
(A)   GE.10-17169    301110    061210 

  جملس حقوق اإلنسان 
  الفريق العامل املعين باالستعراض الدوري الشامل

  الدورة العاشرة
  ٢٠١١فرباير / شباط٤ -يناير / كانون الثاين٢٤جنيف، 

) ج(١٥فوضية السامية حلقوق اإلنسان، وفقاً للفقـرة        موجز أعدته امل      
  ٥/١من مرفق قرار جملس حقوق اإلنسان 

  *مانُع    

إىل عمليـة    من أصحاب املـصلحة      ٧  املقدمة من  )١(ات للورق هذا التقرير هو موجز     
وهو يتَّبع هيكل املبادئ التوجيهية العامة اليت اعتمدها جملـس          . االستعراض الدوري الشامل  

وال يتضمن التقرير أية آراء أو وجهات نظر أو اقتراحـات مـن جانـب               . إلنسانحقوق ا 
مفوضية األمم املتحدة السامية حلقوق اإلنسان، وال أي حكم أو قرار فيما يتصل بادعاءات              

وقد ذُكرت بصورة منهجية يف حواشي هناية النص مراجع املعلومـات الـواردة يف              . حمدَّدة
أما االفتقار إىل معلومات    . كان على النصوص األصلية دون تغيري     التقرير، كما أُبقي قدر اإلم    

عن مسائل حمددة أو إىل التركيز على هذه املسائل فقد يعزى إىل عـدم تقـدمي أصـحاب                  
وتتاح على املوقع الشبكي للمفوضـية الـسامية        . املصلحة معلومات عن هذه املسائل بعينها     

وقد روعي يف إعداد    . يع املعلومات الواردة  حلقوق اإلنسان النصوص الكاملة اليت تتضمن مج      
  .هذا التقرير أن دورية االستعراض يف اجلولة األوىل هي أربع سنوات

__________ 

 .مل ُتحرَّر هذه الوثيقة قبل إرساهلا إىل دوائر الترمجة التحريرية باألمم املتحدة  *  
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  املعلومات األساسية واإلطار  -أوالً   

  نطاق االلتزامات الدولية  -ألف   
 صدقت على اتفاقية القضاء على مجيـع        ُعمانالحظت مؤسسة التواصل العاملية أن        -١

 ٩وأبرزها التحفظ على املـادة      . ييز ضد املرأة، وإن سجلت عليها أربع حتفظات       أشكال التم 
  .)٢(املتعلقة حبق املرأة يف نقل جنسيتها إىل أبنائها

 بأن تصدق على العهـدين   ُعمانية للكتاب واألدباء، فرع مسقط،      ُعمانوأوصت اجلمعية ال    -٢
  .)٣(القتصادية واالجتماعية والثقافيةالدوليني اخلاصني باحلقوق املدنية والسياسية وباحلقوق ا

   والتشريعيالدستورياإلطار   -باء   
 تعتمد نظاما قانونيا واحدا تنـدمج فيـه         ُعمانأفادت مؤسسة التواصل العاملية بأن        -٣

يـة  ُعمانوتضم القـوانني ال   . صكوك القانون الدويل عِقب التصديق عليها يف القوانني الوطنية        
 مبراجعـة وأوصت مؤسسة التواصل العاملية     . )٤(نون العام والشريعة  مسات القانون املدين والقا   

 القوانني  تنازعالت الغموض، وخباصة فيما يتعلق ب     النظام األساسي للدولة لتوضيح بعض جما     
 وأوصت مؤسسة التواصل العاملية احلكومة بأن تباشر مـشروعاً        . )٥(وتعارض االختصاصات 

 منظور حلقوق اإلنسان وبغـرض الـتمكني         من قاًانطال قوانينها وأنظمتها    ملراجعة وتوحيد 
  .)٦(القانوين لشعبها

  تعزيز حقوق اإلنسان ومحايتها على أرض الواقع  -ثانياً   

ن، مع مراعاة القانون اإلنـساين      تنفيذ االلتزامات الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسا         
  الدويل املنطبق

