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  أحكاملتنفيذ املتخذة التدابري بشأن ُ    ع مان لسلطنة لاألو الوطين التقرير
 العنصري التمييز أشكال مجيع على للقضاء الدولية تفاقيةالا أحكام

 األول اجلزء

 أساسية معلومات

ُ                                                          ال ميكـن احلديث عن وضع حقوق اإلنسان يف سلطنة ُعمان وعالقاهتا باملؤسسات الدولية بل وباخلارج                 - ١                                        
ُ            فبعد أن كانت ُعمان      .                             شكل عابر إىل تاريخ السلطنة         ً                       عمومـاً دون اإلشارة ولو ب                                  مرباطورية ذات حضارة ودولة     إ              

                                                                      مر عليها حني من الدهر عاشت فيه يف عزلة شبه تامة عن العامل اخلارجي وغابت  ،                          مزدهرة حىت القرن التاسع عشر
       بد من              فكان ال  .   ذلك                                                                                           فـيها مظاهر احلضارة والتمدن كالتعليم واملرافق الصحية واإلدارة وشبكة الطرق وما إىل              

ُ                                    وها هي سلطنة ُعمان اليوم البلد والدولة اليت تعرفون  .    فقط      ١٩٧٠                                       إجياد كل ذلك من العدم ابتداء من عام          تأيت   ،              
                      فقد قطعت السلطنة    .                                                                                            يف مـرافقها التعليمـية والصحية والعامة وخدماهتا ومنوها ضمن مقدمة دول العامل النامية             

  .                            حمو آثار ومظاهر التخلف كافة ،                 يف ظرف وجيز للغاية  ،  ت     ستطاع ا                      جبارة للحاق بالركب و      ً أشواطاً

                                                                                                      وفـيما يـلي عرض لبعض من هذه اإلجنازات ليس على صعيد بناء دولة عصرية وإرساء معامل التنمية                   - ٢
                                                                       على صعيد النهوض حبكم القانون وإقرار احلريات للجميع بدون متييز                  ً  بل أيضاً    ،                             وحتسـني رفاه املواطنني فحسب    

  . ن              على أي أساس كا

                     املوقع اجلغرايف واملساحة

 ٣٩٫٣٠ و ١٦٫٢٦ تقع سلطنة ُعمان يف أقصى اجلنوب الشرقي لشبه اجلزيرة العربية ومتتد بني دائريت عرض - ٣
٣ ١٦٥يبلغ  وتطل على ساحل خليج ُعمان وحبر العرب بطول          شرقاً،   ٥٠٫٥٩ و ٠٠٫٥٢مشاالً وبني خطي طول     

 العرب ومدخل احمليط اهلندي، ممتداً إىل خليج ُعمان حىت ينتهي كيلومتر يبدأ من أقصى اجلنوب الشرقي حيث حبر
 .عند مسندم مشاالً، ليطل على مضيق هرمز ومدخل اخلليج العريب

ويـتاخم حـدود سلطنة ُعمان من اجلنوب الغريب مجهورية اليمن ومن الغرب اململكة العربية السعودية ومن                  -٤
بع السلطنة عدد من اجلزر الصغرية يف خليج ُعمان ومضيق هرمز مثل سالمة        ويت. مارات العربية املتحدة  إلالشمال دولة ا  

 . كيلومتر مربع٣٠٩ ٥٠٠ وتبلغ مساحة ُعمان. وبناهتا، ويف حبر العرب مثل جزيرة مصرية وجمموعة جزر احلالنيات

ريق البحري  وبفضل هذا املوقع تسيطر سلطنة ُعمان على أقدم الطرق التجارية البحرية يف العامل وهو الط               -٥
 كانت سلطنة ُعمان حمطة رئيسية يف طرق القوافل عرب          بني اخلليج العريب واحمليط اهلندي، وبفضل هذا املوقع أيضاً        

 .شبه اجلزيرة العربية لتربط ما بني غرهبا وشرقها ومشاهلا وجنوهبا

 عدد السكان

ويبلغ ) ٢٠٠٣ (لعامخر تعداد للسكان    آحسب   ، نسمة ٢ ٣٤٠ ٨١٥ يـبلغ عدد سكان سلطنة ُعمان      -٦
سمة، ونسبة الوافدين من عدد السكان  ن٥٥٩ ٢٥٧، وعدد األجانب املقيمني  نسمة١ ٧٨١ ٥٥٨عدد العمانيني 
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وميثل العمال القادمون من دول جنوب      . ) ذكور ١٢٨ أنثى ١٠٠مقابل   (، ونسبة عدد الذكور    يف املائـة   ٩٫٢٣
 .٢٠٠٣ ل املرفق يوضح البيانات اليت جاء هبا إحصاء عامواجلدو. شرق آسيا النسبة العظمى من إمجايل الوافدين

، ٢٠٠٣ اجلـدول أدناه يوضح التوزيع الدميغرايف للسكان يف السلطنة حسب التعداد العام للسكان لعام              -٧
 .وذلك حسب كل منطقة من مناطق السلطنة الثماين

 املنطقة/احملافظة عماين بالنسبة املئوية وافد بالنسبة املئوية
     مسقط    ٣٨١     ٦١٢ ٤٫٢١    ٢٥٠     ٤٦١ ٨٫٤٤
        الباطنة    ٥٦٤     ٤٠٧ ٧٫٣١   ٨٩     ٠٩٨ ٩٫١٥
     مسند   ٢٠     ٣٢٤ ١٫١  ٨     ٠٥٤ ٥٫١
        الظاهرة    ١٤٧     ٦٨٩ ٣٫٨   ٥٩     ٣٢٦ ٦٫١٠
         الداخلية    ٢٣٥     ٣٣٧ ٢٫١٣   ٣١     ٨٠٣ ٧٫٥
        الشرقية    ٢٦٤     ٣٦٩ ٨٫١٤   ٤٩     ٣٩٢ ٨٫٨
       الوسطى   ١٦     ٨٦١ ٠٫١  ٦     ١٢٢ ١٫١
     ظفار    ١٥٠     ٩٥٩ ٥٫٨   ٦٥     ٠٠١ ٦٫١١
      اجملموع   ١     ٧٨١     ٥٥٨ ٠٫١٠٠    ٥٥٩     ٢٥٧ ٠٫١٠٠

أما غري  . للغـة الرمسية يف السلطنة هي اللغة العربية، وتدين الغالبية العظمى من سكان ُعمان باإلسالم              ا -٨
ويتعايش اجلميع يف وئام وتسامح ديين منقطع       . املسلمني فيتشكلون أساساً من العمال الوافدين من خمتلف البلدان        

فالدولة . مظاهر للتعصب الديين أو النعرات الطائفية منبوذة يف اجملتمع العماين وغريبة عنهالنظري، حىت أصبحت أية 
تتيح للجميع ممارسة شعائرهم الدينية حبرية، ويعيش اجملتمع العماين يف تآلف وجتانس، وعلى الرغم من أن موقع                 

