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 - 1تقدم سلطنة عُمـان هـذا التقريـر يف نسـتت الثانيـة يف إطـار حتـديا الوثيقـة األساسـية
املشرتكة املودعة لدى األمانة العامة لألمم املتحدة بتاريخ  11نيسان ابريل  2013م وذلك يف
الصعد ،وأييت هذا التقرير
ضوء ما تشهده السلطنة من تطورات تنموية ،وحقوقية على خمتلف ُ
امتدادا للوثيقة األساسية األوىل ،وسلسلة التقارير الدورية اليت قدمتها أمام جلان املعاهدات وأمام
جملس حقوق اإلنسان .وحيدث هـذا التقريـر الوثيقـة األساسـية املشـرتكة السـابقة ،ويـودع لـدى
األمني العام لألمم املتحدة.

سسلطنأسعمين س
ساولس -سةعل ةيتسعيةأسع
ُ
كزا حضاراي نشطا تفاعل منذ القدم مع كل مراكز
 - 2شكلت عُمان على امتداد التاريخ مر ا
احلضارة يف العامل القدمي ،وأسهمت عُمان يف مراحل اترخيية عديدة بنصيب حضاري وافر ،كما
كانـت يف ف ـرتات أخــرى قــوة حبريـة وسياســية م ـ ثرة .وقــد مثـل التــاريخ العُمــاين سلســلة متصــلة
احللقات أسوة بتاريخ األمم والشعوب ذات احلضارة والدور التارخيي الذي مير مبراحل خمتلفة.
 - 3اختلفــت ااراء يف أ ــل تســمية عُمــان فبعضـ ـهم يرجع ـ إىل قبيلــة عُمــان القحطاني ــة،
وبعضهم ااخر أيخذه من معىن االستقرار واإلقامة .ومن امل رخني القدامى الذين ذكروا عمان
هبـذا االســم ،هــو يلينــوع الـذي عــاا يف القــرن األول للمــيالد .وكـذلك ورد هــذا االســم عنــد
بطليمــوع الــذي ع ــاا يف القــرن الثــاين للم ــيالد .وقــد عُرفــت عم ــان أمســاء أخــرى يف مراح ــل
حضارية خمتلفة ،كمجان ومزون.
 - 4سلطنة عُمان دولة عربية إسالمية مستقلة ذات سيادة اتمة ،عا متها مسقط .ودين
الدولة اإلسالم ،والشريعة اإلسالمية هي أساع التشريع ابعتباره الدين الذي ينتمي إلي غالب ية
السكان يف السلطنة ،على أن املنتمني لبقية األداين ميارسون داينتهم بكـل حريـة .ولغـة الدولـة
الرمسية هي اللغة العربية ،مع انتشار واسع للغة اإلجنليزية يف القطاعني االقتصادي ،والتعليمي .س

سالف  -س خلصيئصس للميغ فيأسو لقتصيد أسو ل تميعيأ سو لثقيفيأ س
س س مل قعس جلغ يفسو لس ينس س
 - 5تقـع ســلطنة عُمـان يف أقصــى اجلنـوب الشــرقي لشـب اجلزيــرة العربيـة ،ومتتــد بـني خطــي
عرض  ˚16 '40و ˚26 '20مشاال ،وبني خطـي طـول  ˚51 '50و ˚59 '40شـرقا ،وتطـل
على ساحل ميتد  3 165كم ،يبدأ من أقصى اجلنوب الشرقي حيا حبر العرب ومدخل احمليط
اهلندي ،ممتداُ إىل حبر عُمان حىت ينتهي عند ُمسندم مشاال ،ليطل على مضيق هرمز االسرتاتيجي
حيـا مـدخل اخللـيل العـر  .وتــرتبط حـدود سـلطنة عمـان مــع اجلمهوريـة اليمن يـة مـن اجلنــوب
الغر  ،ومع اململكة العربية السعودية غراب ،ودولة اإلمارات العربية املتحدة مشاال .ويتبعها عدد
من اجلزر الصغرية يف حبر عُمان ومضيق هرمز مثل جزيرة سـالمة وبنااـا ،ويف حبـر العـرب مثـل
جزيرة مصرية وجمموعة جزر احلالنيات وغريها.
 - 6تبلغ املساحة اإلمجالية للسلطنة حنو (( )309,500ثالمثائة وتسعة آالف ومخسمائة)
كيلومرت مربع ،وتضم مناذج متعددة من أشكال األرض ،تتباين يف تضاريسها.
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 - 7يبلغ عدد سكان سلطنة عُمان حسب منتصف بياانت عام 2017م () 4 559 963
نسـمة ،شــكلت فيـ النســاء نسـبة ( 34.6يف املائــة) ،والـذكور ( 65.4يف املائــة) مبعـدل التغــري
للسكان يقدر ب ( 6.1يف املائة) .ويفسـر هـذا الفـارق بسـبب العمالـة الوافـدة حيـا إن أغلـب
الوافدين من فئة العمال الذكور .بينما بلغ عدد السـكان العُمـانيني حـوا  2.4مليـون تشـكل
النسـاء ح ـوا  .%49.6ويبلـغ معــدل املواليــد اخلـام لكــل ( )1 000مـن الســكان العُمــانيني
( ،)33.5كما يبلغ معدل الوفيات اخلام ( )2.9أما العمر املتوقع عند الوالدة فيقدر ب ( ) 76.9
عامـا )74.8( ،عامــا للرجــال و( )79.2عام ـ ا للنســاء ،بينمـا ي بلــغ عــدد الوافــدين يف الســلطنة
حسب منتصف عام 2017م ( )2054594نسمة ،يشكلون مـا نسـبت  %45مـن إمجـا
السكان .وفـق املرفـق رقـم ( )1امل شـرات الدميوغرافيـة جـدول ( )1حجـم السـكان  -معـدل النمـو
السكاين والكثافة من العام 2017-2013م.
 - 8الرتكيبة العمرية للسكان :يشكل األطفال حسب بياانت منتصف عام  2017م نسبة
مهمـة مـن جممــوع السـكان إمجـاال ،وعلــى مسـتوى العُم ـ انيني ،حيـا تبلـغ نســبة األطفـال أقــل
من ( )18عاما ( 25يف املائة) من جمموع السكان ،و( 42يف املائة) على مستوى العُمانيني،
والشباب ( )29- 18عاما ( 27يف املائة) من جمموع السكان ،وعلى مستوى العمانيني (  23يف
املائة) ،واملسنون أكثر من  60سنة بنسـبة ( 4يف املائـة) مـن جممـوع السـكان ،وعلـى مسـتوى
العُمانيني ( 6يف املائة) .ويفسر الفارق يف النسب بـني السـكان العُمـانيني ،وإمجـا السـكان،
بسبب أن أغلب الوافدين هم من الفئة العمرية ( )64- 15يف فئة العمل .ويبلغ معدل اإلعالة
اإلمجا للسكان ( ،)33ويتفاوت بني العُمانيني ( ،)70والوافدين ( ،) 5ويفسر ارتفاع معدل
اإلعالة للعُمانيني نظرا الرتفاع نسبة األطفال واملسنني ،أما الوافدون فإن أغلبهم من العـاملني
ال يصطحبون أسرهم ،وأطفاهلم معهم .وفق املرفق رقم ( )1امل شرات الدميوغرافية جدول ( )2الرتكيبة
العمرية ومعدالت اإلعالة جملموع السكان ،وللعُمانيني والوافدين لألعوام من 2017-2013م.
 - 9تعد السلطنة من الدول اليت حققت مستوايت متقدمة يف التنمية بشكل عام ،حيا
امتـدت منج ـزات النهضـة العُمانيــة احلديثــة ومثارهـا املتالحقــة ،ومكاسـبها املتعــددة يف جمــاالت
التعليم والصحة والطرق والكهرابء واملاء واالتصاالت وغ ريها مـن اخلـدمات إىل كـل املنـاطق يف
حمافظات السلطنة كافـة بـدون اسـتثناء ،مسـتهدفة حتقيـق الرفـاه للمجتمـع حيـا كانـت العدالـة
واملساواة مستني مميزتني ملسرية التنمية العُمانية طوال السنوات املاضية .وقد احتلت السلطنة مركز () 52
يف دليل التنمية البشرية ،حيا بلغ م شر التنمية لعام  )0,796( 2015والذي وضع السلطنة يف
تصنيف الدول ذات التنمية البشرية املرتفعة ،وحظيـت ششـادات تقـارير التنميـة البشـرية لألمـم
املتحـدة نظـرا ملــا حققتـ مــن م شـرات التنميـة علــى ـعيد األهــداف األلفيـة حــىت 2015م.
واجلدول اايت يبني م شرات التنمية البشرية يف السلط نة للعام 2015م.

م شر التنمية متوسـط العمـر املتوقــع متوس ـ ــط س ـ ــنوات متوسط سنوات
البشرية

نصـيب الفــرد مـن ا لــدخل

ترتيب نصيب الفرد من م ش ـ ـ ـ ـ ــر التنمي ـ ـ ـ ـ ــة

عند الوالدة ابلسنوات الدراسة ابلسنوات الدراسـة املتوقعــة القــومي اإلمجــا اب لــدوالر
األمريكي لعام (2017م)
ابلسنوات

ا ل ــدخل القـ ــومي انقصـ ــا البشرية غري املرتبط
الرتتيب يف م شر التنمية ابلدخل
البشرية

0,796

77,0

13,7

8,1

M

34,402

-21

0,796

*املصدر :جملس األعلى للتتطيط:
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 - 10ســعت الس ــلطنة إىل حتقي ــق عدي ــد م ــن امل شـ ـرات ذات الص ــلة حبق ــوق اإلنس ــان ال ــيت
انعكسـت علـى املسـتوى املعيشـي املتقـدم لسـكااا ،فقـد بلـغ نصـيب الفـرد مـن إمجـا الــدخل
القومي ( )61659مبدئيا عام  .2017وبلغ العمر املتوقع للحياة للسكان ( )77.9سنة ،وبلغ
معدل وفيات األطفال الرضع لكل ( )1000من السكان ( ،)9.4واألطفال دون سن اخلامسة
( .)11.4وبلغت نسبة االلتحاق الصايف املعدلة ابلتعليم األساسـي مـا بـني ( )11- 6سـنة يف
عام (2016/2015م) حوا ( 98.3يف املائة) ،أما نسبة االلتحـاق الصـايف املعدلـة ابلتعلـيم
لعمر ( )14- 12سنة فكانت ( 95.6يف املائة) سنة ( .)2016/2015وبلغ معدل األمية
للعم ــر ( )79- 15سـ ــنة جلملـ ــة الس ــكان العمـ ــانيني حسـ ــب تق ــدير املركـ ــز الـ ــوطين لإلحص ـ ـاء
واملعلومات للعام (2017م) نسبة ( 6.25يف املائة) ،يف حني كانت النسبة ( 10.19يف املائة)
يف عـام (2012م) .إن هــذا التقـدم قــد انعكـس يف بقيــة امل شـرات الدميغرافيــة ،واالجتماعيــة،
واالقتصـادية ،والثقافيـة ،الـيت جــاءت يف التـذييل ( )3وفقـا للمبــادا التوجيهيـة( .املرفـق رقــم 1
واملرفق رقم .)2
 - 11وعملت السلطنة على ضمان مستوايت متقدمة يف احلقوق الصحية ،وبشـكل عـادل
ومتساو للمواطنني واملقيمني ،حيا التزمت بتوفري الرعاية الصحية اجملانية ،وتعميمها على خمتلف
احملافظات .وبلغ اإلنفاق احلكومي لقطاع الصحة ،سنة ( )2018- 2017نسبة (  ) 6.25من
إمجــا االنفــاق احلكــومي ،األمــر الــذي ي ــنعكس يف واقــع اخلــدمات الصــحية .فقــد بلــغ ع ــدد
املستشـ ــفيات والوح ـ ــدات الصـ ــحية التابع ـ ــة للقطـ ــاعني احلك ـ ــومي واخلـ ــا يف الس ـ ــلطنة ح ـ ــىت
عام .)1583(2017
 - 12واهتمـت السـلطنة حبــق الطفـل يف التعلـيم بشــكل كبـري ،وهـو إلزامــي حـىت إمتـام مرحلــة
التعليم األساسي ،وجماين يف املدارع احلكومية حىت إمتام مرحلة التعليم ما بعد األساسي .وقد
بلغ اإلنفاق احلكومي لقطاع الرتبية والتعليم سنة (2017/2016م) نسبة ( 10.4يف املائة) من
إمجا اإل نفاق احلكومي ،وازدادت املدارع إىل ( )1.100مدرسة حكومية ،وو ل عدد الطلبة
إىل ( )564,356طالبـا وطالبـة خـالل العـام الدراسـي 2017- 2016م ،أمـا عـدد الطلبــة يف
املدارع اخلا ة فقد بلغ ( )103,358طالبا وطالبة.
 - 13وإدراكا من السلطنة ابلـرتابط العضـوي بـني حقـوق اإل نسـان ،والسـالم ،فقـد حر ـت
على مد جسور الصداقة مع العامل ،وإ قامة العالقات احلسنة واملتكافئة مع الدول احملبة للسالم،
وااللتزام ابملواثيق الدولية ومبادا األ مم املتحدة ،وانتهاج الطرق السلمية حلل النزاعات ،مبا خيدم
األمن واالستقرار العاملي .وجسدت اسرتاتيجية ال السالم جوهر السياسـة اخلارجيـة للسـلطنة
على املستوايت املتتلفة ،خليجيـا وإقليميـا ودوليـا ،وقـادت السـلطنة ،وال تـزال اجلهـود الراميـة
إلرسـاء السـالم ،والـدعم املسـتمر ملبـادرات الســالم ملتتلـف قضـااي املنطقـة ،وتقريـب األط ـراف
املعنيني حياهلا ،انطالقا من أن احلفاظ على كيان الدول ومصاحل شعوهبا على قواعـد املشـاركة
والعدالة واملساواة تعزز من فر التنمية والسالم.
 - 14وقـد حر ـت السـلطنة علـى اإلسـهام يف انشـطة خمتلـف اهليئـات واملنظمـات اإلقليميـة
والدولية ،دعما جلهود السالم ،وترسيتا الحرتام حقوق اإل نسان ،ومشاركة يف جهود مكافحة
اإلرهاب .وسعت السلطنة إىل القيام بواجبها ،ضمن أطر هذه املنظمات واهليئات الدولية سعيا
لتحقيق مناخ مالئم للتنمية وللسلم ،واألمن اإلقليمي والدو .
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ساب  -س هلي مس للست ريسو لسييسيسو لقين ينسلللولأ س
 - 15نظام احلكم يف السلطنة سلطاين وراثي ،ويقوم على أساع العدل والشورى واملساواة.
وللمـواطنني  -وفقـا للنظــام األساسـي للدولـة والشــروا واألوضـاع الـيت يبينهــا القـانون  -حــق
املشاركة يف الش ون العامة.
 - 16بل ـ ــور النظـ ـ ــام األساسـ ـ ــي للدولـ ـ ــة (الدس ـ ــتور) الصـ ـ ــادر ابملرسـ ـ ــوم السـ ـ ــلطاين السـ ـ ــامي
( )96/101وتعديالت الصادرة مبوجب املرسوم السلطاين السامي ( )2011/99كافة جوانب
وأسـ ـ س بنـ ــاء الدولـ ــة العص ــرية ،وشـ ــكل اإلطـ ــار املرجعـ ــي للعالق ــات القائمـ ــة بـ ــني م سسـ ــات ،
واملس وليات والواجبات املنوطة للسلطات الثالث :التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية ،وكفالة قيام
كل منها بدورها الوطين يف تناغم وتكامل ملـا فيـ مصـلحة للـبالد ،كمـا جـاء النظـام األساسـي
للدولة ضامن ا للمواطنني يف حقوقهم وحرايام يف إطار سيادة القانون.
 - 17يتكـون اهليكــل التنظيمــي للدولـة مــن رئــيس الدولـة ،والســلطات الــثالث( :التنفيذيــة،
والتشريعية ،والقضائية) على النحو اايت:س
رئيس الدولة:
 - 18السلطان رئيس الدولة ،والقائد األعلى للقوات املسلحة ،ذات مصونة ال متس ،واحرتام
واجب ،وأمره مطاع ،وهو رمز الوحدة الوطنية ،والساهر علـى رعايتهـا ويايتهـا ،وقـد حـددت
املادة ( )42من النظام األساسي للدولة املهام اليت يقوم هبا .س
السلطة التنفيذية:
 - 19أييت جملــس الــوزراء علــى قمــة الســلطة التنفيذيــة يف الســلطنة ،ويرأس ـ حضــرة ــاحب
اجلاللة السلطان املعظم  -حفظ هلل  -ورعاه ،ويعاون جملس الوزراء السلطان يف رسم السياسة
العامة للدولة ،وتنفيذها .ويتوىل بوج خا رفع التو يات إىل السلطان يف األمور االقتصادية،
والسياسية ،واالجتماعية ،والتنفيذية ،واإلدارية اليت ام احلكومة مبا يف ذلك اقـرتا مشـروعات
القوانني واملراسيم ،ورعاية مصاحل املواطنني ،وضمان توفري اخلدمات الضرورية هلم ،ورفع مستواهم
االقتصـادي ،واالجتمـاعي ،والصــحي ،والثقـايف ،وحتديــد األهـداف والسياســات العامـة للتنميــة
االقتصادية ،واالجتماعية ،واإلدارية ،واقرتا الوسائل واإلجراءات الالزمة لتنفيذها ،واليت تكفل
حسن استتدام املوارد املالية ،واالقتصادية ،والبشرية ،ومناقشة خطط التنمية اليت تعدها اجلهات
املتتصة ،ورفعها إىل السلطان لالعتماد ومتابعة تنفيذها ،ومناقشة اقرتاحات الوزارات يف جمال
تنفيذ اختصا ااا واختاذ التو يات والقـرارات املناسـبة يف شـ،اا ،واإلشـراف علـى سـري عمـل
اجلهاز اإلداري للدولة ومتابعة أدائ لواجبات والتنسيق فيما بني وحدات  ،واإلشراف العام على
تنفيذ القوانني واملراسيم واللوائح والقرارات واملعاهدات واالتفاقيات وأحكام احملاكم مبا يضمن
االلتزام هبا ،وأي اختصا ات أخرى خيول إايها السلطان ،أو ختول ل مبقتضى أحكام القانون،
وجمللس الوزراء أمانة عامة ملعاونت على أداء أعمال .
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اجملالس املتتصصة:
 - 20وفقـا للمــادة ( ) 56مــن النظــام األساســي للدولـة تنشــ ،جمــالس متتصصــة تتبــع جملــس
الوزراء ،وحتدد الحيتها ،ويعني أعضاؤها مبقتضى مراسيم سلطانية ،ما مل تنص مراسيم إنشائها
على خالف ذلك ،ومنها:
جملس الدفاع:
 - 21مت إ ــدار املرســوم الس ــلطاين رقــم ( )96/105يف  1996/12/28م بتش ــكيل جملــس ال ــدفاع
برائسة السلطان ،وعضوية مثاين شتصيات حبكم منا بهم ،وجيتمع اجمللس بدعوة من الرئيس،
ويتوىل النظر يف املوضوعات املتعلقة ابحملافظة على سالمة السلطنة ،والدفاع عنها.
جملس األمن الوطين:
 - 22خيـتص جملـس األمــن الـوطين ابلنظــر يف مجيـع املســائل املتعلقـة ابألمــن الـوطين ،ويعقــد
اجمللس جلسات برائسة السلطان ،ويف غري ذلك يكون برائسة وزير املكتب السلطاين ،وعضوية
كل من :املفتش العام للشـرطة واجلمـار  ،ورئـيس جهـاز األ مـن الـداخلي ،ورئـيس أركـان قـوات
السلطات املسلحة ،ورئيس جهاز االتصاالت والتنسيق .وجيوز للمجلس طلب حضور من يراه
من غري األعضاء .ويكون للمجلس أمني عام من منتسيب املكتب السلطاين.
جملس الش ون املالية وموارد الطاقة:
 - 23يتـوىل اجمللــس إعـداد السياســة املاليـة للدولــة ،ومـ ا يتصــل ابلنظـام املــا  ،والنقـدي هلــا،
وكـذلك إعـداد املوازنــة العامـة السـنوية للدولــة ،ودراسـة االعتمـادات املاليــة ملشـروعات التنميــة،
وما يتصل ابالستثمارات الداخلية ،واخلارجية ومتويلها وغري ذلك من اجلوانب املرتبطة ابالدخار
واالستثمار والنواحي املالية والنقدية األخرى .كما يعىن اجمللس بش ون موارد الطاقة من حيـا
العمل على تطوير مصادرها وتنمية مسامهااا يف االقتصاد الوطين وحتسـني سـبل اسـتتدامها.
ويعقد اجمللس جلسات برائسة السلطان ،أو برائسة انئب رئيس اجمللس ،وقد متت إعادة تشكيل
اجمللس برائسة السلطان مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( )2011/60الصادر يف 2011/5/9م.
جملس حمافظي البنك املركزي العماين:
 - 24يتوىل اجمللس وضع السياسة النقدية املالئمة للسلطنة ،وللمجلس الصالحية الكاملة يف
اختــاذ كافــة اإلج ـراءات الالزم ــة إلدارة البنــك املركــزي العُم ــاين إدارة ــحيحة ،وإ ــدار العمل ــة
والرقابة على امل س سات املصرفية ،واإلشراف على األعمال املصرفية يف السلطنة .ويتكون جملس
حمــافظي البنــك املركــزي العُمــاين مــن س ــتة حمــافظني يعيــنهم ويرأســهم الســلطان ،وقــد ــدر يف
 2017/9/5م مرسـوم ســلطاين  (2017/42بتشــكيل جملــس حمـافظي البنــك املركــزي العمــاين برائســة
جاللة السلطان املعظم  -حفظ هللا ورعاه.
اجمللس األعلى للتتطيط:
 - 25أنشئ مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( )2012/30يف 2012/5/26م ،ويهـدف اجمللـس
إىل وضـع االسـرتاتيجيات ،والسياسـات الالزمـة لتحقيـق التنميـة املسـتدامة يف السـلطنة ،وإجيــاد
االيـات الــيت مـن شــ،اا تطبيــق تلـك االس ـرتاتيجيات ،والسياســات و ـوال إىل حتقيــق التنــوع
االقتصادي ،واالستقالل األمثل للموارد الطبيعية والبشرية املتاحة.
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اهليئات العامة واجملالس واللجان:
 - 26يضـم اجلهــاز اإلداري للدولــة عــددا مــن اللجــان العليــا ،واجملــالس املتتصصــة الفرعيــة،
واهليئات العامة ،اليت تتوىل كل منها العمل ،أو اإلشراف على قطاع حمدد لوضع رؤية متكاملة،
والتنسـيق مـع اجلهـات األخــرى املعنيـة مبـا فيهــا الـوزارات لتحقيـق املصــلحة العامـة ،ومبـا يضــمن
انسياب وتنسيق العمل يف اجلهات اليت تعمل يف قطاع واحد .ويشار يف كـل مـن اللجـان أو
اجملالس واهليئات عدد من الوزراء والشتصيات العامة يف جماالت ذات عالقة هبا وفقا لطبيعة
ونطاق عمل كل منها ،ويف إطار اختصا ها ،ومن ضمن اللجان العليا اليت مت إنشاؤها اايت:
•

جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة.