  املساواة وعدم التمييز  -١  
ية للكتاب واألدباء أن النظام األساسي للدولـة والقـانون          انُعمالحظت اجلمعية ال    -٤

علـى  التمييز   ه تكفل املساواة جلميع املواطنني وحتظر التمييز، مبا في        الوطين يتضمنان أحكاماً  
كل يف هذا   ولكن اجلمعية الحظت أن قانون اجلنسية ال يزال يطرح مشا         . أساس نوع اجلنس  

وجني بأجنبيات، وليس للنساء املتزوجات بأجانب، نقل        للرجال املتز  الصدد حبيث ال جييز إال    
يني اكتـساب   ُعمـان وعلى غرار ذلك، ميكن لألجنبيات املتزوجات من        . اجلنسية إىل األبناء  
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وعليه، أوصت  . ياتُعمانية بسهولة أكرب باملقارنة مع األجانب املتزوجني من         ُعماناجلنسية ال 
  .)٧(قانون اجلنسية لتحقيق املساواة يف هذا الصددية للكتاب واألدباء بتعديل ُعماناجلمعية ال

وأفادت مؤسسة التواصل العاملية بأن املعوقني حمرومون فيما يتعلـق بإدمـاجهم يف               -٥
وقد أعلنت احلكومـة عـن      . احلياة العامة واملدارس والعمالة، وال سيما يف القطاع اخلاص        

 لفترة مخس سنوات، ولكنه واجـه  مشروع لإلدماج يف املدارس يف إطار خطة التنمية الراهنة       
وعالوة على ذلك، . حتديات مالية ومن حيث املوارد البشرية، ما أدى على ما يبدو إىل تعليقه

وال حيظى املعوقون يف املناطق الواقعة خارج       . لمعوقنيلعملياً   اخلدمات غري متاحة   بعض   فإن
لحكومـة  ينبغي ل  هنإالعاملية  وذكرت مؤسسة التواصل    . العاصمة مبا جيب من الرعاية والعناية     

أن تضع استراتيجية لتوجيه خدمات الدعم حنو إدماج املعوقني وأن تتخذ التـدابري الالزمـة               
 للمعوقني املنـصوص عليـه يف       يف التوظيف لزيادة الوعي وتكفل إنفاذ نظام ختصيص حصة        

  .)٨(قانون العمل
لتنمية إىل أمر إداري     لدراسات حقوق اإلنسان وصندوق متكني ل      ُعمانوأشار مركز     -٦

، وهو اسم قبيلة    احلارثي اسم آل توي إىل      بتغيري وزارة الداخلية    ٢٠٠٦مايو  /أصدرته يف أيار  
ـ  احلارثي قبيلة   "خدامأ"وقد ترتب على هذا القرار نعت آل توي بأهنم          . قوية يف ُعمان   ا ، مم

والحـظ  . )٩( وتسبب يف تعرضهم للتمييـز     ُعماينيف سياق اجملتمع ال   حطّ مكانتهم وقدرهم    
ديـسمرب  /صندوق متكني للتنمية أن آل توي، وإن أعلمتهم وزارة الداخلية يف كانون األول            

. ، ال يزالون يعانون إذ ُحرِموا حق استعادة امسهم احلقيقـي           بأن قرارها مل يعد قائماً     ٢٠٠٩
 على ما يبدو    واُفيَد بأن اإلدارة العامة لألحوال املدنية التابعة لشرطة ُعمان السلطانية ال تزال           

هون عراقيل بريوقراطية السـتعادة      يواج تبقي على تسجيلهم باسم احلارثي، كما أفيد بأهنم       
  .)١٠(مسهم احلقيقيا

  حق الفرد يف احلياة واحلرية وأمنه الشخصي  -٢  
أوصت مؤسسة التواصل العاملية احلكومة بأن تتخذ تدابري قانونية وإدارية إلنشاء بيئة              -٧

وأوصت مؤسسة التواصل العاملية على وجه      . اية للنساء واألطفال من العنف    تتوافر فيها احلم  
اخلصوص بتنفيذ نظام يشجع الضحايا على اإلبالغ عن االعتداءات وحيميهم وأُسَرهم ويردع            

