامتطبيقفيالتزامهامدىومتابعةلمراقبة

129:87،104،105،193،200،216رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما-5
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خاللمنالعماللحقوقالحمايةمنقدرأكبرلتحقيقالشأنذلكفيالصادرة
المتوقعومن.االستغاللأشكالكافةومكافحةالعملبأصحابعالقتهمتنظيم
العملقانونفيالوافدينالعمالحقوقلضمانتسعىعديدةتحسيناترؤية

.القريبالمستقبلفياصدارهماالمزمعالمنازلعمالوقانونالمحدّث

قانونمشروععدادإفيالحكومةدوراالنسانلحقوقالعمانيةاللجنةثمنتوإذ
باإلسراعالمعنيةالجهاتتوصيفإنها،المنازلمالعقانونومشروعالعمل
.المذكورةالقوانينإصدارفي

العمانيةاللجنةتثمن،129:46،49رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما
السلطانيةعمانشرطةمنالصادر)157/2020(رقمالقراراالنسانلحقوق
حيث،األجانبإقامةلقانونالتنفيذيةالالئحةأحكامبعضبتعديليتعلقفيما
العملصاحبمن"الممانعةعدمشهادة"بـيسمىماإلغاءالىالتعديليشير
صاحبالىالعاملكفالةلنقلتوفرهايشترطالتي)الكفالة(التعاقدنظامفي
تحتالعملوأصحابالعمالعالقةبتنظيمالقرارهذاسيسمحوبذلك،آخرعمل
التعسفأشكالكافةمنللعمالالحمايةمنمزيداًوسيوفرحكوميةرقابة

.القسريوالعملواالستغالل

:الطفلحقوق

لجميعالكاملةالحمايةتوفيرفيم2014عامالطفلقانونلالحكومةإصدارساهم24.
،األطفالوعمل،ةالسيبرانيجرائمالذلكفيبماباألطفالالمتعلقةالقضايا
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يتعلقفيماملموسةتطوراتالسلطنةحققتوقد،والجنسيةالبدنيةالساءةوا
.6الطفلحقوقوحمايةبتعزيز

التنفيذيةالالئحةإصدارتم،129:84:رقمالدوليةالتوصيةبتنفيذيتعلقفيما25.
بالممارساتقائمةتتضمنالتي)125/2019(رقمالقراربموجبالطفللقانون
وسيلةبأيلألنثىالتناسليةاألعضاءتشويهذلكفيبماالطفلبصحةالضارة

العملحظرإلىالالئحةنفسمن)10(المادةتشيركما.)1الفقرة-4المادة(
رقمالوزاريالقراروبموجبأنهكما،عامًا15سندوناألطفالعلى

عددًاتضمنتوالتيحكوميةالالمدارسفيالطالبشؤونالئحة)234/2017(
.البدنيالعقابمنالطالبتحميالتيالتدابيرمن

كما،"اإلهمالحاالت"الطفلقانونمن)1(المادةبموجباإلساءةمفهومتضمن26.
فقدذلكمنالرغموعلى،اإلساءةمنالحمايةالطفلقانونمن)7(المادةكفلت

نحواالهمالعنناتجةمؤسفةحوادثعدةاألخيرةالسنواتفياللجنةرصدت
الوعيوقلةالمدارسبعضفيالنقلوسائلوبعضأسرهمقبلمناألطفال
.بذلك

الحوادثهذهلمكافحةالتوعيةخطةبتكثيفاإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتوصي
بموجبالشأنهذافيرادعةاجراءاتواتخاذاالطفالنحواإلهمالعنالناتجة
.القانون

:اإلعاقةذوياألشخاصحقوق

عامخاللوالمعلوماتلإلحصاءالوطنيالمركزنشرهاالتيإلحصاءاتابموجب27.
بطاقةنظامفيالمسجليناإلعاقةذوياألشخاصعددإجمالييبلغ،م2017
23657عددأنأيضاالمنشورةاإلحصاءاتوتوضح.شخصًا34365معاق
.العامنفسفياالجتماعيالضماننظاممناستفاداإلعاقةذويمنفقطاًشخص

لحقوقالعمانيةاللجنةتشيد،129:221رقمالدوليةالتوصيةبتنفيذيتعلقفيما
المقدمةالخدماتتدعمالتياالجتماعيالتضامنصندوقالئحةصداربإاإلنسان

