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مقدمة
 -3سلطنة عمان دولة عربية إسالمية مستقلة عضوا يف األمم املتحدة منذ عـام  3923ويف
جامعة الدول العربية ،ويف جملـس التعـاون لـدول اخللـيع العربيـة ويف منظمـة التعـاون اإلسـالمي ويف
منظمة دول عدم االحنياز.
 -4انضمت سلطنة عمان إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصـر
عــام  4114مبوجــا املرســوم الســلطاين رقــم  ،4114/82واتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال
التمييز ضد املرأة عام  ،4119مبوجا املرسوم السلطاين رقم .4119/24
 -1بنــاءا علــى نــة املــادة  )9مــن االتفاقيــة ،الــي تقتضــي قيــام الــدول األطـرا فيهــا تقــد
تق ــارير دوري ــة ع ــن اإلج ـراءات التش ـريعية أو القض ــاغية أو اإلداري ــة أو ه ــا م ــن اإلج ـراءات ال ــي
اختــذتا تنفيــذا لنصوصــها .فقــد قــدمت ســلطنة عمــان إىل زنــة القضــاء علــى التمييــز العنصــر
تقريرها األول عام .4112
 -2قامـ ــت زنـ ــة القضـ ــاء علـ ــى التمييـ ــز العنصـ ــر مبناقشـ ــة تقريـ ــر سـ ــلطنة عمـ ــان األول يف
الدورتني  3228و 3229يومي  2و 8آب/أ سطس  4112حبضور وفد عماين رفيع املستوى
وق ــد أب ــدت اللجن ــة مالحظات ــا عل ــى التقري ــر يف الوثيق ــة  )CERD/C/OMN/CO/1حبي ــث ت ــدر
إجابــات الســلطنة عليهــا يف تقاريرهــا الدوريــة الالحقــة الثــاين والثالــث والرابــع حــدد موعــدا ســابقا
لتقــداها ،إال أنــحل حلــدوت مســتجدات قانونيــة للنشــاء اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف أواخــر
عام  ،4118وانتظار تسمية أعضاغها ،حتم على معد التقارير االقرتاح على زنة القضاء على
التمييـز العنصـر يديـد الفـرتة لتاطـي التقريـر اخلـامس ،ويف رسـالتها املوجهـة لوفـد السـلطنة الــداغم
يف جنيف بالربيد اإللكرتوين) بتاريخ  31آذار/مارس  ،4134رحبت اللجنة بذلك.
 -9وإذ تشـ ــكر السـ ــلطنة زنـ ــة اخل ـ ـرباء علـ ــى إسـ ــهاماتا املقـ ــدرة ومـ ــا تضـ ــمنتحل مالحظاتـ ــا
وتوصـ ــياتا عل ـ ــى التقري ـ ــر األول م ـ ــن نق ـ ــا إ ابيـ ــحل واردة يف البن ـ ــود  ،)31-3وم ـ ــا أبدت ـ ــحل م ـ ــن
مالحظـات يف البنـود  ،)48-33تؤلـد أن تلـك املالحظـات سـتكون موضـع اهتمـام للـرد عليهــا
يف هذه الوثيقة التقارير الدورية الثاين والثالث والرابع واخلامس).
 -2يكنت سلطنة عمان لما هو واضح يف تقريرها األويل ولذلك يف التقارير احلالية) ،يف
وقت قص نسبي ا من إنشاء البنية األساسية التشريعية الالزمة على الصـعيد الـوطل لاـرس مبـاد
حقوق اإلنسان والقضاء على التمييز العنصر  ،وتواصل تطوير وضمان أعلى املعـاي املمكنـة يف
جمــال محايــة وتعزيــز هــذه احلقــوق معتمــدة علــى قيمهــا االجتماعيــة والثقافيــة والتزاماتــا الدوليــة،
واالس ــتفادة م ــن خـ ـربات ال ــدول األعض ــاء وم ــن اخلـ ـربات املتاح ــة يف زن ــة القض ــاء عل ــى التميي ــز
العنصــر  ،واالســتعانة بــاخلربات الفنيــة املتــوفرة لــدى منظمــات وأجهــزة وولــاالت األمــم املتحــدة
األخرى يف هذا اجملال.
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منهجية وعملية التشاور من أجل إعداة التقرير
 -2نظرا لألمهية الي توليها سلطنة عمان حلقوق اإلنسان بصورة عامة والقضاء على التمييز
العنصر بشكل خاص ،فقد شكل جملس الوزراء املوقر فريق وطل برغاسة فضيلة القاضي/خليفة
بــن م ــد احلض ــرمي  -ناغ ــا رغ ــيس احملكم ــة العلي ــا وعض ــوية خلثل ــني م ــن وزارة اخلارجي ــة  -وزارة
القــوى العاملــة  -وزارة الشــؤون القانونيــة  -وزارة التنميــة االجتماعيــة  -وزارة االقتصــاد الــوطل -
وزارة الداخلية  -وزارة الرتبية والتعليم  -االدعاء العـام  -واللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان وهـي
هيئــة وطنيــة مســتقلة أنشــئت مبوجــا املرســوم الســلطاين  4118/342تعــب بالــدفا عــن حقــوق
اإلنســان) إلعــداد التقريــر الــدور الثــاين والثالــث والرابــع واخلــامس ،وقــد قــام الفريــق باســتعراض
ودراســة املســتجدات يف التشـريعات والقـوانني احملليــة خاصــة فيمــا يتعلــق حبقــوق اإلنســان مبــا فيهــا
القضــاء علــى التمييــز العنصــر والتطــور القــاغم يف اإلج ـراءات املطبقــة للحــد مــن ــاهرة التمييــز،
فضالا عن االتصال مبجموعة من الوزارات واملؤسسات سيما ازمعيات األهلية إلعداد تقريرها.
 -8ينقسـ ــم التقريـ ــر إىل جـ ــزأين أوالا :املعلومـ ــات األساسـ ــية .ثاني ـ ـ ا :الـ ــرد علـ ــى املالحظـ ــات
اخلتامية اللجنة.

أوالا -المعلومات األساسية
ألف -األرض والسكان
 -9تق ــع س ــلطنة عم ــان يف أقص ــى ازن ــوب الش ــرقي لش ــبحل اززي ــرة العربي ــة ويت ــد ب ــني خط ــي
ع ــرض  °32 '21و °42 '41مش ــاالا وب ــني خط ــي ط ــول  °93 '91و °99 '21ش ــرقا ،ويت ــد
سواحلها مسافة  1 329لم تقريب ا من مضيق هرمز يف الشمال وحىت احلـدود املتاةـة زمهوريـة
اليمن ،وتطل بذلك على حبار ثالثة هي :اخلليع العريب ،وحبر عمان وحبر العرب.
 -31تبلغ املساحة اإلمجالية للسلطنة حنو  119 911ليلومرت مربع وتضم مناذ متعددة مـن
أشكال األرض تتباين ما بني السهل والنجد وازبل.
 -33تنقسـ ــم السـ ــلطنة إداري ـ ـ ا إىل إحـ ــدى عشـ ــر  )33افظـ ــة :مسـ ــق  ،فـ ــار ،مسـ ــندم،
والرباــي  -الداخليــة ،مشــال الباطنــة ،جنــوب الباطنــة ،الظــاهرة ،مشــال الشــرقية ،جنــوب الشــرقية
والوسطى .وتتكون هذه احملافظـات مـن عـدد مـن الواليـات يصـل جمموعهـا إىل  23واليـة ،وعـدد
من املرالز اإلدارية تصل يف جمموعها إىل  42مرلزا إداريا.
 -34تـ يف يف مقدمــة الســمات البــارزة للشــعا العمــاين التســامح والتعــاون واالح ـرتام وال ـرتاب
األسـ ــر والتـ ــقخي والثقـ ــة واألمـ ــان يف املعـ ــامالت والبعـ ــد عـ ــن لافـ ــة صـ ــور التعصـ ــا أو التفرقـ ــة
أو التمييز ،وقد ملس تلك السمات لل من وطئت قدماه أرض البالد من زاغرين ومقيمني.
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 -31بلــغ عــدد ســكان ســلطنة عمــان حســا تعــداد الســكان لعــام 4 221 281 ،4131
نس ــمحل م ــنهم  3 992 112عم ــاين و 832 321واف ــد .يوض ــح ملح ــق  )3إمج ــايل الس ــكان
العمانيني و العمانيني موزعني حسا احملافظة واملنطقة ،وحسا فئات السن وازنس.
 -32ارتفع معـدل املواليـد اخلـام لكـل  3 111مـن السـكان) مـن  49عـام  4112إىل 49.22
عام  ،4131ويف املقابل أخنفض معدل الوفيات اخلام خالل نفس الفرتة من  1.31إىل .1

باء -األطر المؤسسية لحقوق اإلنسان وصونها
(أ) النظام األساسي للدولة
 -39ش ــهدت س ــلطنة عم ــان خ ــالل الس ــنوات الس ــت املاض ــية  )4134-4112خط ـوات
حثيثــة يف جمــال هنضــتها اإلمناغيــة ملوالبــة املســتجدات العديــدة داخلي ـ ا ودولي ـ ا ،ولانــت مــن أبــرز
مالمح التطور هو إعطـاء مزيـد مـن االهتمـام حبقـوق اإلنسـان ،ويثـل األدوات واإلجـراءات التاليـة
حزمــة متكاملــة لضــمان مس ـ ة حقــوق اإلنســان يف ســلطنة عمــان مبــا فيهــا القضــاء علــى مجيــع
أشكال التمييز العنصر .
 -32يعترب النظام األساسي للدولة الصـادر مبوجـا املرسـوم السـلطاين  3992/313التشـريع
األساســي حلقــوق اإلنســان للســلطنة ،وقــد أضــا التعــديل الــذ أجــر عليــحل باملرســوم الســلطاين
رق ـ ــم  4133/99بت ـ ــاريخ  39تشـ ـ ـرين األول/ألت ـ ــوبر  ،4133أبع ـ ــاد جوهريـ ـ ـة ملسـ ـ ـ لة التـ ـ ـ ط
املؤسس ــي حلق ــوق اإلنس ــان يف الس ــلطنة مرف ــق نس ــوة م ــن النظ ــام األساس ــي والتع ــديالت ال ــي
أجريت عليحل).
(ب) اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان
 -32أنشئت اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان مبوجا املرسوم السلطاين رقم )4118/342
لمؤسســة مســتقلة تعــب حبقــوق اإلنســان وتـد إىل تعزيــز التعــاون املثمــر والبنــاء بــني الســلطات
احلكومي ــة ومؤسس ــات اجملتم ــع امل ــدين يف ال ــبالد .وتتش ــكل اللجن ــة م ــن خلثل ــني ع ــن جمموع ــة م ــن
مؤسس ــات اجملتم ــع امل ــدين مث ــل االحت ــاد الع ــام لعم ــال س ــلطنة عم ــان واملنظم ــات ـ ـ احلكومي ــة
وازمعيات واحملامني فضالا عن خلثلني من احلكومة.
 -38تضطلع اللجنة مبهمة تلقي الشكاوى املقدمة من األفراد الذين يسـعون حلمايـة حقـوقهم
اإلنس ــانية وحري ــاتم ،وتس ــتعرض املالحظ ــات املتعلق ــة بس ــجل س ــلطنة عم ــان يف جم ــال حق ــوق
اإلنسان من قبل احلكومات األخرى واملنظمات الدوليـة واملنظمـات ـ احلكوميـة ،والتنسـيق مـع
الســلطات املوتص ـة يف التحقــق منهــا واختــاذ إج ـراءات بش ـ ن التــداب الالزمــة .وتشــار أيض ـا يف
إعداد تقارير حقوق اإلنسان وتشجع على زيادة الوعي حبقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البالد.
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(ج) اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر
 -39يف إطار جهود السلطنة الراميـة ملكافحـة ـاهرة اال ـار بالبشـر املتناميـة عامليـ ا ،أصـدرت
ســلطنة عمــان قــانون مكافحــة اال ــار بالبشــر باملرســوم الســلطاين رقــم  4118/342وأنش ـ ت
اللجنــة الوطنيــة ملكافحــة اال ــار بالبشــر مبوجــا ق ـرار جملــس الــوزراء الصــادر عــام  4119وفق ـا
للم ــادة  43م ــن ق ــانون مكافح ــة اال ــار بالبش ــر ،برغاس ــة مع ــايل الفري ــق املفـ ـتش الع ــام للش ــرطة
وازمار  .وتضم اللجنة أعضاء من خمتلف ازهات احلكومية و احلكومية .وهـي مسـؤولة عـن
تقد تقرير سنو إىل جملس الوزراء حول ازهود الوطنية يف جمال مكافحة اال ار بالبشر.
 -41يف عــام  4119مت تع ــديل قــانون العم ــل مبوجــا املرس ــوم الســلطاين رق ــم 4119/21
ليتواءم مع قانون مكافحة اال ار بالبشر ،وليحد من املمارسات الـي قـد تـدخل يف نطـاق جراـة
اال ار بالبشر لالعمل القسر  .وجاء هذا التعـديل ليشـدد العقوبـات علـى املوـالفني وليعـزز مـن
تنظيم استودام القوى العاملة الوافدة وتو يفها يف السلطنة.
 -43يســتفيد ضــحايا اال ــار بالبشــر مــن عــدد مــن اخلــدمات اجملانيــة الــي تقــدمها الدولــة ــم
واملتمثلة يف الرعاية الطبية واملعونة القانونية واالجتماعية ،واملساعدات االجتماعية واالستفادة مـن
اخلــدمات واملنــافع الــي تقــدمها دور اإليـواء .وهنــا عــدد مــن دور اإليـواء املوصصــة واجملهــزة ــذا
الا ــرض ومت إنش ــاء دار إي ـواء مرل ــز جدي ــد عل ــى وش ــك االلتم ــال يف املنطق ــة الداخلي ــة .وتق ــوم
احلكومة بالتعاون مع املنظمات احلكومية على إدارة هذه الدور ،لما لان هنـا توعيـة عامـة
خبصــوص ذلــك طريــق ال ـربامع اإلذاعيــة والتلفزيونيــة ومــا تنشــره الصــحافة .وتشــار شــرطة عمــان
السلطانية و ها من السلطات يف توف املعلومات واملشورة والدعم من خالل اخلطو السـاخنة
اجملانية للضحايا .ويسمح للضحايا البقـاء يف عمـان حلـني االنتهـاء مـن مجيـع اإلجـراءات القانونيـة
إذا لانوا ير بون يف ذلك .وتتعاون زنة مكافحة اال ـار بالبشـر بشـكل وثيـق مـع اللجنـة الوطنيـة
حلقوق اإلنسان .وشهدت السلطنة تقدما جيدا يف ازهود املبذولة ملكافحة اال ار بالبشر.
 -44أعــدت زنــة مكافحــة اال ــار بالبشــر خطــة وطنيــة ووضــعت إجـراءات لتقــد املســاعدة
لضــحايا اال ــار .وتتمثــل هــذه ازهــود املســاعدة يف التعــر علــى ازنــاة وتقــداهم للمحالمــة،
علم ا أنحل مت إنشـاء داغـرة خاصـة مبحكمـة اسـتئنا مسـق ـذا الاـرض .وترلـز اخلطـة أيضـ ا علـى
تطوير آليات التعاون بني السلطات املعنية يف لل من القطاعني العام واخلاص.
(ة) االلتزامات الدولية
 -41تعتــرب االتفاقيــات الــي انضــمت ــا الســلطنة ومنهــا االتفاقيــات املتعلقــة حبقــوق اإلنســان
لاالتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز جــزءا مــن التش ـريع الــوطل ،خلــا حــتم أن
تتسق التشريعات الداخلية مع أحكام تلك االتفاقيات .ويف حال وجـود أ تعـارض فـلن السـمو
ألحكام املعاهدات واالتفاقيات الدولية.
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 -42علــى الــر م مــن أن النظــام األساســي للدولــة يســود علــى أ قــانون لــي آخــر ،إال أنــحل
يـ ـ ــنة يف م ـ ـ ـواده  24و 22و 81عل ـ ـ ــى وجـ ـ ــوب تطبيقـ ـ ــحل دون املس ـ ـ ــاس ب حكـ ـ ــام املعاه ـ ـ ــدات
واالتفاقيات الدولية.
 -49صــادقت الســلطنة علــى أربــع مــن االتفاقيــات األساســية املعنيــة حبقــوق اإلنســان .وهــي
اتفاقيــة حقــوق الطفــل يف عــام  3992وبروتولوليهــا االختيــاريني عــام  ،4112واالتفاقيــة الدوليــة
للقضاء على مجيـع أشـكال التمييـز العنصـر عـام  ،4114واالتفاقيـة الدوليـة للقضـاء علـى مجيـع
أشكال التمييز ضد املرأة يف أيار/مايو عام  ،4119واتفاقية حقوق األشـواص ذو اإلعاقـة يف
عام  .4118ورفعت السلطنة تقاريرها إىل زنة القضاء علـى التمييـز العنصـر عـام  4112وإىل
زنـ ـة حق ــوق الطف ــل يف  4113و ،4112والربوتولـ ـولني االختي ــاريني يف ع ــام  ،4119واتفاقي ــة
القضاء على مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة يف نفـس العـام وتـدرس السـلطنة باسـتمرار إمكانيـة
التوقيــع علــى املزيــد مــن معاهــدات حقــوق اإلنســان ،عــالوة علــى مراجعــة مــا يوجــد مــن حتفظاتــا
على بعض االتفاقيات املوقعة.
 -42صــادقت الســلطنة أيض ـ ا علــى أربــع اتفاقيــات للحقــوق األساســية الصــادرة مــن منظمــة
العمل الدولية ،تتعلق األوىل باالتفاقية رقم  )3911/49بش ن العمل ازـرب والثانيـة باالتفاقيـة
رقــم  )3992/319بش ـ ن إلاــاء العمــل ازــرب والثالثــة باالتفاقيــة رقــم  )3999/381بش ـ ن
أس ـوأ أش ــكال عم ــل األطف ــال واالتفاقي ــة الرابع ــة رق ــم  )3921/318بش ـ ن احل ــد األد لس ــن
العمــل ،لمــا صــادقت علــى اتفــاقيتني ملنظمــة العمــل العربيــة رقــم  )3922/38بشـ ن األحــدات
واالتفاقية رقم  )3998/39بش ن تفتيش العمل.

جيم -تعزيز وحماية حقوق اإلنسان االقتصاةية واالجتماعية والثقافية
 -42خــالل الســنوات االثنتــني واألربعــني املاضــية احتلــت التنميــة الشــاملة األولويــة األوىل يف
ســلطنة عمــان ،وعلــى وجــحل اخلصــوص التنميــة البشـرية ،فقــد حققــت الســلطنة تقــدم ا ملحو ـ ا يف
جمال احلقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،وال سيما تلك الـي تعـب بـاملرأة والطفـل والصـحة
والتعليم .واحتلت السلطنة املرلـز األول علـى مسـتوى العـاس يف سـرعة معـدل التنميـة البشـرية وفـق
ما جاء يف تقرير التنمية البشرية لعـام  4131الـذ صـدر مـؤخرا عـن األمـم املتحـدة حتـت عنـوان
"الثروة احلقيقية لألمم :مسارات إىل التنميـة البشـرية" .وأوضـح التقريـر أن هـذا التقـدم جـاء نتيجـة
لإلجنازات الي حتققت يف جمايل الصحة والتعليم على وجحل اخلصوص ويف فرتة وجيزة نسبي ا.
(أ) الحق في التمتع بأعلى مستويات الصحة
 -48تؤلــد املــادة  )34مــن النظــام األساســي للدولــة احلــق يف التمتــع بالصــحة ،وعليــحل تتــوفر
الرعايـ ــة الصـ ــحية والعـ ــال جمان ـ ـ ا لكافـ ــة امل ـ ـواطنني والوافـ ــدين العـ ــاملني يف القطـ ــا العـ ــام ،و ـ ــق
للمقيمني العاملني يف القطا اخلاص احلصول على اخلدمات الصحية ،ويتحمل أصـحاب العمـل
تكاليف توف الرعاية الصحية لعما م الوافدين.
GE.14-24986
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 -49قطعــت الســلطنة خــالل ال ــسنوات األربعــني املاضــية شــوطا ط ـويالا يف جمــال الرعايــة الصــحية،
خلا جعلها تتبوأ املرتبة األوىل عامليا يف االستعمال الفعال للموارد الصحية ،واملرتبة الثامنة عامليا يف لفاءة
النظام الصحي لكل ،وفق ا للتقرير الصادر عن منظمة الصحة العاملية يف عام  4111ملحق .)4

 -11خــالل العقــود الثالثــة األخـ ة ازداد متوسـ العمــر املتوقــع يف ســلطنة عمــان مــن 9.92
ســنة إىل  2.24ســنة .وشــهدت الفــرتة نفســها تراجعـا يف معــدل الوفيــات مــن  1.31حالــة وفــاة
لكل ألف مواطن يف عام  3981إىل  1حاالت وفاة يف عام .4119

 -13يول احلكومة ما يزيـد علـى  81يف املاغـة مـن إمجـايل النفقـات الصـحية ،وهـي مـن أعلـى
النسا على املستوى العاملي .وبلات حصة إنفاق وزارة الصحة عام  4131لوحدها على قطا
الصحة  122مليون ريـال عماين وهذا الرقم ال يشمل اخلـدمات الصـحية الـي تقـدم مـن جهـات
حكومية أخرى ،علم ا ب ن شبكة اخلدمات الصحية تاطي لافة أرجاء السلطنة .)3
(ب) الحق في التعليم
 -14يــرى النظــام األساســي للدولــة يف التعلــيم حجــر الزاويــة الــذ يقــوم عليــحل تقــدم اجملتمــع،
ومن هنا جعلت السـلطنة التعلـيم متاحـ ا وجمانيـ ا للجميـع .وتـوفر السـلطنة التعلـيم جمانـ ا حـىت هنايـة
الصف الثاين عشر ،علم ا انحل وحىت عام  3921س يكـن يف السـلطنة سـوى ثـالت مـدارس رمسيـة
عدد طالهبا  911طالا ،إال أن هـذا القطـا شـهد تطـورا سـريعا خـالل العقـود األربعـة املاضـية،
ف ــازدادت امل ــدارس إىل  3.121مدرس ــة حكومي ــة ووص ــل ع ــدد الطلب ــة إىل  913 481طال ــا
طالبــة خــالل العــام الدراســي  ،4131-4119أمــا عــدد الطلبــة يف املــدارس اخلاصــة خــالل العــام
الدراس ــي  4133-4131فق ــد بل ــغ  29 122طال ــا وطالب ــة ،وفيم ــا يتعل ــق بع ــدد املقب ـ ـولني
للدراسة بازامعات والكليات من خر ي الثانوية العامة يف نفس العام فقد بلـغ  41 898طالبـ ا
وطالبــة يــدرس لث ـ ا مــنهم جمان ـا علــى نفقــة الدولــة ،عــالوة علــى وجــود مرالــز حملــو األميــة وتعلــيم
الكبــار إىل جانــا مرافــق لــدعم التعلــيم املســتمر ملحــق  ،)2ويف إطــار خطــة احلكومــة لتحســني
جــودة خمرج ــات التعلــيم بدرجتي ــحل األساس ــي والعــايل ،ف ــلن التوجيه ــات الســامية حلض ــرة ص ــاحا
ازاللة السلطان املعظم قضت بلعادة تقييم الوضع التعليمي يف السلطنة.
 -11أش ــار تقري ــر التنمي ــة البشـ ـرية لع ــام  4112إىل أن مع ــدل معرف ــة القـ ـراءة والكتاب ــة ل ــدى
الراش ــدين ال ــذين ــاوزوا  39س ــنة م ــن العم ــر) ق ــد ارتف ــع م ــن  2.92يف املاغ ــة ع ــام 3991
إىل  2.83يف املاغــة عــام  ،4112وخــالل الفــرتة عينهــا ازداد معــدل معرفــة القـراءة والكتابــة لــدى
الشــباب مــن  )42-39مــن  2.82يف املاغــة إىل  1.92يف املاغــة .وبلاــت حصــة اإلنفــاق العــام
عل ــى قط ــا التعل ــيم  9.828ملي ــون ري ــال عم ــاين م ــا يع ــادل  19يف املاغ ــة م ــن إمج ــايل اإلنف ــاق
احلكومي ازار لعام .)4 4131
__________