وينبغي أن تسجل الشرطة الشكاوى املتعلقة بالعنف القـائم         . اجلناة عن ارتكاب االعتداءات   
وأوصـت  .  على النحو املناسـب    يها وتالحق اجلناة قضائياً   على أساس نوع اجلنس وحتقق ف     

مؤسسة التواصل العاملية كذلك بتدريب موظفي إنفاذ القوانني على العمـل مـع ضـحايا               
  .)١١(االعتداء والعنف، وال سيما النساء واألطفال

 والحظت املبادرة العاملية إلهناء مجيع أشكال العقاب البدين لألطفال أن العقاب البدين             -٨
. )١٢(لألطفال مشروع يف ُعمان وأن جلنة حقوق الطفل قد قدمت توصيات يف هـذا الـصدد               

    وأشارت املبادرة العاملية إىل أن األحكام املناِهضة لالعتـداء والعنـف يف النظـام األساسـي                
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ال ُتفـسَّر   ) ١٩٩٩(وقانون اإلجراءات اجلنائية    ) ١٩٧٤(وقانون العقوبات   ) ١٩٩٦(للدولة  
وليس العقاب البدين، على ما يبـدو،       . أهنا حتظر العقاب البدين يف تنشئة األطفال      على أساس   

وشددت املبادرة العاملية على أمهية حظر مجيع أشكال العقاب        . )١٣( يف نظام السجون   مشروعاً
البدين لألطفال يف مجيع األوساط، مبا يف ذلك البيت، وحثت احلكومة على أن تسن قـوانني          

  .)١٤(ة على سبيل األولويةلتحقيق هذه الغاي
ية للكتاب واألدباء بأن ُتقدَّم معلومات وبيانات واضـحة عـن           ُعمانوأوصت اجلمعية ال    -٩

ظاهرة االجتار باألشخاص يف ُعمان وبأن تعمم الدولة جبميع اللغات وعلى مجيع قطاعات اجملتمع              
ة من االجتار باألشخاص،    املعرضة خلطر االجتار، ومنها املهاجرون، معلومات بشأن وسائل احلماي        

وينبغي اختاذ تدابري احلماية على الـصعيدين الـوطين         . من قبيل اخلطوط اهلاتفية املباشرة واملآوي     
ية للكتـاب واألدبـاء     ُعمانوأوصت اجلمعية ال  . والدويل، مبا يف ذلك مع البلدان األصلية للضحايا       

ا من خالل باب خاص يف قـانون        كذلك باعتماد أحكام قانونية مناسبة حلماية خدم البيوت، إمّ        
وتكتسي هذه املسألة أمهية خاصة يف ضوء معلومات مفادهـا          . العمل أو قانون منفصل حلمايتهم    

  .)١٥( من األشخاص املُتاَجر هبم ينتمي على ما يبدو إىل هذه الفئةأن جزءاً كبرياً

  وسيادة القانون إقامة العدل  -٣  
األدباء إىل أن النظام األساسي للدولة يضمن احلـق         ية للكتاب و  ُعمانأشارت اجلمعية ال    -١٠

املرسـوم  (يف سبيل انتصاف قانوين، ولكنها الحظت أن القانون املتعلق باحملكمـة اإلداريـة              
يستثين بعض القضايا من واليتها، ومنها القضايا املتعلقة باألفعال الـسيادية           ) ٩١/٩٩السلطاين  

 هلذه االستثناءات، فـإن     ونظراً. جلنسية وبالشؤون القَبلية  واملراسيم السلطانية واملسائل املتصلة با    
 من قرارات وزارة الداخلية ال خيضع للمراقبة القضائية، علـى غـرار مـا حـصل يف                  كثرياً
تغيري االسم العـائلي ألفـراد      ب س من احملكمة الفصل يف قرار      عندما الُتمِ  ٢٠٠٨فرباير  /شباط

ية للكتاب واألدباء بإخضاع مجيع     ُعماناجلمعية ال وأوصت  . أخرىاسم قبيلة   إىل  إحدى القبائل   
قرارات السلطة التنفيذية للمراقبة القضائية كي يتاح للمواطنني سبيل انتصاف يف حالة صـدور              