•

جملس املناقصات.

•

جملس التعليم.

•

جملس البحا العلمي.

•

اهليئة العُمانية لألعمال اخلريية.

•

هيئة تقنية املعلومات.

•

اهليئة العامة للت،مينات االجتماعية.

•

اهليئة العامة حلماية املستهلك.

•

اهليئة العامة لسجل القوى العاملة.

•

اهليئة العامة لتنمية امل سسات الصغرية واملتوسطة.

•

اهليئة العامة للدفاع املدين واإلسعاف.

•

اهليئة العامة للشراكة من أجل التنمية.

•

اللجنة الوطنية العُمانية للرتبية والثقافة والعلوم.

•

اللجنة الوطنية للشباب.

•

اللجنة الوطنية إلدارة األزمات.

•

اللجنة الوطنية لش ون األسرة.

•

اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني.

•

اللجنة الوطنية ملكافحة اإلجتار ابلبشر.

السلطة التشريعية:
 - 27تطـورت مســرية الشــورى العُمانيــة تطــورات متالحقـة ومســتمرة علــى امتــداد الســنوات
املاضـية ،وأ ــبح نظامهــا امل سســي يعمــل بنظــام اجمللسـني،سالــذي يتــ،لف مــن جملســي الدولــة،
والشـورى ،ومبوجــب املرســوم الســلطاين رقـم ( )2011/99مت تعــديل أحكــام النظــام األساســي
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للدولة مبنح جملس عُمان العديد من املهـام التشـريعية والرقابيـة الـيت تكفـل لـ ممارسـة دوره علـى
الوج األكمل.
جملس عُمان:
 - 28يتكـون جملــس عُمـان ،مــن جملـس الدولــة الـذي يعــني السـلطان أعضــاءه ،ومـن جملــس
الشورى الذي ينتتب املواطنون العُمانيون ممثلي والايام في  ،وجيتمع جملس عُمان بدعوة من
السلطان ملناقشة القضااي املطروحة ،ويتتذ اجمللس قرارات ابألغلبية.
 - 29ميارع اجمللسان املهام التشريعية من خالل ما نـص عليـ النظـام األساسـي للدولـة مـن
وجوب عرض مشروعات القوانني اليت تُعدها احلكومة على جملس عُمان إلقرارها ،أو تعديلها مث
رفعهـا مباشـرة إىل جاللـة السـلطان إل ـدارها ،كمـا أن جمللـس عمـان اقـرتا مشـروعات ق ـوانني،
وإحالتهـا إىل احلكومــة لدراسـتها ،مث إعاداــا إىل اجمللـس ،وقــد أوجـب النظــام األساسـي للدولــة
إحالة مشروعات خطط التنم يـة وامليزانيـة السـنوية للدولـة مـن جملـس الـوزراء إىل جملـس الشـورى
ملناقشـتها ،وإبــداء تو ــيات بشــ،اا ،مث إحالتهــا إىل جملــس الدولــة ملناقشــتها ،وإبــداء تو ــيات
بش،اا ،وعلى رئيس جملس الدولة إعاداا إىل جملس الوزراء مشفوعة بتو يات اجمللسني ،وعلى
جملـس الــوزراء إخطــار اجمللســني مبــا مل يــتم األخــذ ب ـ مــن تو ــيااما يف هــذا الشــ،ن ،مــع ذكــر
األسباب.
جملس الدولة:
 - 30يضطلع جملس الدولة بدور حيـوي يف جمـال التنميـة الوطنيـة الشـاملة ويف تطـور اجملتمـع
العُمـاين ،اوضـا مبهامـ واختصا ـات كم سسـة تشـريعية ،ورقابيـة فاعلـة .ويتمتـع جملـس الدولـة
ابلشتص ية االعتبارية ،واالستقالل املا  ،واإلداري ،كما يضم يف عضويت خنبة من ذوي اخلربة،
واالختص ــا األمـ ــر الـ ــذي ُمي الكن ـ ـ مـ ــن االض ــطالع ابملهـ ــام املنوطـ ــة ب ـ ـ يف إطـ ــار ـ ــالحيات ،
واختصا ـات  ،بكفــاءة واقتـدار جتســيدا لـدوره يف العمــل الـوطين ضــمن منظومـة دولــة القــانون
وامل سسات.
 - 31يتكون جملس الدولة من رئيس وأعضاء ال يتجاوز عددهم ابلرئيس عدد أعضاء جملس
الشـورى ،ويعينــون مبرســوم ســلطاين .ويتشــكل جملــس الدولــة يف الفــرتة ) (2019-2015مــن ()84
عضوا عدا الرئيس ،منهم ( )61عضوا جديدا و( )23من األعضاء الذين سبق أن تشرفوا بعضوية
اجمللـس يف الفــرتة اخلامســة ،ومـنهم ( )14عض ـوا مــن النســاء بنسـبة بلغــت ( )%17مــن أعضــاء
اجمللس.
جملس الشورى:
 - 32س يتمتع جملس الشورى ابلشتصية االعتبارية وابالستقالل املا  ،واإلداري ،ومقره حمافظة
مسقط ،وقد دخل اجمللس مرحلة جديدة من العمل الوطين انطالقا من الصالحيات التشريعية
اجلوهرية اليت أضيفت إىل مهام واختصا ات جملس عُمان ،واليت تعزز العمل الربملاين بتجسيد
عال لألداء الدميقراطي والشفافية ،وبشكل متناغم مع التطوير الشامل ،ومتطلبات املرحلة املقبلة
اليت تتسع ملشاركة املواطن يف نع القرار.
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 - 33يتكون جملس الشورى من أعضاء منتتبني ميثلون مجيع والايت السلطنة ،وحيدد عدد
أعضاء اجمللس حبيا ميثل كل والية عضو واحد ،إذا كان عدد سكااا ال يتجاوز ثالثني ألفا يف
اتريـخ فـتح ابب الرتشـيح ،وعضـوان مــىت جتـاوز عـدد سـكان الواليــة هـذا احلـد يف التـاريخ ذات ـ .
ويتشكل جملس الشورى يف الفرتة ( )2019- 2015من ( )84عضوا منهم امرأة واحدة ،بنسبة
(1.2يف املائة).
 - 34مت مــنح جملــس الشــورى ــالحية اســتجواب أي وزيــر مــن وزراء اخلــدمات يف األم ــور
املتعلقـة بتجــاوز ـالحياام ابملتالفــات القانونيــة يف حالـة حــدوثها ،ومناقشــة ذلـك مــن قبــل
اجمللس ،ورفع نتيجة ما يتو ل إليـ يف هـذا الشـ،ن إىل جاللـة السـلطان  -حفظـ هللا ورعـاه -
وإلـزام وزراء اخلـدمات مبوافـاة جملـس الشـورى بتقريـر سـنوي عـن مراحـل تنفيـذ املشـاريع اخلا ـة
بـوزاراام ،وللمجلـس دعــوة أي مـنهم لتقـدمي بيــان عـن بعـد األمــور الداخلـة يف اختصا ــات
وزارت  ،ومناقشت فيها.
 - 35يقوم جهاز الرقابة املالية واإلدارية للدولة شرسال نستة من تقريره السنوي إىل كل من
جملسي الدولة والشورى ،ويضطلع جملس الشورى بدراسة مشروعات القوانني ،وخطط التنمية،
ومشروعات االتفاقيات االقتصادية واالجتماعية اليت تعتـزم احلكومـة إ ـدارها ،أو إبرامهـا ،أو
االنضمام إليها إلبداء مرئيات  ،وعرض ما يتو ل إلي بش،اا إىل جملس الوزراء.
السلطة القضائية:
 - 36منذ فجر النهضة العُمانية احلديثة ،والسلطنة تسري ِبُط ا اثبتة حنو التقدم والرقي ،وبناء
دولة امل سسات بكافة األ عدة ،وكان من أبرز اهتمامات الدولة بسط الرقابة القضائية ،وسيادة
القانون وتقريب جهات التقاضي من املتقاضني على حنو جيعل من العدل واملساواة قيما أساسية
يعيشها املواطن واملقيم على حد سواء يف هذا البلد ،وذلك نظرا ملا ميثل القضاء من أمهية كربى
يف حضارة الشعوب ورقيها ،وانتشار األمن واالستقرار بني أفرادها.
 - 37أكد النظام األساسي للدولة يف املادة ( )59على أن” :سيادة القانون أسـاع احلكـم
يف الدولة ،وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم ضمان للحقوق واحلرايت“ كما أكد على أن :
” السلطة القضائية مستقلة ،وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجااا وتصدر أحكامها
وفق القانون“ ،وحدد على أن  ” :ال سلطان على القضاة يف قضـائهم لغـري القـانون .وهـم غـري
قابلني للعزل إال يف احلاالت اليت حيددها القانون .وال جيوز ألية جهة التدخل يف القضااي أو يف
ش ون العدالة .ويعترب مثل هذا التدخل جرمية يعاقـب عليهـا القـانون .وحيـدد القـانون الشـروا
الواج ــب توافره ــا ف ــيمن يت ــوىل القض ــاء ،وش ــروا وإجـ ـراءات تعي ــني القض ــاة ونقله ــم وت ــرقيتهم
والضماانت املقررة هلم وأحوال عدم قابليتهم للعزل وغري ذلك من األحكام اخلا ة هبم“.
 - 38وقد نص النظام األساسي للدولة يف املادة ( )62على أن  ” :يرتب القانون احملاكم على
اختالف أنواعها ودرجااا ،ويبني وظائفها واختصا ااا“.
اجمللس األعلى للقضاء:
اجمللس األعلى للقضاء ،ويتوىل رئيس احملكمة العليا منصب انئب
 - 39يرأع جاللة السلطان ال
الرئيس ،وقد َبني املرسوم السلطاين رقم ( )2012/9األعضاء يف هذا اجمللس ،وهم مجيعهم من
أعضــاء الســلطة القضــائية ،دون أدىن ت ــدخل مــن الســلطة التنفيذي ــة ،ويهــدف اجمللــس األعل ــى
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للقضاء  -حبسب مرسوم إنشائ  -إىل استقالل القضاء ،وترسيخ قيم ومثل وأخالقيات العمل
القضائي ،ورعاية نظم  ،وخيتص ابإلشراف على سائر الش ون القضائية.
جملس الش ون اإلدارية للقضاء:
 - 40ج ـ ـ ـ ــاء املرس ـ ـ ـ ــومان الس ـ ـ ـ ــلطانيان رقم ـ ـ ـ ــا ( )2012/9و( )2012/10الصـ ـ ـ ـ ــادران يف
 2012/2/29م بش ــ،ن اجمللـ ــس األ عل ــى للقضـ ــاء ،وتنظ ــيم ش ـ ـ ون القض ــاء ترمجـ ــة ملب ــدأ دولـ ــة
امل سسات والقانون .حيا مت مبوجب املرسوم ( )2012/10نقل الحيات وزارة العـدل يف
إدارة احملـاكم والتفتـيش القضـائي إىل جملـس الشـ ون اإلداريـة املنصـو عليـ يف قـانون الســلطة
القضائية ،ومبوجب مت منح القضاء االستقاللية التامـة عـن السـلطة التنفيذيـة ومنحـ إدارة سـائر
ش ون وش ون موظفي دون أدىن تدخل من أية وزارة أو جهة حكومية أخرى.سكما جاءساملرسوم
السلطاين رقم ( ) 2012/54بش،ن أتسيس األمانة العامة جمللس الش ون اإلدارية للقضاء ،حيا
حر اجمللس منذ استقالل عن وزارة العدل على العمل الستكمال مسرية السلطنة يف أتسيس
نظام قضائي متطور على مستوى البنية األساسية ،والكوادر البشرية.
 - 41وشهد القضاء العُماين تطورا مهما يف  2016/5/25م على مستوى املنشآت ابفتتا
ر احملكمة العليا ،وذلك يف إطار تطوير منظومة املنشآت القضائية هبدف توفري البيئة املالئمة
للعمل القضائي يف السلطنة .وايئة كل املرافق واخلدمات اليت حيتاج إليها العاملون يف القضاء،
مبا يسهم يف عدالة انجزة تبسط احلقوق بني الناع .مبوازاة ذلك أُنشئت جممعات احملاكم يف عدد
مــن حمافظــات الســلطنة ،كمجمــع احملــاكم يف حمافظ ــة مســقط الــذي أنشــئ مبوجــب الق ـرار رق ــم
( ،)2015/107وجممـع احملـاكم الكـائن يف حمافظـة الربميـي مبوجـب القـرار رقــم (،)2016/41
ويف طـور افتتــا جممعــات تشــمل كافــة حمافظــات الســلطنة ،وذلــك إلجيــاد بنيــة حتتيــة متطــورة،
تتكامل جنبا إىل جنب مع منظومة التشريعات ،حيا تقدم جممعات احملاكم منوذجا يف حتقيق
سياسات السلط نة حنو التحول إىل نظام احلكومة اإللكرتونية لتسهل على املستفيدين من املرافق
القضائية سواء القضاة أو احملامني أو املتقاضني ،معرفة تفا يل نظر القضااي وتسلُّم االحكام.
 - 42يتكون النظام القضائي يف السلطنة من نوعني من القضاء على النحو اايت:
القضاء العادي :وتتواله احملاكم العادية على اختالف درجااا ،وتنقسم هذه
(أ)
احملاكم إىل حماكم :ابتدائية ،واستئناف ،وحمكمة عليا ،ومت تنظيم هذا النوع من القضاء مبوجب
أحكام قانون السلطة القضائية الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ( ،)99/90وقانون اإلجـراءات
املدنيـة والتجاريــة الصــادر ابملرســوم الســلطاين رقــم ( ،)2002/29وقــانون اإلج ـراءات اجلزائيــة
الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ( ،99)/97وختتص هذه احملاكم بنظر الدعاوى املتتلفـة بشـىت
أنواعهـا كالــدعاوى املدنيـة ،والتجاريــة ،واجلزائيــة ،والعماليـة ،واألح ـوال الشتصـية ،وغريهــا مــن
الدعاوى ،عدا الدعاوى اإلدارية اليت ختتص هبا حمكمة القضاء اإلداري .وجتدر االشارة يف هذا
اجملال إىل أن قد در املرسـوم السـلطاين رقـم ( )2010/102الـذي قضـى شلغـاء حمكمـة أمـن
الدولـة مــع مـا يرتتــب علــى ذلـك مــن إحالـة الــدعاوى الــيت كانـت ختــتص هبـا هــذه احملكمــة إىل
القضاء العادي املتتص.
(ب) القضاء اإلداري :نصت املادة ( )67من النظام األساسي للدولة هذا النوع من
القضاء على ان  ” :ينظم القانون الفصل يف اخلصومات اإلدارية بواسطة دائرة أو حمكمة خا ة
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يب ــني الق ــانون نظامه ــا وكيفي ــة ممارسـ ــتها للقض ــاء اإلداري“ .وعليـ ـ ــدر املرسـ ـوم السـ ــلطاين
( )99/91شنشاء حمكمة القضاء اإلداري ،وختتص هذه احملكمة بنظر املنازعـات اإلداريـة الـيت
يقيمها ذوو الش،ن تظلما من القرارات واألنشطة اليت تقوم هبا وحدات اجلهاز اإلداري للدولة،
وقد مت تعديل قانون حمكمة القضاء اإلداري مبوجـب أحكـام املرسـوم السـلطاين رقـم (،)2009/3
وذلك مبنح حمكمة القضاء اإلداري املزيد من االختصا ات يف الرقابة القضائية على األعمال
اإلدارية اليت تقوم هبا وحدات اجلهاز اإلداري للدولة.
 - 43يـُ الع ُّد االدعاء العام سلطة من السلطات القضائية يف الدولة ،ويتوىل الدعوى العموميـة
ابسـم اجملتمـع ،ويشــرف علـى ش ـ ون الضـبط القضـائي ،ويســهر علـى تطبيــق القـوانني اجلزائيــة،
ومالحقة املذنبني وتنفيذ األحكام ،وهو ما نص علي النظام األساسي للدولة يف املادة (.)64
 - 44ولقــد م ــر االدع ــاء العــام بع ــدة مراح ــل انتقاليــة ِبُطـ ـ ا سلس ــة ،وواثقــة حل ــني تت ـ َـوج لـ ـ
ـتقالل الت ـ ـ ــام ،وذلـ ـ ــك يف  2011/2/28م مبوج ـ ـ ــب املرس ـ ـ ــوم السـ ـ ــلطاين الس ـ ـ ــامي رق ـ ـ ــم
االسـ ـ ـ ُ
( ،) 2011/25اذ نصت املادة األوىل من ( :يكون لالدعاء العام االستقالل اإلداري واملا ).
كما اعتمد اهليكل التنظيمي لالدعاء العام مبوجب املرسوم السلطاين رقم (.)2012/50
 - 45وحتقيقا لضماانت التقاضي ،وإاتحتها للمجتمع فقد توسعت املواقع اجلغرافية لالدعاء
العام يف خمتلف حمافظات ووالايت السلطنة ،واليت بلغـت حـىت منتصـف  2018م اثنـيت عشـرة
مديريـة عامــة ،ومخســا وأربعــني إدارة عامـة ،فضــال علــى أربــع عشـرة إدارة ختصصــية .كمــا ابشــر
االدعاء العام يف تطبيق النظام اإللكرتوين الذي يربط بينـ وبـني اجلهـات األخـرى ذات الصـلة
كمراكز الشرطة ،والقضاء ،وأات لألفراد تقدمي بالغتهم إلكرتونيا دون احلاجة إىل التنقل.
 - 46يقتصــر اختص ــا احملــاكم العس ــكرية  -يف غ ــري حالــة احلك ــم العــريف  -عل ــى اجلـ ـرائم
العسكرية اليت تقع من أفراد القوات املسلحة ،وقوات األمن .وقد ورد ذكر هذا النوع من احملاكم
يف املـادة ( )62مـن النظـام األساسـي للدولـة .و ــدر قـانون القضـاء العسـكري مبوجـب املرســوم
الس ـ ــلطاين رقـ ـ ــم ( ،)2011/110ومت تعـ ـ ــديل بعـ ـ ــد أحكام ـ ـ ـ مبوجـ ـ ــب املرسـ ـ ــوم السـ ـ ــلطاين رقـ ـ ــم
( .)2018/16حيا جرم هذا القانون جرائم احلرب ،وجرائم اإلابدة اجلماعيـة ،واجلـرائم ضـد
اإلنسـانية ،واجلـرائم املرتكبـة ضــد األسـرى واجلرحـى ،مقـررا عــدم سـقوا هـذه اجلـرائم ابلتقــادم،
وذلك مبا يتوافق مع االتفاقيات املتصلة ابلقانون الدو اإلنساين.
 - 47ال توجد يف السلطنة أي قوانني دينية متيز املسلمني عن غريهم ،وذلك وفقا ملا جاء يف
املـادة ( )28مـن النظــام األساسـي للد ولـة .وجيــرم قـانون اجلـزاء الصــادر ابملرسـوم السـلطاين رقــم
( ،)2018/7يف املادة ( )269أي إساءة لألداين السماوية كافة.
النظام االنتتا :
 - 48مل يـُ ْغفل النظام األساسي للدولة مبدأ الشورى ،فجـاءت املـادة ( )9مكرسـة لـذلك إذ
نصت على أن( :احلكم يقوم على أساع العدل والشورى واملساواة .وحق املواطنني ابملشاركة يف
الشـ ون العامـة) ،كمــا كفلـت املـادة ( )10املبــادا االساسـية املوجهـة لسياســة السـلطنة ،ومــن
بينها :إرساء أسس احلة لرتسيخ دعائم شورى حيحة انبعة من تراث الوطن وقيم وشريعت
اإلسـالمية .وحتقيقــا لــذلك جــاء املرســوم السـلطاين رقــم ( )91/ 94شنشــاء (جملــس الشــورى)
يف  12نوفمرب 1991م ،الذي يتمتع وفقا للقانون ابلشتصية االعتبارية ،وابالسـتقالل املـا
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واإلداري ،ومقـره حمافظـة مسـقط .وقــد دخـل جملـس الشـورى مرحلــة جديـدة مـن العمـل الــوطين
انطالقا من الصالحيات التشريعية اجلوهرية اليت أضيفت إىل مهام ،واختصا ا ت جملس ُع مان
الذي يضم جملسي الدولة والشورى ،وذلك مبوجب املرسوم السلطاين رقم (.)2011/99
 - 49أكــد ق ــانون انتتــاابت أعض ــاء جمل ــس الشــورى ح ــق ك ــل عُمــاين وعُماني ــة يف الرتش ــح
لعضوية جملس الشورى واملشاركة يف انتتاب أعضائ وفقا للشروا املعتمدة ،وقد نظم القانون
انتتاابت أعضاء جملس الشورى مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( ،)2013/58والذي نص يف
مادتـ الثانيـة علـى أن ” :االنتتـاب حـق شتصـي للناخـب ،وال جيـوز اإلانبـة ،أو التوكيـل فيـ ،
ويد الناخب بصـوت يف الواليـة املقيـد يف القائمـة النهائيـة لناخبيهـا ملـرة واحـدة يف االنتتـاب
الواح ــد“ .ونظ ــم يف املـ ـادة ( )23علـ ــى أنـ ـ  ” :حي ــق لك ــل م ـ ـواطن أن يطل ــب قي ــده يف السـ ــجل
االنتتا إذا توافرت في الشروا ااتية:
-1