فريقيا، إال أسيا وآمع األقاليم اجملاورة يف السلطنة كدولة شاطئية قد عرضها منذ القدم للعديد من اهلجرات املتبادلة 
 .جتماعية هلذا اجملتمع املتسامحالأن ذلك مل حيدث أي خلل يف التركيبة ا

 النظام السياسي

ستكمال تطوير مؤسسات الدولة يف خمتلف اجملاالت، وجتسد        ايـتقدم اجملتمع الُعماين خبطوات حثيثة حنو         -٩
، وإصدار النظام   ١٩٩١، وجملس الشورى الُعماين يف عام       ١٩٨٢  عام ستشاري للدولة الذلـك بإنشـاء اجمللس ا     

، والبدء يف إعادة صياغة مؤسسات اجملتمع وأجهزته   ١٩٩٦نوفمرب  /تشرين الثاين  يف   )الدستور(األساسـي للدولة    
ات املخـتلفة، مبـا فيها القضاء والقوانني اليت تنظمه على أساس ما تضمنه النظام األساسي مبا يستجيب للتطور                 

 املوجهة  ئوقد غطى النظام األساسي كافة املباد     . ١٩٧٠ الكـربى اليت شهدها ويعيشها اجملتمع الُعماين منذ عام        
ويضمن النظام األساسي على وجه اخلصوص املساواة بني        . للدولة، وكذلك احلقوق األساسية وواجبات املواطنني     

 دل واملساواة مها أسس وأركان مجيع جوانب احلياة       ويؤكد على أن الع   . املواطـنني أمـام القانون وحرية املعتقد      
 .جتماعية يف السلطنةالقتصادية واالالسياسية وا

وطبقاً . ساسي للدولة على أن نظام احلكم يف ُعمان سلطاين وراثي         ألوتـنص املادة اخلامسة من النظام ا       -١٠
 :حكام هذا النظام تتكون الدولة من األجهزة الرئيسية التاليةأل
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ـ  )أ(  وقد . وهـو رئـيس الدولة والقائد األعلى للقوات املسلحة، ورمز الوحدة الوطنية  لطان،  الس
 . من النظام األساسي للدولة مهام السلطان٤٢حددت املادة 

 . وهو مبثابة اجلهاز التنفيذي املكلف بتنفيذ السياسات العامة للدولة،جملس الوزراء )ب( 

 .لس الدولة ويتكون من جملس الشورى وجم،جملس عمان )ج( 

 جملس الشورى

ـ  -١١ وميارس جملس الشورى،   . ستشاري للدولة ال ليحل حمل اجمللس ا    ١٩٩٠ جملـس الشورى يف عام       ئأنش
 منتخبني بشكل    عضواً ٨٣جتماعية، ويتألف اجمللس من     القتصادية وا السلطاته املبينة مبوجب القانون يف اجملاالت ا      

ويعقد اجمللس أربع   . والية أعضاء اجمللس أربع سنوات قابلة للتجديد      مدة  . دميقراطي وميثلون خمتلف واليات البلد    
دورات عاديـة يف السنة يتناول فيها خمتلف امللفات والقضايا اليت تعرضها عليه خمتلف الوزارات، ويقدم اجمللس                 

ا توصياته مسألة   ومن مجلة املسائل اليت حبثها جملس الشورى يف اآلونة األخرية وقدم بشأهن           .  وتوصياته بشأهنا  ئهآرا
ختصيص وسائل النقل واالتصاالت، واإلصالحات الواجب إدخاهلا على التعليم األساسي، حتسني التعليم العايل،              

كما يعقد اجمللس جلسات مغلقة . ومسائل متعلقة حبماية البيئة، وحتسني اخلدمات الصحية، وإصالح اخلدمة املدنية
 .ني حكوميني معنينيملناقشة قضايا معينة حبضور وزراء ومسؤول

قتصادي الويبحث اجمللس مشروعات القوانني اليت تعرضها عليه احلكومة ويستعرض القوانني يف اجملالني ا             -١٢
وتقدم خمتلف اللجان التابعة للمجلس تقارير عن مواضيع . تعديلها جتماعي بغية تقدمي التوصيات بتحديثها أوالوا

 . ها إىل السلطان بعد إقرارها يف اجمللسحمددة ملناقشتها يف اجمللس ومن مث رفع

، حيث متكن   ٢٠٠٣أكتوبر  /تشرين األول ختيار أعضاء جملس الشورى يف      النتخابات  اوقد جرت آخر     -١٣
نتخاب كل  الكـل ُعمـاين وُعمانـية جاوز عمره الثالثني من الترشح لشغل مقعد يف اجمللس، كما شارك يف ا                  

 . امرأة١٤ من بينهم ٤٨٥رشحني وقد بلغ عدد امل.  عاما فأكثر٢١من العمر الُعمانيني، رجاالً ونساًء، البالغني 

 جملس الدولة

وخيتارون من أبناء اجملتمع    . يعني أعضاء جملس الدولة من قبل السلطان ملدة ثالث سنوات قابلة للتجديد            -١٤
 ٧  عضواً، منهم  ٥٥  تشكل اجمللس من   ٢٠٠٣ ويف عام . الُعمـاين مـن ذوي الكفاءة واخلربة يف جماالت متعددة         

ومهمة جملس الدولة هي حبث امللفات واملسائل اليت يعرضها عليه السلطان أو جملس الوزراء، ويقدم توصياته . نساء
 . ومقترحاته بشأهنا

 وقد ساهم يف وضع اخلطة اخلمسية السادسة.  عن أنشطتهيقـدم اجمللـس للسلطان كذلك تقريراً سنوياً      -١٥
وقدم دراسات عن   .  كبرياً من مشاريع القوانني وقدم توصيات إىل جملس الوزراء         وحبث عدداً ) ٢٠٠٥-٢٠٠١(

ويعقد . قتصادالمواضـيع شىت، ال سيما القضايا اليت تشكل حتديات للسلطنة من قبيل قضية موارد املياه وتنويع ا        
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، وجيوز )أكتوبر/األولمايو وتشرين /أيارومارس  /آذارويناير  /كانون الثاين (اجمللـس أربع دورات عادية يف السنة        
 . قتضاءالستثنائية عند االرئيسه أن يدعو إىل دورة 

 حقوق اإلنسان وخاصة حقوق املرأة

 بكفالة احلقوق األساسية لإلنسان يف ضوء أحكام املواثيق         ١٩٧٠عنيـت الدولـة احلديـثة مـنذ عام           -١٦
ن التشريعات اليت حتفظ لإلنسان حقه يف تفاقيات الدولية، وقد أصدرت السلطنة تباعاً العديد م الواإلعالنـات وا  

وقد تأكد هنج    .العـيش متمتعاً بسائر حرياته كاإلقامة والتنقل واحلرية الشخصية وحرية التعبري والرأي وغريها            
الدولـة يف كفالة هذه احلقوق بإصدار النظام األساسي للدولة الذي حفظ لإلنسان كرامته وحريته يف إطار من                  