 )3املصــدر :نقـالا عــن التقريــر الــوطل املقــدم وفقـ ا للفقــرة /39أ مــن مرفــق قـرار جملــس حقــوق اإلنســان  3/9التقريــر
االستعراضي املقدم بالدورة العاشرة  2 - 3/42لانون األول/ديسمرب  - 4133الفقرة .)13
 )4املصدر السابق فقرة .)19
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 -12يوجــد يف ســلطنة عمــان جامعــة حكوميــة واحــدة وســت  )2لليــات حكوميــة للعلــوم
التطبيقيـة وسـبع  )2لليــات تقنيـة ،وعــدد مـن معاهـد التمـريض يف مرالـز احملافظــات ،لمـا يوجــد
يف الس ــلطنة ع ــدد س ــت  )2جامع ــات خاص ــة وعش ـرين  )41مؤسس ــة خاص ــة للتعل ــيم الع ــايل
باإلض ــافة إىل  322معه ــد ومرل ــز ت ــدريا ،وتق ــدم معظ ــم مؤسس ــات التعل ــيم الع ــايل احلكومي ــة
واخلاصة املذلورة آنف ا شهادات جامعية من أربع سنوات ،عدا ا ندسة من ةس سنوات والطا
من سبع سنوات ،يف حني توفر البقية شـهادات جامعيـحل مـن سـنتني ،منـذ عـام  3999واحلكومـة
ماضــية قــدما يف تطــوير التعلــيم العــايل بشــكل يلـ احتياجــات عــدد الســكان املتنــامي .ويــذلر يف
هذا السياق أن ما يقرب من  9.94يف املاغة من خر ي املدارس الثانوية يف عام  4119واصـلوا
دراس ــاتم العلي ــا ،م ــع اإلش ــارة إىل أن ــحل خ ــالل ع ــام  4133ص ــدرت توجيه ــات س ــامية حلض ــرة
صــاحا ازاللــة الســلطان املعظــم بلنشــاء جامعــة حكوميــة جديــدة ،ولــذلك اعتمــاد مبلــغ 311
مليون ريال عماين لإلنفاق على  3 111منحة دراسية للماجست والـدلتوراه تـوز علـى األعـوام
اخلم ـ ــس التالي ـ ــة للع ـ ــام از ـ ــامعي  4134-4133لتوصص ـ ــات نوعي ـ ــة تاجه ـ ــا س ـ ــوق العم ـ ــل
ومتطلبــات التنميــة الشــاملة يف الــبالد ،لمــا صــدرت توجيهــات ســامية بلضــافة مــا يقــارب عشــرة
آال  )31 111مقعد جديد يف مرحلة التعليم العايل الستيعاب الزيادات املتوقعة من خر ـي
شهادة دبلوم التعليم العام.
 -19إن تعزيــز الــوعي عــن التمييــز العنصــر عمليــة مســتمرة ،يعــب هبــا لــل مــن التعلــيم العــام
ووســاغل اإلعــالم ،فقبــل عــام  4111لانــت املنــاهع الدراســية تتنــاول حقــوق اإلنســان مبــا فيهــا
التمييــز العنصــر  ،ومنــذ عــام  4111حظيــت هــذه العمليــة باهتمــام ألــرب حيــث مت البــدء بــلدرا
مفاهيم حقوق اإلنسان والقيم واملباد يف املناهع الدراسية يف خمتلف املراحل ،وقد شرعت وزارة
الرتبيــة والتعلــيم بتنفيــذ مشــرو إعــداد وثيقــة إدمــا مفــاهيم حقــوق اإلنســان والطفــل يف املنــاهع
الدراســية ،حيــث ترلــز هــذه الوثيقــة علــى عــدد مــن املرتك ـزات األساســية أمههــا التثقيــف حبقــوق
اإلنســان يف مجيــع املراح ــل الدراســية ،واالس ــتفادة مــن التج ــارب وازهــود املبذول ــة علــى املس ــتوى
اإلقليمي والدويل.
 -12تستند وزارة الرتبية والتعليم يف التعريف حبقوق الطفل وحقوق اإلنسان بشكل لامل إىل
"ميث ـ ـ ــاق مف ـ ـ ــاهيم حق ـ ـ ــوق الطف ـ ـ ــل واإلنس ـ ـ ــان وق ـ ـ ــد مت إدرا ه ـ ـ ــذا امليث ـ ـ ــاق بداي ـ ـ ــة م ـ ـ ــن الع ـ ـ ــام
الدراســي  4119-4118يف املنهــا التعليمــي للصــفو  ،2-3باإلضــافة لتنفيــذ مشــرو إنتــا
لتيــا توعــو حقــوقي موجــحل ألطفــال الســلطنة واألطفــال املقيمــني علــى حــد س ـواء ،وقــد محــل
الكتيــا عن ـوان حقــوقي) ،وهــو يســتهد األطفــال الدارســني يف صــفو احللقــة األوىل ،2-3
لم ــا مت إث ـراء املن ــاهع التعليمي ــة مبجموع ــة م ــن املواض ــيع منه ــا الرتبي ــة والثقاف ــة اإلس ــالمية ،واللا ــة
العربيــة ،والدراســات االجتماعيــة ،واملهــارات احلياتيــة ،والعلــوم ،والرياضــيات ،وتقنيــة املعلومــات،
واللاة اإلنكليزية ،والرياضة املدرسية واملوسـيقى والفنـون .علمـا مـن املزمـع التوسـع يف تـدريس هـذه
املباد لتشمل الصفو من اخلامس حىت السابع.
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(ج) الحق في العمل
 -12تؤل ــد امل ــادة  34م ــن النظ ــام األساس ــي للدول ــة عل ــى أن لك ــل مـ ـواطن احل ــق واحلري ــة يف
مواصلة العمل من اختياره ،وال وز فرض أ عمل إجبار .
 -18ا ــنح ق ــانون اخلدم ــة املدني ــة الص ــادر مبوج ــا املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم )4112/341
حقوقـ ا وواجبــات متســاوية ألولئــك الــذين يشــالون و ــاغف عامــة ،سـواء ألــانوا عمــانيني أو ـ
عمانيني ،ذلورا أو إناثا .وينظم القانون العالقة بني املو ف والوحدة اإلدارية ،ويضمن االستقرار
يف العمل ،واحلياة الكراة واالستقرار األسر للمو ف .لمـا يـوفر للمو ـف احلمايـة والضـمانات
األساسية خالل مس تحل املهنية لكي يتسب لحل العمل يف بيئة آمنة وسليمة.
 -19يف لانون األول/ديسمرب  4131بلغ إمجـايل العـاملني يف القطـا احلكـومي 321 984
مو ــف ،مــنهم  321 121عمــاين و 41 234وافــد ،أمــا يف القطــا اخلــاص فقــد بلــغ يف نفــس
السنة عـدد العـاملني العمـانيني املسـجلني يف الت مينـات االجتماعيـة  322 232عمـاين وبلـغ عـد
العمال الوافدين الذين ملون بطاقات عمل سارية املفعول  822 111عامل ملحق .)2
 -21ولضــمان محايــة حقــوق العامــل وصــاحا العمــل علــى حــد سـواء تضــمن القــانون حظ ـرا
علــى اســتقدام عمــال ـ عمــانيني إال بعــد احلصــول علــى تــرخية مــن وزارة القــوى العاملــة الــي
حددت اشرتاطات الستقدام هؤالء العمال تضمنها القرار الوزار رقم  4133/3من بينهـا إبـرام
عقــد عمــل قــانوين يتضــمن اســم صــاحا العمــل واملنش ـ ة وعن ـوان مكــان العمــل ومعلومــات عــن
العام ــل وجنس ــيتحل ون ــو العم ــل املطل ــوب من ــحل ش ــالحل وم ــدة العق ــد واألج ــر و ـ ه م ــن االمتي ــازات
واملكافقت وباقي االشرتاطات القانونية.
 -23تضمن قانون العمل العماين يف تعديلحل األخ باملرسوم السلطاين رقـم  4133/331علـى
عدد من األحكام تتعلق بتنظيم إجازات العامل يف القطا اخلاص وإجازة خاصة للنسـاء العـامالت
لتاطي ــة ف ــرتة م ــا قب ــل وبع ــد ال ــوالدة ،وتض ــمنت أحك ــام التع ــديالت التعويض ــات املرتبط ــة بالفص ــل
التعسفي ،مع اإلشارة أن قانون العمـل العمـاين يـنة علـى عـدم جـواز تشـايل العامـل تشـايالا فعليـ ا
أللثــر مــن  )9ســاعات يف اليــوم الواحــد وحبــد أقصــى ال يتجــاوز  )28ســاعة يف األســبو  ،وب ـ ن
يتولـل سـاعات العمـل فـرتة أو ألثـر لتنـاول الطعـام والراحـة ملـدة ال تقـل عـن نصـف سـاعة ،وحبيـث
ال تزيــد مــدة العمــل املتواصــلة علــى  )2ســاعات .لمــا تضــمن القــانون حــق العامــل احلصــول علــى
أجر إضايف يف حال تشايلحل ساعات عمل إضافية ،أو أن صل على إجازة بدالا من ذلك.
 -24ولتــوف احلمايــة والســالمة الالزمــني للعــاملني ،ومالغمــة لطبيعــة طقــس ومنــا الســلطنة،
فقــد صــدر الق ـرار ال ـوزار رقــم  4133/144والــذ عــدل الالغحــة التنظيميــة لتــداب الســالمة
والصــحة للع ــاملني ،حيــث حظ ــر تش ــايل العمــال يف املواق ــع اإلنشــاغية أو األم ــالن املكش ــوفة يف
أوقات الظه ة شديدة احلرارة ،وتوف أمالن مظللة ومياه باردة يف مواقـع العمـل ،وتـوف خزانـات
مياه توفر مياه املناسبة يف التجمعات السكنية للعمال.
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 -21ويف ع ــام  4112ص ــدر املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم  )4112/22بتع ــديل ق ــانون العم ــل
إلتاحة الفرصـة واحلـق للعـاملني يف منشـقت القطـا اخلـاص يف ت سـيس نقابـات واحتـادات عماليـة
وفقـا ملعــاي العمــل الدوليــة .و ظــى أعضــاء هــذه االحتــادات والنقابــات العماليــة اليــوم بالــدرجات
الالزمــة مــن االســتقاللية واحلمايــة .لمــا ــوز للعــاملني يف ســلطنة عمــان خلارســة حــق املشــارلة يف
اإلضرابات واملفاوضة ازماعية وفق ا ألحكام القانون ،وقد صدر القرار الـوزار رقـم 4131/99
ليضــع نظــام تشــكيل وعمــل النقابــات العماليــة ،وق ــد حتقــق علــى ضــوء ذلــك تســجيل وإش ــهار
 )319نقابـ ــة عماليـ ــة يف السـ ــلطنة حـ ــىت شـ ــهر لـ ــانون األول/ديسـ ــمرب )4133يثـ ــل العمـ ــال
العم ـ ــانيني والواف ـ ــدين) يف منش ـ ــقت القط ـ ــا اخل ـ ــاص وض ـ ــمن خمتل ـ ــف األنش ـ ــطة والقطاع ـ ــات
االقتصــادية ،وإشــهار االحتــاد العــام لعمــال ســلطنة عمــان وذلــك بعقــد املــؤير الت سيســي لالحتــاد
الذ مت بتاريخ  31شبا /فرباير .4131
 -22لم ــا أص ــدرت وزارة الق ــوى العامل ــة ق ـرار رق ــم  )4112/492بش ـ ن تنظ ــيم املفاوض ــة
ازماعية واإلضـراب السـلمي واإل ـالق ،وأعطـى القـرار األولويـة للعمـال للحصـول علـى حقـوقهم
يف حــال إ ــالق املنشـ ة أو إفالســها .وحــدد القــانون ايليــة الــي تــؤد هبــا األجــور للعامــل وعــدم
ج ـواز احلج ــز أو التنــازل ع ــن األجــور املس ــتحقة للعامــل إال وفق ـ ا لالش ـرتاطات ال ــي نــة عليه ــا
القانون .وحدد القانون ساعات العمـل اليوميـة واألسـبوعية واإلجـازات للعـاملني ب نواعهـا السـنوية
والطارغة واإلجازات الرمسية وأيام الراحة األسبوعية.
 -29ش ــكل القـ ـرار ال ــوزار  4131/99زن ــة احلـ ـوار االجتم ــاعي تض ــم خلثل ــني ع ــن أطـ ـرا
اإلنتـا الثالثـة احلكومــة وأصـحاب األعمـال والعــاملني) هبـد دراسـة املعــاي اإلقليميـة والدوليــة
لتعزيــز احل ـوار االجتمــاعي مبــا اــدم عالقــات العمــل بــني أط ـرا اإلنتــا  .وتوجــحل اللجنــة جهــود
الش ــرلاء االجتم ــاعيني يف س ــوق العم ــل لزي ــادة اإلنت ــا وتعزي ــز الق ــدرة التنافس ــية ،وحتقي ــق الت ـوازن
واالنســجام بــني مصــال العمــال وأصــحاب العمــل بطريقــة تعــزز ازهــود الوطنيــة لتحقيــق التنميــة
الشاملة واملستدامة.
(ة) حقوق المرأ والمساوا بين الجنسين
 -22مــن خــالل تبــل خط ـوات متقدمــة لتعزيــز حقــوق امل ـرأة ،جنحــت ســلطنة عمــان يف زيــادة
نسـ ــبة تسـ ــجيل الفتيـ ــات يف املـ ــدارس إىل  91يف املاغـ ــة ،وتشـ ــكل الطالبـ ــات  99يف املاغـ ــة مـ ــن
طلب ــة ازامع ــات .لم ــا تش ــكل امل ـراءة ح ـوايل  21يف املاغ ــة م ــن الق ــوى العامل ــة يف قط ــا اخلدم ــة
املدنيـ ـ ــة حسـ ـ ــا املؤش ـ ـ ـرات اإلحصـ ـ ــاغية الصـ ـ ــادرة مـ ـ ــن وزارة اخلدمـ ـ ــة املدنيـ ـ ــة يف  11حزي ـ ـ ـران/
يونيــحل  41.11 ،4133يف املاغــة يف القطــا اخلــاص حســا املؤش ـرات اإلحصــاغية الصــادرة مــن
وزارة القوى العاملة يف  34آذار/مارس 4134.
 -22على الصعيد السياسي تتمتـع املـرأة حبـق التصـويت والرتشـح يف اجمللـس التشـريعي جملـس
الشــورى) ،وبفــرص متســاوية يف تقلــد املناصــا احلكوميــة .علم ـ ا ب ـ ن ثــالت نســاء يشــالن حالي ـ ا
مناص ـ ــا وزاري ـ ــة اثنت ـ ــني م ـ ــنهن مل ـ ــن حقاغ ـ ــا وزاري ـ ــة) ،يف ح ـ ــني يض ـ ــم جمل ـ ــس الدول ـ ــة 39
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ام ـرأة مبــا يثــل  41يف املاغــة مــن أعضــاء اجمللــس ،أمــا جملــس الشــورى ويف دورة انعقــاده الســابعة
 )4139-4133فــلن عــدد املرتشــحات مــن النســاء بلــغ  22امـرأة ،حــازت واحــدة مــنهن علــى
عض ــوية اجملل ــس ،ويف الس ــلك الدبلوماس ــي تش ــال ث ــالت نس ــاء منص ــا س ــف ة .وج ــاء املرس ــوم
الس ــلطاين رق ــم  )4118/349ليع ــدل نظ ــام اس ــتحقاق األراض ــي احلكومي ــة ليم ــنح املـ ـرأة ح ــق
احلصــول علــى منحــة أرض حكوميــة ش ـ هنا ش ـ ن الرجــل .و ــدر اإلشــارة يف هــذا الصــدد إىل أن
السلطنة عـدلت قـانون جـواز السـفر العمـاين ليتـيح للمـرأة احلصـول علـى جـواز سـفر دون اشـرتا
موافقة الزو  ،لما حتـتف املـرأة باسـم عاغلتهـا األصـلي بعـد الـزوا  ،وعلـى الصـعيد القـانوين تـنة
امل ــادة  1م ــن ق ــانون التفسـ ـ ات والنص ــوص العام ــة الص ــادر ب ــرقم  1لع ــام  3921عل ــى أن ــحل إذا
وجــدت للمــة تش ـ إىل املــذلر يف القــوانني العمانيــة فلهنــا تشــمل املؤنــث أيض ـ ا ،وعلــى الصــعيد
الرياض ــي تتمت ــع امل ـرأة العماني ــة حب ــق التن ــافس عل ــى عض ــوية جم ــالس إدارات االحت ــادات الرياض ــية،
لمــا حظيــت باهتمــام خــاص يف جمــال خلارســتها للرياضــة يتــيح ــا تنميــة قــدراتا ومواهبهــا وتعزيــز
مشارلتها لي ا ودولي ا ،حيث مت تشـكيل زنـة رياضـة املـرأة باللجنـة األيوملبيـة العمانيـة تتـوىل العمـل
على تنشي وتفعيل األنشطة الرياضية النسوية وذلك مبوجا القرار الوزار رقم .4119/42
 -28صــاحا ارتفــا نســبة التعلــيم بــني النســاء ،ارتفــا متوس ـ عمــر الــزوا مــن  2.41للم ـرأة
و 2.42للرج ـ ــل يف ع ـ ــام  ،3991إىل  49و 48عل ـ ــى التـ ـ ـوايل يف ع ـ ــام  .4111لم ـ ــا تراجع ـ ــت
معــدالت اإلجنــاب بشــكل ملحــو خــالل العقــود الثالثــة مــن  31.31والدة لكــل ام ـرأة يف ســن
اإلجناب  29-39سنة) إىل  11ويعزى ذلك ألسباب عديدة منها ارتفا معدل التعلـيم ال سـيما
بــني النســاء وارتفــا ســن الــزوا  ،واملباعــدة بــني الــوالدات الــذ مت تطبيقــحل اعتبــارا مــن عــام .3992
وتؤل ــد البيان ــات أن هن ــا زي ــادة يف نس ــبة النس ــاء الالغ ــي يباع ــدن ب ــني والدة وأخ ــرى لف ــرتة ث ــالت
سنوات وألثر .من  8.41يف املاغة يف عام  3992إىل  12.2يف املاغة عام .4119
 -29وتت ـوافر أيض ـا يف لافــة منــاطق الســلطنة مرالــز تقــدم خــدمات مــا قبــل الــزوا  ،حيــث اكــن
للرا بني يف الزوا زيارتا للوضو لفحوصات الطبية وطلا املشورة فيما يتعلق ب مراض الدم الوراثية.
 -91ولتشــجيع امل ـرأة علــى الــدخول يف جمــال العمــل ،يضــمن قــانون العمــل محايتهــا مــن الفصــل
التعسفي بداعي املرض ،احلمل أو اإلجناب ،لما اـنح قـانون اخلدمـة املدنيـة املـرأة العاملـة يف القطـا
احلكومي إجازة أمومة مدفوعة األجر مدتا  91يوما ،و مدفوعة األجر تصل إىل سنة لاملة.
 -93تعت ــرب األس ــرة مبقتض ــى النظ ــام األساس ــي للدول ــة ،نـ ـواة اجملتم ــع ،وي ــنظم الق ــانون ط ــرق
محايتها ،وصون لياهنـا وتوطيـد أواصـرها وقيمهـا ،وتـوف الرعايـة ألفرادهـا ،وإ ـاد الظـرو املواتيـة
لتطوير مهارات أفرادها وتنمية قدراتم.
(هب) حقوق الطفل
 -94انضمت السلطنة إىل اتفاقية حقوق الطفل يف عام  3992وإىل بروتولوليها االختياريني
عــام  ،4112ولــدى تصــديق الســلطنة علــى االتفاقيــة املــذلورة ،وحلرصــها علــى تنفيــذ التزاماتــا،
أنش ت احلكومة زنة وطنية تعب مبتابعـة تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل ،ضـمت خلثلـني عـن خمتلـف
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ازهــات احلكوميــة وازمعيــات األهليــة .وتضــطلع الســلطنة بالعديــد مــن اخلط ـوات لنشــر الــوعي
حول أحكام االتفاقية .هذا وقد اطلعت زنـة اتفاقيـة حقـوق الطفـل علـى تقريـر السـلطنة الـدور
األول عــام  ،4113وعلــى التقريــر الثــاين يف عــام  .4112ومــن املرتقــا أن ترفــع اللجنــة تقريريهــا
الثال ـ ــث والراب ـ ــع يف  .4134وتق ـ ــوم الس ـ ــلطنة حالي ـ ـ ا بلع ـ ــداد مش ـ ــرو ق ـ ــانون للطف ـ ــل ،وخ ـ ــالل
عام  ،4131قدمت السلطنة طلا إىل األمني العام لألمم املتحدة لرفع أربعة من حتفظاتا علـى
االتفاقية ،وتضييق التحف اخلامس والوحيد.
 -91اخنفض معدل وفيات الرضع لكل مولود حي) مـن  31.31إىل  ،21.9لمـا اخفـض
معدل الوفيات لألطفال دون  9سنوات من  31إىل .34
 -92شرعت وزارة الصحة يف وضع تداب لرصد احلاالت الي قد تنطو علـى إسـاءة معاملـة
األطفــال ،حيــث طــورت نظــام لإلبــال عنهــا ،وه ـي بصــدد وضــع دليــل مرجعــي ــذا الاــرض،
لمــا أهنــا أقامــت حلقــات تدريبيــة للعــاملني يف املرالــز الصــحية للتعــر علــى حــاالت اإلســاءة
احملتملــة .وتعمــل وزارة الصــحة بالتعــاون مــع وزارات أخــرى القـرتاح أحكــام قانونيــة لضــمان محايــة
الطفــل لمــا أصــدرت وزارة التنميــة االجتماعيــة ق ـرار وزاري ـ ا رقــم  4118/28حــول تشــكيل فريــق
عمل لدراسة ومتابعة احلاالت اخلاصة باألطفال املعرضني لإلساءة بالسلطنة.
 -99تضــمن ق ــانون العم ــل الص ــادر مبوجــا املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم  )4111/19أحكام ـ ا
حتظــر عمــل لــل مــن س يتجــاوز ال ـ  39ســنة مــن العمــر .وانــع قــانون العمــل العمــاين لــل مــن هــم
دون  38س ــنة م ــن العم ــر العم ــل لف ــرتة تزي ــد عل ــى س ــت س ــاعات يف الي ــوم الواح ــد .أو العم ــل
لساعات إضافية ،أو العمل يف الفرتة بـني السـاعة السادسـة مسـاء إىل السـاعة السادسـة صـباح ا،
أو العمل خالل اإلجازات أو عطلة هناية األسبو .
 -92ا ــنح ق ــانون مس ــاءلة األح ــدات الص ــادر مبوج ــا املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم )4118/11
املزيــد مــن الضــمانات لألحــدات .وهــو ــدد احلــدت ب نــحل الشــوة الــذ س يتعــدى ســن الثامنــة
عشرة من العمر .ويعب هذا القانون باإلصالح وإعادة الت هيـل ،لمـا يتضـمن إنشـاء إدارات خاصـة
لالهتمـام باألحــدات ازــاحنني وتـ هيلهم علــى ـرار داغــرة شــؤون األحــدات ،ودار توجيــحل األحــدات،
ودار مالحظــة األحــدات ووحــدة شــرطة األحــدات ،ودار إصــالح األحــدات ،ويــتم البــت يف قضــايا
األحـدات حصـري ا مــن قبــل ـالم متوصصــة لألحــدات ،ويراعــي القـانون أن تكــون جلســات تلــك
احملالم سرية حفا ا على مستقبل احلدت ويتم رعاية الحقحل ؤالء األحدات.