التنميةوزارةمن)95/2018(رقمالوزاريللقراروفقًاوذلكاإلعاقةذويلألشخاص
.االجتماعية

129:64،86،89،108،109،141،143،232رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما-6
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أسبابمعرفةإلىتهدفدراساتإجراءباإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتوصيكما
،الحالياالجتماعيالضماننظامفيالمسجليناإلعاقةذوياألشخاصعددانخفاض
الحكومةتقدمهاالتيوالمرافقلخدماتباللتوعيةوطنيبرنامجتنفيذالىباإلضافة

.المجتمعمنالشريحةلهذه

31عددالحكومةأسست،129:223رقمالدوليةالتوصيةبتنفيذيتعلقفيما28.
األمانومركز،المهنيوالتقييمالتأهيلمركزتشملالمعاقينتأهيلإلعادةمركزاً
المشاركةلمبدأوتطبيقاً.المعوقيناألطفاللتأهيلالوفاءومراكز،للتأهيل

إعادةمركز33عددبتأسيسالسلطنةفيالخاصالقطاعساهمفقد،المجتمعية
أهليةمراكز8عددالمدنيالمجتمعجمعياتبعضافتتحتبينما،للمعاقينتأهيل
.المعاقينلتأهيل

منمزيدالإنشاءتأملفإنها،الجهودتلكاالنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتثمنوإذ
اإلعاقةذويلألشخاصالجغرافيالتوزيعمراعاةمعالمتخصصةالتأهيلإعادةمراكز
.السلطنةداخل

129:210،211،218،222،225رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما29.
ملموسةجهوداًالحكومةبذلت،االعاقةذويلألشخاصالتعليميالتأهيلبشأن

.اإلعاقةذويللطالبجلدمابرنامجتنفذالتيحكوميةالالمدارسعددزيادةل
2011عامفيمدرسة119منالمدارسعددارتفاعإلىاإلحصاءاتوتشير
بلغحيثالسلطنةمحافظاتمنعددفيمتوزعة2018عاممدرسة218إلى

عامفيطالبًا958مقابل2018عامفيطالبا1734الطالبعددإجمالي
.الجنسينلكال2011

التيالمدارسعددفيالملحوظللتطورتقديرهااإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةبديت
ذويالطالبدمجبرنامجطبيقتزيادةعلىالحكومةوتشجع،الدمجبرنامجطبقت
للمعاقينالجغرافيالتوزيعحسبمحافظةكلفيواحدةمدرسةمنأكثرفياإلعاقة

.عامكلالبرنامجفيالمسجلينقيناالمعالطالبمنالمتزايدالعدداستيعابأجلمن

:الصحيةالرعايةفيالحق
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للطبالمسرةلمستشفىزيارتهاخاللمناالنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتابعت30.
العامةالنفسيةباألمراضالمصابينتأهيلوإعادةلعالجالمقدمةالخدماتالنفسي
الطببأمراضالمصابينوكذلك،السنوكباروالمراهقينواألطفالالبالغينمن

.العقليةوالمؤثراتالمخدراتعلىماناالوالجنائيالنفسي
لحقوقالعمانيةاللجنةتثمن،129:209رقمالدوليةالتوصياتبتنفذيتعلقفيما

المستشفياتفيالنفسيللطبمتخصصةوحداتإلنشاءالحكومةجهوداإلنسان
إلىالحاجةدونالمرضىالستيعابالسلطنةفيالمختلفةالمحافظاتفيالمرجعية

.المسرةمستشفىإلىنقلهم
الخاصالقطاعمعتعاونهاوالحكومةبجهوداإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةشيدتكما

فييبدأأنالمزمعمنالذيللتوحدوطنيمركزإلنشاءالمدنيالمجتمعومؤسسات
.م2020سبتمبرفيالحاالتاستقبال

الحكومةاتخذتهاالتيلالجراءاتاالنسانلحقوقالعمانيةاللجنةمتابعةخاللمن31.
الحكومةاتبعتفقد،السلطنةفي)19كوفيد(كورونافيروستفشيمنللحد

هذهتضمنت.تاريخهحتىم2020مارسمنتصفمنذفعالةاحترازيةإجراءات
عنالناتجةالتطوراتمعالتعاملآلياتببحثمعنيةعليالجنةتشكيلاالجراءات
فيالحيويةالقطاعاتمختلفمنممثلينبعضويةالمستجدكورونافيروس
الجوانبمختلفمنوطنيمستوىعلىجائحةالمعالتعامللضمانالسلطنة

والهيئاتالجهاتجميعبتكاتفوواالنسانيةواللوجستيةواالقتصاديةاالجتماعية
بشكلالضروريةالقراراتمنحزموتنفيذباتخاذالعليااللجنةتقوم.العالقةذات