صبح مبدأ الشرعية أحد أ، وتنص عليه القوانني  ساس باحلرية الشخصية إال يف حدود ما      التنظـيم، فقـد مـنع امل      
 . عقوبة إال بناء على قانون جرمية وال موجهات السياسة اجلنائية، إذ ال

ومـنذ بداية العهد اجلديد للسلطنة، أعلنت الدولة بشكل رمسي أن املرأة العمانية لن تكون مهمشة وستتمتع                  -١٧
وهكذا حققت املرأة الُعمانية الكثري من التقدم يف سبيل نيل . قها اليت تكفلها هلا القوانني والشريعة اإلسالميةبكامل حقو

حقوقها بفضل التشجيع املستمر هلا من قبل الدولة، وباتت املرأة العمانية تسهم بدور متزايد وملموس يف جهود التنمية                  
سي الدولة و الشورى أو من خالل شغلها ملراكز عالية يف اجلهاز     الوطنـية سـواء مـن خالل دخوهلا إىل عضوية جمل          

داري للدولـة ويف العديد من اجملاالت، وما وجود ثالثة نساء يتولني حالياً حقائب وزارية وهي وزارة التعليم العايل     إلا
 للصناعات احلرفية بدرجة وزير، ة تتوىل رئاسة اهليئة العامةأمر اىلإضافة إلووزارة التنمية االجتماعية ووزارة السياحة، با

تفاقية اوصلت إليه املرأة العمانية من مكانة مرموقة يف اجملتمع، كما أن السلطنة صادقت على                إال دلـيل أكيد على ما     
تقوم هبا هذه املنظمة من      ، وذلك إمياناً منها مبا    ٩٣/٢٠٠٢إنشاء منظمة املرأة العربية مبوجب املرسوم السلطاين رقم         

عتربت احلكومة الُعمانية منذ فجر هنضتها أن املرأة عنصر أساسي يف           القد   .املرأة العاملة العربية   يز دور جهود لتعز 
وبذلك . تنمـية اجملتمع ويف تنشئة أجيال املستقبل من مواطين ُعمان الذين يقع على عاتقهم عبء حتقيق هنضتها                

وقد . ن تنطبق على قدم املساواة على الرجل واملرأة       كانت مجيع جوانب التنمية اليت تؤثر يف حياة اإلنسان يف ُعما          
ومتثل . أدت املـراعاة الصـارمة هلذا املبدأ إىل حتقيق نتائج ملموسة على صعيد التنمية املتكاملة للمجتمع الُعماين     

كما أن معدالت    يف املائة    ٤٩ يقرب من نصف أعداد التالميذ يف التعليم مبراحله املختلفة أي بنسبة           نـاث ما  إلا
 . يف املائة٦٩ ختتلف عن مثيلتها بالنسبة إىل الذكور، حنو ناث الإلل ٢٣-٦ االلتحاق يف الفئة العمرية

دارة مقاعد يف خمتلف اجلامعات لتصبح طبيبة وعاملة اجتماعية وموظفة يف الدولة جبوتشغل املرأة الُعمانية  -١٨
ات الُعمانيات ومن املوظفات يف اإلدارات      ويوجد اليوم عدد كبري من املعلم     . ومعـلمة وشـرطية وما إىل ذلك      

وتتساوى املرأة الُعمانية مع أخيها الرجل يف احلقوق والواجبات ويف األجر الذي            . احلكومية واخلاصة على السواء   
 .يكتسبانه على أي عمل متكافئ سواء كان يف القطاع العام أم يف القطاع اخلاص

هتماماً اتطلب التعاون والتضامن، فقد أولت احلكومة الُعمانية        وملـا كانت التنمية الناجحة يف أي بلد ت         -١٩
وقد تولت هذه اجلمعية منذ قيامها     . ١٩٧٠خاصاً بإنشاء أول مجعية للمرأة الُعمانية منذ بداية هنضة البلد يف عام             

وتصدت . مليادينجتماعية والثقافية والصحية للمرأة الُعمانية على مجيع املستويات وا    المبهمة النهوض باملستويات ا   
هـذه اجلمعـية بكثري من التفاين واملثابرة ملشكلة األمية بني النساء، واضطلعت بالعديد من األنشطة الرامية لرفع       
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ومل تزل اجلمعية توسع أنشطتها وتواجدها إىل خمتلف مناطق البلد حىت أصبح            . الوعي لدى املرأة يف شىت اجملاالت     
وتضم يف عضويتها اآلالف من املواطنات، وهي تشرف اليوم على إصدار           هلـا عدة مقار يف مدن وقرى السلطنة         

جتماعية يف تنفيذ برامج تثقيفية للمرأة يف املناطق        الجملـة شـهرية تعىن بشؤون املرأة وتشارك مع وزارة التنمية ا           
 .  املعاصرةستعمال املرافق املرتليةاالنائية، ال سيما يف جمال رعاية الطفولة والتثقيف يف اجملال الصحي و

ستعداد الكبري لدى املرأة المل يكـن لكـل هذه اإلجنازات يف سبيل تنمية املرأة الُعمانية أن تتحقق لوال ا       -٢٠
فاحلكومة الُعمانية ال تدخر جهداً يف جمال تشجيع        . والدعـم املتواصل من الدولة ملختلف املبادرات يف هذا اجملال         

وهي اليوم تشارك يف مجيع مناحي احلياة، مبا يف ذلك احلياة           . يف اجملتمع املـرأة عـلى شغل مكانتها اليت تليق هبا          
صحاب األعمال  أقتصادية ومثة عدد من النساء من       الدالء بصوهتا يف االنتخابات، واحلياة ا     اإلالسياسية، بالترشح و  

 .ومديرات شركات ويشغلن مناصب عليا يف اإلدارة

 جتماعيةالالتنمية ا

خرى املبذولة من أجل توفري سبل احلياة الكرمية        ألجتماعية اليت تقدمها الدولة مع اجلهود ا      التتكامل اخلدمات ا   -٢١
 .للمواطن الُعماين على امتداد مراحل عمره املختلفة، ويف مواجهة خمتلف الظروف اليت قد يتعرض هلا حيث يقيم

واليت وضعت يف مقدمة أولوياهتا     وبيـنما ترتبط هذه اخلدمات بالطابع اإلنساين ملسرية النهضة املعاصرة            -٢٢
سرة الُعمانية اليت ال زالت متماسكة ويتآزر أفرادها ألهنا ترتبط كذلك بروح اأالعـناية باإلنسـان الُعماين، كما    

وتقوم وزارة التنمية االجتماعية يف إطار املفهوم       . جتماعياًا ويعيشون يف جمتمع أفراده متكاتفون       بعضـهم بعضاً  
جتماعية ملختلف فئات الجتماعية بدور متعدد اجلوانب، وذلك من خالل العناية بتوفري الرعاية االالشامل للرعاية ا