(و) نظام الضمان االجتماعي

 -92ص ــدر ق ــانون الض ــمان االجتم ــاعي باملرس ــوم الس ــلطاين رق ــم  )3982/82بت ــاريخ 1
تشرين الثاين/نوفمرب  ،3982إلقرار معاش شهر لألفراد واألسر الي ليس لديها مصـدر دخـل،
أو أن معيلهــا ـ قــادر علــى اإلنفــاق ،لمــا يشــمل األشــواص الــذين ال يســتفيدون مــن نظــام
التقاعد ،أو الذين ال تفي دخو م من التقاعد بتلبية احتياجات عدد أفراد األسرة وبالتايل يكمل
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استحقاقهم بالضمان االجتماعي ،والفئات املستفيدة من هذا النظام األيتـام واألرامـل واملطلقـات
وأسـ ــر السـ ــجناء والعـ ــاجزين وذو اإلعاقـ ــة واألسـ ــرة املهجـ ــورة العاغـ ــل والبنـ ــات ـ ـ املتزوجـ ــات
والشــيووخة .وباإلضــافة إىل املعــاش الشــهر  ،ويعفــى املســتفيدون مــن الضــمان االجتمــاعي مــن
رسوم اخلدمات احلكومية ،وتقدم م مساعدات عينية وخدمية مثل البعثات الدراسية واإلسـكان
االجتمــاعي واألجهــزة واملعينــات الطبيــة للمعــاقني واملرضــى و هــا مــن التســهيالت الــي تــوفر بيئــة
داعمة ذه األسر.
(ز) حرية الرأي والتعبير
 -98إن حرية الفكر والتعب يف سلطنة عمـان حـق أصـيل ألـد عليـحل جاللـة السـلطان قـابوس
يف عام  4111بالقول" :إن مصادرة الفكر والتدبر واالجتهاد مـن ألـرب الكبـاغر وحنـن ال نسـمح
ألحد أن يصادر الفكر أبدا".
 -99تكفــل املــادتني  )49و  )13مــن النظــام األساســي للدولــة حريــة ال ـرأ والتعب ـ وحريــة
الص ــحافة .وتض ــمن امل ــادة  )11حري ــة إنش ــاء ازمعي ــات املنظم ــات الا ـ حكومي ــة والنقاب ــات
املهنية) .وحترص هذه األحكام  -إىل جانا قـانون املطبوعـات والنشـر الصـادر مبوجـا املرسـوم
السلطاين رقم  - )82/29على توف املنا املالغم للصحافة العمانيـة ملمارسـة هـذه احلريـة بثقـة.
لمــا تــنة املــادة  )13علــى حظــر طباعــة أو نشــر امل ـواد الــي تــؤد إىل الفتنــة واملســاس ب ـ من
الدولة أو اإلساءة إىل لرامة اإلنسان وحقوقحل.
 -21ــوز للقطــا اخلــاص إنشــاء الصــحف ودور النشــر واملطــابع وشــرلات الدعايــة واإلعــالن
مبوج ــا املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم  4112/82املع ــدل ل ــبعض أحك ــام ق ــانون الص ــحافة والنش ــر،
لما وز للقطا اخلاص إنشاء وتشايل منشقت إذاعية وتلفزيونية وفقا لقانون املنشـقت اخلاصـة
لإلذاعة والتلفزيون الصادر مبوجا املرسوم السلطاين رقم  4112/99والغحتحل التنفيذيـة الصـادرة
مبوج ــا الق ـرار ال ـوزار رق ــم  .)4119/19أم ــا بالنس ــبة للمواق ــع اإللكرتوني ــة ،فيحظ ــر الق ــانون
املواقع اإلباحية ألهنا تتعارض مع أخالق اجملتمع وتقاليده وتسئ إىل األديان .)1
 -23يوجد يف سلطنة عمان  )9صحف يومية وحنو  )21صـحيفة وجملـة ونشـرة بـني يوميـة
وأسبوعية ونصف شهرية وشهرية وفصلية وسنوية .ويوجد بالسلطنة حـوايل  )22ولالـة لإلعـالن
ودور نش ــر ،وم ــا يرب ــو عل ــى  )311مطبع ــة .ه ــذا وت ــدير احلكوم ــة ع ــددا م ــن ط ــات اإلذاع ــة
وقنوات التلفزيونية إىل جانا شبكة إلكرتونية عمان نت) .وتوجد ثالت طات إذاعية خاصة
إىل جانا قناة تليفزيونية خاصة واحدة.
 -24ت سســت "ا يئــة العامــة لإلذاعــة والتليفزيــون" يف تشـرين األول/ألتــوبر  4131مبوجــا
املرسـوم الســلطاين رقــم  .)4131/318وللهيئــة لياهنــا القــانوين اخلــاص وتتمتــع باســتقاللية ماليــة
وإدارية ،وتقوم بتنفيذ أنشطتها وفقا للقواعد التجارية.

__________

 )1املصدر :تقرير السلطنة الشامل ،مرجع سابقا فقرة .)99
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 -21يوجــد يف ســلطنة عمــان مــزودان رغيســيان خلــدمات االتصــاالت واإلنرتنــت مهــا" :عمــان
تل" وهي شرلة مشرتلة بني القطاعني العام واخلاص ،و"النـورس" وهـي مشـال ينتمـي إىل القطـا
اخلــاص بالكامــل .لمــا يوجــد ثــالت مــزودين آخـرين خلــدمات االتصــاالت هــم رنــحل) و فرينــد )
و مساتــل) ولقــد ارتفــع عــدد مســتودمي اإلنرتنــت يف الســلطنة بشــكل مطــرد مــن  34 111يف
عام  3992إىل  9.3مليون يف عام .4131
 -22أشــهرت مجعيــة الصــحفيني العمانيــة يف تشـرين الثــاين/نوفمرب  ،4112وتــد إىل نشــر
الوعي يف جمال الصحافة واإلعالم والنهوض بالصحافة العمانية واالرتقاء باملستوى الثقايف واملهل
للص ـ ــحفيني واملس ـ ــامهة يف محاي ـ ــة مب ـ ــاد العم ـ ــل الصـ ـ ـحفي ال ـ ــي تق ـ ــوم عل ـ ــى تقالي ـ ــد اجملتم ـ ــع،
واألخالقي ــات املهني ــة ومحاي ــة الص ــحفيني ومص ــاحلهم .لم ــا أش ــهرت ازمعي ــة العماني ــة للكت ــاب
واألدبـاء يف تشـرين األول/ألتـوبر  ،4112هبـد دعـم احلرلـة األدبيـة والفكريـة يف سـلطنة عمـان
والعمل على تعزيز حرية الفكر وتشجيع لاة احلـوار واالنفتـاح علـى خمتلـف الثقافـات والـدفا عـن
حقــوق الكتــاب واألدبــاء بالتعــاون مــع الســلطات املعنيــة والعمــل علــى نشــر احل ـوار الثقــايف ازــاد
وتب ــادل املعلوم ــات واخلـ ـربات م ــع ا يئ ــات العربي ــة واإلقليمي ــة والدولي ــة ،لم ــا توج ــد يف الس ــلطنة
ازمعية العمانية للفنون التشكيلية ل حد الوساغل العاملـة علـى تعزيـز حريـة الفكـر واالنفتـاح علـى
الثقافــات األيخــرى ،لمــا أنشــئت مجعيــة هـواة العــود ،ولــدعم هــذا التوجــحل صــدر املرســوم الســلطاين
رقم  4133/38بلنشاء جاغزة السلطان قابوس للثقافة والفنون وايداب.
(ح) تعزيز وحماية حقوق الفئات األولى بالرعاية
 -29صادقت السلطنة عمان على اتفاقيـة حقـوق األشـواص ذو اإلعاقـة يف عـام .4118
ومن املقرر أن تقدم تقريرا إىل اللجنة املعنية هبذه االتفاقية يف عام .4133

 -0حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة

 -22تبنــت الســلطنة يف القــانون اخلــاص برعايــة وت هيــل ذو اإلعاقــة الصــادر مبوجــا املرســوم
السلطاين رقم  4118/21لافة أحكام االتفاقية الدولية حلقوق األشواص ذو اإلعاقة ،حيث
أعطـى القــانون احلـق للمعــاقني يف مجلـة مــن األمـور منهــا الصـحة والتعلــيم والسـكن والعمــل حيــث
صدر القرار الوزار رقم  4119/349الصادر بتاريخ  11أيار/مـايو  ،4119ألـزم لـل مؤسسـة
لديها ةسني  )91عامالا ف لثر تشايل نسبة  4يف املاغة منهم من ذو اإلعاقة ،لما يتقاضى
العامـ ــل ذو اإلعاقـ ــات األجـ ــر الـ ــذ يتقاضـ ــاه الا ـ ـ عـ ــن ذات العمـ ــل ،ونـ ــة قـ ــانون الضـ ــمان
االجتماعي صر معاش شـهر لـذو اإلعاقـة املـؤهلني الـذين س يسـتطيعوا احلصـول علـى عمـل
ألسباب خارجة عن إرادتم.
 -22تكف ــل الدول ــة محاي ــة األطف ــال ذو اإلعاق ــة م ــن أي ــة و يف ــة اك ــن أن تض ــر بص ــحتهم
والرفاهية البدنية والعقلية والعاطفية أو االجتماعية و م أيضا احلق يف التشوية املبكر واحلصول
على شهادة رمسية معتمدة من قبل السلطة املوتصة تثبت نو وطبيعة إعاقتهم.
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 -28أدى تــوف الرعايــة الصــحية ازيــدة لألطفــال الرضــع املولــودين قبــل األوان ،وناقصــي األوزان
واملعاقني إىل زيادة يف معدالت البقاء على قيد احلياة خالل العقود الثالثة املاضية ،خلا أدى إىل احلاجة
إىل املزيد من اخلدمات ذه الفئة .وتتعاون وزارة الصحة مـع املؤسسـات احلكوميـة األخـرى واملنظمـات
ـ احلكوميــة ،لتــوف الرعايــة الصــحية املتكاملــة لألطفــال املعــوقني  -مثــل خــدمات إعــادة الت هيــل،
والعال الفيزياغي واملهل واخلدمات الي يتم توف ها عن البصر والسمع والكالم لألطفال املعاقني.
 -29وعلى صعيد توف اخلدمات الرياضية والرتفيهية لألشـواص ذو اإلعاقـة ،فـلن السـلطنة
قامت جبهود معتربة يف هذا ازانا ،ومن ذلك األخذ يف االعتبار احتياجـات ذو اإلعاقـة عنـد
تصــميم املرافــق الرياضــية ازديــدة وإدخــال التعــديالت علــى القــاغم منهــا ،وإنشــاء النــاد العمــاين
الرياضي للصم ،وتشكيل اللجنة العمانية الباراملبيـة لتتـوىل اإلشـرا علـى مجيـع األنشـطة الرياضـية
املدرجة يف النظام األساسي للجنة الباراملبية الدولية.
 -2العمال الوافدون
 -21تنــاول قــانون العمــل وتعديالتــحل وآخرهــا يف تش ـرين األول/ألتــوبر عــام  4133باملرســوم
رقم  4133/331عقود العمل واألجور واإلجازات وساعات العمل وتشايل األحدات ،وعمـل
امل ـرأة ،واألمــن الصــناعي ،ولــذلك األحكــام املتعلقــة بتمثيــل العــاملني ،وإنشــاء نقابــات العمــال،
وتس ــوية املنازع ــات العمالي ــة وف ــرض عقوب ــات عل ــى املو ــالفني ،لم ــا تض ــمنت القـ ـرارات الوزاري ــة
الصادرة عن وزارة القوى العاملة تنظيما موسعا وشروح مستفيضة لتلك النقا .
 -23ولضـمان محايـة حقــوق العامـل وصـاحا العمــل علـى حـد سـواء ،تضـمن القـانون حظـرا
علــى اســتقدام عمــال ـ عمــانيني إال بعــد احلصــول علــى تــرخية مــن وزارة القــوى العاملــة الــي
حــددت اشـرتاطات الســتقدام هــؤالء العمــال ،مــن بينهــا إبـرام عقــد عمــل قــانوين .وتعطــي أحكــام
القانون احلق للعاملني األجانا التحر حبرية وتاي املهنة .وهنا أدلـة علـى أن هـذه اإلجـراءات
ساعدت منظمات أصحاب العمل تصحيح أوضا  94 889عامل أجن .
 -24تنف ــذ وزارة الق ــوى العامل ــة عملي ــات تفت ــيش دوري ــة وعشـ ـواغية م ــن أج ــل رص ــد امتث ــال
أصــحاب األعمــال ملعــاي العمــل .ومت خــالل الفــرتة  4119-4112تعيــني  321مفــتش عمــل
جديد منهم  34من اإلنات ملون شهادات جامعية يف ختصصات خمتلفة أ لبها يف القانون.
 -21يف اولة لتحسني لفاءة وتنمية مهارات مفتشـي العمـل ،يـتم عقـد جمموعـة مـن الـربامع
والدورات التدريبية من قبل وزارة القوى العاملـة بالتعـاون مـع منظمـة العمـل الدوليـة بشـ ن املبـاد
واحلقـ ــوق األساسـ ــية يف العمـ ــل ،وقـ ــد مـ ــنح مفتشـ ــو العم ـ ـل سـ ــلطة الضـ ــبطية القضـ ــاغية اخلاصـ ــة
فيما يتعلق باالختصاصات املوللة م.
 -22تضــمن آخــر برنــامع تعــاوين مــع منظمــة العمــل الدوليــة الربنــامع الــوطل للعمــل الالغــق.
وبالتعــاون مــع احلكومــة وأصــحاب العمــل والعمــال مت عقــد ورشــة عمــل لتطــوير العمــل وعالقــات
العمل واحلوار بني الطرفني حلماية حقوق العمال وأصحاب العمل وفق ا ملعاي العمل الدولية.
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 -29أصــدرت وزارة القــوى العاملــة الق ـرار الــوزار رقــم  4133/3بش ـ ن الالغحــة التنظيميــة
ملزاول ــة نش ــا اس ــتقدام الق ــوى العامل ــة ـ ـ العماني ــة يف س ــلطنة عم ــان ،بالتنس ــيق م ــع ول ــاالت
التو يــف يف البلــدان املرســلة للقــوى العاملــة .وا ــد هــو محايــة حقــوق العــاملني ومنــع الســورة
واال ار بالبشر.
 -22مــن أجــل تطــوير مزيــد مــن ازهــود التعاونيــة مــع البلــدان املرســلة للقــوى العاملــة ،وقعــت
الس ــلطنة ع ــددا م ــن م ــذلرات التف ــاهم يف جم ــال العم ــل م ــع ب ــناالديش وا ن ــد وس ــوريا واملا ــرب
وفييــت نــام ،ومــن املرتقــا توقيــع مــذلرات تفــاهم خلاثلــة مــع لــل مــن مصــر وبالســتان والفلبــني
وسر النكا وتونس وإيران وأوزبكستان.
 -22تتض ــمن بن ــود امل ــذلرات املوقع ــة م ــع ال ــدول املش ــار إليه ــا أع ــاله تب ــادل املعلوم ــات ملن ــع
التو يف املشرو للقوى العاملة ،ومكافحة تريا البشر والعمل القسر  ،وتشكيل زنة من
الطرفني ملراجعة وتنفيذ مذلرة التفاهم.
 -28ويف عــام  4112أيض ـا ،أصــدرت وزارة القــوى العاملــة التعمــيم رقــم  )4112/4والــذ
ظ ــر عل ــى أص ــحاب األعم ــال احلج ــز عل ــى جـ ـوازات س ــفر عم ــا م إال تنفي ــذا حلك ــم قض ــاغي.
ولتسهيل تعامل القوى العاملـة الوافـدة ولافـة املقيمـني يف حيـاتم املعيشـية اليوميـة شـرعت السـلطات
العماني ــة خلثل ــة ب ــاإلدارة العام ــة لألحـ ـوال املدني ــة يف إص ــدار بطاق ــة مق ــيم ي ــتم اس ــتودامها يف لاف ــة
املعامالت الرمسية باعتبارها وثيقة إثبات شوصية خلا ال يستدعي معحل ضرورة محل جواز السفر.
 -29بالنس ــبة حل ــاالت عم ــال املن ــازل ،ص ــدر القـ ـرار ال ــوزار رق ــم  4112/389ــدد قواع ــد
و ــرو عملهــم ،مبــا يف ذلــك شــرو الرتخــية باســتقدامهم ،وعقــود تشــايلهم ،وفحوصــهم الطبيــة
وبطاق ــات عمله ــم ،والتزام ــات ص ــاحا العم ــل ب ــدفع أج ــورهم الش ــهرية وت ــوف امل ل ــل واملس ــكن
املناسا والرعاية الطبية م وتذالر سـفرهم وحتديـد واجبـاتم ،وآليـة تسـوية املنازعـات الـي قـد تنشـ
بني العامل وصاحا العمل مبا قق م محاية حقوقهم مبا يتفق والقواعد العامة لقانون العمل.
 -81عقد العمل هو الوثيقة القانونية املعتمدة الي تنظم العالقة بني صاحا العمل والعامل،
وحتدد القوانني واألنظمـة الصـادرة يف هـذا الشـ ن اإلقامـة للعمـال األجانـا وأ مـن أفـراد األسـرة
املعــالني يف ســلطنة عمــان .وتواصــل الــوزارة املعنيــة التشــاور مــع دول جملــس التعــاون لــدول خلــيع
العريب و ها من البلـدان يف جهودهـا الراميـة إىل تبـادل التجـارب واملمارسـات ازيـدة فيمـا يتعلـق
بلدارة العالقة بني أصحاب العمل والعمال الوافدين.
 -83مت إط ـ ــالق محل ـ ــة باس ـ ــم "نعم ـ ــل" " "Na'malإعالميـ ـ ـا ب ـ ــدءا م ـ ــن م ـ ــارس ح ـ ــىت ل ـ ــانون
األول/ديس ــمرب  4119هب ــد تعزي ــز ال ــوعي ح ــول تشـ ـريعات العم ــل واحلق ــوق ،وزي ــادة اإلنت ــا
وتطوير العالقات الودية بني صاحا العمل والعامل باإلضـافة إىل تثقيـف العمـال وأربـاب العمـل
حول واجباتم وحقوقهم وفقا للقانون.
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 -84ومت إجنــاز لتيبــات اإلرشــاد وترمجــت إىل  32لاــة ومــن نشــرت ووزعــت علــى العــاملني
الوافدين ،هبد تزويدهم مبعلومات شاملة عن حقوقهم ،على النحو الـذ يسـهم يف تـوف الرعايـة
واحلماية م ،مبا يف ذلك إشارة إىل املمارسات السلبية الي تؤد إىل حاالت اال ار بالبشر.
 -81ومت ت ــوف خ ـ ـ س ــاخن  42س ــاعة خدم ــة لتس ــجيل الش ــكاوى والتعليق ــات والتق ــارير
بش ـ ن قــانون العمــل ،والالغحــة التنفيذيــة فيمــا يتعلــق خبــدم املنــازل والعمــال األجانــا علــى الــرقم
اجملاين .81122111