  .)١٦(املدنيةيف جمايل حقوق اإلنسان واحلقوق قرارات تعسفية تنتهك حقوقهم 
ظام األساسي للدولة ينص على     ية للكتاب واألدباء إىل أن الن     ُعمانوأشارت اجلمعية ال    -١١

استقالل القضاء واحلق يف حماكمة عادلة، ولكنها الحظت أنه ال يزال مثة بعض التحـديات               
والحظت علـى   . اليت ينبغي معاجلتها من أجل املمارسة الكاملة هلذا احلق على أرض الواقع           

 لإلشراف املباشر   وجه اخلصوص أن هيئة االدعاء العام ال تتمتع باالستقالل الالزم، بل ختضع           
للمفتش العام للشرطة واجلمارك، ما جيعل هيئة االدعاء العام خاضـعة لتـدخل الـسلطات        

وعلى غرار ذلك، تفتقر مهنة احملاماة لالستقالل حيث تنظمها جلنة تابعة لـوزارة             . التنفيذية
. العدل، تتوىل مسؤولية إصدار تراخيص احملامني وتتلقى شكاوى بشأن سـلوكهم املهـين            

 ٣٠تهم مدة تصل إىل     املية للكتاب واألدباء كذلك أنه جيوز احتجاز        ُعمانالحظت اجلمعية ال  و
وباإلضافة إىل ذلك، جيد املتهمون أنفسهم يف موقف ضعف إزاء          .  قاضٍ مثوله أمام  قبل   يوماً
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وعلى سبيل املثال، ال ُيوفَّر أي مترمجني فوريني متمرسني         . هيئة االدعاء العام إجرائيا وعمليا    
  .)١٧(ملن ال يتكلمون منهم اللغة العربية

ية للكتاب واألدباء بفصل هيئة االدعاء العام عـن الـسلطة           ُعمانوأوصت اجلمعية ال    -١٢
 عن  كامالًاستقالالً   احملامني   استقاللوعلى غرار ذلك، ينبغي     .  تاماً التنفيذية ومبنحها استقالالً  

وينبغي تقليص مدة احلبس االحتياطي . وهنم مهنية تتوىل شؤ  مجعيةوزارة العدل، وينبغي إنشاء     
وعالوة على . قاضٍ للفصل يف مسألة متديد احتجازهأمام  املتهم مثولإىل يومني، ينبغي بعدها    

. ذلك، ينبغي إنشاء جلنة الستعراض ظروف احملاكمة وإجراءاهتا لضمان عدالـة احملاكمـات        
  .)١٨(ىاهتا إىل جملس الشور بشأن استنتاجوينبغي أن تقدم هذه اللجنة بعدئذ تقريراً

 للمحاكم املدنية يف    والحظت مؤسسة التواصل العاملية أن ُعمان قد اعتمدت نظاماً          -١٣
  . وحىت ذلك العهد، كان القضاة ُيختارون من جمموعة من خرجيـي الـشريعة            . ١٩٩٩عام  

ية القـضائية    على دراية تامة بأثر االتفاقيات الدولية على الوال        ومل يكن هؤالء القضاة دائماً    
وأوصـت مؤسـسة    . )١٩(واحلق يف التقاضي والتقييم القانوين مللفات القضايا املقدمة إليهم        

تعريفهم التواصل العاملية بتدريب القضاة واحملامني العاملني يف ُعمان يف جمال حقوق اإلنسان و            
  .)٢٠(أثر االلتزامات الدولية على تفسري القوانني الوطنيةب

  الزواج واحلياة األسريةصية واخلصواحلق يف   -٤  
يني ُعمـان ية يلزم املواطنني ال   ُعمانأفادت مؤسسة التواصل العاملية بأن قانون اجلنسية ال         -١٤

وقد يعرِّض عدم االمتثـال هلـذا       . باحلصول على إذن خاص إذا أرادوا الزواج مبواطن أجنيب        
 راجعة أوصت املؤسسة مب   وقد. أو فقدانه للجنسية  / عمله و  إهناءأو  / للحبس و  القانون شخصاً 