جتماعي التطوعي، ونشر مظلة الضمان     الوشـرائح اجملـتمع مـن القـادرين وغري القادرين، وتشجيع العمل ا            
القيام بأعمال  جـتماعي، وكذلـك تأهيل الغري مقتدرين مادياً للحصول على مصدر رزق مناسب من خالل                الا

 . عتماد على أنفسهم ملواجهة متطلبات احلياةالمجاعية تدر عليهم دخالً ميكنهم من ا ومشاريع فردية أو

املباشرة من أبرزها الضمان     جتماعـية عـدداً من اجملاالت والصيغ املباشرة وغري        الوتشـمل الـرعاية ا     -٢٣
معيات اخلريية، والربنامج الوطين لتنمية اجملتمعات      جتماعي، والرعاية اخلاصة، ومشروعات موارد الرزق، واجل      الا

ومن مجلة ما تقدمه الدولة     . احمللية، والتأهيل النسوي وغريها يف منظومة متكاملة لتحقيق التكافل بني أبناء اجملتمع           
ري الرعاية  كما هتتم الدولة بتوف   . لألسر توفري املتطلبات األساسية ملن ال يتوفر لديهم موارد رزق تفي باحتياجاهتم           

حتياجات اخلاصة، ومن ذلك إقامة مراكز وتنفيذ برامج التأهيل اجملتمعي والتسهيالت           الاملطلوبة للمعوقني وذوي ا   
 .الالزمة ملمارسة أنشطة حياهتم بشكل أفضل

 الصحة

توفري اخلدمات األساسية للمواطن  ١٩٧٠ إن من أهم مسات مسرية النهضة اليت انطلقت يف عمان منذ عام -٢٤
ويف مقدمـتها الرعاية الصحية، اليت حترص الدولة على توفريها ليس فقط باجملان وبأفضل مستوى ممكن، ولكن                 

 يف كافة املناطق، مبا يف ذلك املناطق النائية، إمياناً من الدولة على أن ذلك أمر ضروري إلعداد                  توفريهـا أيضـاً   
وقد حتققت يف سبيل ذلك نتائج ملحوظة       . عملية التنمية املواطـن اإلعداد السليم ومتكينه من املسامهة بفاعلية يف          
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من  يف املائة    ٨٧ويتبع الدولة حىت يومنا هذا      . نالت إعجاب منظمات دولية كمنظمة الصحة العاملية واليونيسيف       
بلغ عدد  ٢٠٠٢ويف عام . ستشفاءالمن املراكز واجملمعات الصحية ومصحات ا يف املائة ٩٠مستشفيات السلطنة و

من جمموع   يف املائة    ٥٨ممرضة، حنو    ٧ ٠٥٧طبيباً و  ٢ ٤٩٧عامالً منهم    ١٧ ٧٤٠  يف القطاع الصحي   العاملني
 .هؤالء العمال عمانيون

 التعليم

لعل من أهم القطاعات اليت حققت فيها السلطنة قفزة هائلة خالل فترة النهضة العمانية احلديثة، قطاع                 -٢٥
فلم يكن . ١٩٧٠يف عام شيء ، بدأ يف ُعمان من ال ه من القطاعات أصالًإذ ميكن القول أن التعليم، كغري. التعليم

مسقط (آنذاك يف عموم السلطنة غري ثالث مدارس ، واحدة فقط يف كل مدينة من املدن الثالث الكربى يف البلد                    
 البلد للعمل   وكان الُعمانيون الذين تلقوا التعليم قبل تلك الفترة هم ممن حالفهم احلظ وتركوا            . )ومطرح وصاللة 

 . وللدراسة يف اخلارج دون أمل يف العودة إىل الوطن

 ١٣٢مدرسة عدا املدارس اخلاصة البالغ عددها        ١ ٠٢٢ ، أحصـي يف سلطنة ُعمان     ٢٠٠٣ويف عـام     -٢٦
ـ   العاموجيد هؤالء التالميذ مقاعدهم يف مدارس التعليم        . تلميذ من اجلنسني   ٦٠٠ ٠٠٠ يلـتحق هبا حنو      ةمدرس

ليم األساسي، كما يستطيع عدد كبري منهم االلتحاق جبامعة السلطان قابوس اليت التحق هبا يف العام                ومدارس التع 
 .وإىل جانب اجلامعة، هناك عدة معاهد وكليات متخصصة. طالب ٣ ٠٠٠حنو  ٢٠٠٣-٢٠٠٢الدراسي 

 أكثر باعتباره التعليم قطاع تطوير سبيل ويف للجميع التعليم تشجيع سبيل يف جهـداً  الدولـة  تدخـر  مل -٢٧

 جمال يف اهلائلة الطفرة تكن مل طاراإل هذا ويف عموماً وباجملتمع بالتنمية مث ومن بالفرد للنهوض حـيوية  القطاعـات 

 ٥١٠ من بأكثر الطالب عدد وتضاعف ضعفاً ٣٢٢ من بأكثر املدارس عدد تضاعف حيث ،ونوعاً كماً التعلـيم 

 .هوطن يف التنمية خدمة على الُعماين اإلنسان قدرة لتعزيز الضروري يلالسب باعتبارها ولكن، لذاهتا مطلوبة، ضعفاً

 السياسة نإ حيث ،١٩٧٣ عام املباركة النهضة بعد بدأت فقد ،النساء أمية حمو جمال يف السلطنة جهود ماأ -٢٨

 التربوية، فلسفتها ئمباد من مبدأ واختذته ،للجميع التعليم حق يف الفرص تكافؤ مبدأ أقرت قد السلطنة يف التعليمية

  إىل إضافة هذا ،والنساء والرجال ،واحلضر الريف مشلت كبرية طفرة األمية حمو جمال يف الدولة حققت فقـد  لـذا 
 ،املختلفة العام التعليم مراحل مع جنب إىل جنباً ليسري الشاملة املناهج فكرة حتقيق من األمية حمو أهداف تضمنته ما

 .النهاية حىت ملراحلا أعلى  إىلمسريته يف ويستمر

 األمية مبحو بدءاً اجملال طالت اليت واملفاهيم ستراتيجياتالا كل بدايته منذ األمية حمو عمل استوعب لقـد  -٢٩

 ميارسه فيما والتركيز نتقاءالا على القائم املفهوم مث ،األجبدي األمية حمو أو )لفبائيةألا (على يركز الذي التقلـيدي 

 يف األمية ملواجهة العربية ستراتيجةالا ذتهاخت الذي وهو لألمية الشامل املفهوم إىل العمل توجه مث مهنة، من مـي ألا
 األمية ملواجهة اجلهود تضافر إىل نآلا العمل يسري التوجه نفس وعلى ،واحلضاري األجبدي بعديها يف العريب الوطن
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 الوطنية اخلطة بيان يف األمية نسبة ختفيض مجبرنا تنفيذ خالل من التضافر هذا وسيتحقق ،جمتمعية مشكلة باعتبارها 