ةال -الحقوق المدنية والسياسية والحريات األساسية
(أ) سياة القانون
 -82بص ــدور املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم  4133/99بت ــاريخ  39تشـ ـرين األول/ألت ــوبر 4133
املتضـمن تعـديالا للنظـام األساســي للدولـة وبـاألخة مـنح الســلطة التشـريعية جملـس عمـان) بارفتيــحل
جملس الدولة) و جملس الشورى) صالحيات تشريعية ورقابية واسعة تتمثل يف سن القـوانني والرقابـة
على أعمال السـلطة التنفيذيـة وإبـداء الـرأ يف االتفاقيـات الدوليـة املـادة  98مكـرر البنـود مـن 19
إىل  )22لل ذلك أضا أبعاد جديدة تصا يف خانة تعزيز احلقـوق السياسـية لإلنسـان العمـاين،
ومشارلتحل يف صيا ة مس ة التنمية الشاملة مبا يتماشى ومتطلبات التطور املنشود.
 -89تلتــزم شــرطة عمــان الســلطانية واالدعــاء العــام ب حكــام النظــام األساســي للدولــة ،وقــانون
الشــرطة الص ــادر باملرس ــوم الس ــلطاين  ،)91/19وقــانون اإلج ـراءات اززاغي ــة الص ــادر باملرس ــوم
الس ــلطاين رق ــم  )99/92وتض ــمن ه ــذه الق ـوانني احلري ــة الشوص ــية ،وع ــدم تع ــرض أ ش ــوة
لالعتقـال أو االحتجـاز أو احلـبس إال وفقـ ا للقـانون ويـتم ذلـك االعتقـال أو االحتجـاز أو احلـبس
يف األمــالن املوصصــة لــذلك ويف ســجون تشــملها بـرامع رعايــة صــحية واجتماعيــة .لمــا تضــمن
أيضا عدم خضو أ فرد أل صورة من صور التعذيا ازسد أو النفسي أو التعرض ملعاملة
ال إنســانية أو مهينــة .وال يعتــد ب يــة إفــادة أو اعـرتا ينتــز حتـت وطـ ة التعــذيا أو التهديــد بــحل،
وي ــتم معامل ــة امل ــتهم عل ــى أن ــحل ب ــر ء إىل أن تثب ــت إدانت ــحل مبوج ــا الق ــانون  ،وال ــوز تعريض ــحل
أل أذى جســد أو معنــو  ،ويــتم إبــال أ فــرد يــتم اعتقالــحل ب ســباب االعتقــال علــى الفــور،
و ــق ــذا الفــرد االتصــال مبــن ير ــا ،مــع األخــذ يف االعتبــار أن الشــوة الوافــد وخلتلكاتــحل يف
ســلطنة عمــان ميــة وفق ـ ا ألحكــام القــانون .وعليــحل ال ــوز تفتــيش أ فــرد أو مســكن إال بعــد
احلصول على إذن من هيئة قضاغية خمتصة.
(ب) إقامة العدل
 -82يـنة النظـام األساسـي للدولـة علـى أن يكـون للقضـاء جملـس أعلـى يشـر علـى حســن
س العمل يف احملالم ويف األجهزة املعاونة ،وقد مت إنشاء اجمللس األعلى للقضاء مبوجـا املرسـوم
الســلطاين رقــم  )99/91وهــو الســلطة القضــاغية األعلــى يف الــبالد ،ويرتأســحل جاللــة الســلطان،
وبصدور املرسومني السلطانيني  9و ،4134/31ألتمل استقالل السلطة القضاغية.
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 -82لمــا تتمثــل حياديــة النظــام القضــاغي ونزاهتــحل يف الســلطنة يف تطبيــق مبــدأ علنيــة واضــحة
زلســات احملالمــة بوجــحل عــام وفق ـا ألحكــام املــادة  21مــن النظــام األساســي للدولــة ،ويف مجيــع
األحوال يتم النطق باألحكام يف جلسات علنية .علما أن السلطنة أحرزت السـلطنة املرلـز األول
عربي ا واملرلز  34دولي ا يف نزاهة القضاء واستقاللية حسن التقدير عام .4131
 -88ولضمان سالمة اإلجراءات القضـاغية مهنيـ ا وفنيـ ا ،فـلن اإلدارة العامـة للتفتـيش القضـاغي
التابعــة للســلطة القضــاغية ،تضــطلع مبهمــة التفتــيش علــى س ـ عمــل القضــاة ورفــع تقــارير عــنهم،
وإحالتهم للجهة املوتصة مبس لتهم إن لزم األمر ،وقد مت يف عام  4131بـدء الدراسـة والتـدريا
يف املعهـد العـايل للقضــاة املنشـ مبوجــا املرسـوم الســلطاين رقـم  ،4131/19ليتــوىل مهمـة ت هيــل
وت ـ ــدريا القض ـ ــاة ومس ـ ــاعدتم وأعض ـ ــاء االدع ـ ــاء الع ـ ــام وش ـ ــا لي الو ـ ــاغف املعاون ـ ــة للقض ـ ــاة
والقــانونيني .ويتــوىل االدعــاء العــام رفــع ومباشــرة الــدعوى العموميــة نياب ـة عــن اجملتمــع ،لمــا يتــوىل
اإلشرا على التحقيقـات ازناغيـة ،وحضـور تنفيـذ إجـراءات القـانون ازنـاغي ومالحقـة اخلـارجني
عــن القــانون وتنفيــذ األحكــام .ويــنظم قــانون االدعــاء العــام الصــادر مبوجــا املرســوم الســلطاين
رقم  99/94عمل هيئة االدعاء العام.
 -89مت تش ــكيل ألث ــر م ــن  11زن ــة للتوفي ــق واملص ــاحلة عمـ ـالا ب حك ــام ق ــانون التوفي ــق
واملصاحلة  -الصادر مبوجا املرسـوم السـلطاين رقـم  .)4119/98ويـ يف تشـكيل هـذه اللجـان
انســجاما مــع تقاليــد اجملتمــع وعاداتــحل احلميــدة يف تســوية اخلالفــات بشــكل ود  ،خــار نطــاق
احملالم للجراء بديل حلل املنازعات.
(ج) النظام الجزائي
 -91تعتمد فلسفة العقاب يف السلطنة على مفهوم اإلصالح والرد .
 -93يتنـاول قـانون السـجون الصـادر مبوجـا املرسـوم السـلطاين رقـم  )98/28حقـوق النـزالء،
ويش ـ إىل الالغحــة التنفيذيــة املنصــوص عليهــا يف قــانون الســجون الصــادرة مبوجــا الق ـرار الــوزار
رقم  .)4119/92فعلى سبيل املثال ،تنة املادة  )9من قانون السجون على عدم جـواز إيـدا
أ شوة يف السجن إال مبوجا أمر لتـايب صـادر عـن هيئـة قضـاغية خمتصـة .ويعتـرب تعلـيم النـزالء
األميني إلزامي ا ،وتتيح إدارة السـجن للنـزالء ايخـرين تـدريب ا مهنيـ ا .ويـتم تشـجيع النـزالء علـى خلارسـة
الفنون واحلر و ها من األنشـطة الثقافيـة .ويـتم تـوف التعلـيم زميـع النـزالء حـىت مسـتوى التعلـيم
العــايل .هــذا ويكفــل القــانون للن ـزالء إمكانيــة خلارســة الشــعاغر الدينيــة ،لمــا يــوفر الرعايــة الص ــحية
واالجتماعية م .أما النزيالت من احلوامل ،فلهنن ظـني مبعاملـة خاصـة مـن حيـث الاـذاء والرعايـة
االجتماعيــة ،وال ــوز أن يــذلر يف شــهادة مــيالد الطفــل مــا يش ـ إىل مولــده يف الســجن ،أو إىل
واقعــة ســجن والدتــحل .ويبقــى الطفــل الــذ يولــد يف الســجن مــع أمــحل بنــاء علــى ر بتهــا حــىت يبلــغ مــن
العمر سنتني .فلذا بلاها أو س تر ا أمحل يف بقاغحل معها خالل تلك املدة ،يتم تسـليمحل ألبيـحل أو ملـن
لحل حق حضانتحل شرع ا .وأخ ا يـتم اإلفـرا لـل سـنة ويف أربـع مناسـبات عـن عـدد مـن النـزالء بشـر
توافر شرو معينة مثل حسن الس ة والسلو  ،لما يتم اإلفرا أيض ا عنهم ألسباب إنسانية.
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هاء -جهوة سلطنة عمان في التعريف واإلعالم والنشر ألحكام االتفاقية
 -94مت نشــر املصــادقة علــى اتفاقيــة القضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــر يف ازريــدة
الرمسيــة يف  42تشـرين األول/ألتــوبر  4114ويكتمــل بــذلك وضــعيتها القانونيــة يف جمــال حقــوق
اإلنسان وأصبحت لقانون من قوانني البالد لما سبقت اإلشارة إليها.
 -91يــتم تنــاول مضــامني االتفاقيــة يف جمموعــة مـن النــدوات وورش العمــل الــي تعقــد مــن قبــل
ازهات املعنية بالتنسيق والتعاون مع املنظمات الدولية املوتصة.
 -92مت اســتعراض االتفاقيــة ومناقشــتها يف بـرامع اإلذاعــة والتلفزيــون املـرأة والقــانون ،االدعــاء
العــام واجملتمــع ،البــث املباشــر ،ق ـراءات قانونيــة ،ح ـوار الشــباب ،أســريف ،مكانــة امل ـرأة يف القــرآن
الكـر  ،املـرأة يف القـرآن الكــر  ،ديــن الرمحـة) ،وسيســتمر طـرح وتنــاول املوضــو مـن خمتلــف زوايــاه
خ ــالل ال ـربامع ال ــي تتناس ــا مع ــحل يف .ال ــدورات الرباجمي ــة القادم ــة ،وعل ــى العم ــوم ف ــلن احلكوم ــة
اختذت قرارا بنشر مجيع االتفاقيات الدولية املصادق عليها وذلك بداية من عام .4133

 -99بالنسبة للمؤسسات الوطنية ،فـلن اللجنـة الوطنيـة حلقـوق اإلنسـان تقـوم بـدور هـام للتوعيـة
ب حكـ ــام االتفاقيـ ــة ،ومضـ ــامينها وس يقتصـ ــر دورهـ ــا علـ ــى إصـ ــدار تقريرهـ ــا السـ ــنو عـ ــن أنشـ ــطتها
لعــام  4131ونشــره بــل أصــدرت العديــد مــن النشـرات التوعويــة عــن حقــوق اإلنســان بصــفة عامــة،
لمــا نظمــت يف آذار/مــارس  4134نــدوة امللتقــى اخلليجــي حلقــوق اإلنســان ،وزار أعضــاغها عــدد
مــن الســجون لالطمئنــان علــى تـوافر املتطلبــات األساســية لنـزالء الســجون مــن طبابــة و ــذاء وبـرامع
ت هيليــة وإصــالحية و ــرو إي ـواء صــحية ،لمــا أن القطــا األهلــي ومــا يشــملحل مــن مجعيــات ـ
حكومي ــة ب ــدور خلاث ــل يف التوعي ــة حبق ــوق اإلنس ــان ع ــن طري ــق الن ــدوات وورش العم ــل واملنش ــورات
واملطويات تشرح مضامني االتفاقية بطريقة مبسطة تكون مفهومة لدى عامة الشعا.

ثانيا -الرة على المالحظات الختامية للجنة
 -92تشـكر سـلطنة عمــان زنـة اخلـرباء علـى مالحظاتــا علـى التقريــر األول املقـدم إىل اللجنــة
عـ ـ ـ ــام  4112والـ ـ ـ ــي مت مناقشـ ـ ـ ــتها يف الـ ـ ـ ــدورتني  3228و 3229عـ ـ ـ ــام  4112إذ إن هـ ـ ـ ــذه
املالحظات تد إىل بذل مزيد من ازهد يف تعزيـز األوجـحل املوتلفـة حلقـوق اإلنسـان يف سـلطنة
عم ــان وال ــذ اث ــل ع ــدم التميي ــز قاع ــدة أساس ــية لسياس ــة الس ــلطنة يف تعزي ــز حق ــوق اإلنس ــان.
وتقديرا لذلك ،نوضح ردنا على مالحظاتكم املقدرة.
التوصية رقم ( )00بشأن معلومات إحصائية مفصلة حول التركي اإلثني للسكان

 -92تؤلــد ســلطنة عمــان علــى عــدم وجــود تصــنيف إثــل للســكان ،فجميــع املـواطنني يعتــربون
عمـانيون ،ــم مجيعـا نفــس احلقـوق والواجبــات و ملـون نفــس الوثـاغق الرمسيــة .وتـرى الســلطنة أن
إطـالق مصـطلح "أثنيـة" علـى فئـة معينـة يف اجملتمـع اثـل يف حـد ذاتـحل يييـزا عنصـري ا داخـل اجملتمــع
وهذا ت ليد على أن مجيع املواطنني يتعايشون داخل اجملتمع العماين دون يييز.
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 -98لمــا أنــحل مــن ناحيــة اإلحصــاءات املنشــورة عــن الســكان يف ســلطنة عمــان ،فجميعهــا
ال حتمــل أيــة إشــارة أثنيــة ،وإمنــا يــتم التصــنيف بــني جممــوعتني مهــا "عمــاين" و ـ عمــاين وافــد)،
للتمييز بني املواطنني العمانيني و ـ هم الـذين يـ تون للعمـل واإلقامـة بصـفة مؤقتـة .وقـد مت األخـذ
هبذا املبدأ عند استعراض اإلحصاغيات اخلاصـة بالسـكان والتعلـيم والعمـال وجمـاالت أخـرى للمـا
اقتضي احلال.
التوصية رقم ( )02بشأن مراجعة التعريف الوارة في الماة ( )01بشأن التمييز في النظام
األساسي للدولة بما يتوافق مع الفقر األولى من الماة ( )0من االتفاقية
 -99مبراجعــة الفقــرة األوىل مــن املــادة  )3مــن االتفاقيــة ومقارنتهــا مبضــمون املــادة  )32مــن
النظــام األساســي للدولــة يتضــح ب ـ ن املــادة  )32أشــارت إىل عــدم التمييــز علــى أســاس ازــنس
أو األصـل أو اللـون أو الـدين أو املــذها أو املـوطن أو املرلـز االجتمــاعي .ويتضـح أن مـا ذهبــت
إليحل هذه املادة أعطت بعدا أوسع لعدم التمييز عما هو وارد يف الفقرة األوىل لالتفاقية حيث إهنا
إىل جانا ترليزها على جمموعة من عناصر التمييز الواردة يف االتفاقية ،فـلن املـادة  )32ألـدت
لــذلك عل ــى عــدم التميي ــز بســبا املرل ــز االجتمــاعي أو امل ــوطن أو املــذها ال ــي س تشــر إليه ــا
االتفاقي ــة ،فمالحظ ــة اللجن ــة بـ ـ ن امل ــادة  32م ــن النظ ــام األساس ــي س تش ــر إىل "اإلثني ــة" وال ــي
أشارت إليها االتفاقية بكلمة عرق) علنا نوضح أن للمة أصل) الواردة يف املـادة  )32هـي
مراد لكلمة عرق) الواردة يف االتفاقية وتقوم مقامها ،ناهيك عـن أن التمييـز بسـبا أثـل ـ
موجود بني املواطنني.
 -311لمـ ــا تؤلـ ــد السـ ــلطنة علـ ــى التزامهـ ــا الكامـ ــل باالتفاقيـ ــة املصـ ــادق عليهـ ــا لـ ــذا فجميـ ــع
التشريعات يف السلطنة واإلجراءات املعمول هبا تتواءم مع مواد االتفاقية.
التوصية رقم ( )01بشأن اإلجبراءات اإلةاريبة والقانونيبة والقضبائية أو اإلجبراءات المطبقبة
لضمان تطبيق متطلبات الفقر األولى من الماة ( )2من االتفاقية
 -313بعــد انضــمام الســلطنة إىل االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــر ،
ف ــلن الس ــلطنة ووفق ـ ـ ا للم ـ ـواد  81 ،22 ،29مـ ــن النظ ــام األساسـ ــي للدول ــة قـ ــد تعه ــدت االلت ـ ـزام
ب حكامهــا .واســتنادا إىل املــادة  )28مــن النظــام األساســي للدولــة "تعمــل ازهــات املوتصــة علــى
استصدار القوانني القاغمـة ،لـذا قامـت ازهـات املعنيـة بتعـديل واستصـدار معظـم القـوانني التزامـا
الفعال ألحكام االتفاقية.
مبا ألدت عليحل االتفاقية ،وهذا يشكل الضمان األساسي للتنفيذ ّ
 -314ظر النظام األساسي للدولة لـل صـور التمييـز أو التفرقـة العنصـرية ،وبنـاءا عليـحل جـاءت
لافة القوانني والتشريعات الوطنية الصادرة يف مجيع اجملاالت مؤلدة علـى احلقـوق واملبـاد العامـة
زميع األفراد وخاليـة مـن أيـة إشـارة أو نـة يقـوم علـى التمييـز ،أو يسـمح بوجـود أ شـكل مـن
أشكال التمييز العنصر .
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 -311تق ــوم كم ــة القض ــاء اإلدار أنش ــئت مبوج ــا املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم )3999/93
ب ــالنظر يف ال ــدعاو اإلداري ــة وم ــا يتعل ــق منه ــا بلع ــادة النظ ــر يف القـ ـرارات ال ــي تتو ــذها أجه ــزة
احلكومة ودواغرها .و ا حق إلااء قرارات احلكومة واحلكم بالتعويض.
 -312نة النظام األساسي للدولة يف املواد من  99إىل  23على استقاللية السلطة القضـاغية
وأنحل ال سلطان على القضـاة يف قضـاغهم إال للقـانون ،وتعـزز ذلـك بصـدور املرسـومني السـلطانيني
رقمي  9و 31لعام  4134واللذين تضمنا فصـالا تامـا للسـلطة القضـاغية عـن السـلطة التنفيذيـة،
والنظ ــام القض ــاغي العم ــاين نظام ـ ا قض ــاغي ا متك ــامالا ينظ ــر يف القض ــايا اززاغي ــة واملدني ــة والتجاري ــة
وقضايا أخرى مثل األحوال الشوصية والعمل والضـراغا .وقـد صـدرت عـدة قـوانني ذات الصـلة
بالعمل القضاغي منها اإلجراءات اززاغية وقانون اإلجراءات املدنية والتجاريـة ،لمـا أنشـئ اجمللـس
األعلى للقضاء باإلضافة إىل قوانني أخرى تنظم مهنة احملاماة والكاتا بالعدل ،ويف عام 3999
صدر قانون االدعاء العام وهو هيئة مستقلة ملباشرة الدعوى العموميـة وت ليـدا لـذلك ،حصـلت
السلطنة على املرتبة األوىل عربيا يف جمال القضاء يف التصـنيف العـاملي الـذ أجـراه معهـد فريـزر)
الكند بالتعاون مع مؤسسة البحوت الدولية مقرتبا من تسع درجات على مؤشره بعد أن حقق
نسبة  8.2درجة من عشر درجـات علـى مسـتوى العـاس لتضـعحل النتيجـة هـذه بـني أفضـل عشـرين
منظومة قضاغية على مستوى العاس تتوفر فيها أقصى درجات النزاهة والشفافية واالستقاللية.
 -319إن املــادة  )22مــن النظــام األساســي للدولــة نصــت علــى "ال ــوز أل جهــة يف الدولــة
إصــدار أنظمــة ولـواغح وقـرارات أو تعليمــات ختــالف أحكــام القـوانني واملراســيم النافــذة أو املعاهــدات
واالتفاقيــات الدوليــة" ،خلــا يعــل أن االتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى مجيــع أشــكال التمييــز العنصــر
أصبحت قانون ا مـن قـوانني الـبالد مبقتضـى نـة املـادة  )22مـن النظـام األساسـي ،خلـا يرتتـا عليـحل
أن السلطنة ملزمة هبا ومن فلن عدم االلتزام هبا يعـد خمالفـة للقـانون األمـر الـذ يـدخل يف نطـاق
املسـؤولية ازناغيـة إذا لـان الفعــل جراـة ،لمـا يــدخل يف إطـار املسـؤولية الناشــئة عـن الضـرر يف إطــار
ما أقره القانون ،ويس ل املسبّا يف مجيع األحوال عن تعويض األضرار الناشئة عن خط ه.
ي
 -312نصــت املــادة  )12مــن النظــام األساســي للدولــة علــى "أن للم ـواطنني احلــق يف خماطبــة
الس ــلطات العام ــة فيم ــا ين ــوهبم م ــن أم ــور شوص ــية أو فيم ــا ل ــحل ص ــلة بالش ــؤون العام ــة بالكيفي ــة
والشرو الي يعينها القانون" .بناءا عليـحل فـلن الفـرد يسـتطيع اللجـوء بـالتظلم إىل ازهـات اإلداريـة
والرؤســاء اإلداريــني مبــا فــيهم الــوزراء املعنيــون .ويســتطيع امل ـواطن أيض ـ ا تقــد الشــكوى إىل زــان
التوفيق واملصاحلة الي أنشئت مبوجا املراسيم السلطانية حلل القضايا وديا.
 -312لما ق لكل األفراد تقد شـكوى عـن أ موضـو يعـن ـم إىل ازهـة املعنيـة بـالوزارة
للنظـر يف الشــكوى .وت ليــدا علــى هــذا الــنهع فـلن مجيــع العمــال مــن املـواطنني والوافــدين ذلـرا أو
أنثى يستطيعون اللجوء إىل إدارة الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة يف تقد الشكاوى مبا فيهـا
ما يتعلق بقضايا التمييز العنصر إن وجدت ،وتقوم الداغرة املوتصـة بدراسـة الشـكوى وإمكانيـة
التس ــوية ودي ـا ،وإذا س ت ــتم التس ــوية ي ــتم إحال ــة املوض ــو إىل احملكم ــة املوتص ــة مش ــفوعة مب ــذلرة
تتضمن ملوة النزا وحجع الطرفني للبت فيحل.
22
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التوصية رقم ( )01بشأن تطبيق تشريع شامل لمنبع وحظبر ومعاقببة التمييبز العنصبري تتفبق
مع الماة (1أ) من االتفاقية
التوصية رقم ( )01بشأن توصية اللجنة بأن تقوم الدولة بخطوات ضرورية لتنفيذ متطلببات
الماة (1ب) من االتفاقية أخذا في االعتبار التوصية العامة رقم ( )01لعام  0991حول
االعت ببداء الم ببنظم المبن ببي عل ببى األص ببل العرق ببي والتوص ببية العام ببة رق ببم ( )1لع ببام 0991
المتعلقة بالتشريع الستئصال التمييز العنصري
 -318يف إطـار الـرد علــى التوصـيتني  )32و  )39تؤلــد السـلطنة بـ ن النظــام األساسـي وبقيــة
التشريعات املرتمجة لـحل علـى سـبيل املثـال قـانون ازـزاء العمـاين وقـانون اإلجـراءات اززاغيـة وقـانون
العمــل العمــاين وقــانون اخلدمــة املدنيــة وقــانون مكافحــة اال ــار بالبشــر) تضــمنت جمموعــة مــن
النصوص للحد من التمييز العنصر  .يرجى االطال على القوانني بامللحق).
 -319النصوص القانونية املعمول هبا يف السلطنة يف جمال إقامة العدل بني النـاس ومنـع التمييـز
ضد أ فئة من الناس بسبا ازنس أو العرق أو أ أساس آخر تسر على األفراد لما تسر
علــى الدولــة وأجهزتــا ومؤسســاتا مــن بــاب أوىل .فالدولــة خلثلــة يف مؤسســاتا هــي الضــامن لعــدم
حدوت أ شكل من أشكال التمييـز ومـن فهـي مـدعوة بـنة القـانون إىل االمتنـا عـن إتيـان
أ عمل أو خلارسة من خلارسات التمييز العنصر " .إن سيادة القـانون أسـاس احلكـم يف الدولـة،
وشــر القضــاء ونزاهــة القضــاة وعــد م ضــمان للحقــوق واحلريــات" وإن "التقاضــي حــق مصــون
ومكفول للناس لافة".
 -331سنت السلطنة قوانني رم أ عمل من أعمال التمييز العنصر إذ اعترب قانون اززاء
العماين لل دعوة للتمييز العنصـر جنايـة حيـث نـة يف املـادة  311مكـرر "علـى أنـحل يعاقـا
بالس ــجن املؤق ــت م ــدة ال تزي ــد عل ــى عش ــر س ــنوات ل ــل م ــن رو م ــا يث ـ ـ النع ـ ـرات الديني ــة
أو املذهبي ــة أو ح ــرض عليه ــا أو أث ــار ش ــعور الكراهي ــة أو الباض ــاء ب ــني س ــكان ال ــبالد" وه ــي
العقوبة زرم من نو ازناية.
 -333وإذ حترص الدولة على إعطاء املثل األعلى يف جمال مكافحة لافـة أشـكال التمييـز ،فـلن
مؤسس ـ ــاتا وأجهزت ـ ـا تعم ـ ــل مبقتض ـ ــى ذل ـ ــك ،وتن ـ ـ ى ع ـ ــن أ خلارس ـ ــة تنط ـ ــو عل ـ ــى أ ييي ـ ــز
أو تشــجيعحل أو ت ييــده أو محايتــحل أيـا لانــت ازهــة الــي يصــدر عنهــا مثــل هــذا العمــل أو املمارســة
استنادا إىل ما نصت عليحل املادة  81من النظام األساسي للدولة.
التوصية رقم ( )01بشأن مراجعة التشريع لضمان المساوا بين المواطنين وغير المواطنين
للتمتع بالحقوق الوارة في االتفاقية إلى ةرجة تكون معترف بها في ظل القانون الدولي

 -334لقــد ســبق شــرح أبعــاد املســاواة الــي تضــمنتها املــادة  )32يف النظــام األساســي للدولــة
وذلك عند الرد على مضمون التوصية  ،)34وفيما يتعلق باحلقوق الواردة يف االتفاقيـة واملعـرت
هبا يف ل القانون الدويل ،فقد يت اإلشارة إىل مضامني املواد  )29و  )22و  )81يف النظام
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األساسي للدولة والي تؤلد على عدم جواز إصدار أنظمة ولواغح أو قرارات أو تعليمـات ختـالف
أحكام القانون ،إضافة إىل الت ليد على أن ال ال تطبيق النظام األساسي مبا ارتبطت بحل سلطنة
عمان مع الدول وا يئات واملنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
 -331واســتنادا إىل املــادة  )28مــن النظــام األساســي للدولــة "تعمــل ازهــات املوتصــة علــى
استصــدار الق ـوانني ـ القاغمــة والــي ألزمهــا هــذا النظــام" .فقــد قامــت ازهــات املعنيــة بتعــديل
واستصــدار الق ـوانني والتش ـريعات التزام ـ ا مبــا ألــد عليــحل النظــام األساســي للدولــة ومنهــا االلتزامــات
املرتتب ــة عل ــى الدول ــة بع ــد التص ــديق عل ــى االتفاقي ــات الدولي ــة ومنه ــا اتفاقي ــة القض ــاء عل ــى مجي ــع
أشكال التمييز العنصر والي أضحت جزءا من قوانني السلطنة.
التوصية رقم ( )01بشأن تزويد لجنة الخبراء بمعلومات مفصلة عبن اإلجبراءات التشبريعية
والقضببائية واإلةاريببة وأيببة إج براءات أخببرح مطبقببة لتحقيببق المبباة ( )1مببن االتفاقيببة بشببأن
المجموعات األثنية المختلفة والعمال المهاجرين الذين يعيشون على أرض السلطنة
 -332لق ــد مت الت لي ــد عل ــى ع ــدم وج ــود تص ــنيف أث ــل للس ــكان يف الس ــلطنة يف ردن ــا عل ــى
التوصية  ،)33ومجيع السكان يف سلطنة عمان هم إما مواطنون أو وافدون.
(أ) فيما يتعلبق ببالحق فبي المسباوا فبي المعاملبة أمبام المحباكم والهيئبات األخبرح التبي تتبولى
إقامة العدل
 -339نؤلــد يف هــذا الصــدد علــى أنــحل ال يوجــد يييــز عنصــر يف الســلطنة ،لــذا ال يوجــد تعريــف
دد لحل ،لكن درجت احملالم على رار تعريف زنة التمييز) على عقاب لل ما من شـ نحل التمييـز
بني الناس مبـا ينـال مـن حقـوقهم املوتلفـة ،يهيـدا إلنـزال العقـاب املناسـا إعمـاالا للنظـام األساسـي
للدولة وعلى وجحل اخلصوص املواد التالية .)21 ،19 ،11 ،49 ،48 ،49 ،41 ،38 ،32
 -332فامل ــادة  )32م ــن النظ ــام األساس ــي للدول ــة ،وإن خصص ــت للح ــديث ع ــن املـ ـواطن،
إال أهنا يف مواد الحقة حرمـت التمييـز املـاس حبقـوق اإلنسـان فاملبـاد االقتصـادية ومحايـة امللكيـة
اخلاصــة وســن القـوانني حلمايــة العامــل املـواد مــن  13-39واملــادتني  11و )19للهــا أمــور ينــع
التمييز وتكفـل املسـاواة يف احلقـوق والواجبـات ،ناهيـك عـن أن السـلطنة وبـنة النظـام األساسـي
للدولة ومبوجا املادة  )31حترتم املعاهدات الدولية ألهنا جزء ال يتجزأ من منظومتها القانونية.
 -332ونص ــت امل ــادة  )38م ــن النظ ــام األساس ــي عل ــى أن "احلري ــة الشوص ــية مكفول ــة وفق ـا
للقــانون .وال ــوز القــبض علــى إنســان أو تفتيشــحل أو حجــزه أو حتديــد إقامتــحل أو تقييــد حريتــحل يف
اإلقامة أو التنقل".
 -338ونصت املـادة  )49مـن النظـام األساسـي علـى اييف" :التقاضـي حـق مصـون ومكفـول
للنــاس لافــة" جــاءت هــذه املــادة عامــة س تفــرق بــني مـواطن ومقــيم ،وجــاءت املـواد مــن 11-42
من النظام األساسي للدولة عامة س تفرق بني مواطن ومقيم.