  .)٢١(هذا القانون
وأشارت مؤسسة التواصل العاملية إىل أن األمهات ال جيوز هلن نقل جنـسيتهن إىل                -١٥

وعالوة على ذلك، ال تزال حقوق اإلقامـة يف         . أب أو بال جنسية   بال  أبنائهن إذا كان االبن     
ويواجـه  . زته لعقد عمل هناك   تتوقف على حيا  ية  ُعمان املتزوج من    ُعماينللرجل غري ال  ُعمان  

مواطنني ، ك  حقوقهم يف إرث أمهاهتم     سنة نفس املصري، ما ميس أيضاً      ١٨األبناء منذ بلوغهم    
أجانب، باستثناء مواطين البلدان األعضاء يف جملس التعاون اخلليجي، ويعانون من عدة قيود             

  .)٢٢(ُعمان يف بالتملكفيما يتعلق 
    والرابطة الدولية للمثليات واملثليني بـأن ُعمـان         )ARC(  آرك وأفاد ائتالف منظمة    -١٦

. )٢٣(لممارسة اجلنسية بني بالغني متراضني من نفس اجلـنس لال تزال تفرض عقوبات جنائية   
وأوصى االئتالف حبثِّ ُعمان على مطابقة قوانينها مع التزامها باملساواة وعدم التمييز ومـع              

ان، وذلك بإلغائها ألي أحكام قد جيـري تطبيقهـا          التزاماهتا الدولية يف جمال حقوق اإلنس     
  .)٢٤(ني من نفس اجلنسمارسة اجلنسية بني بالغني متراضلتجرمي امل
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حرية الدين أو املعتقد، وحرية التعبري وتكوين اجلمعيات والتجمع الـسلمي، واحلـق يف                -٥  
  املشاركة يف احلياة العامة واحلياة السياسية

الحظ املركز األورويب للقانون والعدالة أن النظام األساسي للدولة يكرس اإلسـالم              -١٧
ويف الوقت ذاتـه،    . لتشريعباعتباره أساس ا  بوصفه الدين الرمسي للدولة والشريعة اإلسالمية       

  ينص على حرية الدين طاملا أن املمارسة الدينية ال تتعارض أو تتناىف مع التعاليم األخالقيـة                
كما ينص النظام األساسي للدولة على احلق يف التجمع وعلى حرية إنـشاء             . نظام العام أو ال 

 أن  ، ولكنه اشترط أيـضاً    "ألهداف مشروعة وبـوسائل سلمية   "مجعيات على أسس وطنية     
  .)٢٥("كـل ما يؤدي للفرقة أو الفتـنة أو املساس بالوحدة الوطنية"تتدخل الدولة لتمنع 

    ية للكتاب واألدباء أن النظام األساسـي للدولـة يـنص يف           مانُعوالحظت اجلمعية ال    -١٨
حريـة  كفالة   على   ٣١، ويف املادة    "يف حدود القانون  " منه على حرية الرأي والتعبري       ٢٩املادة  

حرية التعـبري   و".  للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون     وفقاً"الصحـافة والطباعـة والنشر    
وحتـتفظ احلكومـة بـسلطات    .  ال حتميها بالقدر الكايف   اننيقويطرحها تنفيذ   حتديات  تواجه  

تقديرية واسعة فيما خيص ممارسة هذه احلرية، ويعود بعض القوانني اليت تنظم هذا اجملال إىل فترة             
 ١٩٨٤ويشمل هذا قانون عـام      .  وال تتماشى ومبادئه   ، النظام األساسي للدولة   صدورما قبل   

  .)٢٦(ذي خيول لوزير اإلعالم حظر أي منشور دون تعليلاملتعلق باملطبوعات واملنشورات، ال
ية للكتاب واألدباء مبراجعة القـانون املتعلـق باملطبوعـات          ُعمانوأوصت اجلمعية ال    -١٩

واملنشورات، بالتشاور مع الصحفيني والكتاب ومنظمات اجملتمع املدين ذات الـصلة، وذلـك           
. ذف األحكام املتعلقة بعقوبات احلـبس     بغرض تعديله وإلغاء جلنة املطبوعات واملنشورات وح      