أن يكون قد أمت واحدا وعشـرين عامـا مـيالداي يف األول مـن شـهر ينـاير مـن
سنة االنتتاب ،ويعتد يف ذلك ببياانت البطاقة الشتصية.

-2

أن يكون من أبناء الوالية ،أو املقيمني فيها.

-3

أال يكون منتسبا جلهة أمنية ،أو عسكرية.

 - 50وقـد حـدد القــانون يف املـادة ( )5منـ ق ـوام تشـكيل اللجنـة العليــا لالنتتـاابت ،حبيــا
تكون برائسة أحد نواب رئيس احملكمة العليا ،وعضوية كل من :قاض ابحملكمة العليا حيل حمل
ال ــرئيس يف غياب ـ ـ  ،وقاضـ ــي حمكمـ ــة اس ــتئناف ،ومستشـ ــار مبحكمـ ــة القضـ ــاء اإلداري ،وأحـ ــد
مساعدي املدعي العام ،واثنني من موظفي وزارة الداخلية .ومبوجب املادة ( )6من القانون فإن
للجنــة العليــا اختصا ــات تتمثــل يف :اإلش ـراف علــى انتتــاابت أعضــاء اجمللــس ،والفص ــل يف
الطعون االنتتابية ،والرقابة على ما تصدره اللجنة الرئيسية لالنتتاابت من قرارات أو تعـاميم
لتنظيم العملية االنتتابية ،والرقابة على عمل جلان االنتتاب ،وإبالغ اللجنة الرئيسية ،واعتماد
النتائل النهائية للتصويت .علما أن اللجنة الرئيسية تكون برائسة وكيل وزارة الداخلية ،وعضوية
ممثلـني عـن اجلهـات املعنيـة ،حيـا يصـدر قـرار مـن وزيـر الداخليـة بتسـمية أعضـائها ،ومقررهــا،
ونظام عملها وفق ا للمادة ( )12من القانون ذات .
 - 51ونظم القانون يف املادة ( )31حق كل ذي مصلحة يف االعرتاض على األمساء الواردة يف
القوائم األولية للناخبني بطلب يقـدم إىل جلنـة االنتتـاابت خـالل مخسـة أايم مـن اتريـخ إعـالن
القـ وائم مبينـا فيـ أســباب االعـرتاض ،ومرفقـا املسـتندات امل يــدة لـ  .وتصـدر اللجنـة قراراهــا يف
االعرتاض خالل عشرة أايم من اليوم التا النتهاء املدة املنصو عليها.
 - 52وحدد القانون يف املادة ( )34شروا الرتشح لعضوية جملس الشورى ،وهي :أن يكون
املرشـح عُمـاين اجلنســية بصـفة أ ــيلة ،وأال يقـل ســن عنـد فــتح ابب الرتشـيح عــن ثالثـني ســنة
ميالدية ،وأال يقل مستواه العلمي عن دبلوم التعليم العام ،أال يكون قد سبق علي احلكم اائيا
بعقوبة جنائية أو يف جرمية خملـة ابلشـرف أو األمانـة ولـو ُرد إليـ اعتبـاره ،وأن يكـون مقيـدا يف
السجل االنتتا  ،وأال يكون حمجورا علي حبكم قضائي ،وأال يكون مصااب مبرض عقلي  ،وأال
يكون منتسبا جلهة عسكرية أو أمنية .ومبوجب املادة ( )64من القانون حيق لكل ذي مصلحة
من املرشحني الطعن يف النتائل النهائية لالنتتاابت بطلب يقدم إىل اللجنة العليا لالنتتاابت.
GE.19-11266
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 - 53وتش ــري اإلحص ــائيات ابل نسـ ــبة للف ــرتة الثامن ــة جمللـ ــس الش ــورى ( )2018-2015أن عـ ــدد
الناخبني العمانيني بلغ  127ألفا و 955انخبا و 124ألف و 950انخبة لإلدالء أ واام
النتتاب ) (85عضوا حيا تنافس ) (590مرشحا بينهم ) (20امرأة للفوز بعضوية اجمللس يف يوم
وطين تعيش السلطنة.
 - 54ونظـم قــانون اجملــالس البلديـة الصــادر ابملرســوم السـلطاين رقــم ( )2011/116عمليــة
انتتاابت اجملالس البلدية اليت بدأت من العام  2012م ،وجترى االنتتاابت للمجالس البلدية
كل ( ) 4أربع سنوات حيا يتم فيها انتتاب أعضاء ممثلني عن الوالايت التابعة للمحافظات،
وممثلـني عـن اجلهـات احلكوميـة .وخيـتص اجمللـس بتقـدمي ااراء والتو ـيات بشـ،ن تطـوير الـنظم
واخلدمات البلدية وغريها من االختصا ات التفصيلية .وتنظم الالئحة التنفيذية لقانون اجملالس
البلدية الصادرة ابلقرار الديواين رقم ( )2012/15سائر ش ون اجمللس .وتضم اجملالس البلدية يف
انتتـاابت الـيت جـرت يف عـام 2016م ( )202عض ـوا يف حمافظـات السـلطنة مـنهم ( )7ســبع
نساء.
اجلمعيات األهلية:
 - 55كفـل النظــام األساســي للدولــة يف املـادة ( )33حريـة تكــوين اجلمعيــات علــى أســس
وبني قانون اجلمعيات األهلية الصـادر ابملرسـوم السـلطاين رقـم ( )2000/14الشـروا
وطنيةَ .
واألوضاع اليت تك فل حق األشتا يف إنشاء وأتسيس مجعيات أهلية مع مـا تتمتـع بـ هـذه
اجلمعيـة مـن اســتقالل ،كمـا انا بــوزارة التنميـة االجتماعيــة الصـالحية يف اإلش ـراف علـى هــذه
اجلمعيات دون أن ي ثر ذلك على استقالليتها .وقد كفل القانون لألشتا حق التظلم مـن
القرارات الصادرة من وزارة التنمية االجتماعية فيما يتصل ابجلمعيات األهلية أمام حمكمة القضاء
اإلداري ،وأوكل القانون جمللس إدارة اجلمعيات األهلية حق إدارة هذه اجلمعيات مبا يتفق والنظام
األساسي هلا حتت رقابة اجلمعية العمومية.
 - 56وقــد عملــت احلكومــة عل ــى تســهيل نظــام التس ــجيل للجمعيــات واإلج ـراءات املتبع ــة
إلشهارها هبدف تشجيع منو جمتمع مدين فاعل يف برامل التنمية وحقوق اإلنسان .ويبلغ عدد
اجلمعيات املهنية يف السلطنة ( )32مجعية ابإلضافة إىل ( )6أفرع على مستوى احملافظات ،أما
اجلمعيات األهلية وامل سسات اخلريية فعددها ( )30مجعية ،وبلغ عدد مجعيات املرأة العُمانيـة
بنهايـة عــام 2017م ( )62مجعيـة (منهــا  5أفــرع لعـدد مــن اجلمعيـات) ،يف حــني أن األنديــة
االجتماعية للجاليات األجنبية و ل عددها ( )12انداي ابإلضافة إىل ( )9أفرع على مستوى
احملافظات.
العدل والسالم:
 - 57حققـت السـلطنة اسـتقرارا سياسـيا وأمنيـا ،ابإلضـافة إىل االسـتقرار املعيشـي للســكان،
ومستوايت مرتفعة للتنمية ،وحافظت على استقرارها ،وتبوأت مراتب متقدمة يف م شرات األمان
العاملية ،حيا حصلت السلطنة على املرتبة الرابعة عامليا يف قائمة أكثر البلدان أماان يف العامل،
وذلك وفق ا لتقرير أ دره املنتدى االقتصادي العاملي يف أبريل 2017م ،كما حصلت السلطنة
على درجة ” فر“ يف سلم امل شـر العـاملي لإلرهـاب ،وهـي الدرجـة الـيت متثـل ذروة األمـان مـن
التهديـدات اإلرهابيــة ،ويتعـزز األمــان يف السـلطنة مــن خـالل العديــد مـن امل ش ـرات الـيت ت كــد
14

GE.19-11266

HRI/CO RE/O MN/2019

األمان االجتماعي ،واخنفاض معدالت اجلرمية ،والتهديدات االرهابية ،وانعكس هذا االستقرار
يف عديد من امل شرات املتعلقة ابلنظام السياسي ،والقانوين .ويوضح املرفق رقم ( )3امل شرات
املتعلقة ابجلرمية واجلناة لعام 2017م.

ساثنييس -إلطيرس لعيمسحلمي أسوزع ستق قس إلنسين:س -س
سالف  -سقب لس ملعي ريس للوليأسحلق قس إلنسين س
 - 58اهتمت السلطنة ابلنهوض حبقوق اإلنسان ويايتها ،وذلـك مـن خـالل مشـاركتها يف
مناقشـة بعـد االتفاقيـات والربوتوكــوالت اخلا ـة حبقـوق اإلنســان يف اجللسـات العامـة لألمــم
املتحــدة ،أو مــن خ ــالل املصــادقة ،أ و االنض ــمام علــى عدي ــد مــن االتفاقي ــات الدوليــة حلق ــوق
اإلنسان والربوتوكوالت امللحقة هبا ،جبانب الوفاء اباللتزامات الدولية املرتتبة عليها.
 - 59وقد عملت السلطنة على إعمال هذه احلقوق يف التشريعات والقوانني الوطنية ،ومواءمة
التشريعات الوطنية مع مضامني ا التفاقيات اليت دقت عليها ،وحر ت على تقدمي التقارير
الدورية املتعلقة ابلتنفيذ إىل اهليئات الدولية للمعاهدات ،والتفاعل مع التو يات الصادرة عنها.
االنضمام إىل االتفاقيات املعنية حبقوق اإلنسان:
 - 60ادقت أو انضمت السلطنة حىت ااية عام 2017م إىل أربعة من االتفاقيـات الدوليـة
الرئيسية حلقوق اإل نسان ،وهي اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع اشـكال التمي يـز العنصـري ،واتفاقيـة
حقوق الطفل ،واتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واتفاقية حقوق األشتا
ذوي اإلعاقـة ،وعلـى بروتوكـولني ملحقـني ابتفاقيـة حقـوق الطفـل ،مهـا :الربوتوكـول االختيــاري
بشــ،ن اش ـرتا األطفــال يف املنازعــات املســلحة ،والربوتوكــول االختيــاري بشــ،ن بيــع األطفــال،
واستغالهلم يف البغاء ،ويف إنتاج املواد اإلابحية.
 - 61وتنفيذا للتو يات اليت قبلتها السلطنة عند مناقشة تقريريها الوطنيني حلقوق اإلنسان يف
إطــار االس ــتعراض ال ــدوري الش ــامل للتقري ــرين الل ــذين انقش ــتهما يف  2011و ،2015بش ــ،ن
االنضمام إىل عدد من االتفاقيات الدولية املعنية حبقوق اإلنسان ،وافقت السلطنة مبوجب قرار
جملس الوزراء الصادر يف جلست رقم ( )2015/24على اختاذ اإلجراءات القانونية لالنضـمام
إىل االتفاقيات ااتية:
•

العهد الدو اخلا ابحلقوق االقتصادية ،واالجتماعية ،والثقافية.

•

اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب وغريه مـن ضـروب املعاملـة أو العقوبـة
القاسية أو الالإنسانية أو املهينة.

•
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 - 62واجلدول اايت بني االتفاقيات والربوتوكوالت األساسية اليت ادقت عليها ،أو انضمت
إليها السلطنة:
لزفيقيأ س

ملصيدقأس و لنضميم س

االتفاقيـة الدوليــة للقضـاء علــى  2يناير 2003م
مجي ـ ـ ـ ـ ـ ــع أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكال التمييـ ـ ـ ـ ـ ـ ــز
العنصري1965 ،م
اتفاقي ـ ــة القضـ ـ ــاء عل ـ ــى مجيـ ـ ــع  7فرباير 2006م
أش ـ ــكال التميي ـ ــز ض ـ ــد املـ ـ ـرأة،
1979م

مل سيمس لسلطينيأ س

املرسوم السلطاين رقم ()2002/87
املرسوم السلطاين رقم ()2005/42

اتفاقي ـ ـ ـ ـ ــة حقـ ـ ـ ـ ـ ــوق الطفـ ـ ـ ـ ـ ــل ،انضمت يف 9ديسمرب 1996م املرس ــومان الس ــلطانيان رق ــم ()1996/54
و ()1996/99
1989م
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادقت يف  17مـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارع املرسوم السلطاين رقم ()2008/121
اتفاقي ـ ـ ــة حق ـ ـ ــوق األ ش ـ ـ ــتا
2008م
ذوي اإلعاقة2006 ،م
الربوتوكـ ـ ـ ـ ـ ـ ــولني االختي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاريني انض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمت يف  17سـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبتمرب املرسوم السلطاين رقم ()2004/41
امللحقـ ـ ـ ــني ابتفاقي ـ ـ ـ ــة حق ـ ـ ـ ــوق 2004م
الطفـ ـ ــل االول بشـ ـ ــ،ن إش ـ ـ ـرا
األطفـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــال يف النزاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات
املسـ ــلحة ،والثـ ــاين بشـ ــ،ن بي ـ ــع
األطفـ ــال واس ـ ــتغالل األطف ـ ــال
يف البغاء ،ويف املواد اإلابحية.

 - 63كما ادقت ،أو انضمت السلطنة  -ابإلضافة إىل االتفاقيات والربوتكوالت الدولية
الرئيسية  -إىل عديد من اتفاقيات األمم املتحدة األخرى ذات العالقة حبقوق اإلنسان ،وغريها
من االتفاقيات الدولية واالقليمية املرتبطة مبنظمات ،وهيئات دولية ،وإقليمية .واملرفق رقم ( ) 4
يوضح هذه االتفاقيات يف جداول وفقا ملا جاء يف التذييل رقم ( )2يف املبادا التوجيهية.
س(ا) س لتعل التسعلىس ملعيهل ت :س
 - 64وفيمـا يتصـل مبوقـف السـلطنة بشــ،ن التعـديالت علـى املعاهـدات ذات الصـلة حبقــوق
اإلنسان فقد سبق للسلطنة أن ادقت على تعديل الفقرة  2من املادة  43من اتفاقية حقوق
الطفل الذي مت إقراره من اجلمعية العامة لألمم املتحدة يف  21كانون األول/ديسمرب ،1995
وذلك على النحو الوارد يف املرسوم السلطاين رقم (.)2002/82
 - 65أمـا ابلنسـبة ل تعـديل الفقـرة  1مـن املــادة ( )20يف اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشــكال
التمييز ضد املرأة ،فقد در املرسوم السلطاين رقم ( )2019/3ابلتصديق على تعـديل الفقـرة
( )1من املادة ( )20من االتفاقية.
س(ب) س لتحفظيتسو إلعالانت س
 - 66كان للسلطنة مخسة حتفظات على اتفاقية حقوق الطفل عند االنضمام إلي ها مبوجب
أحكـام املرســوم السـلطاين رقــم ( )٩٦/٥٤إال أنـ مت ســحب هـذه التحفظــات ،واإلبقـاء علــى
حتفــج جزئ ــي واح ــد خ ــا ابمل ــادة ( )14م ــن االتفاقيــة ،وذل ــك وف ــق املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم
(.)2011/86
16
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 - 67للسـلطنة مخسـة حتفظـات علـى اتفاقيـة القضـاء علـى مجيـع أشـكال التمييـز ضـد امل ـرأة،
وتنفيذا ملا تعهدت ب السلطنة إ َاب الن مناقشتها للتقرير الدوري الشـامل حلقـوق اإلنسـان لعـامي
انسجاما مع املالحظة ( ،)15والتو ية ( )16للجنة على تقرير السلطنة
2011م و2015م ،و
ا
األو التفاقية سيداو ،واملالحظة ( )9و التو ية ( )10على التقرير الوطين اجلـامع للتقريـرين
الثــاين و الثالــا لالتفاقي ــة فإن ـ مت ســحب ال ــتحفج علــى الفقــرة ( ) 4م ــن املــادة ( )15وفق ــا
للمرسوم السلطاين رقم ( )2019/3الصادر يف  7يناير .2019
س(ج) س لستثني تساوس لقي دساوس حللودس س
 - 68مل تقــدم الســلطنة أي إع ــالانت أو اســتثناءات أو قيــود أو ح ــدود بشــ،ن االتفاقي ــات
الدولية اليت ادقت أو انضمت إليها.