24

GE.14-24986

CERD/C/OMN/2-5

 -339ونصت املادة  ) 19من النظام األساسي لتؤلد على أنحل "يتمتع لل أجن موجود يف
الس ــلطنة بص ــفة قانوني ــة حبماي ــة شوص ــحل وأمالل ــحل طبقـ ـا للق ــانون ،وعلي ــحل احـ ـرتام ق ــيم اجملتم ــع
وتقاليده ومشاعره".
 -341أمــا مــن ناحيــة القــانون وتطبيق ـا ملبــاد النظــام األساســي للدولــة الســابقة اكــن الت ليــد
على اييف:
( )0قانون اإلجراءات الجزائية
 -343إن لــل مـواد هــذا القــانون ال ـ  192يثــل مســاواة يف احلقــوق والواجبــات اإلجراغيــة للنــاس
لافة يف سلطنة عمان.
( )2قانون الجزاء العماني
 -344س تف ــرق م ـواد ه ــذا الق ــانون ب ــني األجن ـ وامل ـواطن يف ش ــيء وعل ــى س ــبيل املث ــال امل ـواد
 )34 ،9 ،8لم ــا تعت ــد احمل ــالم الوطني ــة باألحك ــام األجنبي ــة ت لي ــدا للم ــادة  )31م ــن ق ــانون
از ـزاء العم ــاين وأل ــدت امل ــادة  )311مك ــرر م ــن الق ــانون نفس ــحل عل ــى أن ــحل" :يعاق ــا بالس ــجن
املؤقت مدة ال تزيد على عشر سنوات لل من ّرو ما يث النعرات الدينية أو املذهبيـة أو ح ّـرض
عليها أو أثار شعور الكراهية أو الباضاء بني سكان البالد".
 -341ونصــت املــادة  )312منــحل علــى" :منــع ت ســيس ازمعيــات واألح ـزاب املوالفــة للــنظم
السياســية واالقتصــادية" ،وطبع ـ ا الســلطنة طرف ـ ا يف االتفاقيــة الدوليــة الــي تتســامى أهــدافها ومجيــع
الدول مع حرية اإلنسان وصيانة حقوقحل السياسية واالقتصادية واالجتماعية".
 -342لما تنة املواد التالية من ذات القانون على التايل:


امل ــادة " :)329يعاق ــا الق ــانون عل ــى حج ــز حري ــة األف ـراد تعس ــفا ،ودخ ــول املس ـالن
خال القانون من قبل املو ف"



املادة  " :)419حرمة انتها األديان"



املادة  ":)431محاية املدافن وازناغز" ،وهي وردت بشكل عام



املـادة " :)433محايــة اإلجـراءات املتعلقـة بــالزوا حســا عقيـدة لــل طــر " ،لمــا أن
از ـراغم املرتكبــة ضــد احلريــة الشوصــية ،احلرمــان مــن احلريــة ،وإخفــاء شــوة خمطــو
أو اخلطف يعاقا عليها القانون حسا املواد من  492إىل .498

 -349لما يعاقا القانون على الرق واالستعباد والتعامل فيهما عمالا باملادتني  421و.423
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( )1قانون اإلجراءات المدنية والتجارية
 -342ي ــنظم قـ ــانون اإلج ـ ـراءات املدني ــة والتجاريـ ــة احلقـ ــوق املتعلق ــة ب ـ ـ جهزة الدولـ ــة وا يئـ ــات
واملؤسسات العامة والشرلات التجارية وازمعيات وساغر األشواص.
 -342ويعاجل القانون حقوق مجيع األطرا يف احلجز سواء تلك املتعلقة حبجز املنقـول وحجـز
ما للمدين لدى الا  ،ولذلك ما يتعلق حببس املدين ومنعحل من السفر.
( )1قانون العمل العماني
 -348ختاطــا أحكــام قــانون العمــل العمــاين العامــل دون يييــز ،وس يفــرق القــانون بــني العامــل
امل ـواطن والعامــل الوافــد وبــني الــذلر واألنثــى ،فقــد عــر القــانون "العامــل" لــل شــوة طبيعــي
يعمــل لقــاء أجــر لــدى صــاحا العمــل وحتــت إدارتــحل وإشـرافحل .و ــدر اإلشــارة أن عــدد العــاملني
الواف ــدين يف القط ــا اخل ــاص ح ــىت ل ــانون األول/ديس ــمرب  4131م بل ــغ  3 314 129عام ــل،
منهم  989 298ذلور و 334 222إنـات ينتمـون إىل  324دولـة .أمـا يف القطـا احلكـومي،
فقد بلغ عدد مـو في اخلدمـة املدنيـة حـىت لـانون األول/ديسـمرب  321 984 ،4131مو ـف،
منهم  321 121عماين و 41 234وافد ازدول املرفق).
 -349إن املــادة  )312مــن البــاب الثــامن مــن قــانون العم ـل املتعلقــة مبنازعــات العمــل تســر
على لل نزا متعلق باخلالفات القاغمة حول عقد العمـل ،حيـث يـتم إحالـة الشـكاوى إىل دواغـر
تســوية املنازعــات العماليــة بايــة إ ــاد حلــول وديــة ــا ،وإذا تعــذر ذلــك فلهنــا حتــال إىل احملــالم
املوتصة ،أمـا مـا يتضـح للمفتشـني العمـاليني مـن خمالفـات أثنـاء قيـامهم بـالتفتيش علـى املنشـقت
اخلاضــعة لقــانون العمــل فــلن اإلجـراء املتوــذ هــو إحالــة املوــالفني إىل ازهــات املوتصــة للنظــر يف
املوالفات املنسوبة م .وتعفى الدعاوى املرفوعة من العمال أيـة لانـت جنسـيتهم مـن الرسـوم يف
مجيع مراحل التقاضي عمالا باملادة  )31من قانون العمل.
 -311أ هرت بيانات التفتيش العمايل والشكاو الي تقدم هبا العمـال خـالل الفـرتة مـن  3لـانون
الثاين/ينـ ــاير  4131إىل  11أيلول/سـ ــبتمرب  4131والـ ــي بلاـ ــت  32 142شـ ــكوى ،عـ ــدم وجـ ــود
أ حالــة تتعلــق بــالتمييز ،ومجيــع احلــاالت ال ـواردة تتعلــق بــاألجور س ـواء مــن حيــث الت ـ خر يف صــر
الراتــا أو املطالبــة بــاألجر اإلضــايف أو مكاف ـ ة هنايــة اخلدمــة أو صــر تــذالر الســفر أو حجــز ج ـواز
السفر .وقد مت تسوية مجيع احلاالت ودي ا ،باستثناء  992حالة مت إحالتها للمحكمة للبت فيها.
 -313بالنسبة لإلجابـة بشـ ن مشـارلة املنتمـني جملموعـات أثنيـة ووطنيـة خمتلفـة يف رسـم وتطبيـق
ورصد التشـريعات والسياسـات والـربامع الـي ـا تـ ث علـى وضـعهم نسـتطيع القـول بكـل ت ليـد
إن لل اجملموعات الي قدمت للسلطنة عاشت فرتة زمنية فيهـا لـذا انصـهرت بـاجملتمع ،وأضـحت
تكــون جــزء ال يتج ـزأ مــن نســيع اجملتمــع العمــاين ،لــذا ــا لــل احلقــوق وعليهــا لــل الواجبــات،
وال يييز بينها واألخرى داخل اجملتمع العماين ناهيك عما يسـتطيع العامـل العمـاين والوافـد علـى
سبيل التوصية املشارلة يف لل ما اصحل من خالل النقابات العمالية واالحتاد العام للعمال.
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( )1السياسة التعليمية فيما يتعلق بالقضاء على التمييز العنصري
 -314اعتنت السـلطنة بتطبيـق بنـود اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز العنصـر سـواء
يف املدارس احلكومية أو املدارس اخلاصة من خالل اييف:


الفئــة األوىل الطــالب النــاطقني باللاــة العربيــة :وهــم يتمتعــون جبميــع احلقــوق التعليميــة،
أسوة باملواطنني ،حيث يسمح م بالقبول والقيد يف املدارس احلكومية والدولية وينطبـق
عليهم ما ينطبق على الطـالب العمـانيني مـن شـرو  ،وهـذا مـا حددتـحل املـادة الثانيـة مـن
الفصــل الثــاين مــن الغحــة شــؤون الطــالب ملــدارس التعلــيم العــام الصــادرة بــالقرار الــوزار
رقم  )4113/99بش ن قبول الطالب وقيدهم يف املراحل التعليمية املوتلفة



ويوض ــح الكت ــاب الس ــنو لإلحص ــاءات التعليمي ــة للع ــام الدراس ــي )4119/4118
أعـ ــداد الطـ ــالب املسـ ــجلني يف املـ ــدارس احلكوميـ ــة وعـ ــددهم  )12 928طالب ـ ـ ا ،ويف
املدارس اخلاصة وعددهم  )9 224طالب ا



الفئــة الثانيــة الطــالب ـ النــاطقني باللاــة العربيــة :نظ ـرا لعــدم يكــن هــؤالء الطــالب مــن
معرفة اللاة العربية وهي لاة الدراسـة يف املـدارس احلكوميـة ،فـلن الـوزارة تسـمح ـم بلنشـاء
م ــدارس خاص ــة هب ــم وف ــق األحك ــام املنظم ــة ألعم ــال ه ــذه امل ــدارس الـ ـواردة يف الالغح ــة
التنظيميــة للمــدارس الدوليــة الصــادرة ب ــالقرار الــوزار رقــم  )4112/2بتــاريخ  2ل ــانون
الثاين/ين ـ ــاير  4112وه ـ ــي الغح ـ ــة حديث ـ ــة أدخل ـ ـت عليه ـ ــا بع ـ ــض التع ـ ــديالت باملقارن ـ ــة
بالالغح ـ ــة الس ـ ــابقة .وق ـ ــد بل ـ ــغ جمم ـ ــو ع ـ ــدد الطلب ـ ــة ـ ـ العم ـ ــانيني يف الع ـ ــام الدراس ـ ــي
 22 421 )4119/4118طالبا وطالبة بنسبة  9.3يف املاغة من مجلة عدد الطالب.

( )1من ناحية التمييز بشأن الطالب

ما يتعلق باملدارس اخلاصة
 -311مت مبوجا القرار الـوزار رقـم  )4112/2اخلـاص بالالغحـة التنفيذيـة للمـدارس الدوليـة
تعـديل لفـ مــدارس ازاليـات إىل "املـدارس الدوليــة" ،وذلـك هبــد عـدم التمييـز بــني طلبـة تلــك
املــدارس وفقـ ا ألعـراقهم أو جنســياتم وإمنــا ت خــذ الطــابع الــدويل الــذ يتســاوى فيــحل مجيــع الطلبــة
بدون تفرقة أو يييز.
 -312لمـا يــنة القـرار الــوزار رقــم  )4112/42يف املـادة  )13علــى جـواز حتويــل الطلبــة
العمانيني املسجلني باملدارس العاملية إىل املدارس احلكومية ،بعد موافقة الوزارة.
 -319يتم قبول الطالب من ذو اإلعاقة مبدارس الرتبية اخلاصة وفق نظام وشرو القبول املتبعة
لكافة أبناء املقيمني املتواجدين بالسلطنة لما يتم تنفيذ برناجمي دمع الطالب من ذو اإلعاقة ومن
ذو الصعوبات التعليمية يف مدارس السلطنة بكافة املديريات التعليمية وهـو متـاح للـذلور واإلنـات
بالتساو  .ويف العام الدراسي  )4119/4118بلغ عدد الطلبـة مـن ذو اإلعاقـة والطـالب ذو
صعوبات التعلم الذين مت دجمهم  )231طالب ا وطالبة موزعني على  )92مدرسة.
GE.14-24986

27

CERD/C/OMN/2-5

ما يتعلق باملدارس احلكومية
 -312مت تضــمني املنــاهع الدراســية لــل مــا مــن ش ـ نحل ــرس قــيم ومبــاد التســامح واملســاواة
وحرية الفكر والعقيدة دون يييز أو تفرقة.
 -312وبني ــت املن ــاهع العماني ــة وفقـ ـ ا لفلس ــفة الرتبي ــة يف الس ــلطنة املس ــتمدة م ــن مـ ـواد النظ ــام
األساسي والي تنظر للبشر على أهنم سواسية دون تفريق أو يييز عنصر بينهم.
 -318وتتض ــمن من ــاهع احللق ــة األوىل العدي ــد م ــن املف ــاهيم املتعلق ــة باملس ــاواة وع ــدم التميي ــز
العنصر من خالل:


التعايش مع ايخرين من ازنسيات املوتلفة ،وذلك من خـالل صـور تـربز عـاغالت مـن
جنسيات خمتلفة اارسون أنشطة مشرتلة لتربز قبول ايخر وإن اختلفت جنسيتحل



التع ــايش م ــع ايخ ــر وإن اختل ــف ش ــكلحل أو لون ــحل ،وذل ــك م ــن خ ــالل نص ــوص وص ــور
تتضمن أفرادا اتلفون يف ألوان بشرتم وأشكا م



املساواة بني الذلر واألنثى ،ويتضح ذلك من خـالل احتـواء النصـوص علـى شوصـيات
خمتلفة من ازنسني الذلر واألنثى ،لل منهم يقوم ب عمال تبني الشرالة بينهما.

 -319اشــتملت األهــدا العامــة واخلاصــة ملــادة الدراســات االجتماعيــة ولــذلك منــاهع بعــض
امل ـواد األيخــرى لالنصــوص القراغيــة يف مــادة اللاــة العربيــة ودروس الرتبيــة اإلســالمية علــى مفــاهيم
حقـوق اإلنسـان واملفـاهيم املتعلقـة بالسـالم واالنفتـاح علـى احلضـارات األخـرى وقبـول االخــتال
والتنو الثقايف والتعاون الدويل وهو يتفق مع مضمون وأهدا اتفاقية القضاء على مجيع أشكال
التمييز العنصر ال سيما املواد .)2 ،2 ،9
 -321ورد يف لتاب "هذا وطـل يف السـ ة احلضـارية لعمـان" للصـف للحـاد عشـر مـا يتصـل
مبفــاهيم تعــاجل مواضــيع التنــو الثقــايف واالنفتــاح علــى احلضــارات وقبــول االخــتال الثقــايف وهــي
مجيعها مفاهيم إ ابية تدعو إىل القضاء على مجيع أشكال التمييز العنصر .
 -323لم ـ ــا أن لت ـ ــا الدراس ـ ــات االجتماعي ـ ــة للص ـ ــفو  )31-9اهتم ـ ــت مبف ـ ــاهيم تربي ـ ــة
التسامح والي أوضحت أن جممو تكرار هذه املفاهيم بلغ  )3 189مرة.
( )1فيما يتعلق بالبرامج التربوية
 -324ال توجد أية تفرقة يف التاطية اإلعالميـة املرغيـة واملسـموعة واملقـروءة والـي تتنـاول القضـايا
والربامع واملشاريع واإلخبار الرتبوية ،فهي تشمل ازنسني الذلور واإلنات من مجيع فئـات الطلبـة
والرتبويني دون أية تفرقة.
 -321وحت ــرص الس ــلطنة خلثل ــة ب ــوزارة الرتبي ــة والتعل ــيم عل ــى املس ــاواة ب ــني الطلب ــة عن ــد تفعيله ــا
ملوتلــف ختصصــاتا وفق ـ ا للمنظومــة االجتماعيــة واملبــاد اإلنســانية باــض النظــر عــن اختالفــاتم
العرقية أو الثقافية أو االجتماعية و ها.
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 -322يتم تكر وحتفيز لافة اجمليدين يف األنشـطة والـربامع الرتبويـة األخـرى ،ذلـورا وإناثـ ا ومـن
خمتل ــف شـ ـراغح اجملتم ــع وف ــق مع ــاي الكف ــاءة واز ــودة ويف احتفالي ــات موح ــدة دون ييي ــز لل ــون
أو زنس أو لعرق أو ه.
 -329ومت تنفيذ برنامع "لتيبات شوصيي اإل ابية" لتشمل عـددا مـن املواضـيع التوعويـة الـي
تسـاهم يف تعزيــز روح التســامح وعــدم التمييــز بــني الطلبـة مثــل مواجهــة ضــاو األقـران والتعصــا
والقوالا النمطية.

فيما يتعلق بالتقو الرتبو
 -322يـتم قبـول مجيــع الطلبـة القــادمني مـن خــار السـلطنة وفـق نظـام القبــول املعتمـد ،ولــذلك
قبـول الطلبــة ـ النــاطقني بالعربيـة يف مــدارس السـلطنة ،وذلــك مـن خــالل وضـع خطـ عالجيــة
يكنهم من مواصلة دراستهم مع أقراهنم الناطقني بالعربية.
 -322وتتــاح الفرصــة أمــام مجيــع الطلبــة املســجلني عمــانيني ووافــدين) لالشـرتا يف الدراســات
الدولية واالختبارات الوطنية انطالق ا من مبدأ التعليم للجميع.
 -328ويتحقــق مبــدأ املســاواة وعــدم التمييــز بــني مجيــع فئــات اجملتمــع املدرســي يف لــل األنشــطة
واملمارسات التعليمية الي تنفذ من خالل مواد املهارات الفردية.
( )9فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأ
 -329ال يوجد أ يييز ضد املرأة ،فهي تتمتع حبقوقها الي تتساوى وحقوق الرجل ،فانضمام
السلطنة إىل اتفاقية القضاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد املـرأة هـو دليـل حـرص السـلطنة علـى
تطبيق مبدأ املساواة وعدم التمييز.
 -391ال ييي ــز إطالقـ ـا ب ــني ال ــذلر واألنث ــى يف القـ ـوانني العماني ــة ،وه ــم متس ــاوون يف احلق ــوق
والواجبات ،وأ يييز خمالف للنظام األساسـي للدولـة يبطـل عـن طريـق القضـاء ،وللمتضـرر احلـق
يف التعويض.
 -393تنبثق املرجعية األساسية للممارسـات الفعليـة فيمـا يتعلـق بسياسـات السـلطنة ـاه تنفيـذ
أحكام اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضـد املـرأة وتسـريع املسـاواة بـني الرجـل واملـرأة يف
توجيهـات جاللــة ســلطان الــبالد ومبادراتـحل يف تعيــني املـرأة يف مناصــا عليـا ،منهــا تعيــني الــوزيرات
وولـ ــالء الـ ــوزارات والسـ ــف ات ويف جمـ ــال االدعـ ــاء العـ ــام ويف جملـ ــس الدولـ ــة ،وت نيـ ــث مسـ ــميات
املناصا عند شالها من قبل النساء ومنحها حقوقها يف لافة مناحي احلياة.
 -394يقــوم مــنهع التشـريع العمــاين يف تناولــحل األمــور اخلاصــة حبيــاة املـرأة وخمتلــف شــؤوهنا علــى
مبدأين أساسيني مها املساواة بني الرجل واملرأة بصفة عامة ،وتكافؤ الفرص بينهما.
 -391ويشـمل نظـام الت مينـات االجتماعيـة حـق الضـمان االجتمـاعي للمـرأة والرجـل .لمـا يتسـاوى
الرجل واملرأة يف قانون العمل والشرلات وقانون اخلدمة االجتماعية ويف نظام التعليم واملنح الدراسية.
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 -392خلــت مجيــع التشـريعات العمانيــة مــن تعريــف مصــطلح "التمييــز ضــد املـرأة" الــذ عرفتــحل
االتفاقية يف مادتا األوىل ،بل جاءت مجيع التشريعات العمانيـة تؤلـد علـى مبـدأ املسـاواة وتكـافؤ
الفرص بني الرجال والنساء ،وال ييز التشريعات اززاغية واإلجراءات املدنية بني النساء والرجال.
 -399ال توجــد يف التش ـريعات العمانيــة عقبــات حتــد أو ينــع مــن خلارســة امل ـرأة ــذه احلقــوق .و ــا
احلرية الكاملة يف املشارلة يف اجملاالت املوتلفة ،ال سيما وأن خـدمات متعـددة علـى مسـتوى السـلطنة
وبتعليمات سامية من لدن صاحا ازاللة سلطان البالد قد مت توف ها لتقوية الوعي يف اجملتمع.
 -392ــرم ق ــانون مكافح ــة اال ــار بالبش ــر وق ــانون از ـزاء العم ــاين اال ــار ب ــاملرأة واس ــتاال ا
جنسي ا باعتباره يييزا واستاالالا ا.
 -392حتت ــل املـ ـرأة ح ــوايل  34يف املاغ ــة م ــن الو ــاغف التنفيذي ــة واالستش ــارية العلي ــا بالقط ــا
احلك ــومي الع ــام ،ويث ــل ألث ــر م ــن  21يف املاغ ــة م ــن و ــاغف القط ــا الع ــام ،وتش ــار يف مجي ــع
األعمال والو اغف املهنية األخرى .وتشار بشكل فعال يف القضايا التنموية ،علـى سـبيل املثـال
منتــدى صــاحبات األعمــال و رفــة ــارة وصــناعة عمــان ومؤسســات اجملتمــع املــدين مــن مجعيــات
نسويحل وتطوعية مهنية وا يئات األلاداية احلكومية واخلاصة.
 -398وتنتفع املرأة من مجيع برامع الضمان االجتماعي الذ تشر عليحل وزارة التنمية االجتماعية.
 -399من حقوق املرأة االحتفا بامسها العاغلي حىت بعد الزوا .
 -321بينت املادة  )81من قانون العمل ب نحل "تسر علـى النسـاء العـامالت مجيـع النصـوص
املنظمــة لتشــايل العمــال دون يييــز يف العمــل الواحــد بيــنهم ،وس يــتم تســجيل أ شــكوى تتعلــق
بالتمييز لسـبا عاغـد إىل ازـنس .ويتضـح مـن هـذا الـنة بـ ن املـرأة العاملـة ـا حقـوق أسـوة بالرجـل
وهذه احلقوق متمثلة يف:


احلق يف فرص متكافئة للرتقي يف الو يفة



احلق يف األمن الو يفي



احلق يف العمل يف رو مناسبة وآمنة وصحية



احلق يف الراحة يف أوقات الفرا



احلق يف التنظيم واملفاوضات ازماعية



واحلق يف تشكيل النقابات واالنضمام إليها.