  من قانون االتصاالت، اليت تتضمن أحكاماً      ٦١ من املادة    ٤كما أوصت اجلمعية حبذف الفقرة      
وأوصت اجلمعية  .  ُتجرِّم بعض األفعال املتصلة بالنشر اإللكتروين وختل بالتايل حبرية النشر          عامة

فترة التحقيقات املتعلقـة بكتابـاهتم      كذلك بعدم السماح باحلبس االحتياطي للكّتاب خالل        
  .)٢٧(، أوصت اجلمعية بسن قانون بشأن حرية احلصول على املعلوماتوختاماً. ومنشوراهتم

) ٤٩/١٩٨٤(والحظت مؤسسة التواصل العاملية أن القانون املتعلـق باملنـشورات      -٢٠
إصدار أحكام  مبسألة  واألنظمة املتعلقة بوسائط اإلعالم حباجة إىل تعديل، وخباصة فيما يتعلق           

احلبس، اليت جتعل الصحفيني ومؤسسات وسائط اإلعالم حتت رمحة السلطات احلكوميـة            ب
وقد منع هذا بدوره الصحافة من ممارسة الدور       . )٢٨(وتؤدي بالتايل إىل اخلوف والرقابة الذاتية     

ظ أن شروط    وباإلضافة إىل ذلك، لوحِ    .الالئق هبا يف ضمان املساءلة واحلصول على املعلومات       
وأوصت مؤسسة  . )٢٩( جمحفة الترخيص لوسائط اإلعالم اخلاصة يعوزها الوضوح وتفرض قيوداً       

إنشاء وسـائط   التواصل العاملية مبراجعة هذا القانون وبإلغاء األنظمة القائمة اليت تقيد بال مربر             
  .)٣٠(اإلعالم اخلاصة وعملها

، وإن كـان    )١٤/٢٠٠٠(ابطـات   وأفادت مؤسسة التواصل العاملية بأن قانون الر        -٢١
 قبل ممارسة أي نشاط،      للمراجعة، ال يزال يلزم الرابطات بطلب الترخيص كتابياً        خيضع حالياً 
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ويعيق هذا تنفيـذ    . مبا يف ذلك عقد االجتماعات السنوية العامة، اليت حيضرها ممثل للحكومة          
. لرابطـات املهنيـة   القرارات ومرونة عملية صنع القرار داخل املنظمات غري احلكوميـة وا          

ويستغرق احلصول على املوافقة إلنشاء الرابطات أو اجلمعيات سـنتني يف املتوسـط وقـد               
 هذا عزمية وموارد أصحاب الطلبـات  ويستنـزف. يستغرق عشر سنوات يف بعض احلاالت 

وأوصـت مؤسـسة    . )٣١(ويدفع بعدد منهم إىل سحب طلباهتم أو التخلي عن مـشاريعهم          
ينبغـي   هوأشارت املؤسسة إىل أن   .  وتعقيداً  القانون جلعله أقل تقييداً    راجعةمبالتواصل العاملية   

لسلطات أن تعترب منظمات اجملتمع املدين وسيلة للتنمية وقاعدة للعمل على صعيد اجملتمعات             ل
وينبغي أن يتعلق عنصر أساسي مـن عناصـر   .  ملسؤولية املواطنني ومساءلتهماحمللية وجتسيداً 

ون بإتاحة إمكانية احلصول على األموال العامة لزيـادة توطيـد العمليـة             مراجعة هذا القان  
  .)٣٢( اجملتمعيفالتشاركية وروح املساءلة 

ية للكّتاب واألدباء الدولة بأن توفر الدعم ملنظمات اجملتمـع          ُعمانوأوصت اجلمعية ال    -٢٢
أكيد استقالل  وينبغي ت . استقالل تلك املنظمات  بإنشاء صندوق خاص بطريقة ال متس       املدين  

ية للكتـاب   ُعمانوأوصت اجلمعية ال  . منظمات اجملتمع املدين وعدم التدخل بتاتاً يف أنشطتها       
واألدباء كذلك بإهناء إشراف احلكومة املباشر على منظمات اجملتمع املدين والرابطات املهنية            