ساب  -س إلطيرس لقين ينسحلمي أستق قس إلنسينسعلىس ملست ىس ل طين س
س س مل قفس لقين ينسلالزفيقييتسو ملعيهل تس للوليأ :س
 - 69يتحدد املوقف القانوين للمعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت ادقت عليهـا السـلطنة
ـزءا مـن قـوانني
وفقا ملا جاء يف املواد ( )72،76،80من النظام األساسي للدولة ،ابعتبارهـا ج ا
الدولـة وأحكامهــا انفـذة ،وحتــوز علـى قــوة القـانون بعــد التصديق /االنضـمام هلــا .بـل إن النظــام
األساســي للدول ــة جع ــل م ــن االتفاقي ــات واملعاه ــدات الــيت التزم ــت هب ــا الس ــلطنة قب ــل ــدوره
عـام  1996م األولويـة يف التطبيـق ،وذلـك مبوجـب املـادة  72مـن النظـام األساسـي للدولـة الـيت
نصت على أن ”ال خيل تطبيـق هـذا النظـام مبـا ارتبطـت بـ سـلطنة عُمـان مـع الـدول واهليئـات
واملنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات“ .وقد جسد املشرع العُماين ذلك املوقـف عنـدما
نص يف النظام األساسي للدولة على ياية أكيدة وفعالة حلقوق اإلنسان ،وهو ما أكدت علي
كل فيما خيص .
التشريعات الوطنية ،ا
س سمحي أستق قس إلنسينسيفس لنظيمس ألسيسيسلللولأ :س
 - 70يعـد النظـام االساسـي للدولـة هـو اإلطــار األمسـى حلمايـة حقـوق اإلنسـان يف الســلطنة
مبا حيتوي من تنظيم ألنواع متباينة من احلقوق يف اجملاالت االجتماعية ،االقتصادية ،التعليمية
..وغريها ،حبيا يعد التنظيم الوارد يف النظام االساسي هو املالذ األول واألخري أل حاب تلك
احلقوق ،واليت دوما ما يتم االستناد إليها يف األحكام القضائية الصادرة بش،ن هذه احلقوق.
 - 71تضمن النظام األساسي ل لدولـة العديـد مـن املـواد الـيت تكفـل احلقـوق واحلـرايت ألفـراد
اجملتمع العُماين ،وأكد عليهـا يف عـدد مـن األبـواب واملـواد ،ففـي البـاب األول اخلـا ابملبـادا
املوجهة لسياسة الدولة ،أكدت املادة ( )10بش،ن املبادا السياسية على املساواة واإلنصاف ،
كقاعدة عامة يف سياسة الدولة ،من خالل ”إقامة نظام إداري سليم يكفـل العـدل والطم،نينـة
واملساواة للمواطنني ،ويضمن االحرتام للنظام العام ورعاية املصاحل العليا للوطن“.
 - 72وأكد النظام األساسي للدولة يف املادة ( )12بش،ن املبادا االجتماعية على احلق يف
املســاواة واإل نصــاف ،ك،ســس للتعام ــل يف اجملتمــع ،وأن العــدل واملس ــاواة وتكــاف الفــر ب ــني
العمانيني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ” ،وأن الوظائف العامة خدمة وطنية تناا ابلقائمني
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هبـا ،ويسـتهدف موظفــو الدولـة يف أداء وظــائفهم املصـلحة العامـة وخدمــة اجملتمـع .واملواطنــون
متساوون يف تو ال وظائف العامة وفقا للشروا اليت يقررها القانون“.
 - 73كمـا قضــت املبـادا االجتماعيــة علـى عــدد مـن احلقــوق كـاحلق يف الصــحة ،ويف بيئــة
نظيفة ويف تلقي الدعم واملعونة ،وأشارت لذلك يف الفقرات االتية ” :تعىن الدولة ابلصحة العامة
وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة ،وتسـعى لتـوفري الرعايـة الصـحية لكـل مـواطن،
وتشجع على إنشاء املستشفيات واملستو فات ودور العالج اخلا ة ششراف من الدولة ،ووفقا
للقواعد اليت حيددها القانون .كما تعمل للمحافظة على البيئة ويايتها ومنع التلوث عنهـا“،
وكذلك ” تكفل الدولة للمواطن وأسرت املعونة يف حالة الطـوارا واملـرض والعجـز والشـيتوخة،
وفقـا لنظــام الضــمان االجتمــاعي ،وتعمــل علــى تضـامن اجملتمــع يف حتمــل األعبــاء النامجــة عــن
الكوارث واحملن العامة“.
أيضا احلق يف العمل فقد نصت الفقراتن السادسة والسابعة
 - 74وكفلت املبادا االجتماعية ا
على أن  ” :تسن الدولة القوانني اليت حتمي العامل و احب العمل وتنظم العالقة بينهما .ولكل
مواطن احلق يف ممارسة العمل الذي خيتاره لنفسـ يف حـدود القـانون .وال جيـوز فـرض أي عمـل
إجباري على أحد إال مبقتضى قانون وألداء خدمة عامة ومبقابل أجر عادل“ .وضمنت املساواة
بـني امل ـواطنني  -كمــا سـبقت اإلشــارة  -يف ت ـ و الوظـائف العامــة وفقــا للشـروا الــيت يقررهــا
القانون“.
 - 75وانطالقا من الدور املهم والرئيسي الذي ت دي األسرة يف تنشئة األبنـاء تنشـئة ـاحلة
واحرتام حقوق املرأة ،جتسد قيم حقـوق اإلنسـان والسـالم والتضـامن االجتمـاعي ،أكـد النظـام
األساســي يف املب ــادا االجتماعي ــة علــى ياي ــة األس ــرة ،حيــا أش ــار إىل أن” :األس ــرة أس ــاع
اجملتمع ،وينظم القانون وسائل يايتها ،واحلفاظ على كيااا الشرعي ،وتقوية أوا رها وقيمها،
ورعاية أفرادها وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاام وقدراام“.
 - 76وابلنسبة حلق التعليم فقد أواله املشرع الدستوري أمهية ،ح يا نصت املادة (  ) 13من
النظام األساسي للدولة على أن ” :التعليم ركن أساسي لتقدم اجملتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره
وتعميم “ .و” يهدف التعليم إىل رفع املستوى الثقايف العام وتطـويره وتنميـة التفكـري العلمـي،
وإذكاء رو البحا ،وتلبية متطلبات اخلطط االقتصـادية ،واالجتماع يـة ،وإجيـاد جيـل قـوي يف
بنيت  ،وأخالق  ،يعتز أمت  ،ووطن وتراث  ،وحيافج على منجزات  ،وعلى أن ” :توفر الدولة التعليم
العام وتعمل على مكافحة األمية وتشـجع علـى إنشـاء املـدارع واملعاهـد اخلا ـة ششـراف مـن
الدولة ،ووفقا ألحكام القانون“.
 - 77أوىل النظام األساسي للدولة اهتماما خا ا للحقوق والواجبات العامة ،حيا أكد يف
املادة ( )17على مبدأ املساواة وأنس املواطنني مجيعهم سواسية أمام القانون ،وهم متساوون يف
احلقــوق والواجبــات العام ــة ،وال متييــز بي ــنهم يف ذلــك بســبب اجل ــنس ،أو األ ــل ،أو الل ــون،
أو اللغة ،أو الدين ،أو املذهب ،أو املوطن ،أو املركز االجتماعي.
 - 78ويف سبيل ياية احلقوق واحلرايت أكدت املادة ( )18من النظام األساسي للدولة على
أن احلريــة الشتص ــية مكفول ــة ،كم ــا حظ ــر الق ــبد عل ــى أي إنس ــان ،أو تفتيشـ ـ  ،أو حج ــزه،
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أو حبس  ،أو حتديد إقامت  ،أو تقييد حريتـ يف اإلقامـة ،أو التنقـل إال وفقـ ا ألحكـام القـانون،
وحظرسمبوجب املادة ( )20التعذيب بكل وره ،وأشكال  ،سواء كان ماداي أو معنواي.
 - 79كفل النظام األساسي للدولـة حـق التقاضـي للجميـع ،وذلـك مبوجـب املـادة ( )25منـ
واليت نصت على أن( :التقاضي حق مصون ،ومكفول للناع كافة .ويبني القانون اإلجراءات
واألوضاع الالزمة ملمارسة هذا احلق ،وتكفل الدولة  -قدر املستطاع  -تقريب جهات القضاء
من املتقاضني ،وسرعة الفصل يف القضااي).
 - 80وأكـد النظــام األساســي علــى هــذا احلـق بنص ـ يف املــادة ( )60علــى اســتقالل الســلطة
القضـائية واحملـاكم علـى اخـتالف أنواعهـا ودرجااـا ،وبـنص املـادة ( )61علـى اسـتقالل القضـاة
أنفسهم ،وجعلهم غري قابلني للعزل ،كما حضر علـى أي جهـة التـدخل يف شـ ون العدالـة أي
طريقة كانت معتربا ،مثل هذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون.
 - 81كما حظر النظام كافة ور احلط من الكرامة اإلنسانية ،وضمن ياية فعالة للحق يف
حرمـة احليــاة اخلا ــة ،ومــن مظـاهر هــذه احلمايــة مــا ورد الـنص علي ـ يف املــادة ( )27مــن أن:
” للمساكن حرمة ،فال جيوز دخوهلا بغري إذن أهلها إال يف األحوال اليت يعينها القانون“.
 - 82أكـد النظــام األساسـي للدولــة يف املــادة ( )29منـ علــى أن حريــة الـرأي والتعبــري عن ـ
ابلقول والكتابة وسائر وسائل التعبري مكفولةُ يف حدود القانون ،كما ان يف املادة ( )30حرية
املراسـالت الربيديـة والربقيــة واملتاطبـات اهلاتفيــة وغريهـا مــن وسـائل االتصــال ،وجعـل ســريتها
مكفولة ،ومنع مراقبتها ،أو تفتيشها ،أو إفشاء سريتها ،أو أتخريها ،أو مصادراا إال يف احلاالت
ال ــيت يبينهـ ــا الق ــانون .وأطلـ ــق يف امل ــادة ( )31حريـ ــة الص ــحافة والطباعـ ــة والنش ــر ،ومل يقيـ ــدها
إال مبا ي دي إىل الفتنة أو ميس أمن الدولة ،أو يسيء إىل كرامة اإلنسان وحقوق .
 - 83وأكدت املادة ( )33من النظام األساسي للدولة على أن” :حريـة تكـوين اجلمعيـات
على أسس وطنية وألهداف مشروعة ،وبوسائل س لمية ،ومبا ال يتعارض مع نصو وأهداف
هذا النظام األساسي مكفولة وفقا للشروا واألوضاع اليت يبينها القانون .وحيظر إنشاء مجعيات
يكون نشاطها معاداي لنظام اجملتمع أو سراي أو ذا طـابع عسـكري ،وال جيـوز إجبـار أحـد علـى
االنضــمام إىل أي مجعيــة“ .وجتــدر اإلش ــارة إىل أن هنــا ع ـددا م ــن اجلمعيــات معنيــة حبق ــوق
اإلنسان وتشار يف إعداد التقارير الوطنية الدورية بش،ن املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،وكذلك
يف اجللسات احلوارية ملناقشة تلك التقارير يف جلان املعاهدات الدولية ،كجمعيات املرأة العُمانية،
واجلمعيـة العُمانيـة للمعــاقني ،ومجعيـة األطفــال أوال ،ومجعيـة رعايـة األطفــال املعـاقني ،واجلمعيــة
العُمانية للكُالتاب واألدابء ،ومجعية احملامني.
 - 84وأكـد يف املـادة ( ) 35علـى أن (كــل أجنـيب موجـود يف الســلطنة يتمتـع بصـفة قانونيــة
حبماية شتص وأمالك طبقا للقانون).
س سمحي أستق قس إلنسينسيفس لتء عيتسو لق نني ل طنيأس س
 - 85إنف ــاذا لكافـ ــة املب ــادا والقواعـ ــد الدس ــتورية ذات الصـ ــلة حبق ــوق اإلنسـ ــان يف النظـ ــام
األساسـي للدولـة الــيت سـبقت اإلشــارة إليهـا ،فقــد كفـل املشــرع الـوطين يايتهــا يف العديـد مــن

GE.19-11266

19

HRI/CO RE/O MN/2019

التشريعات والقوانني الوطنية .ويتم هنا اإلشارة إىل أهـم القـوانني واللـوائح والقـرارات لعـدد مـن
احلقوق ،كاايت:
حلقسيفس لتعليم:
 - 86اهتمـت الدولـة بنظــام التعلـيم اهتمامــا كبـريا علــى املسـتوى التشــريعي ،ونظمتـ بعــد
القوانني واللوائح والقرارات الوزارية اخلا ة بذلك.
 - 87كفل قانون الطفل الصادر مبوجب املرسوم السلطاين رقم ( )2014/22يف املادة ( ) 36
من حق الطفل يف التعليم اجملاين يف املدارع احلكومية ،وكذلك إلزاميت حىت إمتام مرحلة التعليم
مــا بعــد األساســي ،وألــزم القــانون و األمــر مس ـ ولية تســجيل الطفــل ،وانتظام ـ يف املدرســة،
واحليلولة دون تسرب  .وتطرقت املادة ( )38من لألهداف اليت تتحقق من خالل تعليم الطفل يف
خمت لف املراحل التعليمية من أمهها تنمية شتصـية الطفـل ومواهبـ وقدراتـ العقليـة والبدنيـة إىل
أقصــى إمكااناــا ،مــع مراع ــاة اتفــاق ب ـرامل التعل ــيم مــع كرامــة الطف ــل ،وتعزيــز شــعوره بقيمتـ ـ
الشتصية.
 - 88ويف جمال حمو األمية ،فإن وزارة الرتبية والتعليم توفر مراكز لتعليم الكبار للصفوف من
السابع إىل الثاين عشر للذين أكملوا ثالثة أعوام يف برانمل حمو األمية ،أو الذين انقطعـوا عـن
الدراسة النظامية ،ويُل ُّمون ابلقراءة والكتابة .وتشجيعا للنزالء يف السجون على موا لة التعليم،
فقــد نصــت املــادة ( )22مــن قــانون الس ــجون الصــادر مبوجــب املرســوم الســلطاين الســامي رق ــم
) (98/48على أن (يكون التعليم إلزاميا للنزالء) .كما نصت املادة ( )26من القانون على منح
النزيل مكاف،ة تشجيعية إذا حصل على إحدى الشهادات العامة أو اجلامعية أو العليا.
 - 89وسعيا يف إدماج احلدث اجلانح يف اجملتمع فقد تطرقت املادة ( )26من قـانون مسـاءلة
األحـداث الصـادر مبوجـب املرســوم السـلطاين رقـم ) (2008/30أن تتــوىل دائـرة شـ ون األحــداث
اختاذ إجراءات الرعاية الالحقة مبا يساعد احلدث يف اندماج يف اجملتمع بعد قضاء فرتة التدبري
وتذليل الصعوابت اليت قد يواجهها يف سبيل التكيف مع أوضاع اجلديدة مبا يكفل يايت م ن
العـودة إىل اجلنـو  ،حبزمــة مـن اإلج ـراءات منهـا :مسـاعدة احلــدث علـى ايئــة الفـر املناســبة
الستكمال تدريب  ،وتعليم  ،وإجياد مصدر دخل ل .
 - 90وإىل جانب القوانني والسياسات الرتبوية فقـد ـدرت جمموعـة مـن اللـوائح والقـرارات
الوزارية املنظمة للتعليم ومنها:
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•

وثيقة فلسفة ال تعليم يف السلطنة والـيت مت اعتمادهـا مـن قبـل سـلطان الـبالد يف
مايو  2017م ،ووفقا ملـا احتوتـ مـن مصـادر رئيسـية ومبـادا وأهـداف عامـة
للتعلـيم يف الســلطنة لتكــون مرجعــا لبنــاء السياســات التعليميــة ،وموجهــة حنــو
التطوير املستمر للتعليم يف مجيع مراحل وأنواع .

•

الئحـ ــة شـ ـ ـ ون الط ـ ــالب ابمل ـ ــدارع احلكومي ـ ــة الص ـ ــادرة ابلقـ ـ ـرار الـ ـ ـوزاري رق ـ ــم
( )2017/234مـن وزارة الرتبيــة والتعلــيم ،وتضــمنت عـددا مــن التــدابري الــيت
تكفل حقوق الطالب كحمايت من العقاب البدين.
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•

الئحـة االعرتاف مب سســات التعليــم العالــي غيــر العُمانيــة ،ومعادلـة املـ هالت
الدراس ــية ال ــيت متنحه ــا الصـ ـادرة ابلقـ ـرار ال ــوزاري رق ــم ( )2015/21مـ ــن وزارة
التعلــيم الع ــا  ،حي ــا ن ــص القـ ـرار علــى تش ــكيل جلن ــة ،وح ــدد اختصا ــااا
ابالع ـرتاف مب سس ــات التعل ــيم الع ــا وإلغاءهــا ،وف ــق أحك ــام ه ــذه الالئح ــة،
ومعادل ــة املـ ـ هالت الدراس ــية ال ــيت متنحهـ ــا وغريه ــا م ــن االختصا ــات ،وقـ ــد
تضمنت الالئحة أسس االعرتاف ومعادلة امل هالت الدراسية اليت متنح من قبل
هذه امل سسات ،مبا يتيح فر التعليم لقطاع واسع من الطالب.

•

الالئحـ ــة التنظيميـ ــة للم ـ ــدارع اخلا ـ ــة الصـ ــادرة مبوج ـ ــب الق ـ ـرار الـ ــوزاري رق ـ ــم
( ،)2017/287اليت تضمنت حزمـة مـن احلقـوق للطـالب لكفالـة متطلبـات
األمن والسالمة والصحة.

حلقسيفس لصحأ :س
 - 91مرس ــوم سـ ــلطاين رقـ ــم ( )2014/36بتحديـ ــد اختصا ـ ــات وزارة الصـ ــحة ،واعتمـ ــاد
هيكلها التنظيمي .كما درت جمموعة من القرارات الوزارية وفق اايت:
•

القـرار الـوزاري رقــم ( )2014/142بتعـديل الئحـة ــندوق التعويضـات عــن
األخطاء الطبية.

•

القـرار الــوزاري رقــم ( )2015/120الصــادر مـن وزارة الصــحة بشــ،ن الالئحــة
التنظيميـة للم سســات الصـحية اخلا ــة لعـالج وأتهيــل مرضـى اإلدمــان علــى
املتدرات وامل ثرات العقلية.

•

القرار الوزاري رقم ( )2015/135ش ـدار الئحـة العـالج يف اخلـارج وتضـمن
عديدا من احلقوق اليت تكفل العالج ملتتلف الفئات يف اجملتمع خارج السلطنة
وتنظيم العالج على حساب الدولة.

•

القرار الوزاري رقم ( )2016/29ش دار الئحة االشرتاطات الصحية اخلا ـة
ابألنشــطة ذات الص ــلة ابلصــحة العام ــة الص ــادر مــن وزارة البل ــدايت اإلقليمي ــة
وموارد املياه.