 -323ال يوجد أ يييز ضد املرأة يف العمـل ،حيـث أن عـدد النسـاء العـامالت يف ازديـاد سـنة بعـد
ســنة ،ولمــا مت بيانــحل فــلن عــدد الع ــامالت العمانيــات يف القطــا اخلــاص بــاألجر قــد بل ــغ 19 423
عاملـة مواطنـة إضــافة إىل  2 489فرصـة عمــل حـر يف برنـامع ســند .أمـا العــامالت الوافـدات قــد
بلان  334 222عاملة.
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 -324يهد حتقيق التوافق بـني حـق املـرأة يف العمـل وو يفتهـا االجتماعيـة ،لـذا مت صـيا ة جمموعـة
من القواعد يف قانون العمل تتفق ياما مع املادة  )4/33من اتفاقية سيداو على النحو التايل:


حظر التمييز يف احلق بالقبول يف العمل بسبا الزوا أو األمومة



أعطى القانون حق للعامل سواء لان ذلرا أم أنثى إجازة ملدة ثالثة أيام يف حال زواجـحل
يف ضوء ما نصت عليحل الفقرة  )3من املادة  )22من القانون



حظر فصل املرأة من اخلدمة بسبا احلمل أو األمومة



نص ــت امل ــادة  )82م ــن الق ــانون "ال ــوز لص ــاحا العم ــل أن يفص ــل عاملـ ـةا لاياهب ــا
بســبا مــرض يثبــت بشــهادة طبيــة أنــحل نتيجــة احلمــل أو الوضــع .وأنــحل ال اكنهــا العــودة
لعملها بشر أال اوز مدة الاياب يف جمموعها ستة أشهر



تطبيق نظام إجازة األمومة مدفوعة األجر ،أو التمتع مبزايا اجتماعية خلاثلة



ح ـ ـ ــق امل ـ ـ ـرأة العامل ـ ـ ــة ب ـ ـ ــنة ق ـ ـ ــانون العم ـ ـ ــل يف تعديل ـ ـ ــحل األخـ ـ ـ ـ باملرس ـ ـ ــوم الس ـ ـ ــلطاين
رقــم  4133/331احلصــول علــى إجــازة خاصــة لتاطيــة فــرتة مــا قبــل وبعــد الــوالدة ملــدة
 )91يوم ا براتا لامل وملدة ثالت مرات خالل فرتة خدمتها



أعطت املادة  )81من القانون حق للمرأة الي أمضت سـنة يف خدمـة صـاحا العمـل
إجازة وضع مدة ال تزيد على ستة أسابيع تشمل املدة الي تسبق الوضع والي تليها



توف محاية خاصة للمرأة أثناء فرتة احلمل يف األعمال الـي يثبـت أهنـا مؤذيـة ـا ،حيـث
نصــت املــادة  )84مــن القــانون بعــدم جـواز تشــايل النســاء يف األعمــال الضــارة صــحي ا
ولذلك يف األعمال الشاقة أو ها من األعمـال الـي حتـدد بقـرار مـن الـوزير مثـل عـدم
تشــايل امل ـرأة بعــد الســاعة الســابعة مســاء والســاعة الســابعة صــباحا ،واألعمــال الضــارة
صحي ا إال يف األحوال واألعمال واملناسبات الي يصدر بتحديـدها قـرار مـن الـوزير ،ويف
ذلك يييز إ ايب للمرأة وتقدير لألسرة.

 -321نود التوضيح أن ما ورد يف الفقرة  )22مـن تقريـر السـلطنة األويل حـول املقصـود بالتـداب
حلظر تكوين ازمعيات أو حتر االشرتا فيها أو العقـاب عليهـا هـو عـدم وجـود أحكـام صـادرة يف
ذلـك الشـ ن ،لكـن توجـد نصـوص قانونيـة ــرم مثـل هـذه األفعـال ،فعلـى سـبيل املثـال املـواد 311
مكرر )433 ،431 ،419 ،423 ،42 ،من قانون اززاء العماين تؤلد ذلك التجر .
 -322ت لي ــدا عل ــى ذل ــك ،ي ــارس الي ــوم  )312مجعي ــة نس ــاغية ومهني ــة مث ــل مجعي ــة احمل ــامني
واألطباء واملهندسني ومجعيات وأندية للجاليات األجنبية و  )42مجعية خ ية.
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(ب) حق المواطن في األمن على شخصب وحمايبة الدولبة لب مبن أي عنبف أو أذح ببدني يلحقب
سواء من الموظفين الحكوميين أو من أي فرة أو أية جماعة أو مؤسسة
ا

 -329ألدت الفقرة  )2من املـادة  )33مـن النظـام األساسـي لألمـوال العامـة حرمتهـا وعلـى
الدولــة محايتهــا وعلــى امل ـواطنني واملقيمــني احملافظــة عليهــا وألــدت الفقــرة  )9أن امللكيــة اخلاصــة
مصــونة ،فــال انــع أحــد مــن التصــر يف ملكــحل إال بســبا املنفعــة العامــة يف األح ـوال املبينــة يف
القانون ،وبالكيفية املنصوص عليها فيحل ،وبشر تعويضحل عنحل تعويض ا عادالا.
 -322وأل ــدت الفق ــرة  )2أن املص ــادرة العام ــة لألم ـوال ظ ــورة ،وال تك ــون عقوب ــة املص ــادرة
اخلاصة إال حبكم قضاغي يف األحوال املبينة بالقانون.
 -322وتنة لذلك املواد التالية من ذات القانون على التايل:
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املادة " :)32ال وز إبعاد املواطنني أو نفيهم أو منعهم من العودة إىل السلطنة"



املـ ـادة " :) 32املواطن ــون مج ــيعهم سواس ــية أم ــام الق ــانون ،وه ــم متس ــاوون يف احلقـ ــوق
والواجبـات العـامـة ،وال ييـيز بينهم يف ذلك بسبا ازنس أو األصــل أو اللـون أو اللاــة
أو الـدين أو املـذها أو املـوطن أو املرلـز االجتمـاعي" وال يعـل عـدم اإلشـارة لألجانـا
أنحل مبفهوم املوالفة ال يتمتعـون باملسـاواة ،بـل إن قـانون إقامـة األجانـا والعمـل و مهـا
من القوانني تكفل املساواة ومحاية حقوقهم



امل ـادة " :)38احلري ـة الشوصــية مك ــفولة وفق ـ ا للقــانون .وال ــوز القــبض علــى إنس ــان
أو تـفتيشــحل أو حج ــزه أو حبس ــحل أو حتديــد إقامتــحل أو ت ــقييد حريتــحل يف اإلقامــة أو الت ــنقل
إال وفق أحكام القانون"



امل ـادة " :)39ال ــوز احلجــز أو احلــبس يف ـ األمــالن املوصصــة لــذلك يف ق ـوانني
السجـون املشمـولـة بـالرعـايـة الصحيـة واالجتماعية"



املـ ـ ـ ـادة " :) 41ال يعـ ـ ـ ــرض أ إنس ـ ـ ــان للتعـ ـ ـ ــذيا املـ ـ ـ ــاد أو املعنـ ـ ـ ــو أو لإل ـ ـ ـ ـراء،
أو للمعاملــة احلاطــة بالك ـرامة .و ــدد الق ــانون عقــاب مــن يفعــل ذلــك .لمــا يبطــل لــل
ق ــول أو اع ـ ـرتا يثب ــت صـ ــدوره حت ــت وط ـ ـ ة التعـ ــذيا أو ب ــاإل راء أو لت ـ ــلك املعاملـ ــة
أو التهديد ب منهما"



امل ـادة " :)43ال جرا ــة وال عقوب ــة إال بنــاء علــى قــانون ،وال عقــاب إال علــى األفع ــال
الـالحقة للعمل بالقـانـون الـذ ينة عليهـا .والعقوبة شوصية"



امل ـ ـادة " :) 44املته ـ ــم بـ ــر ء حـ ــىت تـث ـ ــبت إدانتـ ــحل يف المـ ــة قانونيـ ــة تـ ــؤمن لـ ــحل فيه ـ ــا
الضــمانات الضــرورية ملمارس ــة حــق الدف ــا وفق ـ ا للقــانون و ظــر إيــذاء املــتهم جســماني ا
أو معنوي ا"
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املـادة " :)41للمتهــم احلــق يف أن يؤلــل مــن اــلك القــدرة للــدفا عنــحل أثنــاء احملــالمة.
ويبـني القـانون األحـوال التــي يتعـني فيهـا حضــور ـام عـن املـتهم ويكــفل لاـ القـادريــن
مـاليـا وساغل االلتجاء إىل القضاء والدفا عن حقوقهم"



امل ـادة " :)42يبلــغ لــل مــن يقــبض عليــحل أو يعت ــقل ب ســباب القــبض عليــحل أو اعت ــقالحل
فورا ،ويكون لحل حق االتصال مبن يرى إبال حل مبا وقع أو االستعانة بحل على الوجـحل الـذ
ينظمــحل القــانون ،و ــا إعالنــحل علــى وجــحل الســرعة بــالتهم املوجهــة إليــحل .ولــحل وملــن ينــوب
عنحل التظلم أمام القضاء من اإلجراء الذ قيد ح ـريتحل الشوصــية" ،وينظــم القانــون حـق
التظلم مبا يكفل الفصل فيـحل خالل مدة ددة ،وإال وجـا اإلفرا حتما



املـادة " :)49التــقاضي حــق مصــون ومكــفول للنــاس لافــة .ويبــني القــانون اإلجـراءات
واألوضــا الالزمــة ملمارســة هــذا احلــق وتـكــفل الدولــة ،قــدر املستطــا  ،تـق ـريا جهــات
القضـاء من املتـقاضني وسرعة الفصل يف القضايا"



املادة " :)42ال ـوز إجراء أية ربة طبية أو علمية على أ إنسان بدون رضاغحل احلر"



املادة " :)42للمسالن حرمة ،فال ـوز دخو ـا باـ إذن أهلهـا ،إال يف األحـوال الـي
يعينهـا القانون وبالكيفيـة املنصوص عليها فيحل"



املادة " :)48حريـة القيـام بالشعاغر الدينية طـبق ا للعـادات املرعيـة مصـونة علـى أال اـل
ذلك بالنظام العام ،أو ينايف ايداب"



املادة " :)49حرية الرأ والتعب عنحل بالقول والكتابة وساغر وساغل التعب مكفولـة يف
حدود القانون"



املادة " :)11حريـة املراسالت الربيدية والربقية واملواطبات ا اتــفية و هـا مـن وســاغل
االتصــال مصــونة ،وسريته ــا مكفولــة ،ف ــال ــوز مراقبتهــا أو تـفتيشه ــا أو إفش ــاء سريته ــا
أو ت خ ه ــا أو مص ــادرتا إال يف احل ــاالت ال ــي يبينه ــا الق ــانون وب ــاإلجراءات املنص ــوص
عليها فيحل"



املـادة " :)13حريــة الصحــافة والطباعــة والنشــر مكــفولة وفقـا للشــرو واألوضــا الــي
يبينهــا القــانون .و ظــر مــا يــؤدى إىل الفت ــنة أو اــس ب ـ من الـدول ــة أو يس ـيء إىل لـرام ــة
اإلنسان وحقوقحل"



املادة " :)14للمواطنني حق االجتما ضمن حدود القانون"



املــادة " :)11حري ــة تـكوي ــن ازمعي ــات عل ــى أس ــس وط ــنية وأله ــدا مش ــروعة وب ــوساغل
سلمية ومبـا ال يتعــارض مـع نصـوص وأهــدا هــذا النظــام األساسـي مكـفـولــة وفق ـ ا للشـرو
واألوضــا الــي يبينهــا القــانون .و ظــر إنش ــاء مجعيــات يكــون نشاطهــا معادي ـ ا لنظــام اجملتمــع
أو سريـا أو ذا طابع عسكـر  ،وال وز إجبار أحـد على االنضمام إىل أيـة مجعية"
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امل ـ ـادة  :)12للم ـ ـواطنني احلـ ــق يف خماطبـ ــة السـ ــلطات العامـ ــة فيمـ ــا ينـ ــوهبم مـ ــن أم ـ ــور
شوصية أو فيما لـحل صلة بـالشؤون العــامة بالكيفيـة والشـرو الـي يعينهـا القـانون .مـادة
 :)19يتمتــع لــل أجنبــي موج ــود يف السلطن ــة بصــفة قانونيــة حبمايــة شوص ــحل وأماللــحل
طبق ا للقـانون .وعليحل مـراعاة قيم اجملتمع واحرتام تـقاليده ومشاعره.

 -328ألدت املادة  )9من قانون ازمعيات األهلية على حظر إقامة ازمعيـات علـى أسـاس
قبلي أو فئو أو ديل ،لما لفل للجاليات األجنبية إقامة أندية اجتماعية خاصة هبم.
 -329نصـت املــادة  )23مــن قــانون العمـل حــق العامــل يف تــر العمـل مــع االحتفــا بكامــل
حقوقحل بعد إخطار صاحا العمل يف عدة حاالت منها:


إذا لــان صــاحا العمــل أو مــن اثلــحل قــد أدخــل عليــحل الاــش وقــت التعاقــد فيمــا يتعلــق
بشرو العمل



إذا أرتكا صاحا العمل أو من اثلحل أمرا خمالا بايداب حنو العامل أو أحد أفراد أسرتحل



إذا وقع عليحل اعتداء من صاحا العمل أو من اثلحل.

حي ــث ا ــول الق ــانون العام ــل اللج ــوء إىل ال ــدواغر املوتص ــة بتس ــوية املنازع ــات العمالي ــة واملطالب ــة
بكامل حقوقحل مع التعويض عما حلقحل مـن أذى ،ويف حـال لـان االعتـداء بـدنيا فلـحل أن يتقـدم إىل
االدعاء العام إلقامة دعوى جزاغية ضد صاحا العمل.
(ج) الحقوق السياسية
 -321إن احلقــوق السياســية للم ـواطنني مكفولــة يف ــل القــانون ،ولمــا مت بيانــحل فــلن جملــس عمــان
يتكــون مــن جملــس الشــورى أعضــاء منتوبــني مــن الشــعا) وجملــس الدولــة أعضــاء معينــني) ويبــني
القانون اختصاصات لل منها ومدتحل وأدوار انعقاده ونظام عملحل لما دد أعضـاغحل والشـرو الواجـا
توافرها فيهم وطريقة اختيارهم أو تعيينهم ،وموجبات إعفاغهم و ذلك من األحكام التنظيمية.
 -323ويتكون جملـس الشـورى مـن  82عضـوا مـن خمتلـف واليـات السـلطنة ويـتم انتوـاهبم مـن
قبل املواطنني حبرية تامة دون تـدخل احلكومـة ،و ـق لكـال ازنسـني الرتشـح لعضـوية اجمللـس علـى
حد سواء طاملا هو بالغ من العمر  )11عامـ ا ومـدة اجمللـس  )2سـنوات ،ولانـت السـلطنة أول
دول املنطقة يف يكني املـرأة مـن خلارسـة حقوقهـا السياسـية والسـماح ـا باملشـارلة يف االنتوابـات
ناخبة ومرتشحة).
 -324تتمتع املـرأة يف سـلطنة عمـان حبـق الرتشـح والتصـويت يف االنتوابـات علـى قـدم املسـاواة
م ــع الرج ــل دون ييي ــز وفق ـا للم ــادة  )44م ــن ق ــانون جمل ــس عم ــان الص ــادر باملرس ــوم الس ــلطاين
 ،)92/82و ـ ــدر اإلش ـ ــارة إىل أن ـ ــحل يف الف ـ ــرتة الس ـ ــابعة للمجلـ ـ ـس  )4139-4133ترش ـ ــح
لعضوية اجمللس  3 311شوة منهم  22امرأة و 3 192رجل.
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(ة) الحقوق المدنية األخرح
( )0الحق في حرية االنتقال واإلقامة ةاخل حدوة الدولة
 -321ألــدت املــادة  )38مــن النظــام األساســي للدولــة ،أن احلريــة الشوصــية مكفولــة وفق ـا
للقـانون .وال ــوز القـبض علــى إنســان أو تفتيشـحل أو حجــزه أو حبســحل أو حتديـد إقامتــحل أو تقييــد
حريتحل يف اإلقامة أو التنقل وفق ا للقانون.
 -322لمــا أصــدرت وزارة القــوى العاملــة تعمــيم رقــم  )4112/4الــذ حــدد ب نــحل "ال ــق
ألصحاب العمل حجز جوازات سفر عما م إال تنفيذا ألمـر قضـاغي و ـدر اإلشـارة بـ ن اإلدارة
العامة لألحوال املدنية يف سلطنة عمان تصدر بطاقـة مقـيم لكـل وافـد وبطاقـة شوصـية للمـواطن
الستودامها يف املعامالت الرمسية وللثبات شوصية املقيم الوافـد مبـا ال يسـتدعي منـحل محـل جـواز
سفره يف لل األحوال للتنقل داخل البالد وآليات شرعية إقامتحل.
 -329ضمن القانون املسـاواة زميـع العمـانيني والوافـدين لافـة حلقـوق القانونيـة نفسـها بالنسـبة
حلرية احلرلة واختيار ل إقامتهم وإبرام التصرفات القانونية ،لما أن قانون إقامة األجانا يكفـل
لكــل مــن يعمــل يف الســلطنة ،رج ـالا لــان أم ام ـرأة حــق إحلــاق زوجــحل وأبنــاءه لإلقامــة معــحل بصــفة
"مرافق زو ".
( )2حق المغاةر أي بلد ،بما في ذلك بلده ،وفي العوة إلى بلده
 -322لما مت بيانحل فلن النظام األساسي للدولة قد لفـل للمـواطن واملقـيم حريـة احلرلـة والتنقـل
داخــل الــبالد ،وفيمــا يتعلــق بالعامــل الوافــد فقــد ألزمــت املــادة  )92مــن قــانون العمــل صــاحا
العم ــل بلع ــادة العام ــل ـ ـ العم ــاين إىل بل ــده بع ــد انته ــاء عالق ــة العم ــل مع ــحل ،م ــا س ينتق ــل إىل
ص ــاحا عم ــل آخ ــر ،وإذا س يق ــم ص ــاحا العم ــل ب ــذلك وج ــا عل ــى ال ــداغرة املوتص ــة إع ــادة
العامل إىل بلده على نفقة احلكومة والرجو على صاحا العمل باملبلغ املدفو  .وقضت احملالم
بش ن مجيع الدعاوى احملالة إليها بللزام أصحاب العمل بتحمل نفقات عودة العامل إىل بلده.
 -322و ــدر اإلشــارة إىل أن وزارة القــوى العاملــة قــد أصــدرت تعميم ـ ا رقــم  )4112/4حــددت
مبوجبحل أنحل ال ق ألصحاب العمل حجز جوازات سفر عما م إال تنفيذا ألمر قضاغي.