مؤسساتمختلفمعوبالتنسيقبالسلطنةالخاصالجائحةوضعحسبدوري
وحرياتهمالناسبحقوقاإلضراردونالفيروسانتشارمنللحدالدولةوأجهزة
فيبالحقيتعلقفيمامهمةقراراتعدةالعليااللجنةاتخذتفقد،األساسية
:يليفيماتتلخصالجائحةظلفيوالمقيمينللمواطنينالصحيةالرعاية

والمقيمينالمواطنينبيناكتشافهايتمالتياالصاباتمعالتعاملآليةتنظيم-
والمنزليالمؤسسيالصحيبالعزلالخاصةاالجراءاتوتنظيم،وعالجها
العزلمراكزعددبلغحيث،الصحيالعزلتحتوضعهايقتضيالتيللحاالت
كافةفيتتوزعمركزاً)37(التقريرهذاكتابةتاريخحتىالمفعلةالمؤسسي
عندتفعيلهايتماحتياطياًمركزاً)36(وجودالىباالضافة،السلطنةمحافظات
كالعزلالجسديالتباعدبقواعدااللتزامآلياتالعليااللجنةتنظمكما،لهاالحاجة
حمايةًوذلكالبشريةوالتجمعاتالتنقلمنوالحدالمناطقلبعضالصحي
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.والمقيمينللمواطنين
لمكافحةالوقائيةواالجراءاتالصحيةباالرشاداتالمجتمعوتثقيفالوعينشر-

بجميعللدولةالرسميةاالعالميةالمنصاتجميععلىدوريبشكلالفيروس
دونللجميعالمعلومةوصوللضمانوالمقيمينالمواطنينبينالمتداولةاللغات
.استثناء

فيالمختلفةالصحيةالمؤسساتتحتاجهاالتيالطبيةالمستلزماتجميعتوفير-
منالوقائيةاالجراءاتوتكثيفاالصاباتولعالجالفيروسمعللتعاملالسلطنة
.الالزمةالطبيةالمواداستيرادخالل

النظمفعاليةعلىالمحافظةبضمانالصحةبوزارةمتمثلةالعليااللجنةقامت-
منوذلكالفيروسانتشارمكافحةظلفيتأثرهاوعدمالسلطنةفيالصحية
استمراريةلضمانالسلطانيالمستشفىفياالفتراضيةالعياداتتدشينخالل
العملياتجدولةاعادةالىباالضافة،بعدعنللمرضىالصحيةالرعايةتقديم
العملياتاجراءواستمرار،احترازيكاجراءللمرضىالمستعجلةغير

تأجيلحاالتهمتحتملالالذيناألمراضألصحابوالمستعجلةالضرورية
الوزارةقامتكما.الفترةهذهفيلهمالوقائيةاالجراءاتتكثيفمععملياتهم
الحواملوالنساءاالنجابسنفيالنساءتساؤالتالستقبالساخنخطبتدشين

استدعاءعدمحالةفيلهنالسريريةالمشورةلتقديمالمرضعاتواألمهات
التياالجراءاتأهمومن.الجائحةظلفيالصحيةالمؤسساتزيارةحاالتهن
الموسعالتحصينبرنامجتنفيذفياالستمرارهوأيضاالوزارةاتبعتها

منللحدالمبذولةالجهودظلفيتأثرهعدموضمانالسلطنةفي)التطعيمات(
في)%99(تجاوزتنسبةعلىالسلطنةحافظتحيثكورونافيروستفشي
الصحةمنظمةمناالحصاءاتآخربحسباللقاحاتالدارةالشاملالتقييم
.العالمية

كورونافيروستفشيمنللحدالعليااللجنةاتخذتهاالتياالجراءاتأهممن-
لجميعالمجانيوالعالجالفحوصاتبتقديمالحكومةتكفلقرارهوالمستجد
أليالعالجلتلقيالدفعامكانيةيملكونالالذينالمقيمينمنبالفيروسالمصابين

لهموفرتكما،اقامتهمصالحيةالمنتهيةالمقيمينضمنهمومنكانسبب
.المنزليالعزلشروطلديهمتتوفراللمنالمؤسسيللعزلمراكزالحكومة

التعاملفيالحكومةتتخذهاالتيالفعالةالخطواتاالنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتثمن
علىالحفاظمعتفشيهامنوالحداحتوائهافيكبيربشكلتساهموالتيالجائحةمع