 .٢٠١٦-٢٠١٥ و٢٠٠٧-٢٠٠٦ بالسلطنة للجميع التعليم لضمان

 التحقن حيث اجملال، هذا يف كبري نصيب أيضاً للنساء كان بل فقط، الرجال أمية حمو عند األمر يتوقف ومل -٣٠

 العملية حياهتن يف تساعدهن معينة مهارات ويتعلمن ،ليمالتع يتلقني السلطنة مناطق كافة يف املنتشرة األمية حمو مبراكز
 أحدمها كتابني، يف عدت أُبه خاصة فيةيتثق تعليمية مادة إعداد األمية حمو مراكز يف املرأة بتعليم هتمامالا بني من كانو

 حمو الثاين الصف لدراسات خصص العامة الثقافة والثاين أمية، حمو األول الصف لدراسات األول خصص العامة، الثقافة

 تطور يف السرعة ملسايرة األسرة ومعيشة معيشتهم مبستوى رتقاءالا على األفراد مساعدة إىل املادتان هاتان وهتدف ،أمية

 .اجملتمع مستوى ورفع األسرة وحياة األفراد حياة على آثار من التطور هذا حيدثه وما احلديث العصر يف اجملتمعات

 التنامي هذا ويالحظ ،األمية حمو دارسات أعداد يف املضطردة الزيادة إىل السنوية تاإلحصاءا أرقام وتشري -٣١

 حمو مراكز فتتحتا فقد ،مكانياً نتشاراًا كان بل فقط كمياً املردود هذا يكن ومل ،١٩٨٣/١٩٨٤منذ عام  العددي

 الدراسة فأصبحت: مانياًز النشاط تسع اكما ،خاصة مبان يف مراكز أقيمت كما ،بالسلطنة مدرسة كل يف مـية ألا

 يف أساسياً برناجماً األمية حمو نشاط وأصبح ،الدارسات ظروف حسب واملساء والعصر الصباح يف اليوم ساعات تغطي
 ٥٣٤ األمية حمو مراكز يف الشعب عدد بلغ فقد لذا ،املختلفة األهلية واجلمعيات بالسلطنة املعنية الوزارات خطـط 

 .الدارسني إمجايل من يف املائة ٩٥ ناثإلا وتشكل ،٢٠٠٥ و٢٠٠٤ام ع يف دارساً ٧ ٦٤١ تضم ةشعب

وآلياته،  لقد كان اهتمام حكومة السلطنة منذ بداية النهضة بالتعليم من خالل وضع تشريعاته وتطوير سياساته -٣٢
 :، ومواجهة التحدياتوحتديث براجمه ومؤسساته نابعاً من القناعة بأمهية التطوير والتحديث املستمر الستيعاب املتغريات

من السياسات املهمة اخلاصة    . هبدف متكني مؤسسات التعليم من أداء رسالتها وحتقيق أهدافها وغاياهتا النبيلة يف التربية            
ساسي ألحتياجات اجملتمع العماين، وقد جاء النظام اابالتعلـيم تبين مبدأ التعليم للجميع، والذي يستجيب ويتكيف مع      

أن التعليم ركن أساسي لتقدم اجملتمع       (١٣ لتعليم لكافة أبناء السلطنة، حيث ينص يف مادته رقم        للدولـة ليكفل حق ا    
أن توفر الدولة التعليم العام، وتعمل على مكافحة      "يضاً  أ كما جاء يف هذه املادة       )ترعاه الدولة، وتسعى لنشره وتعميمه    

 ."الدولة ووفقاً ألحكام القانونمية وتشجع على إنشاء املدارس واملعاهد اخلاصة بإشراف من ألا

نبثقت من العديد من املؤمترات التربوية احمللية واإلقليمية والدولية، وعلى حنو اوتنفـيذاً للتوصـيات اليت     -٣٣
 قامت وزارة التربية والتعليم بوضع خطط       )٢٠٢٠ُعمان   (قتصاد العماين الخاص مؤمتر الرؤية الدولية املستقبلية ل     

ام يف السلطنة، حيث بدأت ذلك بتطبيق التعليم األساسي يف بعض مدارس السلطنة، والتوسع              لـتطوير التعليم الع   
 ).١٢-١١ الصفني (بعد األساسي سياً وأفقياً بشكل تدرجيي وصوالً إىل مرحلة ماأفيها ر

ضية، وقد شهد قطاع التعليم يف السلطنة تطورات كبرية على مستوى الكم والكيف خالل العقود الثالثة املا -٣٤
ستجابة ملتطلبات التنمية االقتصادية    افعـلى مستوى الكم تضاعف عدد مؤسسات التعليم مبختلف فئاهتا ومستوياهتا            

واالجتماعـية، ومواكـبة للطلب املتزايد على التعليم، كما زادت وبوترية متسارعة أعداد الطالب امللتحقني سنوياً           
من  ٢٠٠٥-٢٠٠٤يف العام الدراسي     مدرسة   ١ ٠٣٨احلكومية  بـربامج التعليم املختلفة، حيث بلغ عدد املدارس         

من  يف املائة ٤١ مدرسة تعليم عام، حيث تشكل مدارس التعليم األساسي، ٦٠٨مدرسة تعليم أساسي، و ٤٣٠ بينها
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ج ما نوعياً فقد مت التوسع يف إنشاء املؤسسات التعليمية املتنوعة واستحداث الربام           أإمجـايل عدد املدارس احلكومية،      
 .والتخصصات املختلفة، فإىل جانب التعليم العام هناك أيضاً التعليم اخلاص

هـذا مـن جانـب ومـن جانب آخر تشهد السلطنة حالياً تطويراً شامالً يف النظام التعليمي كجزء من                     -٣٥
رات الذاتية يف ستراتيجية تطوير التعليم، وقد مشل هذا التطوير تدريس مواد العلوم والرياضيات حبيث تركز على القدا

اجملاالت الفنية والتقنية واهلندسية والصحية واجملاالت التعليمية، وتنمية وتكوين مهارات حل املشكالت واالستدالل             
 لتكون منذ الصفوف األول من      إلنكليزيةوالعالقات املتداخلة، كما مشل هذا التطوير أيضاً تطويراً يف تدريس اللغة ا           

 إىل التطوير يف اخلطة الدراسية، وفتح مراكز مصادر التعلم وغرف العلوم يف مدارس              التعلـيم األساسي، هذا إضافة    
التعليم األساسي، وتدريس مادة احلاسوب حسب خطط مرحلية، هذا باإلضافة إىل تطوير نظام تقومي الطالب ليشمل 

 مستمراً يراعى فيه الفوارق متحانات تقييم املشاريع والبحوث املقدمة منهم، حيث أصبح التقومي تكوينياً       الجبانـب ا  
 .الفردية للطالب ومستوياهتم التحصيلية، حبيث يقوم كل طالب بتنفيذ املشاريع وفق قدراته وإمكاناته

للمجتمع العماين، كما : على ما يليإن أهداف التعليم يف السلطنة تستند على القيم االجتماعية والثقافية  -٣٦
يهدف التعليم على رفع املستوى الثقايف وتطويره،        "١٣ي نص يف مادته     ساسي للدولة الذ  ألعـرب عـنها النظام ا     