حلقسيفس لعمم:
 - 92م ــنح ق ــانون اخلدمـ ــة املدني ــة الص ــادر ابملرسـ ــوم الس ــلطاين رق ــم (  )2004/120حقوقـ ــا
وواجبات متساوية لكل من يشغلون وظائف عامة سواء كانوا عُمانيني أو غري عُمانيني ،ذكورا
كانوا أو إاناث ،كما نظم هذا القانون العالقة بني املوظف والوحـدة اإلداريـة التـابع هلـا ،وضـمن
االستقرار يف العمل واحلياة الكرمية للموظـف وأفـراد أسـرت  ،وذلـك مـن خـالل ضـمان حـد أدىن
لألجر يتناسب مع الوضع املعيشي ،كل ذلك جبانب العديد من الضماانت األساسية األخرى
املتعلقة مبسرية املوظف املهنية ،وطبيعة البيئة اليت يعمل فيها.
 - 93وتضــمن قــانون العمــل العمــاين الصــادر ابملرســوم الســلطاين رقــم ( ) 2003/35كاف ـة
القواعد املنظمة للحق يف العمل ،بدءا من إبرام العقد بني العامل و احب العمل ،وعن آاثره،
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حيا نص على عدم جواز تشغيل العامل تشغيال فعليا ألكثر من ( )9تسع ساعات يف اليوم
الواحد على أن ال تتجاوز عدد ساعات العمل األ لية واإلضافية عن ( )12اثنيت عشرة ساعة
مخسا وأربعني ساعة يف األسبوع على أن يتتلل ساعات
يف اليوم ،وحبد أقصى ال يتجاوز ( )45ا
العمل فرتة أو أكثر لتناول الطعام والراحة ملدة ال تقل عن نصف سـاعة ،وحبيـا ال تزيـد مـدة
العمل املتوا لة على ( )6ست ساعات .كما تضمن القانون حق العامل يف احلصول على أجر
إضـايف يف حـال تشـغيل سـاعات عمـل إضـافية ،أو أن حيصـل علـى إجـازة بـدالا مـن ذلـك ،كمـا
أعطى قانون العمل العامـل احلـق يف راحـة أسـبوعية ال تقـل عـن ( )2يـومني متتـاليني بعـد ()5
مخسـة أايم عمـل متصــلة ،واحلـق يف إجـازة ســنوية أجـر شـامل ال تقــل عـن ( )30ثالثـني يومــا
واحلـق يف إجــازة طارئـة أجــر شـامل ملــدة ( )6ســتة أايم طـوال الســنة ملواجهـة أي ظــرف طــارا
للعامــل وفقــا للمــادة ( )61مــن القــانون والق ـرار الــوزاري رقــم ( )2011/657املــنظم لإلج ــازة
الطارئة.
 - 94ساوى قانون العمل العُماين بني الرجل واملرأة يف حق العمل ،وما يرتتب علي من آاثر
كاألجور ،وغريها من املستحقات املالية .ونظرا لطبيعة املرأة ودورها االجتماعي يف األسرة فقد
ميزها املشرع يف قانون العمل ابلعديـد مـن املـزااي ،أبرزهـا عـدم جـواز تشـغيلها فيمـا بـني السـاعة
مساء إىل السادسة باحا إال يف األحوال واألعمال اليت يصدر بتحديدها قرار من وزير
التاسعة ا
أيضا عد م جواز تشغيلها يف األعمال الضارة هبا حيا وأخالقيا وكذا األعمال
القوى العاملة ،و ا
الشاقة وغريها من األعمال اليت حتدد بقرار من الوزير ،وحدد القرار الوزاري رقم ()2005/128
أيضا ابلقرار الوزاري رقم ( ) 2011 / 656
واملعدل ابلقرار الوزاري رقم ( )2010/580واملعدل ا
بش،ن األحوال واألعمال واملناسبات اليت جيوز تشغيل النساء فيها ليال وشروا التشغيل ،وألزم
احب العمل بتوفري كافة ضماانت احلماية ابلرعاية واالنتقال واألمن للنساء العامالت.
 - 95كف ــل ق ــانون العمـ ــل ياي ــة امل ـ ـرأة م ــن الفصـ ــل التعس ــفي يف العمـ ــل ب ــدواعي املـ ــرض،
أو احلمــل ،أو اإلجنــاب .كمــا أات الق ـرار الــوزاري رقــم ( )2011/4الصــادر مــن وزارة التج ــارة
الع مانية
والصناعة ،بتنظيم مزاولة بعد األعمال الفردية اإل نتاجية داخل املنازل مما يسر للمرأة ُ
فر ممارسة األعمال التجارية يف منزهلا حسب األنشطة احملددة يف هذا القرار.
 - 96لتوفري احلماية والسالمة الالزمتني للعام لني ،حظرت الالئحة التنظيمية لتدابري السالمة
والصحة املهنية يف املنشآت اخلاضعة لقانون العمل الصادرة ابلقرار الوزاري رقم () 2008 /286
وتعديالت تشغيل العمال يف املواقع اإلنشائية ،أو األماكن املكشوفة يف أوقات الظهرية شديدة
وحتديدا مـا بـني السـاعة الثانيـة عشـرة والنصـف ،والسـاعة الثالثـة والنصـف طـوال أشـهر
احلرارة،
ا
يونيـو ،ويوليـو ،وأغسـطس مـن كـل عـام .كمــا جـاء يف وقـت الحـق التعـديل علـى أحكـام هــذا
احلظر شاتحة االستثناء املقيد ابلشروا املذكورة.
 - 97ويف عـام 2006م ــدر املرسـوم الســلطاين رقـم ( )2006/74بتعــديل قـانون العمــل
إلاتحة الفر ة للعاملني يف منشآت القطاع اخلا يف أتسيس نقاابت واحتـادات عماليـة وفقـا
ملعـايري العمـل الدوليـة .وحيظـى أعضـاء هـذه االحتـادات والنقـاابت العماليـة ابلدرجـة الالزمـة مــن
االسـتقالل واحلمايـة .كمـا جيـوز للعـاملني يف سـلطنة عُمـان ممارسـة حـق املشـاركة يف اإلضـراابت
واملفاوضة اجلماعية وفقا ألحكام القانون .وقد حتقق على ضوء ذلك تسجيل وإشهار ( ) 256
مئتني وست ومخسني نقابة عمالية ،و( )5مخسة احتادات عمالية يف السلطنة حىت شهر متوز/
22
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يوليو 2018م ،كما مت إشهار االحتاد العام لعمال سلطنة عُمان ،وذلك بعقد امل متر الت،سيسي
لالحتاد بتاريخ  10فرباير 2010م.
 - 98ويف عام 2009م مت تعديل قانون العمل مبوجب املرسوم السلطاين رقم () 2009 / 63
ليتالءم مع قانون مكافحة اإلجتار ابلبشر ،وليحد من املمارسات اليت قد تدخل يف نطاق جرمية
اإلجتار ابلبشر كالعمل القسري .وجاء هذا التعديل ليشدد العقوابت على املتالفني وليعزز من
تنظيم استتدام القوى العاملة الوافـدة وتوظيفهـا يف السـلطنة ،ليتنـاغم هـذا التعـديل مـع عمـوم
األحكام اليت يتم النص عليها يف القانون رقم ( )2008/126اخلا مبكافحة اإلجتار ابلبشر.
 - 99ويف جم ــال الق ـ ـرارات الوزاريـ ــة فقـ ــد أ ـ ــدرت وزارة الق ــوى العاملـ ــة الق ـ ـرار الـ ــوزاري رقـ ــم
( ) 2004/189واملعدل ابلالئحة التنظيمية ملزاولة نشاا استقدام القوى العاملة غري العمانية
الصادرة ابلقرار الوزاري رقم ( )2011/1وتعديالت  ،والذي حدد قواعد وظروف عملهم ،مبا يف
ذلـك شـروا الرتخــيص ابسـتقدامهم ،وعقــود تشـغيلهم ،وفحو ـهم الطبيــة وبطاقـات عملهــم،
والتزامات احب العمل بدفع أجورهم الشهرية وتوفري امل،كل واملسكن املناسب والرعاية الطبية
هلم وتذاكر سفرهم وحتديد واجباام ،وآلية تسوية املنازعات اليت قد تنش ،بني العامل و احب
العمل مبا حيقق هلم ياية حقوقهم مبا يتفق والقواعد العامة لقانون العمل.
 - 100وأ درت وزارة القوى العاملة قرار الوزاري رقم ( )2006/294وتعديالت  ،بش،ن تنظيم
املفاوضة اجلماعية واإلضراب السلمي واإلغالق ،فقد أجاز القرار الوزاري جواز دخول العمال
يف مفاوضة مجاعية مع احب العمل بقصد حتسني شروا وظـروف العمـل فضـال عـن كيفيـة
ممارســتهم حلــق اإلض ـراب وكيفيــة احلصــول علــى حقــوقهم ،كمــا أعطــى الق ـرار احلــق للعمــال يف
احلصول على حقوقهم يف حال إغالق املنش،ة أو إفالسها.
 - 101ومل يغفل املشرع كفالة بعد احلقوق اخلا ة ابلعمال األجانب حيا إن قانون العمل
مل ميي ز يف أحكام يف احلقوق والواجبات بني القوى العاملة الوطنية وغري الوطنية  ،حيا نص يف
املادة ( )4على ” :خيضع ألحكام هذا القانون مجيع أ حاب األعمال والعمال  “ .ونص على
بطالن كل شرا خيالف أحكام هذا القانون ،إال أن القرار الوزاري رقم ( )2013/222حـدد
احلد األدىن ألجور العاملني العمـانيني فقـط وكـذلك القـرار الـوزاري رقـم ( )2013/541حـدد
احلد األدىن للعالوة الدورية للقـوى العاملـة الوطنيـة للعمـل يف القطـاع اخلـا  .وابلنسـبة للقـوى
العاملـة غــري العمانيــة فــإن األجــر والعــالوة الدوريـة ينظمهــا عقــد العمــل (االتفــاق بــني العامــل
و احب العمل) أو النظ ام الداخلي للمنش،ة ،وإذا وجد تعارض بينهما يطبق األفضل للعامل،
حيا نصت املادة ( )23على أن جيب أن يتضمن عقد العمل األجر األساسي وأي عالوات
أو مزااي أو مكافآت يستحقها العامل .ويف عام 2006م أ درت وزارة القوى العاملة التعميم
رقــم ( ،)2006/2والــذي حيظــر علــى أ ــحاب األعم ــال احلجــز علــى ج ـوازات ســفر عم ــاهلم
إال تنفيـذا حلكــم قضــائي .ولتسـهيل تعامــل القــوى العاملــة الوافـدة ،وكافــة املقيمــني يف حيــاام
املعيشية اليومية ،وحىت يف استقدام عـائالام وأسـرهم شـرعت السـلطات العُمانيـة ممثلـة ابإلدارة
العامة لألحوال املدنية يف إ دار بطاقة مقيم يتم استتدامها يف كافة املعامالت الرمسية ابعتبارها
وثيقة إثبات شتصية ،مما ال يستدعي مع ضرورة يل جواز السفر.
 - 102وقد تشكل ابلقرار الوزاري رقم ( )2010/99جلنة احلوار االجتماعي اليت تضم ممثلني
عن أطراف اإلنتاج الثالثة (احلكومة  -أ حاب األعمال  -العاملني) ومتـت إعـادة تشـكيلها
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ابلقرار الوزاري رقـم ( )2014/72هبـدف دراسـة املقرتحـات الـيت مـن شـ،اا اإلسـهام يف تنظـيم
سـوق العمل ،وتعــزي ــز وتقـ ــويـ ـ ــة ع ــالقـ ــات العم ــل ب ـ ــني أطـ ـ ـراف اإلنتـ ـ ــاج ،كما أن اللجنة اتم
بدراسة املستجدات يف معايري العمل العربية والدولية لالستفادة منها يف تعزيز احلوار االجتما عــي
مبـا خي ــدم عـالق ــات العمـل بــني أطـ ـراف اإلنتــاج ،ابإلضــافة إىل التعــاون املشـرت لتوجي ـ جهــود
الشركاء االجتماعيني يف سوق العمل من أجل زايدة اإلنتاج ،وتعزيز التنافسية ،وحتقيق التوازن
واالنسجام بني مصاحل العاملني وأ حاب األعمال على حنو يعزز اجلهد الوطين لبلوغ التنمية
الشاملة ،واملستدامة.
 - 103كما أ درت وزارة القوى العاملة قرارا وزاراي رقم ) ،(2014/294بتعديل بعد أ حكام
الق ـرار الــوزاري رق ــم)  (2012/570بش ــ،ن نظــام تش ــكيل وعمــل وتس ــجيل النقــاابت العمالي ــة
واالحتادات العمالية و ا الحتاد العام لعمال السلطنة ،وقد مت مبوجب إ دار هذا القرار استبدال
البند رقم ( )1من املادة ( )8وذلك شعطاء النقابة العمالية احلق يف متثيل أعضائها و الدفاع عن
مصاحلهم أمام اجلهات القضائية .
 - 104قرار وزير القوى العاملة رقم ( )2016/10بتشكيــل جلنــة لبحــا املطال ــب العمالي ــة،
وحتدي ــد اختصا اا ــا ملنشآت القطاع اخلا اليت تقدم خـدمات عامـة أو أساسـية للجمهـور،
أو يف املنشآت النفطية ،واملصـايف البرتوليـة ،واملـوانئ ،واملطـار ،وختـتص اللجنـة ببحـا املطالـب
العمالية ،والبت فيها ومتابعة آليـة تنفيـذ التسـوايت الـيت متـت كمـا جيـوز هلـا أن تعهـد للمديريـة
العامة للرعاية العمالية القيام أعمال التفتـيش علـى املنشـ،ة فيمـا يتعلـق ابملطالـب العماليـة قبـل
البدء يف تسوية النزاع.
•

كمــا نظ ــم القـ ـرار ال ــوزاري رقــم ( )2013/438تش ــكيل جلن ــة حب ــا املطال ــب
العمالية يف منشآت القطاع اخلا هبدف تيسري إجراء التفاوض بـني أطـراف
النزاع العما اجلماعي وتدوين االتفاق الذي يتم التو ل إلي يف ش،ن تسوية
النزاع العما اجلماعي.

 - 105قرار وزاري رقم ( )2016/241الصادر من وزارة التجارة والصناعة بش،ن الئحة تنظيم
أعمال الباعة املتجولني وذلك حلماية حقوقهم وضمان حة املستهلكني من خالل اتباع البائع
الشروا الصحية اليت وضعتها الالئحة.
 - 106القرار الوزاري رقم ( )2018/153املعدل للقرار الوزاري رقم ( )2017/40الصادران
مـن وزارة القـوى العاملــة بش ـ ــ،ن تنظي ـ ــم العم ـ ــل لبع ــد الوق ــت ليكفــل حقـوق العامـل ،والــذي
يقصد ب  -وفقا لتعريف القرار  -العمل الذي تقـل سـاعات عملـ أو أايم عملـ العاديـة عـن
ساعات وأايم العمل املقررة قانوانا.
•
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كمـ ــا نظ ـ ــم الق ـ ـرار ال ـ ــوزاري رقـ ــم ( )2012/32املع ـ ــدل ابلق ـ ـرار ال ـ ــوزاري رق ـ ــم
( ) 2013/541حتديــد احل ــد األدىن للع ــالوة الدوريــة للق ــوى العامل ــة الوطني ــة
وإجراءات وشروا رفها ،والذي يشرتا الستحقاها أن ال تقل مـدة خدمـة
العامل لدى احب العمل عن ستة أشهر ،وأال يكون قد حصل على تقدير
ضعيف يف تقرير األداء الوظيفي السنوي.
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 - 107حظـر قــانون الطفــل الصــادر ابملرسـوم الســلطاين رقــم ( ،)2014/ 22يف املــادة ()45
تشغيل أي طفل يف األعمال ،أو الصناعات اليت يرجح أن ت دي بطبيعتهـا أو بفعـل الظـروف
الـيت ت ـزاول فيهــا إىل اإلض ـرار بصــحت أو سـالمت أو ســلوك األخالقــي ،وحتــدد تلــك األعمــال
والصناعات بقرار من وزير القوى العاملة بعد التنسيق مع اجلهات املعنية .ويف هذا السياق در
القـرار الـوزاري رقـم ( )2016/217بشـ،ن نظـام تشـغيل األحـداث واألعمـال واملهـن الـيت جيـوز
تشغيلهم فيها .
س س حلقسيفس لضمينس ل تميعيسو ملسيعل تس ل تميعيأس س
 - 108تطبيق ــا ملـ ــا ن ــص علي ـ ـ النظ ــام األساسـ ــي للدول ــة يف املـ ــادة ( )14وتكريس ــا للتضـ ــامن
االجتمـ ـ ــاعي ،فق ـ ـ ــد ـ ـ ــدر قـ ـ ــانون الض ـ ـ ــمان االجتم ـ ـ ــاعي مبوجـ ـ ــب املرس ـ ـ ــوم الس ـ ـ ــلطاين رق ـ ـ ــم
( ،)1984/87إلقرار معاا شهري لألفراد واألسر اليت ليس هلا مصدر دخـل ،أو أن معيلهـا
غري قادر على اإلنفاق ،كما يشمل األشتا الذين ال يستفيدون من نظام التقاعد ،أو الذين
ال تفـي دخـوهلم مـن التقاعـد بتلبيـة احتياجـات عـدد أفـراد األسـرة ،وابلتـا يكمـل اسـتحقاقهم
ابلضـمان االجتمــاعي ،والفئــات املسـتفيدة مــن هــذا النظــام األيتـام واألرامــل واملطلقــات وأســر
الســجناء والعــاجزين واألشــتا ذوي اإلعاقــة ،واجلــدير ابلــذكر أن املشــرع عنــدما كفــل ه ــذه
احلماية لألسر قليلة اإلمكاانت فقد قصد من بني ما قصد توفري بيئة مالئمة لنش،ة الطفل على
النحو الذي يـنعكس علـى تعليمـ  ،و ـحت  ،ابإلضـافة إىل أن املشـرع قـد أخـذ يف اعتبـاره عنـد
تقديره لقيمة الضمان عدد أفراد األسرة ال سيما الصغار دون سن العمل منهم (األطفال).
 - 109و در املرسوم السلطاين رقم ( )2013/44بش،ن ” نظام الت،مينات االجتماعية على
العُمـانيني العــا ملني حلسـاهبم اخلــا ومـن يف حكمهــم“ .ويعتـرب هــذا النظـام مكمــال لألنظمــة
والربامل الت،مينية املطبقة بنظام الت،مينات االجتماعية ،ويكون االشرتا يف هذا النظام اختياراي ،
وذلك بفرع الت،مني ضد خماطر الشيتوخة والعجز والوفاة الوارد يف قانون الت،مينات االجتماعية
دون فـرع التــ،مني ضـد إ ــاابت العمـل واألم ـراض املهني ـة .وجـاء هــذا النظـام لتوســعة الشــمول
ابلتغطية الت،مينية لكافة شرائح اجملتمع ولتوفري االستقرار الوظيفي واملهين للعاملني خارج القطاع
اخلا املنظم.
 - 110ولتعزيز مظلة التكافل اجملتمعي فقد در قانون اإلسكان االجتماعي مبوجب املرسوم
السلطاين رقم ) ،(2010/37يتضمن أتمني وحدة سـكنية أو مسـاعدة سـكنية أو قـرض ،اذ تقـوم
جلنة متتصصة يف وزارة اإلسكان بدراسة كل حالة ومدى توفر الشروا ،وذلك لذوي الدخل
احملدود حتدده الالئحة التنفيذية للقانون.
 - 111وأ ــدرت وزارة التنمي ــة االجتماعيــة القـ ـرار الــوزاري رق ــم ( )2014/72بشــان الئح ــة
املســاعدات االجتماعي ــة .ال ــيت ي ــتم مبوجبه ــا تقــدمي املس ــاعدات يف احل ــاالت واألنـ ـواء امل ناخي ــة
اإلستثنائية كالعوا ف واألمطار وغريها ،وتقدم كذلك مساعدات طارئة للحاالت اليت تتعرض
لظروف اجتماعية أو معيشية غري متوقعة من ش،اا أن تلحق ضررا هبا ،كما تقدم مساعدات
خا ة حلاالت الضمان االجتماعي ،ومن يف حكمهم تتمثل هذه املساعدات يف تو يل التيار
الكهرابئي واملياه ومساعدة احلاالت املرضية السيما املصابني ابلفشل الكلوي.
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 - 112قـ ـرار وزاري رقـ ــم ( )2016/19بتع ــديل بعـ ــد أحكـ ــام الالئح ــة التنظيميـ ــة لألجهـ ــزة
التعويضـية والوسـائل املســاعدة ،الصـادرة ابلق ـرار الـوزاري رقــم ( )2014/254املتعلقـة بصــرف
األجهزة التعويضية ،ووسائل الدعم احليايت ،وهي خا ة لفئات املعاقني ،واملسنني ،واملرضى.
 - 113كمــا ــدر الق ـرار الــوزاري رقــم ( )2016/140مــن وزارة التنميــة االجتماعيــة بش ــ،ن
الالئحة التنظيمية لعمل جلان التنمية االجتماعية حيا تعمل اللجان اليت ت غطي مجيع حمافظات
السلطنة على اقرتا ودراسة املشروعات االجتماعية ،ودعم ومساندة العمل االجتماعي التطوعي
وم سسـات  ،ورفــع الـوعي العــام ،وإذكــاء رو العمـل االجتمــاعي يف جمـاالت اإلعاقــة والطفولــة
واملش ــاركة الفعالـ ــة بـ ــني املـ ـواطنني ملواجهـ ــة االحتياجـ ــات اخلا ـ ــة هل ــذه الفئـ ــة ،والقضـ ــاء علـ ــى
املشكالت ،والظواهر االجتماعية.
 - 114و در القرار الوزاري رقـم ( )2018/95مـن وزارة التنميـة االجتماعيـة بشـ،ن الالئحـة
التنظيمية حلساب التكافل االجتماعي الذي يـُ ْع الىن شنشاء حساب مصريف يصرف من للنفقـة،
ودعم خدمات األشتا ذوي اإلعاقة ،واملسنني ،ودعم اجلمع يات األهلية ،ويهدف احلساب
إىل تقدمي الدعم املادي للمستفيدين ،وإذكاء رو التكافل االجتماعي والرتابط بني أفراد اجملتمع،
كما يهتم بتعزيز مسامهة القطاع اخلا يف إطار املس ولية اجملتمعية.
احلق يف التقاضي:
 - 115على مستوى احلق يف التقاضي املكفول مبوجب النظام األساسي للدولـة ،فقـد تـدخل
املش ــرع العُم ــاين مبوج ــب ق ــانون االجـ ـراءات املدني ــة والتجاري ــة الص ــادر املرس ــوم الس ــلطاين رق ــم
وبني تفصيال حدود ونطاق وإجراءات ممارسة هذا احلق وجهات التقاضي ،ودرجات ،
)َ (2002/29
واألحكام ،وكيفية الطعن ،وتنفيذها.
 - 116ويف جمال التقاضي يف الدعاوي اجلزائية ،فقد نظم إجراءااا قانون اإلجـراءات اجلزائيـة
الصـادر مبوجـب املرسـوم السـلطاين رقـم ) ،(99/97كحـق الفـرد يف تقـدمي الـبالغ للجهـات املعنيـة
ق ــانوان ،واإلجـ ـراءات املتت ــذة أم ــام االدع ــاء الع ــام ،والقض ــاء اجلزائ ــي ،و ــالحيات الضـ ــبطية
القضــائية ،وض ــماانت املــتهم ،ومنه ــا حقوقـ ـ يف أثنــاء التحقي ــق والقــبد والتفت ــيش ،وعالني ــة
اجللسات ،والسجن وحق يف الطعن على األحكام اجلزائية وشروا العفو العام واخلا .
 - 117كما وقعت السلطنة على اتفاقية إقليمية ،وهي اتفاقية الرايض للتعاون القضائي  ،كما
وقعت على اتفاقيات قانونية ثنائية مـع عـدد مـن الـدول (تركيـا ،املغـرب ،اهلنـد) وذلـك لتقنـني
وتنظيم اإلجراءات القانونية بني أجهزة الدولة املنفذة للقانون يف جمال الدعاوي املدنية والتجارية
واجلزائية واألحوال الشتصية ،مبا يكفل حقوق املتقاضي كاملساعدات القضـائية ،واإلعـالانت
القضائية ،وتسليم املتهمني ،وتنفيذ األحكام.
 - 118أما بش،ن اهليئات القضائية واإلدارية وغريها من اهليئات اليت يتصل اختصا ها مبسائل
حقوق اإل نسان فقد سبقت اإلشارة هلا ممثلة يف أجهزة القضاء ،واالدعاء العام ،واللجنة العمانية
حلقوق اإل نسان ،واللجنة الوطنية ملكافحة اإلجتار ابلبشر ،وجلنة التظلمات العمالية.
 - 119فيما خيص إمكانية االستناد ألحكام كو حقوق اإل نسان أ مام احملاكم القضائية،
واإلدارية ،فإن يتم االستناد عليها ابعتبارها جزءا من القانون الوطين مبوجب النظام األساسـي
للدولة.
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س يم  -سإطيرسزع ستق قس إلنسينسعلىس ملست ىس ل طين س
س(ا) س جلهيتس لنييبيأسو ملؤسسيتس ل طنيأس ملعنيأسحبق قس إلنسين:
 - 120ابلتزامن مع اجلهود اليت بذلتها ،وتبذهلا الدولة يف وضع القواعد الدستورية والتشريعية
املعنيـة حبقـوق اإلنســان ،عملـت الدولــة علـى إقامــة العديـد مــن امل سسـات الوطنيــة الـيت ترتكــز
مهامها يف ياية حقوق اإلنسان كافة .وميكن التمثيل ألهم هذه امل سسات يف جملس ُع مان،
واجملالس البلدية ،واللجنة العُمانيـة حلقـوق اإلنسـان ،واللجنـة الوطنيـة ملكافحـة االجتـار ابلبشـر،
واللجنة الوطنية لش ون األسـرة ،واللجنـة الوطنيـة ملتابعـة تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل ،واللجنـة
الوطنية التفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة ،واللجنة الوطنية لرعاية املعـاقني،
وامل سسـات اإلعالميــة ،ومنظمــات اجملتمــع املــدين واللجنـة العليــا لالنتتــاابت ،وجهــاز الرقابــة
اإلدارية واملالية للدولة.
جملس عُمان:

 - 121حيظــى جملــس عُمــان بغرفتي ـ  :جملــس الدولــة ،وجملــس الشــورى بصــالحيات تشــريعية،
ورقابيــة واســعة تتمثــل يف ســن الق ـوانني والرقابــة علــى أداء الســلطة التنفيذيــة ،وإبــداء ال ـرأي يف
االتفاقيات الدولية ،األمر الذي أضاف أبعادا جديدة تصب يف خانة احلقوق السياسية لإلنسان
العُماين ،ومشاركت يف مسرية التنمية الشاملة مبا يتماشى ،ومتطلبات التطور املنشود ،كما ت دي
السـلطة ا لتشــريعية دورا مهمــا يف متابعــة تنفيــذ االتفاقيـات والتعهــدات الدوليــة املعنيــة حبقــوق
اإلنسان.
اجملالس البلدية:
 - 122تتصل اختصا ات اجملالس البلدية املنتتبة حبقوق اإلنسان اتصاال وثيقا لكواا تعمل
على تقدمي ااراء والتو يات بش،ن تطوير النظم واخلدمات البلدية يف نطاق احملافظات ،ال سيما
ما يتعلق منها ابلصحة العامة ،وياية البيئة من التلوث ،ومشروعات املياه ،والطرق ،واملنتزهات،
واملدارع ،واملساكن ،ودور العبادة ،واألمومة ،والطفولة وغريها من اخلدمات العامة وثيقة الصلة
ابملواطن .س
اللجنة العمانية حلقوق اإلنسان:
 - 123أنشئت اللج نة العُمانية حلقوق اإلنسان يف عام  2008م مبوجب املرسوم السلطاين رقم
) (2008/124كم سسة وطنية لتحقيق االهتمام الوطين والدو حبقوق اإلنسان العُماين واملقيم
على أرض السلطنة .وتعمل على نشر ثقافة حقوق اإلنسان يف مجيع أحناء البالد .ويتوافق إنشاء
اللجنـة مــع املبـادا املتعلقــة مبركـز امل سســات الوطنيـة لتعزيــز ويايـة حقــوق اإلنسـان (مبــادا
ابريس) .وحدد املرسوم أحكام اللجنة واختصا ااا وعدد أعضائها الذين ميثلون جملس الدولة،
وجملس الشورى ،وغرفة جتارة و ناعة عُمان ،واالحتاد العام لسلطنة عُمان ،وعضوا من العاملني
يف جمال القانون وثالثة أعضاء من م سسات اجملتمـع املـدين .وعضـوا واحـدا مـن كـل مـن وزارة
اخلارجية ،ووزارة الداخلية ،ووزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة العدل ،ووزارة القوى العاملة ،ووزارة
اخلدمة املدنية ،وهي الوزارات ذات الصلة حبقوق اإلنسان.
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 - 124تضطلع اللجنة مبتابعة ياية حقوق اإلنسان وحرايت يف السلطنة وفقا للنظام األساسي
يف السلطنة واملواثيق واالتفاقيات الدولية ،وتستعرض املالحظات املتعلقة بسجل سلطنة عمان
يف جمــال حق ــوق االنس ــان م ــن قب ــل احلكومــات األخ ــرى واملنظم ــات الدولي ــة واملنظم ــات غ ــري
احلكومية ،والتنسيق مع السلطات املتتصة يف التحقق منهـا واختـاذ اإلجـراءات بشـ،ن التـدابري
الالزمـة .كمــا تعمــل علـى ر ــد أيــة خمالفـات أو جتــاوزات متعلقــة حبقـوق االنســان يف الدولــة،
واملساعدة على تسويتها وحلها ،وعلى تلقي البالغات املقدمة من األفراد الذين يسعون حلماية
حقوقهم وحرايام ،وتسعى ملتابعة حلها.
 - 125تتابع اللجنة مع اجلهات احلكومية واألهلية تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية اليت
ــادقت عليهــا الس ــلطنة ،وتشــار يف إع ــداد التقــارير الدوري ــة عــن أوض ــاع حقــوق اإلنس ــان،
ومناقشتها يف اللجان الدولية واإلقليمية املتتصصة .وحر ا على الشفافية وزايدة الوعي تعمل
اللجنة منذ نش،اا على نشر تقاريرها السنوية عن أوضاع حقوق االنسان يف السلطنة ،تر د من
خالهلا مستوايت ما حتقق من تدابري وإجراءات على عيد الواقع الفعلي يف حقوق اإلنسان
وحرايت يف السلطنة ،وما أجنزت بش،ن البالغات والتحدايت اليت تواج حقوق بعد األفراد.
اللجنة الوطنية ملكافحة اإلجتار ابلبشر:
 - 126يف إطار جهود السلطنة الرامية ملكافحة ظاهرة اإلجتار ابلبشر املتنامية عامليا ،أ درت
سلطنة عُمان قانون مكافحة اإلجتار ابلبشر ابملرسوم السلطاين رقم ) (2008/126وأنش،ت اللجنة
الوطنية ملكافحة االجتار ابلبشر مبوجـب قـرار جملـس الـوزراء الصـادر عـام 2009م وفقـا للمـادة
) (21من قانون مكافحة اإلجتار ابلبشر ،برائسة أمني عام وزارة اخلارجية .وتضم اللجنة أعضاء
من خمتلف اجلهات احلكومية ،وغري احلكومية ،وهي مس ولة عن تقدمي تقرير دوري إىل جملس
الوزراء حول اجلهود الوطنية يف جمال مكافحة اإلجتار ابلبشر .كما أنش ،االدعاء العـام مبوجـب
القرار رقم ( ،)2017/50وذلك يف 1نوفمرب ،2017إدارة متتصصة تعىن ابلتحقيق ،والرتافع
يف قضااي اإلجتار ابلبشر.
 - 127يستفيد ضحااي اإلجتار ابلبشر من الرعاية الطبية والقانونية ،ودور اإليواء واملساعدات
القانونيـة واالجتماعيـة اجملانيـة .وهنـا دار إيـواء خمصصـة وجمهـزة هلـذا الغـرض .كمـا كـان هنـا
توعيــة عامــة ِبصــو ذلــك عــن طريــق ال ـربامل اإلذاعيــة ،والتلفزيونيــة ،ومــا تنشــره الصــحافة.
وتشار شرطة عُمان السلطانية وغريها من السلطات يف توفري املعلومات ،واملشورة ،والدعم من
خالل اخلطوا الساخنة اجملانية للضحااي .ويسمح للضحااي من غري العُمانيني البقاء يف عمان
حلني االنتهاء من مجيع اإلجراءات القانونية إذا كانوا يرغبون يف ذلك  .وتتعاون جلنة مكافحة
اإلجتار ابلبشر بشكل وثيق مع اللجنة العُمانية حلقوق اإلنسان .وشهدت السلطنة تقدما جيدا
يف اجلهود املبذولة ملكافحة اإلجتار ابلبشر.
 - 128أعدت جلنة مكافحة االجتار ابلبشر خطة وطنية ،ووضعت إجراءات لتقدمي املسـاعدة
لضحااي اإلجتار .وتتمثل هذه اجلهود املسـاعدة يف التعـرف علـى اجلنـاة ،وتقـدميهم للمحاكمـة،
علما أن قد مت إنشاء دائرة خا ة مبحكمة اسـتئناف مسـقط هلـذا الغـرض .وتركـز اخلطـة أيضـ ا
على تطوير آليات التعاون بني السلطات املعنية يف كل من القطاعني :العام ،واخلا .
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اللجنة الوطنية لش ون األسرة:
 - 129أنشئت اللجنة الوطنية لش ون األسرة مبوجب املرسوم السلطاين رقم ) (2007/12واليت
تضم يف تشكيلها أعضاء من خمتلف اجلهات احلكومية مثل وزارات كل من التنمية االجتماعية،
والصحة ،والرتبية والتعليم ،والرتاث والثقافة ،ابإلضافة إىل االدعـاء العـام ،وغرفـة جتـارة و ـناعة
عُمان ،وختتص بعدة اختصا ات من بينها التنسيق بني اجلهود اليت تقوم هبا اجلهات ،واهليئات
الرمسية ،والتطوعية العاملة يف ش ون األسرة ،والتعاون مع سائر اللجان واجملالس العربية والدولية
واملنظمات املعنية ابألسرة ،اقرتا السياسات والربامل العامة لرعاية األسـرة يف خمتلـف اجملـاالت
االجتماعيــة والص ــحية والثقافيــة ومتابع ــة تطبيقهــا ابلتنس ــيق مــع اجله ــات املتتصــة ،وتش ــجيع
الدراسـات والبحـوث املتصـلة ابألسـرة ،ومتابعـة وتنفيـذ قـرارات وت و ـيات اللقـاءات واملـ مترات
الدولية واإلقليمية املتعلقة بقضااي األسرة ،وإبداء الرأي يف االتفاقيـات الدوليـة واإلقليميـة ذات
الصلة .ووفقا للقرار الوزاري رقم ( )2012/300مت إنشاء أمان فنيـة مسـتقلة ابللجنـة الوطنيـة
لش ون األسرة.
اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل:
 - 130مت تشكيل جلنة خا ة ملتابعة تنفيذ اتفاقيـة حقـوق الطفـل مبوجـب القـرار الـوزاري رقـم
) ،(2009/56ومت تعديل ـ ابلقـ ـرار الــوزاري رق ــم ( )2014/127وتض ــم يف عضــويتها ممثل ــني م ــن
خمتلـف اجلهـات احلكوميــة املعنيـة حبقــوق الطفـل مثـل جملــس الدولـة ،شــرطة عُمـان الســلطانية،
وزارات كـل مـن :اخلـارجيــة ،والتنمية االجتمـاعية ،والصحة ،والرتبية والتعليم ،والش ون القانونية،
واألوقاف والش ون الدينية ،والعدل ،واإلعالم ،ابإلضافة إىل جامعة السلطان قابوع ،واللجنـة
الوطنية حلقوق اإلنسان ،واملركز الوطين لإلحصاء ،واملعلومات كما تضم يف عضويتها ممثلني عن
اجملتمع املدين كجمعية األطفال أوال ومجعية رعاية األطفال املعوقني ،ومجعية التدخل املبكر .كما
ختتص اللجنة مبجموعة من املهام مثل تقدمي املقرتحات لتفعيل مبادا االتفاقية ،وضع االيات
والربامل الالزمة لتقرير احلماية الشاملة جلميع األطفال واملشاركة يف وضع وتنفيذ الربامل املتعلقة
ابلطفولـة ابإلضـافة إىل إعـداد التقـارير الدوريـة الوطنيـة عـن مـدى تنفيـذ اتفاقيـة حقـوق الطفــل،
ومتابعة تنفيذ مالحظات وتو يات اللجنة الدولية حلقوق الطفل.
اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة:
 - 131تشكلت هذه اللجنة مبوجب القرار الوزاري رقم ) ،(2005/348وتضم يف عضويتها ممثلني
عن اجلهات الرمسية املعنية وهي :جملس الدولة ،جملس الشورى ،جملس الش ون اإلدارية للقضاء،
االدعـاء العــام ،اجمللــس األعلــى للتتطــيط ،ووزارات كــل مــن :اخلارجيــة ،والتنميــة االجتماعيــة،
والعدل ،والش ون القانونية ،والتعليم العا  ،والرتبية والتعليم ،والزراعة والثروة السمكية ،والصحة،
واخلدمــة املدني ــة ،والقــوى العامل ــة ،واإلع ــالم ،واملركــز ال ــوطين لإلحصــاء واملعلوم ــات ،وجامع ــة
الســلطان قــابوع ،وجلنــة امل ـرأة ابالحتــاد العــام لعمــال ســلطنة عُمــان ،واللجنــة العُمانيــة حلق ــوق
اإلنسان ،ابإلضافة إىل ممثلني عن م سسات اجملتمع املدين ،ومجعيات املرأة العُمانية ،واجلمعيـة
العُمانية للمعاقني ،ومجعية احملامني ،واجلمعية العُمانية للكتاب واألدابء ،ومن مهامها متابعة تنفيذ
اتفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة وإعداد تقارير دورية عن تنفيذ االتفاقية.
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اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني:
 - 132نص قانون رعاية وأتهيل املعاقني الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ) (2008/63على إنشاء
جلنــة وطنيــة لرعاي ــة املعــاقني ،برائســة وزي ــر التنميــة االجتماعيــة ،وعض ــوية ممثلــني عــن اجله ــات
احلكومية املعنية ،والقطاع اخلا  ،ومراكز الت،هيل ،وممثلني من األشتا ذوي اإلعاقة .وكفل
القانون هلذه اللجنة السلطة يف توفري األجهزة الت،هيلية والتعويضية لألشتا من ذوي اإلعاقة،
وقـد كفـل القـانون هلـذه اللجنـة ممارسـة مهامهـا ،واختصا ـااا علـى الوجـ األكمـل مـن خــالل
مـ ــا خصص ـ ـ هل ـ ــا مـ ــن م ـ ـوارد مالي ـ ــة مـ ــن اخلزانـ ــة العام ـ ــة للدولـ ــة .و ـ ــدر القـ ـ ـرار الـ ــوزاري رق ـ ــم
( )2014/179والذي يقضي بتشكيل اللجنة برائسة وزير التنمية االجتماعية ،وعضوية ممثلني
علـى مسـتوى وكـالء وزارات عـن عـدة جهـات حكوميـة ،وممثلـني عـن جهـات القطـاع اخلـا ،
وم سسات اجملتمع املدين ذات الصلة من األشتا ذوي اإلعاقة .وختتص هذه اللجنة بدراسة
وإعـداد اخلطـة العامــة لرعايـة وأتهيــل األشـتا مـن ذوي اإلعاقــة ،عـالوة علــى وضـع ال ـربامل
اخلا ة برعاية وأتهيل وتدريب األشتا ذوي اإلعاقة ،والنهوض هبم .ويف عـام 2015م مت
إ دار قرار وزاري رقم ( )2015/193قضى بتشكيل اللجنة الفنية لرعاية املعاقني برائسة مدير
عام املديرية العامة لش ون األشتا ذوي اإلعاقة ،وعضوية ممثلني على مستوى مديري عموم،
ومديري دوائر وزارات من عدة جها ت حكومية مدنية ،وعسكرية ،وممثلني عن قطـاع خـا ،
وم سسات اجملتمع املدين املعنية ابألشتا ذوي اإلعاقة.
الفريق املعين مبتابعة تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري:
 - 133مت إ نشاء فريق عمل وطين ملتابعة تنفيذ اتفاقية التمييز العنصري بناء على قرار من وزارة
اخلارجية وفقا ل تعليمات جملس الوزراء املوقر .ويتكون الفريق احلا برائسة انئب رئيس احملكمة
العليا ،وعضوية الوزارات ،وم سسات اجملتمع املدين املعنية حبقوق اإل نسان ،وهي :االدعاء العام،
ووزارة اخلارجية ،ووزارة الش ون القانونية ،ووزارة القوى العاملة ،ووزارة التنمية االجتماعية ،ووزارة
الرتبية والتعليم ،وجامعة السـلطان قـابوع ،واللجنـة العمانيـة حلقـوق اإل نسـان ،ووزارة الداخليـة،
واجمللــس األعلــى للتتطــيط ،وجملــس الش ـ ون اإلداريــة للقضــاء .وخيــتص الفريــق مبتابعــة تنفي ــذ
االتفاقية ،وإعداد التقـارير الدوريـة املطلوبـة مبوجـب أحكـام االتفاقيـة ،واسـتعراض التقـارير أمـام
اللجنة الدولية املعنية مبتابعة تنفيذ االتفاقية ،وكذلك متابعة مالحظات وتو يات هذه اللجنة،
ويقوم الفريق بتقدمي التو يات واإلجراءات الالزمة للوفاء مبتطلبات االتفاقية.
س(ب) سنء سص كستق قس إلنسينسو لت عيأسهبي:
 - 134يتم نشر مرسـوم املصـادقة علـى االتفاقيـات الدوليـة يف اجلريـدة الرمسيـة ،وتصـبح قـانوان
وبدءا من عام 2011م اختذت احلكومة قرارا
وطنيا من قوانني البالد ،كما سبقت اإلشارة إليها .ا
بنشر مجيع االتفاقيات املصادق عليها ابجلريدة الرمسية بعد أن كان ينشر فقط مرسوم املصادقة .
ويتم تناول مضامني هذه االتفاقيات والربوتوكوالت يف خمتلف وسائل اإلعالم والتوا ل حيا
تعمل الوزارات املعنية حبقوق اإلنسان أو الوزارات املعنية مبتابعة تنفيذ االتفاقيات واملعاهدات
علــى نشــر هــذه االتفاقيــات والربوتوكــوالت يف مواقعهــا الرمسيــة ،وإ ــدارها يف واثئــق مطبوع ــة
ابللغتني :العربية ،واإلجنليزية ،ونشرها وتعميمها على خمتلف اجلهات ،واالحتفال ابألايم الدولية
واإلقليميـة والوطنيـة ذات الصـلة حبقــوق اإلنسـان .وتقـوم اللجــان املتتصـة مبتابعـة االتفاقيــات
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والربوتوكوالت ابلتنسيق مع وسائل اإلعالم املتتلفة ،وبعد منظمات اجملتمع املدين ،واملنظمات
الدولية املتتصة بعقد جمموعة من النـدوات ،وورا العمـل املتتصـة هبـدف التوعيـة ،والتثقيـف
ببنود هذه االتفاقيات.
 - 135تقـوم اجلهـات املعنيـة مبتابعـة تنفيـذ االتفاقيـات بـني املـوظفني املتتصـني وغـريهم مـن
املهنيـني هبــدف إاتحـة قــدر كــاف مـن املعرفــة هبـذه االتفاقيــات ،كمــا تقـوم بتــدريب املس ـ ولني
واالختصا يني يف جماالت حقـوق اإلنسـان املتتلفـة ،مثـل :املـوظفني احلكـوميني يف الـوزارات
وم سسات القضا ء ،واالدعاء العام ،واحملامني ،وأفراد القوات املسلحة ،ابإلضافة اىل املعلمني،
واألطباء ،واإلخصائيني الصحيني واالجتماعيني ،وغريهم من املعنيني.
 - 136مت إدراج التوعية حبقوق االنسان يف املناهل الدراسية ،وخا ة فيما يتعلق بتعزيز واحرتام
حقوق اإلنسان ،والتسامح ،وا ملساواة بني اجلنسني ،حيا قامت وزارة الرتبية والتعلـيم بتطـوير
وثيقة إدماج مفاهيم وحقوق االنسان ،والطفل ،والرتبية من أجل السالم بكافة املناهل الدراسية
يف املراحل املتتلفة ،وكما هدفت إىل تضمني مفاهيم وقيم ومبادا حقـوق اإلنســان والطـفـل فـي
املنـاهـل الدراسية مـن الصـفوف ( ،)12- 1علمـا أن السـلطنة كفلـت الـنهل احلقـوقي يف جمـال
التعليم.
 - 137اعتمــد جملــس التعلــيم يف الس ــلطنة مبباركــة جاللــة الس ــلطان ،وثيقــة فلســفة التعل ــيم يف
مايو  2017اليت تعد مرجعا لبناء السياسات التعليمية ،وموجها حنو التطوير املستمر للتعليم يف
مجيع مراحل  ،ومسارات  ،فقد تضمنت الوثيقة ( )10مصادر وأسس رئيسية ،منها :املعاهدات ،
واالتفاقيات الدولية ،كما تضمنت ( ) 16مبدأ تنبثق منها األهداف التعليمية العامة ،منها الرتبية
على حقوق اإلنسان وواجبات  ،والرتبية من أجل التنمية املستدامة ،ابإلضافة إىل الرتبية من أجل
السالم والتفاهم ،وغريها.
 - 138تعم ــل الس ــلطنة علـ ــى تعزي ــز حق ــوق اإلنسـ ــان ع ــن طري ــق وسـ ــائل اإلع ــالم املتتلفـ ــة
كالصحافة ،واإلذاعة والتلفزيون ،وشبكة اإلنرتنت يف التثقيـف ،ونشـر املعلومـات عـن حقـوق
اإلنسان ،مبا يف ذلك الصكو الدولية ،كما يتم تنظيم دورات تدريبية متتصصة للصـحفيني،
واإلعالميني عن هذه االتفاقيات ،ويتوازى هذا اجلهد يف خمتلف وسائل التثقيف ،مبا يف ذلك
دور العبادة حيا تقوم وزارة األوقاف والش ون الدينية بتعميم مفاهيم حقوق اإلنسان من خالل
هذه الدور يف إطار اخلطب الدينية ،واملناسبات الدينية املتتلفة ،ابإلضافة اىل أاا تقوم ش دار
جملة دورية خا ة بتعزيز احلوار بني األداين ،ونشر ثقافة السالم من خالل جملة (التفاهم) اليت
كانت تصدر سابقا ابسم (التسامح).
 - 139تسـهم العديــد ومــن منظمــات اجملتمــع املـدين يف ســلطنة عُمــان يف نشــر ثقافــة حقــوق
اإلنسان ال سيما ما يتعلق منها ابملرأة والطفل واألشتا ذوي اإلعاقة ومساعدة األسر األكثر
احتياجـا ،وغريهـا مـن الفئـات الـيت اــتم هبـا املعاهـدات الدوليـة ،والتوعيـة بقضـاايها ،وابملواثيــق
الدوليـة ذات العالقــة مبجـاالت عملهــا ،كمـا أن عــددا منهـا تشــار يف إعـداد التقــارير الدوريــة
الوطنية ،وتعمل على متابعة تنفيذ املالحظات والتو يات الصادرة عن اهليئات الدولية بش،ن
تقارير السلطنة.
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سد ل  -سعمليأسإعل دس لتقير سعلىس ملست ىس ل طين :س
 - 140إن عمليـة إعـداد التقـارير الوطنيــة املتصـلة مبـدى وفـاء الســلطنة ابلتزامااـا املرتتبـة علــى
انضمامها لالتفاقيات األساسية حلقوق اإلنسان ،تعد من األمور اليت حتظى ابالهتمام من قالبل
السلطات التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية يف الدولة ،فضال عن منظمات اجملتمع املدين ،فقـد
سـعت الســلطنة إىل الوفــاء اباللتزامــات املرتتبــة علــى انضــمامها لالتفاقيــات األساســية حلقــوق
اإلنسان املتمثلة يف اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها امللحقني هبا ،واالتفاقية الدولية للقضاء
علـى مجيـع أشـكال التمييــز العنصـري ،واتفاقيـة القضــاء علـى مجيـع أشــكال التمييـز ضـد امل ـرأة،
واتفاقية حقوق األشتا ذوي اإلعاقة ،وذلك من خالل احلر على تقدمي التقارير الوطنية
بش،ن التدابري التشريعية ،والتنفيذية ،والقضائية ،وغريها من التدابري اليت عملت السلطنة علـى
اختاذها بغية الوفاء اباللتزامات امللقاة على عاتقها على النحو الـذي تـنص عليـ أحكـام هـذه
االتفاقيات.
 - 141ويف هذا السياق حر ت السلطنة على إشرا كافة األطراف ذات الصلة بتنفيذ هذه
ابتداء ابللجنة العُمانية حلقوق اإلنسان ،واجلمعيات األهلية ،ومنظمات اجملتمع املدين
االتفاقيات ا
ـاء ابلســلطتني التش ــريعية ،والقضــائية يف الدولــة ،وذلــك مب ــا ميــنح هــذه التق ــارير
األخــرى ،وانتهـ ا
املصداقية والشفافية على النحو الذي ميكن اللجان الدولية اليت تعمل على متابعـة تنفيـذ هـذه
االتفاقيــات مــن التعــرف علــى املســتوى ال ــذي و ــلت إلي ـ الســلطنة يف وفائهــا أحكــام ه ــذه
االتفاقيات.
 - 142تقوم وزارة اخلارجية ابلتنسيق مع اجلهات املعنية مبتابعة تنفيذ اتفاقيات حقوق اإلنسان،
بش،ن إعداد التقارير الدورية الشاملة ،واستعراضها ،وكذلك ال تقارير الدورية اخلا ة ابالتفاقيات،
واملعاهدات الدولية ،ومتابعة اإلجراءات التنظيمية مع اللجان الدولية املتتصة هبا ،وتشار من
خالل ممثليها يف إعداد هذه التقارير ،ومناقشتها.
 - 143عملت السلطنة على تشكيل جلنة من اجلهات املعنية مبتابعة تنفيـذ اتفاقيـات حقـوق
اإل نســان ،وتقــدمي التقــارير الدوريــة ،شش ـراف وزارة التنميــة االجتماعيــة ،للقيــام شعــداد الوثيقــة
األساسية املشرتكة (األوىل) .ومت تقدميها يف 11أبريل  ،2013كواا املعنية مبتابعة تنفيذ ثالثة
اتفاقيـات دوليـة وبروتوكــولني اختيـاريني .وتضــم اللجنـة ممثلـني مــن وزارات اخلارجيـة ،والش ـ ون
القانونية ،والتنمية االجتماعية ،وجملس الدولة ،ابإلضافة اىل اللجنة العُمانية حلقـوق االنسـان،
وجامعة السلطان قابوع .ومت احلر عند إعداد هذه الوثيقة (احملدثة) على إشرا عدد أوسع
من الوزارات واجلهات ابإلضافة إىل ممثلني عن منظمات اجملتمع املدين.
 - 144تعمل اجلهات املعنية شعداد التقارير الدورية على عقد م مترات ،أو ندوات ،أو حلقات
عمل موسعة ملناقشة ،وإقرار التقـارير املقدمـة قبـل إرسـاهلا إىل اللجـان الدوليـة املتتصصـة .كمـا
تعمل على نشر التقارير يف وسائل اإلعالم ،واملواقع اإللكرتونية ،ابللغتني :العربية ،واإلجنليزية،
وكذلك احلال ابلنسبة للمالحظات اخلتامية ،والتو يات للجان الدولية على تقارير السلطنة.
 - 145تعطي السلطنة اهتماما خا ا للمناقشات ،والتو يات ،واملالحظات اخلتامية للجان
املعنية ابالتفاقيات ،وتعمل اجلهات املتتصة بعرض املالحظات والتو يات اليت تصلها ،على
جملـس الـوزراء ،الـذي بـدوره يطلـب مـن الـوزارات ،واجلهـات ذات العالقـة ،العمـل علـى مراجعــة
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املالحظات ،وتنفيذ التو يات يف إطار خطة زمنية حمددة .كما تعمل اجلهات املتتصة مبتابعة
تنفيذ تلك التو يات ،ونشرها يف أدبيااا ،ويف خمتلف وسائل اإلعالم ،الطالع مجهور أوسع
بش،اا.
 - 146التزمـت الســلطنة ،وتلتــزم ابسـتمرار عنــد إعــدادها للتقـارير الدوريــة الشــاملة واملتتصــة
ابتفاقي ــات حق ــوق اإلنس ــان ،ابملبـ ــادا التوجيهي ــة الص ــادرة ع ــن اللجـ ــان املعني ــة مبتابع ــة تلـ ــك
االتفاقيات ،عالوة علـى أاـا حتـر عنـد إعـدادها هلـذه التقـارير علـى الشـفافية والوضـو عنـد
استعراض التدابري ا ملتتذة ،وحتديد املصاعب اليت واجهتها يف تطبيق أحكامها.
 - 147وفقـا للمهـام واألدوار املنوطـة بـوزارة التنميـة االجتماعيـة تقـوم اللجـان املتتلفـة املعنيــة
مبتابعة االتفاقيات بعملية إعداد التقارير الدورية اخلا ة حبقوق الطفل واملرأة واألشتا ذوي
اإلعاقة .بينما تشـرف وزارة اخلارجيـة علـى عمليـة إعـداد التقـارير اخلا ـة ابتفاقيـة القضـاء علـى
التمييز العنصري من خالل فريق عمل ششرافها.
 - 148قدمت السلطنة تقريرها الوطين الثاين بش،ن االستعراض الدوري الشامل يف جمال حقوق
اإلنسـان يف  ،2014ومتــت مناقشـت يف  5نــوفمرب  ،2015واعُتم الـد يف  10نــوفمرب ،2015
حيا قبلت السلطنة ( )169تو ية من التو يات بني قبول ،وقبول جزئي ،واُحيطـت علمـا
بـ ( )28تو ية من التو يات ومل ال ْحت الج ( )36تو ية ابلت،ييد ،إما لكواا متعارضة مع الشريعة
اإلسالمية وإما مع قوانني السلطنةس وثقافتها ،أو لكون التو يات سابقة ألوااا.