  .)٣٣(ض تعديلهوالنقابات ومبراجعة قانون الرابطات مبشاركة مجيع منظمات اجملتمع املدين بغر
ية للكتاب واألدباء أنه ال توجد أي وثيقة تضمن لكل فرد           ُعمانوالحظت اجلمعية ال    -٢٣

ومثة فقط نظـام    .  هلذه املشاركة  حق املشاركة يف االنتخابات العامة وتضع معايري وشروطاً       
 أصدره وزير الداخلية تشرف على تنفيذه جلنة يرأسها الوزير، الذي جيوز له حلها أو تغـيري               

 أنه ال توجد أي وثيقة تضبط هيكل        ولوحظ أيضاً . أعضائها دون إبداء أسباب هذا اإلجراء     
ية للكتاب واألدباء   ُعمانكما الحظت اجلمعية ال   ). ىجملس الشور (ات اهليئة التمثيلية    وصالحي

ـ   ُعمانالتناقضات القائمة بني األحكام اليت تنص على أنه جيوز لكل ال           ح يني التصويت والترش
يني ُعمانيني باملولد الترشح وتستبعد بالتايل املواطنني ال      ُعمان لل إالتنص على أنه ال جيوز      وأخرى  
 سنة رغم   ٢١وعالوة على ذلك، لوحظ أن سن التصويت يف االنتخابات ُحدد يف            . اجملنسني

  .)٣٤( سنة١٨ هو أن سن الرشد قانوناً
م األساسي للدولة ليـضمن     ية للكتاب واألدباء بتعديل النظا    ُعمانوأوصت اجلمعية ال    -٢٤

احلق يف الترشح واملشاركة يف االنتخابات؛ وبتوضيح هيكل وصالحيات اهليئـة التمثيليـة             
كما أوصت اجلمعيـة بـسن قـانون يـنظم          . وعالقاهتا مع الكيانات الدستورية األخرى    

وأوصت كذلك بأن ُيخفَّض احلـد األدىن       . االنتخابات وإنشاء هيئة مستقلة لإلشراف عليها     
 سنة؛ وبأن ُترَسم الدوائر االنتخابية بطريقـة تكفـل          ١٨ن التصويت يف االنتخابات إىل      لس

  .)٣٥(املساواة يف التمثيل وتسمح ملمثلي الشعب بأداء مهامهم يف ظل ظروف تتسم باملساواة
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   العمل ويف ظروف عمل عادلة ومواتيةاحلق يف  -٦  
ت إىل منظمة العمـل الدوليـة        قد انضم  ُعمانذكرت مؤسسة التواصل العاملية أن        -٢٥

 أشواط كبرية علـى درب الوفـاء بأحكـام          ما قطع من  ورغم  . )٣٦(ووقعت على اتفاقياهتا  
اتفاقيات منظمة العمل الدولية ومبادئ حقوق اإلنسان وصكوكها، ال يزال مثة عـدد مـن               

وعلى وجه اخلصوص، مل تشكل النقابات بعد أي احتادات شاملة للقطاعـات،            . التحديات
 بني أرباب العمل واملستخدمني بشأن أمهيـة     كاف  إىل عدم وجود تفاهم    ود ذلك أساساً  ويع

    وال يسمح القانون للنقابات بتنظيم أنشطة على الـصعيد احمللـي          . )٣٧(وقيمة هذه االحتادات  
أو اإلقليمي أو الدويل دون موافقة االحتاد العام للنقابات، الذي مل يقـدم الـدعم الكـايف                 

وأشارت مؤسسة التواصل العاملية إىل أنه ينبغـي        . )٣٨(سية املنضوية حتت لوائه   للجهات الرئي 
كل مـن   لوينبغي  . تشجيع االحتادات الشاملة للقطاعات وتقييد نفوذ االحتاد العام للنقابات        

  .)٣٩(مزيد من اجلهود إلدماج القوة العاملة األجنبية يف اجملتمعبذل احلكومة وأرباب العمل 
ية للكتاب واألدباء بتعديل قانون التأمني االجتماعي لضمان        ُعمانية ال وأوصت اجلمع   -٢٦