وتنمية التفكري العلمي، وإذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات اخلطط االقتصادية واالجتماعية، وإجياد جيل قوي يف 
وتقنية املعلومات يف  كما أن متطلبات تقدم العلوم ."بنيته وأخالقه، ويعتز بأمته ووطنه وتراثه وحيافظ على منجزاته

 . وأهداف التعليمئعامل يتسم بالعوملة جيب أن تتكامل وتتفاعل مع مباد

لـذا ويف إطـار جهود وزارة التربية والتعليم يف السلطنة مت تطوير أهداف عامة للتربية وأهداف خاصة                   -٣٧
تمع العماين والطالب   للتعلـيم األساسي، وأخرى للصفني احلادي عشر والثاين عشر مبا ينسجم مع خصائص اجمل             

العماين، ومبا يتناغم مع توجهات السلطنة املستقبلية والتطورات يف خمتلف جماالت احلياة، وبناء على هذه األهداف 
 .مت ختطيط وتنفيذ مشروع تطوير التعليم العام

يم العام فأصبح    خطة تطوير التعل   إليهدعت    عليه مت تطوير السلم التعليمي يف السلطنة يف ضوء ما          وبـناءً  -٣٨
عد األساسي ومدهتا    ب  مرحلة األساس وقوامها عشر سنوات، تليها مرحلة التعليم ما         :يـتكون مـن مرحلتني مها     

عامـان، وهـذا الوضع يتفق متاماً مع متطلبات املرحلة القادمة لتطوير التعليم يف السلطنة من ناحية، ومن ناحية           
ن عدد سنوات الدراسة احلالية يف التعليم العام بالسلطنة يتساوى         أخرى فهو مطبق يف كثري من دول العامل، كما أ         

هـو سائد يف كثري من الدول العربية، ولن جيد الطالب العماين أية صعوبة يف االلتحاق بأية مدرسة خارج                    مـا 
 .السلطنة أو االلتحاق باجلامعات العربية أو األجنبية يف حالة إكماله للتعليم

التعليمية، تبنت الوزارة التربية والتعليم نظريات ومفاهيم تربوية متطورة تواكب مع           وعلى مستوى املواقف     -٣٩
توصل إليه العلم يف اجملال التربوي، حيث تشجع الوزارة املعلمني واملعلمات على تنويع طرق التدريس وفق                 آخر ما 

املتعلم من خالل توجيه املعلمني      كما سعت الوزارة إىل تكوين العالقة بني املعلم و         ،مقتضـيات املواقـف التعليمية    
واملعـلمات إىل إتاحـة فرصة أكرب للطالب للمشاركة يف تعلمهم من أجل القضاء على أساليب التدريس التقليدية                  

تكالية، ويف هذا اإلطار تبنت الوزارة كذلك مفاهيم التعلم الذايت الاملؤدية إىل سلبية املتعلم وتشجيع عادات احلفظ وا
 . العمل وغريمها من املفاهيم احلديثة ووفرت البيئة التعليمية املالئمة لتطبيق مثل تلك املفاهيموالتعلم من خالل
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إن السـلطنة وهـي تسعى لتطوير التعليم بكافة مراحله ومستوياته لتضع يف حسباهنا خلق نظام تعليمي           -٤٠
 يتضمن هذا التكامل والتجانس     نتقاله من مرحلة إىل أخرى، على أن      اموحد ومتكامل يتسم بالتجانس واليسر يف       

 . من أجل حتقيق األهداف والغايات واآلمال املرجوة:مع اجلهات احلكومية األخرى

يف الذين هم سالمي، وجيد كل األطفال إلقد وفرت الدولة خمتلف أنواع املدارس يف التعليم العام والفين وا -٤١
 ون متييز، حيث بلغ معدل االلتحاق يف هذا العمر         فرصتهم يف التعليم بد    ) سنوات ٦(ارس  عمـر االلـتحاق باملد    

ن تطوير العملية التعليمية يف السلطنة حيث سيتم تقسيم مرحلة          آل، وجيري ا  )٢٠٠٣يف عـام    ( يف املائـة     ٩٩,٨
سنوات، وتأيت بعدها مرحلة التعليم  ٦ سنوات، والثانية ٤ىل حلقتني األوىل إسنوات  ١٠ التعليم األساسي ومدهتا  

ة عامني، وترمي عملية تطوير املناهج وتطوير تدريس اللغات واملواد االجتماعية والعلوم والتربية             الـثانوي ملـد   
 .سالمية وتعميم استخدام احلاسب اآليل، وأساليب أخرى إىل إثراء العملية التعليمية وزيادة فاعليتهاإلا

 ، وتوِّج بإنشاء جامعة السلطان قابوس يف عام       ىل التعليم العايل  إوقد امتد اهتمام الدولة بالتعليم كضرورة تنموية         -٤٢
لبنة هامة وتطوراً بالغاً يف مسرية التعليم العايل بالسلطنة، حيث مت إدخال التعليم اجلامعي وما بعد اجلامعي                 لتشكل   ١٩٨٦

 .الوطنيةعداد الكوادر الُعمانية رفيعة املستوى يف خمتلف اجملاالت والذين يسندون عملية التنمية إلكمرحلة حيوية 

 السلطة القضائية

أن السلطة القضائية مستقلة "من مجلة ما ينص عليه على        ٧١-٥٩املواد  يف  ينص النظام األساسي للدولة      -٤٣
 مبوجب املرسوم   ١٩٩٩ وقد حدد القانون الصادر يف عام     . "وأنـه ال سلطان على القضاة يف قضائهم إال القانون         

 القضائي الُعماين، نظاماً قضائياً متكامالً يتكون من حمكمة عليا يف            والذي ينظم النظام   ٩٠/٩٩ السـلطاين رقم  
منطقة من مناطق السلطنة الكربى، وأربعني       مسـقط العاصمة، وست حماكم استئناف واحدة يف كل حمافظة أو          

 احملاكم يف   وباستثناء احلاالت املتعلقة باملنازعات اإلدارية، تنظر هذه      . حمكمة ابتدائية تتوزع على خمتلف الواليات     
 . اجلنائية واملدنية والتجارية، وكذلك يف قضايا أخرى مثل األحوال الشخصية والعمل والضرائب والقضايا اجلزائية

النظام القضائي الُعماين، ومهمتها اإلشراف على مدى املطابقة يف تنفيذ     يف  ومتثل احملكمة العليا أعلى هرم       -٤٤
وبإستثناء . حترام القضاة للقانون وتطبيقه التطبيق السليم     الى ضمان   فوظيفـتها تقتصر ع   . القوانـني وتفسـريها   

املنازعات اإلدارية، فان احملكمة العليا خمتصة بالنظر يف كافة القضايا اجلزائية واملدنية والتجارية واألحوال الشخصية 
 . كانت طبيعتهاالعمانية والضريبية، أياً