سهي  -س ملعل ةيتس ألخ ىس ملتصلأسحبق قس إلنسين :س
 - 149مثلت أهداف التنمية املسـتدامة أحـد احملـاور احلاكمـة إلعـداد اخلطـة اخلمسـية التاسـعة
( ) 2020- 2016حيا نصت اخلطة على مواكبة التطورات يف املواثيق التنموية الدولية ،ويف
مقـدمتها ”أجنـدة  2030لتحقيــق التنميـة املســتدامة“ ،والـيت اعتمـداا اجلمعيــة العامـة لألمــم
املتحدة يف  28سبتمرب  2015م ،وبصفة خا ة ما نص علي اهلدف رقم ( )8الذي يشري إىل
ضرورة ” تعزيز النمو االقتصادي املطرد والشامل واملستدام للجميع ،والتشغيل الكامل واملنتل،
وتوفري فر العمل الالئق للجميع“ .ولوضع هذه املبادا موضع التنفيذ ،كان اهلدف الرئيسي
للتطة هو حتقيق التحول من اقتصاد معتمد على مورد رئيسي واحد ،وهو الـنفط إىل اقتصـاد
متنوع تسهم في قطاعات واعدة أخرى ،وذلك للتقليل من تداعيات الصـدمات اخلارجيـة الـيت
ترتتب على تقلبات األسعار يف أسواق النفط العاملية.
 - 150عملت السلطنة ع لى تشكيل فريق وطين معين مبتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة
برائسة األمانة العامة للمجلس األعلى للتتطيط ،وميثل يف عضوية هذا الفريق خمتلف الوزارات،
وممثلني من اجملتمع املدين ،والقطاع اخلا  .حيا مت توجي اجلهات املعنية شدراج أهداف التنمية
املستدامة على سل م أولواياا يف تنفيذ خططها التنموية اخلمسية .وتشار السلطنة يف عضوية
عدد من اللجان اإلقليمية املعنية مبتابعة تنفيذ أهداف التنمية املستدامة كما تشار يف خمتلف
امل مترات ،والندوات ،وحلقات العمل الدولية ،واملعنية مبتابعة أهداف التنمية املستدامة ،وتعمل
على بنا ء قدرات الكفاءات احمللية يف سبيل حتقيق أهداف التنمية املستدامة يف الواقع امللموع.
ويقوم املركز الوطين لإلحصـاء واملعلومـات شعـداد التقـارير الفنيـة عـن مسـتوى تنفيـذ عـدد مـن
األهداف ابلتعاون مع الوزارات املتتصة.
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 - 151وابلتوازي مع عملية إعداد أهداف التنمية املستدامة مت إعداد عدد من االسرتاتيجيات
الوطنيـة منهـا اسـرتاتيجية العمـل االجتمـاعي ) (2025-2016لـوزارة التنميـة االجتماعيـة ،ومشــروع
االسرتاتيجية الوطنية للطفولة يف سلطنة عُمان ) ،(2025-2016ومشـروع اسـرتاتيجية ـحة املـرأة
ضمن خطة طويلة املدى للنظـام الصـحي يف السـلطنة حـىت عـام  ،2050ومشـروع اسـرتاتيجية
الزراعــة املســتدامة والتنميــة الريفيــة  ،2040ومشــروع االس ـرتاتيجية الوطنيــة للتعلــيم 2040م،
وتضــمنت ه ــذه االس ـرتاتيجيات واخلط ــط واملشــاريع أه ــداف التنميــة املس ــتدامة كــل يف قطاعـ ـ
املتتص ،وتعمل الوزارات واجلهات املعنية على تنفيذ تلك األهداف يف إطار اخلطط التنفيذية
اخلمسية حىت .2030
 - 152يعمل املركز الوطين لإلحصـاء واملعلومـات كجهـة خمتصـة بتنظـيم العمـل اإلحصـائي يف
السلطنة على متابعة ر د م شرات أهداف التنمية املستدامة وتوفريها وحتديثها بصفة دوريـة،
ويتوىل توفري البياانت ابلتنسيق والتوا ل مع اجلهات املنتجة هلا والعمل على احتساب امل شرات
املستجدة من مصادرها املتتلفة ،وإعداد النماذج اإلحصائية إلجياد املقارابت أو تقدير البياانت
غري املتوفرة.
 - 153تعد السلطنة حاليا رؤية مستقبلية عُمان  ،2040واليت ستعمل على ثالثة حماور رئيسية
وهـي :حمـور ”اإلنسـان واجملتمـع“ ،والـذي يركـز علـى أن عمليـة التنميـة الشـاملة هـدفها املـواطن
العُماين ابعتباره أساع عملية التنمية وغايتها ،وأمهية وجود جمتمع حيوي يعيش في املواطنون
وفق أفضل مقومات احلياة والرفاه االجتماعي .وتضمن حمور ”االقتصاد والتنمية“ ،أولوية بناء
اقتصــاد عُمــاين مزدهــر ،ومتن ـ وع ،وإطــالق إمك ــاانت االقتصــاد الكامنــة ،وتوليــد فــر العم ــل
للمواطنني ،وتوزيع مقدرات التنمية على خمتلف حمافظات السلطنة مبا حيقق ازدهارها ،وتنميتها.
كمــا أكــد حمــور ”احلوكمــة واألداء امل سســي“ عل ــى العمــل مــن أجــل حتقيــق مبــادا احلوكم ــة
الرشيدة ،وسيادة القانون ،مبا ي دي إىل ا الستتدام الفاعل للموارد املتاحة وحتسني جودة تقدمي
اخلدمات .ويتوقع إ دار املسودة األوىل للرؤية املستقبلية عُمان  2040يف ااية عام 2018
من قالبل اجمللس األعلى للتتطيط.