( )1الحق في الجنسية

 -328لكــل إنســان حــق طلــا ازنســية مــىت ت ـوافرت لــحل الشــرو الالزمــة لــذلك ،وهــذا األمــر
م خوذ بحل يف مجيع دول العاس.
 -329يف سلطنة عمان ازنسية ينظمها القـانون الصـادر باملرسـوم السـلطاين رقـم  ،81/1ومـن
املباد القانونية املستقرة يف السلطنة أن ازنسية ال وز إسقاطها أو سحبها .لما ال وز إبعاد
مواطن أو نفيحل أو منعحل من العودة إىل السلطنة .املادتان  39و.)32
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 -381إن ازنسية رابطة سياسية وقانونية وتبعية بني الفرد والدولة تؤلد السلطنة أنـحل عنـد دراسـتها
طلبــات مــن تـوافرت فيــحل شــرو التســاب ازنســية ال ييــز بــني مــن ــق ــم احلصــول عليهــا بســبا
ازنس أو اللون أو األصـل أو الـدين أو املعتقـد أو هـا مـن أشـكال التمييـز طاملـا اسـتوفوا الشـرو
القانونية الالزمة ،مع بقاء قرار منح والتساب العماين ازنسية العمانية قرار سياد .
 -383إن للسلطنة سياسات عامة يف جمال لفالة حقوق اإلنسـان ال سـيما يف املسـاغل املتعلقـة
بازنس ــية ،وم ــن نت ــاغع تل ــك السياس ــات م ــنح ازنس ــية العماني ــة الب ــن العماني ــة م ــن أب جمه ــول
ازنسية ولذلك معاملة ابن العمانية من زوجها األجن معاملـة العمـانيني وذلـك باسـتفادة هـؤالء
األبناء دومنا يييز بينهم وبني األبناء العمانيني يف اخلدمات الي تقدمها الدولة من ضمنها التعليم
والصحة و ها.
 -384تطبق السلطنة سياسات إجراغيـة ملعازـة أيـة إشـكاليات تتعلـق مبسـاغل ازنسـية للحيلولـة
دون نش ــوء ــاهرة انعـ ــدام ازنس ــية .حيـ ــث تعم ــل ازه ــات املوتصـ ــة عل ــى دراسـ ــة أي ــة عواغـ ــق
وإشكاليات تتعلق ب مور ازنسية وتضع احللول املناسبة ا ،وال توجد يف عمان فئة "البدون".
 -381وفقا للمادة  )12من النظام األساسي ،اكـن للوافـد تقـد طلـا للحصـول علـى حـق
اللجوء السياسي واإلقامة يف عمان إذا واجحل االضطهاد ألسباب سياسية ،شريطة أن ال يتعارض
ذلك مع السياسة العامة للسلطنة.
( )1حق التزوج واختيار الزوجة
 -382الق ــانون امل ــنظم للعالق ــات األسـ ـرية ه ــو ق ــانون األحـ ـوال الشوص ــية ،الص ــادر باملرس ــوم
السلطاين رقم .92/44
 -389املســاواة يف الــزوا  ،وال يعــرت قــانون األح ـوال الشوصــية ب ـ من ـ آخــر مــن األمنــا
أو الرواب املكونة لألسرة ،وأهلية الزوا تكتمل ببلو الشوة مثانية عشر عام ا.
 -382ا ــنح ق ــانون األح ـوال الشوص ــية يف مادت ــحل  484ـ املس ــلمني ح ــق تطبي ــق األحك ــام
اخلاص هبم يف مساغل األحوال الشوصية ما س يطلبوا تطبيق القانون العماين.
 -382ونص ــت امل ــادة  )433عل ــى "محاي ــة اإلجـ ـراءات املتعلق ــة ب ــالزوا حس ــا عقي ــدة ل ــل
طــر " ،لمــا أن از ـراغم املرتكبــة ضــد احلريــة الشوصــية ،احلرمــان مــن احلريــة ،وإخفــاء شــوة
خمطو أو اخلطف يعاقا عليها القانون حسا املادتني .)192-492
 -388لكل إنسان ،على قدم املساواة ،احلق يف الزوا واختيار الزو  ،وللمرأة احلرية يف اختيـار
زوجها ،فال يعقد الزوا إال مبوافقتها.
 -389امللكيــة اخلاصــة مصــونة للجميــع ،وللزوجــة ذمتهــا املاليــة املنفصــلة عــن زوجهــا فيحــق ــا
التصر يف ما ا ليفما شاءت دون أن يتطلا ذلك موافقة زوجها.
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 -391خطوبــة األطفــال أمــر مرفــوض اجتماعي ـ ا وقانوني ـ ا ،وال اــارس البتــة يف اجملتمــع العمــاين.
مرفق القانون)
 -393بصدور املرسوم السلطاين رقـم  )4131/99واخلـاص بقضـايا العضـل ،أصـبح مـن حـق
املـرأة اللجــوء إىل احملكمــة العليــا مباشــرة لتزو هــا مبــن تر ــا يف حالــة عــدم موافقــة ويل أمرهــا علــى
حق الزوا .
( )1حق التملك استقالالا أو شراكة
 -394تشـ الفقــرة األوىل مــن املــادة  )33مــن النظــام األساســي للدولــة أن "االقــتصاد الــوطل
أساســحل العدالــة ومبــاد االق ــتصاد احلــر وقوام ـحل التعــاون البنــاء املثمــر بــني النشــا العــام والنشــا
اخلاص ،وهدفـحل حتقيق التـنميـة االقـتصاديـة واالجتماعية مبا يـؤد إىل زيـادة اإلنتـا ورفـع مستــوى
املعيشـة للمواطنني وفق ا للوطة العامة للدولة ويف حدود القانون".
 -391وتش ـ الفقــرة الثانيــة مــن نفــس املــادة "حـ ـرية النش ــا االق ــتصاد مكـفـ ـولة يف ح ــدود
القانـون والصال العـام ومبـا يضـمن السـالمة لالقــتصاد الـوطل .وتشجــع الدولـة االدخـار وتــشر
على تـنظيم االغـتمان".
 -392وتشـ الفقــرة الثالثــة منهــا "الثــروات الطبيعيــة مجيعهــا ومواردهــا لافــة ملــك للــدولة ،تــقوم
على حفظها وحسن استاـال ا ،مبراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـال االقتصاد الـوطل .وال وز
مــنح امتي ــاز أو است ــثمار مــورد مــن مـ ـوارد الــبالد العـام ــة إال مبوج ــا قـان ــون ولفــرتة زمني ــة ــددة،
ومبا ف املصال الوطنية".
 -399وتشـ ـ الفق ــرة الرابع ــة منه ــا "لـ ــألموال العـ ــامة حـ ــرمتهما ،وعل ــى الـ ــدولة محايته ــا وعل ــى
املواطنني واملقيمني احملافظة عليها".
 -392وتش ـ الفقــرة اخلامســة منهــا "امللكيــة اخلاص ــة مصــونة ،فــال ان ــع أحــد مــن التصــر يف
ملكـحل إال يف حدود القـانون ،وال ينـز عن أحد ملكـحل إال بسبا املنفعة العـامـة يف األحـوال املبينة
يف القـانـون ،وبالكيفيــة املنصـوص عليهـا فيــحل ،وبشـر تعويضــحل عنـحل تعويضـ ا عـادالا .واملـ ات حـق
حتكمحل الشريعة اإلسالمية".
 -392وتشـ ـ الفق ــرة السادس ــة منه ــا "املص ـ ــادرة العامـ ــة لألم ـ ـوال ظ ــورة ،وال تـكـ ــون عقوب ـ ــة
املصـادرة اخلاصة إال حبكم قضـاغي يف األحوال املبينـة بالقانون".
 -398وتش ـ ـ الفق ــرة الس ــابعة منه ــا "الض ـ ـراغا والتـك ـ ــاليف العـام ـ ــة أسـاسه ـ ــا الع ـ ــدل وتـنمي ـ ــة
االقـتصاد الوطل".
 -399وتش ـ ـ الفق ـ ــرة الثامن ـ ــة منه ـ ــا "إنش ـ ــاء الض ـ ـراغا الع ـ ــامة وتعديله ـ ــا وإلااؤه ـ ــا ال يك ـ ــون
إال بقانـون وال يعـفى أحد من أداغها للهـا أو بعضها إال يف األحوال املبــينة يف القـانون .وال ـوز
استحـدات ضريبـة أو رسـم أو أ حق مهما لان نوعحل ب ثر رجعي".
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 -411بناءا على حرية النشا االقتصاد يف سلطنة عمان ،ومحاية للمال العام واخلـاص ،فقـد
أصــدرت احلكومــة جمموعــة مــن ق ـوانني حلمايــة اســتثمار رأس املــال األجن ـ  ،منهــا قــانون تنظــيم
االتص ـ ـاالت  -قـ ــانون اسـ ــتثمار رأس املـ ــال األجن ـ ـ  -قـ ــانون التجـ ــارة  -قـ ــانون نظـ ــام التنظـ ــيم
الصـناعي املوحـد لـدول اخللـيع العربيـة  -قـانون حقـوق امللكيـة الصـناعية  -قـانون حقـوق املؤلــف
واحلقوق اجملاورة  -قانون محاية املستهلك  -قانون السجل التجار  -نظام السجل التجار -
قانون رأس املال  -قانون السياحة  -قانون الشرلات التجارية  -قانون تنظيم وتشجيع الصـناعة
 قانون ضريبة الـدخل  -قـانون العمـل  -قـانون رفـة ـارة وصـناعة عمـان  -قـانون املعـامالتاإللكرتونيــة  -قــانون املنــاطق احلــرة  -قــانون املناقصــات  -قــانون الولــاالت التجاريــة  -الالغحــة
الفنية لتدعيم األ ذية.
 -413ومجيــع هــذه الق ـوانني إضــافة إىل الق ـوانني الصــادرة بش ـ ن التملــك يف األرض تســاهم يف
تنشي التجارة والنشا االقتصاد وحتاف على حقوق التملك للمستثمر.
( )1حق اإلرث
 -414ولمــا أشـرنا يف البنــد  419فــلن قــانون األحـوال الشوصــية يــنظم مجيــع املســاغل املتعلقــة
باألحوال املدنية من زوا وطالق ونفقة وخلع ونسا ووصية وإرت و ها .وقد حف اإلسـالم
حق املرأة على أساس من العـدل واإلنصـا واملوازنـة ،فنظـر إىل واجبـات املـرأة والتزامـات الرجـل،
وقارن بينهما ،بني نصيا لل و ٍ
احد منهما بالعدل.
 -411إن التفاوت بني أنصبة الوارثني والوارثات يف النظام اإلسالمي حتكمحل ثالثة معاي :


درجة القرابة بني الوارت ذلرا لان أو أنثى وبني امل َوَّرت املتوىف
ي
موقع ازيل الوارت من التتابع الزمل لألجيال



العاء املايل الذ توجبحل الشريعة اإلسالمية على الوارت حتملحل والقيام بحل حيال ايخرين.



مع اإلشارة إىل أن املرأة حتظى يف لث من احلاالت بنصاب ألثر يف امل ات من الرجل.
( )1حرية الفكر والعقيد والدين
 -412ألـدت املــادة  )49مــن النظــام األساســي للدولــة علــى حريــة الـرأ والتعبـ عنــحل بــالقول
والكتابة ،وساغر وساغل التعب مكفولة يف حدود القانون.
 -419لمـا ألــدت املــادة  )48منــحل علــى حريــة القيـام بالشــعاغر الدينيــة طبقـا للعــادات املرعيــة
على أن ال ال ذلك بالنظام العام ،أو ينايف ايداب.
 -412ونظ ــرا للسياس ــة ال ــي أقرت ــا احلكوم ــة يف خلارس ــة العقي ــدة وال ــدين فق ــد مت يف  32ل ــانون
األول/ديسمرب  3992ختصية وزارة ذا الارض باسم "وزارة األوقا والشؤون الدينية".
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 -412توجد يف سلطنة عمان جمموعـة مـن الكنـاغس ملمارسـة الشـعاغر الدينيـة مـن قبـل املسـيحيني
إاانا من الدولة حبرية العقيدة والدين ،ولذلك جمموعة من املعابد ألصحاب الديانات األخرى.
 -418تشيد اخلارجية األمريكية حبرية األديان يف السلطنة :حترص حكومة السلطنة على احرتام
مبدأ حرية العقيدة وفق األطر العامة الي وضعتها ،وأشـار التقريـر السـنو حلريـة األديـان يف العـاس
لعام  4119الذ أصدرتحل وزارة اخلارجية األمريكية ،إىل أن النظام األساسـي للدولـة يف السـلطنة
ظر التمييز بـني املـواطنني علـى أسـاس الـدين ويـنة علـى حريـة خلارسـة الشـعاغر الدينيـة يف إطـار
النظام العام.
 -419وألد التقرير على أن سياسات السلطنة أسهمت يف لفالة املمارسة احلرة للـدين عمومـ ا
ضمن املعاي احملددة الي وضعت يف هذا الصدد.
 -431لمــا ألــد التقريــر علــى أنــحل ال توجــد تقــارير ســجلت عــن حــدوت انتهالــات يف اجملتمــع
العماين على أساس االنتماء الديل أو املعتقد أو املمارسة.
 -433وذلــر التقريــر أن الطواغــف ـ املســلمة يف الســلطنة يســمح ــا مبمارســة معتقــداتا دون
أ مضايقات ،منوها بترب حضرة صاحا ازاللـة السـلطان قـابوس بـن سـعيد املعظـم  -حفظـحل
اهلل ورعاه  -بقطعة أرض خصصت ملمارسة هذه ازماعات شعاغرها الدينية ،وأوضح أنحل س يـتم
رصد أية تقارير تفيد بلجبار أ مواطن مسلم على التحول عن ديانتحل ،وأشار التقرير إىل أنحل
خالل الفرتة املشمولة بالتقرير قطعت السلطنة الكث مـن اخلطـوات علـى طريـق تعزيـز لفالـة حريـة
األديــان ومــن ذلــك استضــافتها حملافــل تش ـجع علــى احل ـوار بــني األديــان واستضــافة معهــد العلــوم
الشرعية الطالب املسلمني من املؤسسات األجنبية لفرتات طويلة إلجراء حبوت معمقـة حـول
اإلسالم .ونوه التقرير برتليز املسـلمني يف السـلطنة علـى العمـل بصـورة إ ابيـة للحـوار بـني األديـان
وتشـ ــجيع التس ـ ــامح ب ـ ــني الطواغـ ــف املس ـ ــلمة و ـ ـ املس ـ ــلمة مش ـ ـ ا إىل أن ـ ــحل ال يوج ـ ــد معتقل ـ ــون
أو تجزون بسبا الدين.
( )9حرية الرأي والتعبير
 -434تض ــمنت امل ــادتني  49و 13م ــن النظ ــام األساس ــي للدول ــة عل ــى حري ــة ال ـرأ والتعب ـ ،
وحريــة الصــحافة ،هــذه األحكــام فضـالا عــن قــانون الصــحافة والنشــر الصــادر باملرســوم الســلطاين
رقم  )3982/29توفر املنا املناسا للصحافة العمانية ملمارسة هذه احلرية مبسؤولية.
 -431وقد عدل قانون الصحافة باملرسوم السـلطاين رقـم  4112/82ليسـمح بلنشـاء صـحف
ودور نش ـ ـ ــر ومط ـ ـ ــابع وش ـ ـ ــرلات اإلع ـ ـ ــالن عل ـ ـ ــى أس ـ ـ ــس اري ـ ـ ــة ،ووفق ـ ـ ـ ا للمرس ـ ـ ــوم الس ـ ـ ــلطاين
رقـم  4119/99والغحتــحل التنفيذيـة اكــن للقطــا اخلـاص أيضـا إنشـاء وإدارة وتشــايل اإلذاعــات
والتلفزيونــات .وفيمــا يتعلــق بــاملواقع اإللكرتونيــة ،فلنــحل ال حجــر عليهــا طاملــا أهنــا ليســت إباحيــة
وال حتتو على مشاهد خمالفة لألخالق وتقاليد اجملتمع أو مسيئة للدين.