للنظر يف   ٩١/٩٩ مبوجب املرسوم السلطاين رقم      ١٩٩٩داري عام   إلوقـد أنشـئت حمكمـة القضاء ا        -٤٥
وتشكل هذه احملكمة اجلهاز الذي يعيد النظر يف القرارات اليت          . داريـة على درجتني من التقاضي     إلاملـنازعات ا  

وتتمتع هذه احملكمة بسلطة إلغاء قرارات احلكومة ومنح تعويضات يف حدود           . تتخذها أجهزة احلكومة ودوائرها   
 .عقود هلاختصاص املالا

ويعد نظام احملاكم الذي تضمنه نظام السلطة القضائية طفرة حديثة لكفالة حق التقاضي، بعد أن كانت                 -٤٦
احملاكم الشرعية واحملكمة التجارية واحملكمة اجلزائية هي املكون للنظام القضائي السابق، وقد صدرت عدة قوانني               
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 أنشيءاجلزائية وقانون اإلجراءات املدنية والتجارية، كما       ذات صـلة بـالعمل القضائي منها، قانون اإلجراءات          
 .ضافة إىل قوانني أخرى تنظم مهنة احملاماة وكتاب العدلإلاجمللس األعلى للقضاء، با

 .، صدر قانون اإلدعاء العام، وهو مبثابة هيئة مستقلة ملباشرة الدعوى العمومية١٩٩٩ويف عام  -٤٧

 احلالة العامة لالقتصاد الوطين

وقد حتسن الوضع العام لالقتصاد العماين . قتصاد مفتوح ويعتمد على النفط بنسبة كبريةااالقتصاد الُعماين  -٤٨
رتفاع ا بفضل عدة عوامل منها ارتفاع أسعار النفط، وتطوير قطاع الغاز الطبيعي املسال، و             ٢٠٠٠مـنذ عـام     

ا مكّن من التقليل من حجم ممقتصادي اليف التنويع استثمارات العمومية يف اهلياكل األساسية والزيادة املضطردة الا
كما سجل مؤشر   . ٢٠٠٠ يف ميزان املدفوعات منذ عام       وقد حقق االقتصاد الوطين فائضاً    . عتماد على النفط  الا

وحتسن الوضع املايل للدولة بشكل كبري، فتقرر . ٢٠٠٢يف عام  يف املائة ٧ستهالكية تراجعا بنسبة الأسعار السلع ا
 .الفائض لتقليص الدين اخلارجي ولزيادة األصول العمانية يف اخلارجختصيص 

وتقوم السياسة االقتصادية العمانية على خطط مخسية متتابعة حتدد كل خطة منها أهداف كل القطاعات  -٤٩
اخلطوط العريضة لسياسة السلطنة يف جمال التنمية على مدى عشرين           ٢٠٢٠وقد وضع مؤمتر عمان     . احلكومـية 

تصاالت وتكنولوجيا املعلومات على اإلنتاج     العتبار التغريات االقتصادية العاملية وأثر ثورة ا      ال، مع األخذ يف ا    عاماً
، من حصة ٢٠٢٠ومن مجلة ما حدده املؤمتر أن االقتصاد العماين سيقلص، حبلول عام. بشكل عام وعلى اخلدمات

 ورفع ١٩٩٦  يف عاميف املائة ٤١ بعد أن كانت  يف املائة٩ النفط اخلام من الناتج القومي اإلمجايل لتصل إىل نسبة
ويتوقع أن  . ١٩٩٦ عام    يف املائة يف   ١ بعد أن كانت     ٢٠٢٠يف عام    يف املائة    ١٠حصـة الغاز الطبيعي إىل نسبة       
 .٢٠٢٠يف عام  يف املائة ٢٠ إىل ١٩٩٦يف عام  يف املائة ٧,٥ ترتفع حصة قطاع الصناعة من

 ويف نفس هذا العام،   .  أخذ القطاع اخلاص يف سلطنة ُعمان يتطور بوترية متسارعة         ١٩٩٩وابـتداًء من عام      -٥٠
تنمية املوارد البشرية   (ى  لتحدد األهداف واألوليات الثالثة الكرب    ) ٢٠٠٥-٢٠٠١ (جـاءت اخلطة اخلمسية السادسة    

  .خصة يف عمان خبطى حثيثةوتسري عملية اخلص. وتنمية القطاع اخلاص ) وزيادة تنويع االقتصاد،واهلياكل األساسية

 ٢٠٠١ يف املائة يف عام ٧,٢وقد زاد اإلنتاج الوطين من غري املوارد النفطية زيادة مضطردة قدرت بنسبة  -٥١
 وبنسبة  ٢٠٠١ يف املائة يف عام      ١,٧كما زاد اإلنفاق احلكومي بنسبة      . ٢٠٠٢ يف املائة يف عام      ٢٢,٢وبنسـبة   

احلكومة أمهية خاصة لقطاع السياحة، كما يشغل قطاعي الزراعة والصيد           وتويل   .٢٠٠٢ يف املائـة يف عام       ٥,٤
 يف املائة ٢٦,٥نسبة ومتثل الصادرات العمانية من القطاع الزراعي اليوم . البحري أمهية كربى يف االقتصاد الوطين

 يف املائة   ٥٣,٨ ستهالك احمللي بنسبة  الحتياجات ا اويغطي اإلنتاج الزراعي    . مـن جمموع الصادرات غري النفطية     
ألف  ٩,٣ لف عامل ويف صيد األمساك أ٤٨,٨ يعمل يف القطاع الزراعي، ٢٠٠٣خري ألوحسب التعداد السكاين ا

 . لف عامل يف قطاع الزراعة والصيد أ٥٨,١ عامل بإمجايل
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 اجلزء الثاين

 التدابري التشريعية والقضائية واإلدارية والتدابري األخرى اليت
 تفاقيةال ألحكام االًختذهتا السلطنة إعماا

 ١املادة 

 على إرساء قواعد ١٩٧٠لقد سبق أن ذكرنا أن سلطنة ُعمان عملت بدون هوادة منذ بداية هنضتها يف عام  -٥٢
العـدل واملسـاواة بني املواطنني كافة، فرسخت قيم التسامح واإلخاء والتكافل املتجذرة يف ثقافة اجملتمع العماين،                 

ويعد اإلسالم يف سلطنة . وانني واإلجراءات إلقرار احلقوق األساسية للجميع بدون متييزودعمت ذلك بسلسلة من الق
ُعمان املصدر الرئيسي للتشريع ويشكل ثقافة البلد ومنط حياة الغالبية العظمى من السكان؛ وإذا ما علمنا أن اإلسالم 

أساس كان، ندرك كيف أن ممارسات التمييز يناهض التمييز جبميع أشكاله ويستنكر أفعال التمييز بني البشر على أي 
 .غريبة عن اجملتمع الُعماين ومستنكرة بداهة عند مجهور الناس قبل أن يعاقب عليها القانون