الدعم املايل للباحثني عن عمل؛ ومبراجعة الطريقة اليت جيري هبا حتديد احلد األدىن لألجـور؛               
  .)٤٠(وبتعزيز استقالل النقابات

  احلق يف التعليم ويف املشاركة يف احلياة الثقافية للمجتمع  -٧  
ية للكتاب واألدباء أن التعليم شكل حمور التركيز الرئيـسي          ُعمانمعية ال الحظت اجل   -٢٧

، وأنه قد أتيحت فرص كبرية للتعلـيم        ١٩٧٠للجهود الوطنية منذ بدء العهد اجلديد يف عام         
كما أتيحت فرص متكافئة يف مرحلة الحقة يف جمال التعليم العايل والدراسات   . لكال اجلنسني 

غـري أن اجلمعيـة   . بعثات للدراسة يف اخلارج   /ين ومن خالل ِمَنح   اجلامعية على الصعيد الوط   
ية للكتاب واألدباء انتاهبا القلق ألنه بتزايد عدد خرجيي الثانويات تتناقص الفرص املتاحة    ُعمانال

وأوصت اجلمعية بإدراج نص يكفل التعليم باجملان حىت سـن          . هلم ملتابعة دراساهتم اجلامعية   
البعثات املخصصة للدراسات اجلامعية / األساسي للدولة وبزيادة املنحالسادسة عشرة يف النظام

لضمان التطوير املتواصل ملستويات املعرفة الوطنية؛ وبتركيز التعليم بقدر أكرب على التنميـة             
  .)٤١(ينيُعمانالبشرية الشاملة للمواطنني ال

ن أن العربية هـي     وأفادت مؤسسة التواصل العاملية بأن النظام األساسي للدولة يعل          -٢٨
هـي لغـات     لغة   ة عشر ىحدإ وهبت قد   ُعمانغري أن املؤسسة الحظت أن      . اللغة الرمسية 

وتنـدثر القنـوات    . لشعوب األصلية، مل جير جتسيدها يف أي منشورات أو بالغات رمسية          ا
واهلياكل التقليدية اليت تعتمدها األسر لنقل هذه املعارف اخلاصة، وذلك بسبب عدم وجـود       

حرص الدولة على توطيد العربية بوصفها األداة الرئيـسية        بسبب  داعمة تابعة للدولة و   آليات  
وأشارت مؤسسة التواصل العاملية كذلك إىل أن املنهج الدراسي الوطين ال يتصور            . للتواصل

وقد أثريت  . تدريس هذه اللغات اليت تتكلمها الشعوب األصلية، ولو داخل مناطق مستهدفة          
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، ولكنها ُرِفـضت  ٢٠٢٠-٢٠٠٦وضع استراتيجية التعليم الوطين للفترة    هذه املسألة خالل    
 البلد لزوم قياموذكرت مؤسسة التواصل العاملية . على أساس أهنا هتدد الوحدة واهلوية الوطنية     

وضع سياسة واستراتيجية وطنية بشأن لغات الشعوب األصلية لتمكني مواطنيه من التمتـع             ب
التراثية وإتاحة إمكانية مواصلة اإلدماج من خالل تعلُّـم          محبقوقهم وللحفاظ على جذوره   

  .)٤٢(هذه اللغات
وأفادت مؤسسة التواصل العاملية بأن جملس التعليم العايل مينـع اجلامعـات العامـة         -٢٩

واخلاصة، مبا يف ذلك اجلامعات األجنبية العاملة يف البلد، من تدريس العلـوم الـسياسية يف                
  .)٤٣(لقيدوأوصت برفع هذا ا. ُعمان

 اإلجنازات وأفضل املمارسات والتحديات واملعوقات   -ثالثاً   

  .ال ينطبق

 األولويات واملبادرات وااللتزامات الوطنية الرئيسية  -رابعاً   

  .ال ينطبق

 بناء القدرات واملساعدة التقنية  -خامساً  

  .ال ينطبق
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