GE.14-24986

39

CERD/C/OMN/2-5

 -432حالي ا هنا تسع صحف يومية تصدر يف عمان وحوايل  21صحيفة وجملة ،ويبلغ عدد
ولــاالت اإلعــالن ودور النشــر حـوايل  ،22لمــا يوجــد ألثــر مــن  311مطبعــة .وهنــا عــدد مــن
قن ـوات اإلذاعــة والتليفزيــون الــي تــديرها الدولــة ،وتوجــد شــبكة إلكرتونيــة خللولــة مــن قبــل الدولــة
 .)Omanetوهن ــا ع ــدد م ــن قنـ ـوات اإلذاع ــة والتلفزي ــون خللول ــة للقط ــا اخلـ ـاص .ويبل ــغ ع ــدد
القن ـوات اململول ــة للقط ــا اخلــاص ث ــالت ط ــات إذاعيــة تعم ــل وتب ــث عــرب ال ــرتدد  ،FMو ط ــة
تلفزيون واحدة تعمل على مدى  42ساعة وبدأت البث يف .4118
 -439يف تش ـرين األول/ألت ــوبر  4131مت إنش ــاء "ا يئ ــة العام ــة لإلذاع ــة والتلفزي ــون" مبوج ــا
املرس ــوم الس ــلطاين  .4131/318وا يئ ــة ــا شوص ــيتها االعتباري ــة وتتمت ــع باالس ــتقالل امل ــايل
واإلدار  ،وتضطلع ب نشطتها وفقا للقواعد التجارية.
 -432هنـ ــا شـ ــرلتان لالتصـ ــاالت الرغيسـ ــية ومـ ــزود خـ ــدمات اإلنرتنـ ــت ،الشـ ــرلة العمانيـ ــة
لالتص ــاالت عمانت ــل  )Omantelوه ــي ش ــرلة مش ــرتلة ب ــني القط ــاعني الع ــام واخل ــاص ،والشـ ـرلة
العمانية القطرية لالتصاالت النورس  (Nawarsوهي خللولة للقطا اخلاص بالكامل.
 -432يف تشـرين الثــاين/نوفمرب عــام  4112مت إشــهار مجعيــة الصــحافة العمانيــة ،وهــي تــد
إىل نشر الوعي فيما يتعلق بالصـحافة ووسـاغل اإلعـالم ،للمسـامهة يف ازدهـار الصـحافة العمانيـة،
ولتعزيز الكفاءة املهنية للصحافيني واملسامهة يف محاية مباد الصحافة على أساس تقاليد اجملتمع
وأخالقي ــات املهن ــة ،واحملافظ ــة عل ــى حق ــوق ومص ــال الص ــحفيني .وق ــد قبل ــت ازمعي ــة يف نقاب ــة
الصــحافة الدوليــة .لمــا أن مجعيــة الكتــاب يف عمــان أشــهرت يف تش ـرين األول/ألتــوبر ،4112
وهي تد إىل دعم احلرلة األدبية والفكرية يف عمان.
 -438إن ت صــيل حــق حريــة ال ـرأ والتعب ـ يف اجملتمــع العمــاين جــاء يف للمــة حضــرة صــاحا
ازاللــة الســلطان قــابوس بــن ســعيد املعظــم ،عنــدما ألــد خــالل زيارتــحل زامعــة الســلطان قــابوس
عام  ،4111أن "مصادرة الفكر والتدبر واالجتهاد من ألرب الكباغر ،وحنن لن نسمح ألحد أن
يصادر الفكر أبدا".
( )9الحق في حرية االجتماع السلمي وفي تكوين الجمعيات السلمية
 -439تتمتـ ــع امل ـ ـرأة حبـ ــق العمـ ــل واالش ـ ـرتا يف النقابـ ــات واالحتـ ــادات العماليـ ــة ويف زـ ــان التنميـ ــة
االجتماعية للدفا عن حقوقها وتفعيل مشارلتها يف تطوير املشاريع اخلاصة باملرأة واألسرة واجملتمع.
 -441لفـل قـانون ازمعيـات األهليـة الصـادر باملرسـوم السـلطاين رقـم  32لسـنة  4111احلــق
يف إنشـاء وتكــوين واالنضــمام للجمعيــات األهليــة ،وقـد بلــغ عــدد ازمعيــات النســاغية حنــو )91
مجعية موزعة على افظات وواليات السلطنة.
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( )01الحقوق االقتصاةية واالجتماعية والثقافة ،وال سيما الحقوق التالية
الحق في العمل
 -443إن قــانون العمــل الصــادر عــام  4111وتعديالتــحل املتالحقــة وآخرهــا باملرســوم الســلطاين
رقــم  4133/331تنــاول بــالتنظيم عقــد العمــل واألجــور واإلجــازات وســاعات العمــل وتشــايل
األحدات ،واملرأة العاملة ،والسـالمة والصـحة املهنيـة ،ولـذلك األحكـام املتعلقـة لتمثيـل العـاملني،
وإنشاء نقابات العمال ،وتسوية املنازعات العمالية وفرض عقوبات على املوالفني.
 -444نصت املادة  )34من النظام األساسي للدولة على أن تسن الدولة القوانني الي حتمـي
العامل وصاحا العمل وتنظم العالقة بينهمـا ،ولكـل مـواطن احلـق يف خلارسـة العمـل الـذ اتـاره
بنفسحل يف حدود القانون ،وال ـوز فـرض أ عمـل إجبـار علـى أحـد إال مبقتضـى قـانون وألداء
خدمة عامة ومبقابل أجر عادل.
 -441وحبســا النظــام األساســي للدولــة ،فــلن وزارة القــوى العاملــة عليهــا بــذل جهــدها لتــوف
فرص عمل الغقة للمواطنني ،وسد احتياجات القطا اخلاص من القوى العاملة العمانية املتـوفرة،
وس ــد ال ــنقة يف التوصص ــات املهني ــة ـ ـ املتـ ـوافرة م ــن خ ــالل اس ــتقدام عمال ــة بعق ــود مؤقت ــة،
وال توجد موانع قانونية باستثناء احلد األد لسن االستودام واملؤهالت املطلوبة لشـال الو يفـة،
ويــتم حتريــر عقــد عمــل مكتــوب ملــن ال يعــر الق ـراءة والكتابــة أو ـ ملــم بلاــة العقــد و ــا
تصــديق ذلــك العقــد مــن ازهــة املوتصــة قانون ـ ا ملراقبــة عــدم وجــود شــرو تعســفية أو يييزيــة قــد
يتضمنها العقد ،أو أن تقل العواغد واملنافع الي يتلقاها العامل عما هو مقرر قانون ا.
 -442و ا على صاحا العمل أال ار عن نصوص العقد أو أن يكلف العامل بعمل
املتفق عليحل وفق ما بينتحل املادة .)49
 -449لما أوضحت املادة  )33من قانون العمـل ب نـحل علـى لـل صـاحا عمـل أن يسـاو
بني مجيع العمال يف حالة أتفاق العمل وشروطحل).
حق تكوين النقابات واالنتماء إليها
 -442أجاز املرسوم السلطاين رقم  4112/334إنشاء النقابات.
 -442مت إصــدار املراســيم الســلطانية  4112/22و 4112/334لتعــديل قــانون العمــل ومــنح
املو فني احلق يف إنشاء النقابـات العماليـة وفقـا ملعـاي العمـل الدوليـة .وقـد أصـدرت وزارة القـوى
العامل ـ ـ ــة ق ـ ـ ـرار رق ـ ـ ــم  )4112/32بت ـ ـ ــاريخ  2ش ـ ـ ــبا /فرباير  4112بتع ـ ـ ــديل الق ـ ـ ـرار ال ـ ـ ــوزار
 )4112/492بشـ ن تنظـيم املفاوضــة ازماعيـة واإلضـراب السـلمي واإل ــالق .ويتمتـع أعضــاء
هذه االحتادات والنقابات بالقدر الكايف من االستقالل واحلماية .و ـق للعـاملني يف عمـان أيضـا
خلارسة حق اإلضراب واملفاوضة ازماعية وفقا للقانون ،يف املقابل ،ق ألصحاب العمل إ الق
األعمال وفق ا ألحكام القرار الوزار .4112/492
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 -448وبينـ ــت م ـ ـواد قـ ــانون العمـ ــل أرقـ ــام  )331 )319 )318حـ ــق العمـ ــال يف تشـ ــكيل
نقاب ــات عمالي ــة ت ــد إىل رعاي ــة مص ــاحلهم وال ــدفا ع ــن حق ــوقهم وحتس ــني ح ــالتهم املاديـ ــة
واالجتماعي ــة ويث ــيلهم يف مجي ــع األم ــور املتعلق ــة بش ــؤوهنم ،وحقه ــم يف تش ــكيل احت ــادات عمالي ــة
واحتادا عام ا لعمال سلطنة عمان.
 -449وقــدر صــدر الق ـرار الــوزار رقــم  )4131/99بتــاريخ  2شــبا /فرباير  4131بش ـ ن
نظام تشكيل وعمل وتسجيل النقابات العمالية واالحتادات العمالية واالحتاد العام لعمال سـلطنة
عمان والذ قضى بللااء القرار الوزار السابق رقم  )4112/42لينظم العمل النقايب ب حكام
تل ـ ـ ـ املعـ ـ ــاي الدوليـ ـ ــة يف هـ ـ ــذا ازانـ ـ ــا .ومنـ ـ ــذ إصـ ـ ــدار هـ ـ ــذه التعـ ـ ــديالت عـ ـ ــام  ،4131مت
تسجيل  319نقابة عمالية حىت لانون األول/ديسمرب .)4133
 -411لان االحتاد العام لنقابات عمال عمان  )GFOTUقد أعلن يف مـؤيره الت سيسـي يف 31
شــبا /فرباير  - 4131والــذ حضــره خلثلــني عــن منظمــة العمــل العربيــة والدوليــة واالحتــاد الــدويل
للنقاب ــات واالحت ــاد ال ــدويل لنقاب ــات العم ــال الع ــرب ،ومرل ــز التض ــامن العم ــايل األمريك ــي ،واالحت ــاد
النرو ــي لنقابــات العمــل وخلثلــني عــن احتــادات عماليــة عربيــة  -عــن انتوــاب أعضــاء جملــس إدارتــحل،
وأعضاء زنة الرقابة املالية ،علما أن االحتاد يضم يف عضويتحل مجيع النقابات العمالية يف السلطنة.
 -413مت يف  1آذار/مــارس  4131تشــكيل زنــة للح ـوار االجتمــاعي بــني الشــرلاء يف ســوق
العمل بالقرار الوزار رقم  )4131/99تتكـون اللجنـة مـن االحتـاد العـام لعمـال سـلطنة عمـان،
و رفة ارة وصناعة عمان ،ووزارة القوى العاملة ،يكون من ضمن اختصاصاتا التعـاون املشـرت
لتوجيــحل جهــود الشــرلاء يف ســوق العمــل ،حيــث اثــل العمــال فيهــا بالتســاو مــن خــالل خلثلــيهم
باالحتاد العام لعمال سلطنة عمان.
حق الحصول على مأوح
 -414توفر الدولة مـ وى للمـواطن مـن خـالل مـن جمموعـة مـن الـربامع نظمهـا قـانون اإلسـكان
االجتماعي الصادر باملرسوم السلطاين رقم  )4131/12بتاريخ وهـذه الـربامع تـرتاوح بـني تـوف
الوحدة السكنية أو املساعدة السكنية أو القرض السكل.
 -411يــتم تنظــيم عمليــة ت ـ ج املســالن علــى مجيــع املســت جرين مــن امل ـواطنني واملقيمــني علــى
أرض الس ــلطنة ب ــدون أ ييي ــز وف ــق املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم  )4118/24واملرس ــوم الس ــلطاين
رقم  )4131/312بش ن تنظيم العالقة بني املال والرا بني يف االستئجار.
 -412يلــزم قــانون العمــل صــاحا العمــل تــوف املســكن املالغــم لعمــال املنش ـ ة باإلضــافة إىل
الوجبات الاذاغية ومياه الشرب وفق ما أوضحتحل املادة  )12من قانون العمـل ،أو صـر عـالوة
للس ــكن لي ــتمكن العام ــل م ــن احلص ــول عل ــى مس ــكن خ ــاص ب ــحل ،و ــا أن تتـ ـوافر يف املس ــكن
الشــرو الــي بينتهــا الالغحــة التنظيميــة لتــداب الســالمة والصــحة املهنيــة الصــادر بــالقرار الــوزار
رقم .)4118/482
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حق التمتع بخدمات الصحة العامة
 -419مت البي ــان ع ــن احلق ــوق املت ــوفرة للم ـ ـواطنني واملقيم ــني آنف ـ ـ ا عن ــد احل ــديث ع ــن احلق ــوق
االقتصادية واالجتماعية.
 -412تقضي املادة  )11من قانون العمل ب نحل على صـاحا العمـل أن يـوفر لعمالـحل وسـاغل
اإلســعا الطبيــة يف املنش ـ ة وعليــحل إذا زاد عــدد عمالــحل يف مكــان واحــد أو بلــد واحــد علــى ماغــة
عام ــل أن يسـ ــتودم خلرض ـ ـا مـ ــؤهالا للقيـ ــام باإلس ــعافات الطبيـ ــة وأن يعه ــد إىل طبيـ ــا بعيـ ــادتم
وعالجهم يف املكان الذ يعده ذا الارض ،وأن يقدم م الدواء الالزم للعال وذلك للحل دون
مقابل ،فلذا زاد عدد العمال علـى ةسـماغة عامـل وجـا عليـحل فضـالا عمـا تقـدم أن يـوفر لعمالـحل
مجي ــع وس ــاغل الع ــال األخ ــرى ال ــي يتطل ــا عالجه ــا االس ــتعانة ب طب ــاء اختصاص ــيني أو القي ــام
بعمليات جراحية أو ها ولذلك الدواء الالزم وذلك دون مقابل.
 -412وإذا مت معازة العامل يف مستشفى حكومي أو خاص ،وجا علـى صـاحا العمـل أن
يتحمل نفقات العال والدواء واإلقامة يف املستشفى.
 -418وم ــن خ ــالل الزي ــارات التفتيش ــية ال ــي يق ــوم هب ــا املوتص ــون ي ــتم الت ل ــد م ــن ت ــوف ه ــذه
اخلدمات من قبل صاحا العمل.
حق تلقي التعليم والتدري
 -419مت البي ــان ع ــن احلق ــوق املت ــوفرة للم ـ ـواطنني واملقيم ــني آنف ـ ـ ا عن ــد احل ـ ـديث ع ــن احلق ــوق
االقتصادية واالجتماعية.
المساوا في النشاط الثقافي
 -421أل ــدت امل ــادة  )31م ــن النظ ــام األساس ــي للدول ــة عل ــى جمموع ــة م ــن املب ــاد الثقافي ــة
تــد إىل رفــع املســتوى الث ــقايف العــام وتطــويره وتـنمي ــة الت ــفك العلمــي ،وإذلــاء روح البحــث،
وتـلبي ــة متطلبــات اخلط ـ االق ــتصادية واالجتماعي ــة ،وإ ــاد جيــل ق ــو يف بنيتــحل وأخـالق ــحل ،يعت ــز
ب مت ــحل ووطن ــحل وتراث ــحل ،و ــاف علــى منجزاتــحل ،إضــافة إىل رعايــة ال ـرتات الوطن ــي واحملافظــة علي ــحل،
وتشجـع ونشر العلوم والفنـون وايداب والبحوت العلمية.
 -423ت ليدا على أمهية البحث العلمي يف تعزيـز املنطلقـات العلميـة للتنميـة املسـتدامة ملواجهـة
التحـ ــديات العلميـ ــة والتكنولوجيـ ــة فقـ ــد أنش ـ ـ ت حكومـ ــة سـ ــلطنة عمـ ــان بتـ ــاريخ  44حزي ـ ـران/
يونيــحل  4119جملسـ ا للبحــث العلمــي باملرســوم رقــم  4119/92وذلــك لوضــع اسـرتاتيجية علميــة
وطنية متكاملة للبحث العلمي ،مبا فيها دعم االبتكارات الفردية واخلط البحثية ونشر املؤلفـات
العلمية ،لما مت إصدار قانون جملس البحث العلمـي باملرسـوم السـلطاين رقـم  4131/11هبـد
تنظيم شؤون البحث العلمي بالسلطنة والنهوض بحل وتشجيعحل ودعمحل ،وضمان موالبتحل ملتطلبات
التنمية االقتصادية واالجتماعية.
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 -424إن تواصــل الثقافــات وحـوار احلضــارات مــن العوامــل الرغيســية يف بنــاء جمتمــع عــاملي الــو
من الصور السلبية الي تؤثر على تقدم اجملتمـع ،وقـد احتضـنت وزارة الرتبيـة والتعلـيم عـام 4112
خلثلة باللجنة الوطنية للرتبية والعلوم والثقافة مشرو "تواصل الثقافات" بالتعاون مع منظمة األمـم
املتح ـ ــدة للرتبي ـ ــة والع ل ـ ــوم والثقاف ـ ــة اليونس ـ ــكو) واملنظم ـ ــة اإلس ـ ــالمية للرتبي ـ ــة والعل ـ ــوم والثقاف ـ ــة
االسيسكو) هبد تعزيز احلوار وتاي الصور السـلبية بـني الثقـافتني العربيـة والاربيـة .وتقـوم هـذه
املبــادرة علــى القيــام بــرحالت ســنوية يف األرض العمانيــة بــني جمموعــة مــن الشــباب مــن 39-32
س ــنة م ــن دول عربيـ ـ ة وعاملي ــة .وق ــد أش ــادت منظم ــة اليونس ــكو هب ــذه املب ــادرة يف بياهن ــا الص ــادر
يوم  32لانون األول/ديسمرب  4131واعتبارها مبادرة اجملتمع املدين الراغدة يف العاس.
 -421يســعى املــنهع الرتبــو العمــاين إىل بنــاء م ـواطنني عمــانيني منفتحــني علــى حقيقــة التنــو
واالخــتال يف العــاس ،مــن خــالل الرتليــز علــى نوعيــة املعلومــات للمــتعلم علــحل ألثــر قــدرة علــى
التعامل مع البيئة احمللية والعاملية.
 -422ألدت األهـدا العامـة ملنـاهع الرتبيـة اإلسـالمية علـى القـيم املرتبطـة بالسـالم باعتبارهـا
مفهوم ا أصيالا يف ثقافتنا اإلسالمية والعربية ،لما اهتمـت مـادة اللاـة العربيـة بطـرح مواضـيع حـول
ثقافــة الســالم والتفــاهم بــني الثقافــات مــن خــالل بيــان أمهيــة الســالم لإلنســان مــع نفســحل وجمتمعــحل
وعاملحل ،واشتملت مناهع الدراسات االجتماعيـة علـى أمهيـة متطلبـات السـالم العـاملي ،لـذلك إن
الفلسفة الرتبوية لبقية املواد تنصـا يف نفـس اإلطـار لاـرس قـيم ومبـاد تتسـم بـاألخوة والتعاضـد
بني ازميع وحتد من خلارسات التمييز العنصر .
 -429شـ ـ ـ ـ ــارلت جمموعـ ـ ـ ـ ــة مـ ـ ـ ـ ــن مـ ـ ـ ـ ــدارس وزارة الرتبيـ ـ ـ ـ ــة والتعلـ ـ ـ ـ ــيم املطبقـ ـ ـ ـ ــة للمـ ـ ـ ـ ــرحلتني يف
عــام  4131/4119يف مســابقة "أنــا م ـواطن عــاملي" الــي تــد إىل تــدعيم التعريــف بثقافــات
العاس املتنوعة ،وهذه املسابقة خلولة عامليا مـن اجمللـس الثقـايف الربيطـاين بالتعـاون مـع وزارات الرتبيـة
والتعليم يف دول الشرق األوس .
(ه) حق ةخول واستعمال أي مكان أو مرفق مخصص لالنتفاع العام
 -422أصــدرت حكومــة ســلطنة عمــان قــانون الســياحة باملرســوم الســلطاين رقــم )4114/11
هبــد تنظــيم الســياحة يف الســلطنة ،وقــد ع ـر القــانون الســاغح بالشــوة الــوطل أو األجن ـ
ال ـ ـ ــذ يس ـ ـ ــتهد حتقي ـ ـ ــق ـ ـ ــرض أو ألث ـ ـ ــر م ـ ـ ــن أ ـ ـ ـراض الس ـ ـ ــياحة .وس اي ـ ـ ــز الق ـ ـ ــانون ب ـ ـ ــني
امل ـواطن واألجنـ ـ وبالت ــايل تص ــبح مجي ــع املراف ــق العام ــة املت ــوفرة يف الس ــلطنة م ــن النق ــل والفن ــادق
واملطاعم واملقاهي ومنشقت الرتفيحل واألندية املوصصة واملسارح واحلداغق مفتوحة للجميع وبـدون
اس ــتثناء .ويتض ــمن امللح ــق  )9بيان ــات ع ــن ع ــدد الت شـ ـ ات الص ــادرة للس ــياحة خ ــالل الف ــرتة
من .)4119-4112
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التوصية رقم ( )09بشأن األخذ في االعتبار التوصية العامة رقم ( )2111/11حول غير
العم ببانيين والمتض ببمنة مراجع ببة التشب بريعات بش ببأن متطلب ببات الجنس ببية ،للتأكي ببد ب ببأن ك ببال
الوالدين (األب واألم) يسمح لهما بنقل مواطنتهما ألوالةهما
 -422تطب ــق الس ــلطنة إج ـ ـراءات للتعام ــل م ــع أي ــة ص ــعوبات تتعل ــق مبس ــاغل ازنس ــية وذل ــك
للحيلولــة دون وجــود ــاهرة انعــدام ازنســية .إن قــانون ازنســية العمانيــة الصــادر مبوجــا املرســوم
السـلطاين رقـم  )81/1يـنة علـى األهليـة للحصـول علـى ازنسـية العمانيـة ،ويـتم مـنح ازنسـية
العمانيـة ملـن تـوفرت فــيهم الشـرو الـي نــة عليهـا القـانون ،و ـم احلقــوق الـي يضـمنها القــانون،
ويتم منح ازنسية العمانية بناء على طلا يقدم لـوزارة الداخليـة ومبوجـا مرسـوم سـلطاين يصـدر
يف هذا الش ن.
التوصية رقم ( )09بشأن ضمانات ضد التمييز العنصري
 -428لجزء من االستجابة العاملية املتزايدة ملس لة اال ار بالبشر ،عززت احلكومة عزمها على
مكافح ــة اال ــار بالبش ــر .وق ــد أدت ه ــذه ازه ــود إىل ص ــدور ق ــانون مكافح ــة اال ــار بالبش ــر
الصـادر مبوجــا املرسـوم الســلطاين رقـم  )4118/342وإنشــاء اللجنـة الوطنيــة ملكافحـة اال ــار
بالبشر مبوجا املرسوم السلطاين رقم  ،)4118/342ويرأسها املفتش العام للشـرطة وازمـار .
وتضــم اللجنــة أعضــاء مــن خمتلــف ازهــات احلكوميــة و ـ احلكوميــة .وهــي مســؤولة عــن تقــد
تقرير سنو إىل جملس الوزراء.
 -429لم ــا قام ــت احلكومـ ـة مبراجع ــة وتع ــديل ق ــانون العم ــل الص ــادر مبوج ــا املرس ــوم الس ــلطاين
رقم  )4119/21من أجل املساعدة يف معازة اال ار بالبشر أو السورة .ويتضمن القانون عقوبات
ألثر صرامة على املوالفني ويعزز أنظمة تعيني واستودام العمالة الوافدة يف سلطنة عمان.
التوصية رقم ( )21بشأن إنشاء لجنة وطنية لحقوق اإلنسان
 -491مت إنش ــاء اللجن ــة الوطني ــة حلقـ ــوق اإلنس ــان مبوج ــا املرس ــوم السـ ــلطاين 4118/342
ع ــام  4118وق ــد مت بي ــان اختصاص ــاتا مرف ــق) .لم ــا مت تس ــمية أعض ــاء ه ــذه اللجن ــة مبوج ــا
املرسوم السلطاين  ،)4131/31انظر البندين  32و 38من هذا التقرير.
 -493تكمن مفاهيم اإلصالح والرد يف قلا هنع سياسة العقوبات يف عمان.
 -494يعـ ــاجل قـ ــانون السـ ــجون الصـ ــادر مبوجـ ــا املرسـ ــوم السـ ــلطاين رقـ ــم  )98/28حقـ ــوق
السجناء ،والذ يتضمن مجيع التشريعات واللواغح ذات الصلة.
التوصببية رقببم ( )20بشببأن ح ب اللجنببة سببلطنة عمببان علببى إصببدار اإلعببالن االختيبباري
المتوخى بموج الماة  01من االتفاقية
 -491إن ق ـوانني ســلطنة عمــان ومؤسســاتا القاغمــة علــى تفعيــل القــانون ،فض ـالا عــن اللجنــة
الوطنية حلقوق اإلنسان تكفل لل احلقوق الي يرتكز عليها اإلعالن االختيار .
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التوصية رقم ( )22بشأن التصديق على تعديل الماة الثامنة من االتفاقية
 -492التعــديالت الــي أجريــت علــى املــادة الثامنــة مــن االتفاقيــة هــي ــل دراســة مــن جانــا
السلطنة وذلك الختاذ قرار قبل املصادقة عليها.
التوصية رقم ( )21بشأن قيام سلطنة عمان بالموافقة على االتفاقية الدولية لحماية حقبوق
العمال المهاجرين وعائالتهم
 -499إن هــذه االتفاقيــة ــل اهتمــام وهــي س تــزل قيــد البحــث والدراســة يهيــدا الختــاذ الق ـرار
املناسا بش هنا.
التوصية رقم ( )21بشأن إعالن ةيربان
 -492إن السلطنة وبلااهنا الصادق حبقوق اإلنسان على لافة األصعدة ،وبثقافة متجذرة بقيم
التس ــامح والس ــالم والعدال ــة واملس ــاواة ،فلهن ــا تعط ــي االح ـرتام الكام ــل واألولوي ــة لكرام ــة اإلنس ــان
وتواصــل علــى تطــوير وضــمان أعلــى املعــاي يف جمــال محايــة وتعزيــز حقــوق اإلنســان معتمــدة علــى
قيمهـا االجتماعيـة والثقافيـة يف ـل مـا يلــي عليهـا مبـاد الشـريعة اإلسـالمية والتزاماتـا يف تنفيــذ
وتطبيق متطلبات املعاهدات واالتفاقيات الدولية الي صادقت عليها والي ترمجها النظام األساسي
للدولــة .وهبــذه املبــاد فــلن الســلطنة قــد أخــذت يف االعتبــار يف تش ـريعاتا احملليــة مــا تــدعو إليــحل
التوصيات الواردة يف إعالن ديربان وباألخة التوصيات  ،)2-4وقد ألدت عليها املادة )32
مــن النظــام األساســي للدولــة .لمــا أن وجــود ألثــر مــن مليــون وافــد مــن ألثــر مــن  )21جنســية
يعملون يف السلطنة يؤلد استقرار األمـن والسـالم وضـمان احلقـوق للجميـع يف السـلطنة .ولمـا مت
بيانحل فلن السلطنة إدرال ا منها ب مهية اربة التمييز العنصر دولي ا ،فقد صادقت على جمموعة من
االتفاقيات الدولية ووقعت مـذلرات تفـاهم مـع جمموعـة مـن الـدول لضـمان حقـوق اإلنسـان ،ومت
تش ــكيل اللجن ــة الوطني ــة حلق ــوق اإلنس ــان وزن ــة مكافح ــة اال ــار بالبش ــر ــذا الا ــرض ،ووج ــود
الكنــاغس وجمموعــة مــن املعابــد للــديانات األخــرى تؤلــد علــى حريــة األديــان واملعتقــدات .ولمــا مت
بيانحل فقد أشادت وزارة اخلارجية األمريكية حبرص حكومة السلطنة على احرتام مبدأ حرية العقيدة
وفق األطر العامة الي وضعتها ،لمـا ألـد التقريـر علـى أنـحل ال توجـد تقـارير سـجلت عـن حـدوت
انتهالات يف اجملتمع العماين على أساس االنتماء الديل أو املعتقد أو املمارسة .وأوضح أنحل س يتم
مسلم على التحول عن ديانتحل.
رصد أية تقارير تفيد بلجبار أ مواطن
التوصية رقم ( )21بشأن توفير التقارير العامة ونشر المالحظات الختامية للجنة
 -492ستقوم السلطنة وفق اإلجراءات املتبعة بنشر التقرير ومالحظات اللجنة.
التوصية رقم ( )21بشأن استشار المؤسسات المدنية العامة في مجال محاربة التمييز العنصري
 -498مت استشارة مؤسسات اجملتمع املدين وعرض مسودة التقرير عليها إلبداء مالحظاتا قبل
إعــداد الصــيا ة النهاغيــة ،و ــدر اإلشــارة ب ـ ن خلثــل اللجنــة الوطنيــة حلقــوق اإلنســان يف الســلطنة
عضو مشار يف فريق العمل املعل بلعداد هذا التقرير.
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الملحق األول
السكان
جملة السكان حس المحافظات والمنطقة (تقديرات منتصف العام)
احملافظة املنطقة

مسق
الباطنة
مسندم
الظاهرة
الداخلية
الشرقية
الوسطى
فار
الرباي
السلطنة

GE.14-24986

عماين

212 112
241 991
43 898
338 822
429 129
491 192
39 121
322 121
21 142
3 992 112

4131
وافد

128 824
393 221
9 942
14 282
92 982
92 341
41 128
89 292
49 893
832 322

الجملة

111 919
112 191
10 121
010 111
121 111
111 101
12 000
219 129
12 901
2 111 191
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الملحق الثاني
الصحة
البيان

 -3اخلدمات الصحية على املستوى الوطل
املستشفيات
أسرة املستشفيات
مرالز ووحدات صحية وعيادات
القوى العاملة الصحية
أطباء
خلرضون وخلرضات
أطباء أسنان
صيادلة
 -4وزارة الصحة
املستشفيات
أسرة املستشفيات
مرالز صحية
ب سرة
بدون أسرة
أسرة املرالز الصحية
جممعات صحية
القوى العاملة الصحية
أطباء
خلرضون وخلرضات
أطباء أسنان
صيادلة
مصروفات وزارة الصحة
ازارية مليون ريال عماين)
االستثمارية مليون ريال عماين)
يف املاغة من إمجايل اإلنفاق احلكومي
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4131
24
9 843
3 131
9 824
34 829
292
3 493
91
2 294
392
21
82
329
44
2 341
31 199
499
429
123.9
92.9
9.1
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الملحق الثال
التعليم
الخدمات التعليمية
4131

البيان

املقبولني للدراسة بازامعات والكليات من خر ي الثانوية العامة
جامعة السلطان قابوس
ازامعات والكليات اخلاصة
ازامعات والكليات باخلار
لليات التقنية
لليات العلوم التطبيقية
للية الدراسات املصرفية واملالية
معهد العلوم الصحية
معهد العلوم الشرعية

البيان

 -3احلكومي
التعليم العام والرتبية اخلاصة
املدارس
الطالب
الفصول
املدرسون
نسـ ـ ــبة الطلبـ ـ ــة يف املرحلـ ـ ــة الثانويـ ـ ــة
بالنسبة املئوية)
نس ــبة البن ــات إىل إمج ــايل الط ــالب
بالنسبة املئوية)
طالب لكل مدرس
طالب لكل فصل
مرلز تعليم الكبار

GE.14-24986

4112

4118

41 898
4 221
9 149
449
8 242
3 922
111
212
442

4119

4133/4131

عدد
عدد
عدد
عدد
31 121
3 121
3 191
3 119
941 334 913 481 293 284 992 489
22 391 39 1199 39 222 39 881
29 118 22.249 21 221 24 329
48
41
42
42
29

29

29

29

31
48
81

34
42
22

34
42
22

34
42
21
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البيان

تعليم الكبار
الدارسون يف مرالز تعليم الكبار
نسبة النساء بالنسبة املئوية)
مرالز و األمية
الدارسون )111
نسبة النساء بالنسبة املئوية)
مصروفات وزارة الرتبية والتعليم
ازارية مليون ر )
االستثمارية مليون ر )
يف املاغة من إمجايل اإلنفاق احلكومي
نصـ ـ ـ ــيا الفـ ـ ـ ــرد مـ ـ ـ ــن األنفـ ـ ـ ــاق يف
احلكومة على التعليم
 -4اخلاص
التعليم العام)
املدارس
الطالب
الفصول
املدرسون
طالب لكل مدرس
طالب لكل فصل
الناجحون من الشهادة العامة
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4112

4118

4119

4133/4131

222.9
24.2
8.8
388.2

948.2
93.1
2.2
414.4

-

292 992.11

-

عدد
412
21 222
1 194
2 411
32
41
22 323

عدد
411
83 912
1 142
2 222
32
49
93 132

عدد
121
92412
1 182
2 289
31
38
29 111

عدد
12
14
92
33
92

عدد
41
49
91
33
92

عدد
44
13
13
9
99

عدد
49 321
131
131
31 999
99

عدد
182
29 142
1 921
9 423
31
38
292
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الملحق الرابع
العمل
البيان

-3

-4

-1

GE.14-24986

مو فو احلكومة
إمجايل مو في احلكومة
اخلدمة املدنية
عماين
وافد
ديوان البال السلطاين
عماين
وافد
شؤون البال السلطاين
عماين
وافد
البيانات العامة
عماين
وافد
العاملون يف القطا اخلاص
العمانيون املسجلون يف ا يئة العامة للت مينات االجتماعية
رجال
نساء
العمالة الوافدة الي حتمل بطاقات عمل سارية املفعول )111
العاملون يف مؤسسات القطا اخلاص الرغيسية
شرلات النف
عماين
وافد
شرلات الااز
عماين
وافد
البنو التجارية
عماين

4131
321 984
348 239
332 412
32 419
31 929
2 122
2 419
39 119
34 442
4 281
9 929
2 922
4 239
322 232
321 284
12 412
992
11 144
8 912
2 893
4 191
229
992
23
8 282
2 219
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البيان

52

وافد
شرلات الت مني
عماين
وافد
الفنادق
عماين
وافد
االتصاالت
عماين
وافد

4131

228
3 949
3 331
839
9 243
2 188
9 411
1 241
1 422
292
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الملحق الخام
السياحة
البيان

الت ش ات الصادرة للسياحة
املتاحف
الزاغرين للمتاحف )111
احلصون والقال
الزاغرين للحصون والقال )111
الفنادق ووساغل اإليواء
الار يف الفنادق ووساغل اإليواء
إيرادات الفنادق ووساغل اإليواء مليون ريال عماين)
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4131

4 131
9 222
9
339
42
414
442
33 381
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