حدعلىوالمقيمينللمواطنينالصحيةالرعايةحقوباألخصاالنسانيةالحقوق
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.سواء

:بالبشراالتجارمكافحة

عاممنذعليهاالتعرفتمالتيبالبشراالتجارحاالتعددزيادةاللجنةالحظت32.
تعدانهاإال،بسيطةكانتالزيادةأنمنالرغموعلى.2019عامإلى2016
ومؤسساتالمجتمعداخلالجريمةبهذهالوعيمستوىتطورلإيجابيامؤشرا
.المعنيةالقانونإنفاذ

تعزيزبشأن129:96،115،144،145رقمالدوليةالتوصياتبتنفيذيتعلقفيما33.
تمالتيالحاالتفيالزيادةتعزى،بالبشراالتجارلمكافحةالحكومةجهود
تنفيذمثل،الحكومةاتخذتهاالتيالفعالةالخطواتمنعددإلىعليهاالتعرف
الوعيزيادةإلىتهدفم2017عامفي"إحسان"بعنوانوطنيةتوعيةحملة
تدريبيةورشاًالحكومةبالمختصةالجهاتامتقكما.بالبشراالتجاربجرائم
فيالعاملينالقانونإنفاذلموظفيبالبشراالتجارمكافحةمجالفيمكثفة

لحقوقالعمانيةاللجنةبمشاركةعاملةالالقوىووالشرطةالعاماالدعاءمؤسسات
عامفيبالبشراالتجارلمكافحةالسريعالتدخليقفرإنشاءتموقد.االنسان
لقضاياالمعنيةالجهاتمنالفوريةاالستجابةتعزيزالىيهدفالذيم2018
تمكما.ضحاياللالفوريوالدعمالمساعدةتقديمالىباإلضافة،بالبشراالتجار
القراربموجبالعاماالدعاءفيبالبشراالتجارلمكافحةمتخصصةوحدةإنشاء
وكذلك،بشأنهاوالتقاضيبالبشراالتجارقضايافيللتحقيق)50/2017(رقم
.المحاكمببالبشراالتجارلقضايامتخصصقسمإنشاء

االتجارلمكافحةللحكومةالملموسةبالجهوداإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتشيدوإذ
بالبشراالتجارلضحاياالمستلزماتبكافةمجهزمأوىإنشاءبتوصيفإنها،بالبشر
.واألطفالالنساءمنللضحاياالمخصصالمأوى"الوفاقبدار“أسوةالذكورمن
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:عامةتوصيات

التعاونتقويةفياالستمراربأهميةاالنسانلحقوقالعمانيةاللجنةتوصي1.
تطويريخدممالكلالحكومةفيالمختصةالجهاتوبينبينهاوالتنسيق
االنسانحقوقلخدمةالمجتمعأفرادكافةلدىآلياتهوتعزيزالوعي

.وصونها

والمدنيةالحكوميةالمؤسساتلبعضعملحلقاتبتنظيماللجنةتوصي2.
المدنيالمجتمعومؤسساتوالعدالةالقانونانفاذومؤسسات،المختصة
عليهاوقعتالتياالتفاقياتتضمنتهماوواجباتوأبعادأهدافلشرح
االختفاءمناالشخاصجميعلحمايةالدوليةاالتفاقية(السلطنةحكومة
العقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضةواتفاقية،القسري
بالحقوقالخاصالدوليوالعهد،المهينةاوالالإنسانيةاوالقاسية

الساميةالمفوضيةمعبالتعاونوذلك)والثقافيةواالجتماعيةاالقتصادية
.االنسانلحقوق

المستدامةالتنميةوبرامجخططتنفيذفياالستمراربأهميةاللجنةتوصي3.
هذافياأللياتوتطويرتعزيزمعللدولةالمتاحةواالمكانياتالظروفوفق

التنميةأهدافمنهدفا)14(استكملتقدالسلطنةوأنخاصةالمجال
.المتحدةلألمم)17(المستدامة

الوافدللعاملبالسماحالحكومةإتخذتهالذيالقرارسياقفياللجنةتوصي4.
تضمنأخرىقوانينأيةوتطويربمراجعةأخرىعملجهةالىالكفالةبنقل
عقودبموجبذاتهالوقتفيواجباتهوتؤكدالوافدالعاملحقوقحماية
.القانونيةوضوابطهاالعمل

العائليالقطاعفيالعماللفئةقانونإصدارفيبالنظراللجنةتوصي5.
.منظمتشريعيإطارضمناإلنسانيةبحقوقهمتمتعهملضمان
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***انتهى***