ساثلثيس -س ملعل ةيتس ملتعلقأسبعلمس لتميي سوابملسيو سووسيئمس لنتصيفس لفعيلأ :س
سالف  -سعلمس لتميي سو ملسيو  :س
 - 154حظي موضوع املساواة وعدم التمييز بكافة أنواع ابهتمـام مجيـع السـلطات التنفيذيـة
والتشريعية والقضائية يف السلطنة ،هذا فضال عن م سسات اجملتمع املدين ،وقد مت تكريس ذلك
يف النظام األساسي للدولـة حيـا نصـت املـادة ( )9علـى أن” :احلكـم يف السـلطنة يقـوم علـى
أسـاع العـدل ،والشـورى ،واملسـاواة ،وللم ـواطنني حـق املشـاركة يف الشـ ون العامـة“ ،ويف املــادة
( )17متـت اإلشـارة إىل مبــدأي املسـاواة وعـدم التمييــز أنـ ” املواطنـون مجــيعهم سواسـية أمــام
القانون ،وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة ،وال متييز بينهم يف ذلك بسبب اجلنس  ،أو
األ ل ،أو اللون ،أو اللغة ،أو الدين ،أو املذهب ،أو املوطن ،أو املركـز االجتمـاعي“ .عـالوة
عل ــى ذلـ ــك أش ــارت املـ ــادة ( )35بتمتـ ــع األجان ــب املقيمـ ــون يف الس ــلطنة ابحلمايـ ــة القانونيـ ــة
لشتصهم وألمالكهم .وجتسد ذلك يف كافة التشريعات مبا يتسق مع هذه املواد ،ولعل انضما م
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السلطنة إىل االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري ،واتفاقية القضاء على
مجيع أشكال التمييز ضد املرأة  ...وغريها من االتفاقيات املعنية حبقوق اإلنسان ،اليت ت كد على
عدم التمييز واملساواة ،أييت يف إطار ذلك.
 - 155وحر ت السلطنة عند سن تشريعاا ا أن تكون متسقة مـع النظـام األساسـي للدولـة،
وخالية من أي متييز قائم على املعايري املشار إليها يف املادة ( ،)17ويف هذا اإلطار كفل قانون
الطفــل الصــادر ابملرس ــوم الســلطاين ) (2014/22يف املــادة ( 2الفق ــرة ب) احلــق يف عــدم التميي ــز
بسبب اللون ،أو اجلنس ،أو األ ل ،أو اللغة ،أو الدين ،أو املركز االجتماعي ،أو غري ذلك من
األسباب.
 - 156كفلـ ـ ــت املبـ ـ ــادا املوجهـ ـ ــة لسياسـ ـ ــة الدولـ ـ ــة يف اجملـ ـ ــاالت السياسـ ـ ــية ،واالقتصـ ـ ــادية،
واالجتماعيــة ،والثقافي ــة ،واألمنيــة ،والـ ـواردة يف النظــام األساس ــي للدولــة ،ع ــدم التمييــز بكاف ــة
أشكال  ،و وره ،وكفلت للجميع الت متع ابحلقوق املشار إلي على قدم املساواة ،ويف إطار سعي
ت قوانني جترم أي عمل من أعمال التمييز العنصري إذ اعترب قانون
السلطنة ملكافحة التمييز السنَ ْ
اجلزاء الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ) (2018/7كل دعوة للتمييز العنصري جرمية ،حيا نص يف
املادة ( )108على أن  ” :يعاقب ابلسجن امل قت مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من َروج
ملا يثري النعـرات أو الفـا الدينيـة أو املذهبيـة  ،“...ويسـتتلص مـن هـذا النصـو أن قـوانني
السلطنة جترم التمييز بشىت أشكال و وره ،وتفرض عقوابت رادعـة تكفـل عـدم ارتكـاب هـذا
اجلرم.
 - 157وعلى مستوى العمل فقد ساوى قانون العمل العُماين ،وكـذلك قـانون اخلدمـة املدنيـة
بني املرأة والرجل ،يف حق العمل ،وما يرتتب علي من آاثر ،حيا بلغت نسبة النساء العامالت
يف القطاع احلكومي ( % )41.5ويف القطاع اخلا ( .% )24كما حققت املرأة تقدما على
عيد اإلدارة احلكومية العليا ،والوسطى ،واملباشرة بنسبة (.% )21
 - 158ويف حقل السياسة التعليمية كفلت السلطنة تطبيق مبدأي املساواة وعدم التمييز سواء
يف املدارع احلكومية أو املدارع اخلا ة من خالل متتع اجلميع ابحلقوق التعليمية ال فـرق بـني
املواطنني ،واملقيمني ،حيا يسمح هلم ابلقبول ،والقيد يف املدارع احلكومية كما تضمنت مناهل
التعلـيم يف السـلطنة العديـد مـن املفـاهيم املتعلقــة ابملسـاواة ،وعـدم التمييـز العنصـري مـن خــالل
ترسيخ مبادا التعايش مع ااخرين من اجلنسيات املتتلفة ،وذلك من خالل نصو و ور
تربز عائالت من جنسيات خمتلفة ميارسون أنشـطة مشـرتكة لتـربز قبـول ااخـر ،وإن اختلفـت
جنســيت فضــال عــن التعــايش مــع ااخــر ،وإن اختلــف شــكل أو لون ـ  .كمــا اختــذت الس ــلطنة
السياسات الالزمة لتسريع إجـراءات املسـاواة بـني اجلنسـني يف التعلـيم ،حيـا جنحـت يف زايدة
نس ــبة تس ــجيل الفتي ــات يف امل ــدارع إىل ( ،)% 50وتش ــكل الطالب ــات ( )% 55م ــن طلب ــة
اجلامعات.
 - 159فضال عن ختصيص جمموعة من البعثات الدراسية للمرأة دون منافسة من الرجال ،فقد
شكلت اإلانث ما نسبت ( )%54من إمجا املقبولني يف م سسات التعليم العا داخل وخارج
السلطنة لعام  ، 2016كما ارتفعت أعداد اإلانث اخلرجيات من م سسات التعليم العا عام
2016م بنسبة ( )%93عن عام  2012م ،حيا بلغت نسبة اإلانث اخلرجيات عام  2016م
من إمجا اخلرجيني من م سسات التعليم العا (.)%59.3
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 - 160عمدت السلطنة إ ىل توزيع اخلدمات الصحية والتعليمية وغريها من اخلدمات على مجيع
األرجاء ،ال فرق بني مناطق ريفية أو حضرية ،كما كفلت التشريعات الوطنية رعاية األشتا
من الفئات حمدودة الدخل كاملطلقات ،واألرامل ،والعجزة ،وغريهم ممن كفل هلم قانون الضمان
االجتم ــاعي الص ــادر ابملرس ــوم الس ــلطاين رقـ ــم ) (84/87حص ــوهلم عل ــى مع ــاا وفق ــا للشـ ــروا،
واألوضاع املبينة في .
 - 161وحر ت السلطنة على إرساء مبادا املساواة وحقـوق اإلنسـان مـن خـالل احلمـالت
اإلعالمية يف خمتلف وسائل اإلعالم ،فضال عن النص على هذه املبادا يف املناهل الدراسـية،
ولذلك فليس مثة ما ميكن اعتباره حتيزا ضد فئة حمددة من السكان ،بل إن مجيع سكان السلطنة
يعيشون يف كنف الدولة اليت حر ت على إجياد جمتمع متجانس ،ومتماسك.
 - 162وهبدف التعجيل ابملساواة بني الرجل واملـرأة فقـد اختـذت السـلطنة العديـد مـن التـدابري
امل قتة اليت تكفل حتقيق املساواة ،ومن هذه التـدابري مـا مت اختـاذه مـن دعـم النسـاء املرتشـحات
النتتاهب َن يف عضوية جملس الشورى واجملالس البلدية من النواحي اإلعالمية ،فضال عن ختصيص
جمموعة من البعثات الدراسية للمرأة دون منافسة من الرجال ،ففي عام  2012م خاضت املرأة
العُمانية جتربة اجملالس البلدية ،حيا انتتبت ( )4نساء عضـوات يف اجملـالس البلديـة ،وأمثـرت
نتائل االنتتاابت يف الدورة الثانية للمجالس البلدية اليت عقدت يف ديسمرب من عام  2016م ،
بفوز ( )7نساء .كما ارتفعت نسبة الناخبات يف اجملالس البلدية من ( )%28.6يف دورت األوىل
إىل ( )%46يف دورت الثانية.

ساب  -سسبمس لنتصيفس لفعيلأ :س
 - 163تتعدد وسائل االنتصاف يف السلطنة بني حق األفراد يف اللجوء إىل القضاء املتتص،
أو اللجوء إىل اللجان املتتصصة كلجنة حقوق اإلنسان .وفيما خيص اللجوء إىل القضاء فقد
كفل النظام األساسي للدولة مبوجب أحكام املادة ) (25اليت قررت أن” :التقاضي حق مصون
ومكفول للناع كافة .ويبني القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة ملمارسة هـذا احلـق ،وتكفـل
الدولة ،قدر املستطاع ،تقريب جهات القضاء من املتقاضني ،وسرعة الفصل يف القضااي“ .كما
نصت املادة ( )23من النظام األساسي للدولـة علـى أن” :للمـتهم احلـق يف أن يوكـل مـن ميلـك
القدرة للدفاع عن أثناء احملاكمة ،ويبني القانون األحوال اليت يعترب فيها حضور حمام عن املتهم ،
ويكفل لغري القادرين ماليا وسائل االلتجاء إىل القضاء والـدفاع عـن حقـوقهم“ .وعليـ ميكـن
للضحااي الذين تنتهك حقوقهم إقامة دعاوى أمام احملاكم بكافة درجااا ،وأنواعها ،ويتحدد نوع
احملكمة ،ودرجتها وفقا للحق املنتهك ،والقانون الذي ينظم أحكام .
 - 164وقـد جســدت التشـريعات الوطنيــة حـق األف ـراد يف التقاضـي س ـواء أكـانوا م ـواطنني أم
مقيمني ،فكرع القانون العُماين احلق يف املطالبة ابلتعويد املدين ،فرسم قانون املعامالت املدنية
الصـادر مبوجـب املرسـوم السـلطاين الســامي رقـم ( )2013/29الطريـق القـانوين ملطالبـة املــدعي
املدين عن الضرر الواقع علي  .كما أن للمجين عليهم حق املطالبة ابلتعويد املدين مبوجب نص
املادة ( )20من قانون اإلجراءات اجلزائية ،إذ ورد فيها” :لكل من أ اب ضرر شتصي مباشر
بسبب اجلرمية أن يرفع دعوى حبق املدين أمام احملكمة اليت تنظر الدعوى العمومية يف أية حالة
كانت عليها إىل أن يقفل ابب املرافعة بو ف مدعيا منضما يف الدعوى العمومية“.
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 - 165وقد أحدث دور قانون اجلزاء مبوجب املرسوم السلطاين السامي رقم ) (2018/7نقلـة
نوعية يف التشريع اجلزائي ،ف،فرد فصال كامال ُجيرم تعطيل اإلجراءات القضائية وتضليل العدالة.
 - 166وتقدم املساعدة القضائية اليت تعىن شعفاء اخلصوم املعسرين من الرسوم القضائية املقررة
لرفع الدعوى وندب أحد احملاميني ملباشرة إجراءااا يف الدعاوى اليت ينص القانون على وجوب
مباشراا عن طريق حمـام ،ويشـمل اإل عفـاء أجـر نشـر اإلعـالانت القضـائية ومصـاريف اخلـرباء،
وذلك مبوجب املادة األوىل من الئحة تنظيم املساعدة القضائية للمعسرين الصادرة مبوجب القرار
الوزاري رقم ) (2009/91بتاريخ 2009/2/14م الصادر من وزارة العدل.
 - 167كما أن  ،ومن ضماانت حق احلدث يف حماكمة عادلة ،فإن االستعانة مبحام واجبة يف
قضااي األحداث ،وذلـك مبوجـب املـادة ( )39مـن قـانون مسـاءلة األحـداث الـيت تـنص علـى مـا
أييت( :على والدي احلدث أو غريمها ممن ذكروا يف املادة السابقة توكيل حمام للدفاع عن احلدث
اجلانح وإال ندبت احملكمة أحد احملامني ليتوىل هذه املهمة).
جهات االنتصاف القضائية:
 - 168لقـد كفلــت الســلطنة ســبل تقــرب القضـاء مــن املتقاضــني ،وضــمان ســرعة الفصــل يف
القضااي ،وذلك وفق ما أسس النظام األساسي للدولة املشار إلي سلفا .ونظرا التساع املساحة
اجلغرافية ابلسلطنة ،فقد توزعت يف خمتلف حمافظات والايت السـلطنة حمـاكم القضـاء العـادي،
ودوائر القضاء اإلداري ،وذلك وفق التسلسل اهلرمي هلا على النحو اايت:
س(ا) س حمل مأس لعليي:س
 - 169متثـل احملكمــة العليـا قمــة اهلـرم القضــائي يف سـلطنة عُمــان ،وقـد أنشــئت طبقـا لقــانون
السلطة القضائية الصادر ابملرسوم السلطاين رقم ) (90/90وتعديالت  ،وهي حمكمة واحدة مقرها
مسقط ،وتتشكل من رئيس واحد ،وعدد كـاف مـن نـواب الـرئيس والقضـاة .وختـتص احملكمـة
العليا يف النظر ابلطعون املرفوعة يف أي حكم اائي أاي كانت احملكمة اليت أ درت  ،كما ختتص
ابلنظـر يف الطعــون الــيت يرفعهــا املــدعي العــام ملصــلحة القــانون يف األحكــام النهائيــة أاي كانــت
احملكمة اليت أ درت إذا كان احلكم مبينا على خمالفة القانون ،أو خط ،يف تطبيق  ،أ و أتويل يف
األحوال اليت ينص عليها القانون.
س(ب) سحميكمس لستئنيفس(حميكمس للر أس لثينيأ):س
 - 170وختتص ابلنظر يف الطعون اليت ترفع عن األحكام -اجلائز استئنافها قانوان -الصادرة من
احملـاكم االبتدائيـة ابعتبارهــا مـن حمــاكم الدرجـة األوىل ،وال جيــوز عـرض املنازعــات أمـام حمكمــة
االستئناف ألول مرة ،ألن االستئناف هو طريق من طرق الطعن العادية الغاية من إ ال اخلط،
الذي قد حيصل يف أحكام احملاكم االبتدائية ،وذلك بعرض النزاع أمام قضاة آخرين غري قضاة
الدرجة األوىل .وقد أنشئت حماكم االسـتئناف وفقـا للمراسـيم السـلطانية السـامية ،وت لَـف ك ُّـل
منها من رئيس ،وعدد مـن القضـاة ،وتتشـكل هبـا دوائـر حسـب احلاجـة ،ويـرأع الـدائرة رئـيس
احملكمة ،أو أقدم القضاة هبا ويتم إ دار األحكام من قبل ثالثة من القضاة .ويبلغ عددها () 13
حمكمة موزعة على حمافظات السلطنة.
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س(ج) س حمليكمس لبتل ئيأ:س
 - 171وهي حماكم الدرجة األوىل حيا يعرض النزاع أمامها ألول مرة ،وتت،لف من قاض فرد
أو من ثالثة قضاة (دائرة ثالثية) ،ويوجد حاليا عدد أربع وأربعني حمكمة ابتدائية موزعة جبميع
أحناء السلطنة ،ت لف كل منها من رئيس ،وعدد كاف من القضاة ،وتشكل هبا حسب احلاجة
دوائر على أال تقل وظيفة رئيس الدائرة عن قاضي حمكمة ابتدائية أول.
 - 172يف جمال الدعاوى اليت تقوم بني األفراد واجلهاز اإلداري للدولة ،فلهم اللجوء إىل حمكمة
القضـاء اإلداري ،والــيت ــدر قانواــا مبوجــب املرســوم الســلطاين رقــم ) (99/91واملعــدل مبوجــب
املرسوم السلطاين رقم  ، 2009/3كجهـة قضـائية مسـتقلة ختـتص ابلفصـل يف اخلصـومات اإلداريـة
الــيت ح ــددها الق ــانون ،واملتعلق ــة بشـ ـ ون املــوظفني العم ــوميني ،والقـ ـرارات اإلداري ــة ،ودع ــاوى
التعويد ،والعقود اإلدارية ،وغريهـا مـن امل سـائل .ووفقـا ألحكـام املـادة ( )2مـن قـانون حمكمـة
القضاء اإلداري فإاا تت،لف من دوائر ابتدائية ،ودائرة استئنافية ،وأكثر ،ويف الوقت احلا توجد
ثالث دوائر ابتدائية ودائراتن استئنافيتا ن يف مقر احملكمة مبسقط .وتطبيقا ملبدأ تقريب جهات
القضـاء مـن املتقاضـني ،وسـرعة الفصـل يف القضـااي ،أنشـئت الـدائرة االبتدائيـة بصـاللة مبوجــب
املرسـ ــوم السـ ــلطاين رقـ ــم ) ،(2006/61وذلـ ــك يف  2006/6/18م .كمـ ــا أنشـ ــئت الـ ــدائرة االبتدائي ـ ــة
بصحار ،وذلك يف 2010/12/5م مبوجب املرسوم السلطاين رقم ).(2010/118
جلان االنتصاف:
 - 173نظم ــت التش ــريعات الوطنيـ ــة س ــبل انتص ــاف غـ ــري قض ــائية م ــن خـ ــالل جل ــان معنيـ ــة،
بناء على ما كفل النظام األساسي للدولة للمواطن
ومتتصصة بقضااي وحقوق املواطنني إمجاال ،ا
من حقوق يف جماالت اإلنصاف ،والعدالة االجتماعية ،ووفق ا ملا تضمنت مواثيق حقوق اإل نسان
الـيت انضـمت اليهـا السـلطنة ،واملبـادا املنظمــة لعـدد مـن اهليئـات كمبـادا ابريـس .وتت ـوافر يف
السلطنة عدة جلان تقوم بدور االنتصاف إىل جانب امل سسات القضائية ،وهي كاايت:
س(ا) س للجنأس لعمينيأسحلق قس لنسين:
 - 174أنشئت اللجنة العمانية حلقوق اإلنسان مبوجب املرسوم السلطاين رقم ، 2008 / 124
وقد منحها املشرع الشتصية االعتبارية واالستقالل اإلداري واملا الذي يكفل ممارستها ملهامها
علــى الوج ـ األكم ــل ،وقــد أس ــندت هلــذه اللجنــة العدي ــد مــن االختصا ــات املتصــلة حبق ــوق
اإلنسان ،ومن أمهها ر د أية خمالفات أو انتهاكات حلقوق اإلنسان يف الدولـة واملسـاعدة يف
تسويتها وحلها ،وقد أوجب املشرع ع لى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة التعاون مع هذه اللجنة
وإمدادها مبا حتتاج من معلومات وبياانت يتطلبها ممارستها لالختصا ات املوكولة إليها .ويف
ضوء ذلك فإن األفراد الذين يتعرضـون النتهـا حقـوقهم ميكـنهم اللجـوء إىل هـذه اللجنـة الـيت
منحـت العديـد مـن الصــالحيات الالزمـة ل تحقيـق العدالـة ،وقــد خصصـت اللجنـة خطـا ســاخنا
لتلقي البالغات والشكاوى اليت يتقدم هبا األفراد للتظلم من انتها حقوقهم املكفولة هلم استنادا
ألحكام النظام األساسي للدولة والقوانني السارية يف السلطنة فضالا عن مواثيق حقوق اإلنسان
اليت انضمت إليها السلطنة .وجتدر ا إلشارة إىل أن اللجنة ر دت وتلقت أكثر من ( )80بالغا
وشكوى خالل عامي  ،2017- 2016وأسهمت مع اجلهات املتتصة ذات العالقة يف إجياد
احللول املناسبة للعديد منها.
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س(ب) سجلينس لت فيقسو ملصيحلأ:
 - 175أنشئت مبوجب املرسوم السلطاين رقم ) (2005/98يف 28نوفمرب  ،2005لتكون دعامة
أساسية حنو إرساء العدالة وتوثيق احلقوق أسرع الطرق وأيسرها ودون نفقة يتحملها اخلصوم
على أساع أن العدل مهمة الدولة وواجبها تسعى إلي  .وهي تتبع وزارة العدل ،وختتص بتسوية
أي نزاع  -قبل إقامة دعوى بش،ن ا القضاء  -بطريق الصلح بني أطراف سواء كان موضوع
النزاع مدنيا أو جتاراي أو متعلقا مبس،لة من مسائل األحوال الشتصية .ويكون اللجوء اىل هذه
اللجان اختياراي لذوي الش،ن مبوجـب مـا أقرتـ املـادة ( )3مـن قـانون التوفيـق واملصـاحلة ،وتوجـ
اللجان جهودها للمواطن العماين واملقيم وللشركات وامل سسات .وتشري اإلحصائيات اىل العدد
الكبري للمقبلني لطلب الصلح ،ويف هذا داللة على وعي اجملتمع بضرورة إااء اخلصـومات عـن
طريق الصلح ملا في من إجيابيات ،ففي عام  2014تلقت اللجان ( )18592مثانية عشر ألفا
ومخسمائة واثنان وتسعون طلب ا للصلح ،يف حني مت تلقـي ( )18047مثانيـة عشـر ألفـا وسـبع
وأربعون طلبا للصلح يف عام  .2015أما يف عام  2016فقد مت تلقي ( )18934مثانية عشر
ألفا وتسعمائة وأربعة وثالثون طلبا للصلح.
س(ج) سجلنأس ملطيلبس لعميليأ:
 - 176أنشئت مبوجب القرار الوزاري رقم ) (2016/10والصادرة من وزير القوى العاملة .ويرتأع
اللجنة وكيل وزارة القوى العاملة بش ون العمل .وختتص ببحا املطالب العمالية والبت فيهـا،
ومتابعة آلية تنفيذ التسوايت اليت متت .كما جيوز هلا أن تعهد للمديرية العامة للرعاية العمالية
القيام أعمال التفتيش على املنش،ة فيما ي تعلق ابملطالب العماليـة قبـل البـدء يف تسـوية النـزاع،
وذلك مبوجب املادة الثانية من القرار.
 - 177وبلـغ عـدد قضـااي املطالـب العماليـة الــيت مت إحالتهـا وحبثهـا يف اللجـان املـذكورة أعــاله،
خالل فرتة ( )2017- 2013عدد ( )21قضية ،مت تسوية عدد ( )7وإحالـة عـدد ( )14إىل
احملكمة املتتصة ،علما أن أغلب قضااي املطالب العمالية يتم مناقشتها بني أطراف اإلنتاج ويتم
التو ل بش،اا إىل تسوايت ودية قبل إحالتها للجان املشار إليها أعاله.
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