ومـن مث، ميكنـنا القول أن السياسة العامة يف السلطنة إزاء أعمال التمييز جبميع أشكاله تكمن أوالً يف                    -٥٣
قترافه خطيئة، وثانياً يف القوانني اليت      اتبار التمييز منافياً للدين اإلسالمي و     عباالـوازع الديين لدى مجهور الناس       
 . منافياً لألخالق ولآلداب العامة يستوجب العقاب عليهرسخت هذا املبدأ واعتربته عمالً

 نوع تفاقية اليت تؤكد على ضمان متتع كافة األفراد واجلماعات بدون متييز من أيالوتنفيذاً ألحكام هذه ا -٥٤
كـان حبقوق اإلنسان واحلريات األساسية وممارستها على قدم املساواة يف مجيع ميادين احلياة العامة، فإن قوانني                 
السلطنة، وال سيما النظام األساسي للدولة والقوانني األخرى ذات الصلة، ترسم قواعد وإجراءات واضحة كفيلة               

 .بإعمال أحكام هذا الصك

، فقد غطى النظام األساسي يف بابه الثالث احلقوق والواجبات العامة حيث نصت املادة وتأكيداً هلذا التوجه  -٥٥
املواطنني مجيعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون يف احلقوق والواجبات، وال متييز بينهم يف              "منه على أن     ١٧

 تضمن كما. "جتماعيالو املركز اذلـك بسبب اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو املذهب أو املوطن أ         
القضائية، النظام األساسي للدولة العديد من الضوابط الدستورية يف جمال العدل والقضاء والقانون وتنظيم السلطة         

احلكم يف السلطنة يقوم على أساس العدل والشورى واملساواة، وللمواطنني وفقا هلذا            "منه على أن     ٩فأكدت املادة   
 ."لشروط واألوضاع اليت يبينها القانون حق املشاركة يف الشؤون العامةالنظام األساسي وا

 ٢ املادة

النصـوص القانونية املعمول هبا يف السلطنة يف جمال إقامة العدل بني الناس ومنع التمييز ضد أي فئة من                    -٥٦
دولة وأجهزهتا  الـناس بسبب اجلنس أو العرق أو أي أساس آخر للتمييز يسري على األفراد كما يسري على ال                 

فالدولة ممثلة يف مؤسساهتا هي الضامن لعدم حدوث أي شكل من أشكال التمييز ومن  . ومؤسساهتا من باب أوىل   
. تيان أي عمل أو ممارسة من أعمال أو ممارسات التمييز العنصري          إمث فهـي مدعـوة بـنص القانون لالمتناع عن           

نصاف القانونية  إلفسبل ا . ولة عن أفعاهلا أمام القانون    ومؤسسـات الدولة يف عمان ليست فوق القانون، فهي مسؤ         
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سيادة "منه على أن     ٥٩ فقد نصت املادة  .  كانت اجلهة اليت يزعم أهنا نالت من حقه        مفـتوحة للمواطن واملقيم أياً    
املادة  كما نصت "القانون أساس احلكم يف الدولة، وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم ضمان للحقوق واحلريات    

التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ويبّين القانون اإلجراءات واألوضاع الالزمة ملمارسة            "منه على أن     ٢٥
 ." القضاياتقريب جهات القضاء من املتقاضني وسرعة الفصل يف -قدر املستطاع  -هذا احلق، وتكفل الدولة 

ة أشكال التمييز، فإن مؤسساهتا وأجهزهتا وإذ حترص الدولة على إعطاء املثل األعلى يف جمال مكافحة كاف -٥٧
تعمـل مبقتضى ذلك، وتنأى عن أي عمل أو ممارسة تنطوي على متييز أو تشجيعه أو تأييده أو محايته أيا كانت                     

ال جيوز ألي " من النظام األساسي للدولة ٨٠املادة اجلهة اليت يصدر عنها مثل هذا العمل أو املمارسة، فقد نصت 
لوائح أو قرارات أو تعليمات ختالف أحكام القوانني واملراسيم النافذة أو            صـدار أنظمة أو   جهـة يف الدولـة إ     

 ."تفاقيات الدولية اليت هي جزء من قانون البالدالاملعاهدات أو ا

. وجديـر بالذكر أن السلطنة مل تعرف قوانني أو تدابري تفضي إىل ممارسات متييزية حىت تلغيها أو تعدهلا               -٥٨
سلطنة، منذ هنضتها، سوى نظام سياسي وقضائي واجتماعي قائم على العدل واملساواة، وهي تعمل              فلم تعرف ال  

 .بكل الوسائل لترسيخ هذه القيم يف اجملتمع العماين

سـّنت السلطنة قوانني جتّرم أي عمل من أعمال التمييز العنصري، إذ جرم قانون اجلزاء العماين                 فقـد  -٥٩
 من ترويج النعرات الدينية أو املذهبية،       كل دعوة للتمييز العنصري انطالقاً     ٧/٧٤م  الصادر باملرسوم السلطاين رق   

يعاقب بالسجن املؤقت مدة ال تزيد على عشر سنوات كل من روج "مكرر منه على أنه  ١٣٠حيث نصت املادة 
 ." سكان البالدثار شعور الكراهية أو البغضاء بنيأما يثري النعرات الدينية أو املذهبية أو حرض عليها أو 

ندماجية بني األجناس، كما ال توجد أصالً حواجز بني         اال توجـد يف السـلطنة منظمات أو حركات           -٦٠
من  ٣٣ وفيما يتعلق بإنشاء مجعيات وطنية، فقد أكدت املادة       .  كان شكلها أو نوعها أو صورهتا      األجـناس أياً  
أسس وطنية وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية ومبا حرية تكوين اجلمعيات على " على أن  للدولةالنظام األساسي

 ."ال يتعارض مع نصوص وأهداف هذا النظام األساسي مكفولة وفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون

ختاذ التدابري الالزمة لتأمني متتع اجلميع حبقوق اإلنسان على قدم املساواة، وقد أصدرت             اقامت السلطنة ب   -٦١
 ذات الصلة هبذا اجلانب هبدف تأمني سبل احلماية لرعاية الفئات اخلاصة ومن يف حكمها واليت                احلكومة القوانني 

حتياجاهتا اتعـيش ظروفاً صعبة وذلك بإدماج هذه الشرائح يف الربامج واخلطط الوطنية املتعددة مبا يضمن تلبية                 
 اجملاالت االقتصادية واالجتماعية والثقافية والعمل على متكينها من التمتع باحلقوق اإلنسانية واحلريات األساسية يف

والسياسية، وخنص بالذكر قانون الضمان االجتماعي الذي جيسد سياسة الدولة يف ترسيخ التكافل االجتماعي بني 
ن مثل هذه اجلماعات الوجود هلا يف السلطنة، إأما فيما يتعلق بالتدابري املتخذة حلماية اجلماعات العرقية، ف .األفراد

 .يوجد هبا أي جتمعات تعيش مبعزل عن الكائن االجتماعي  الإذ

 ٣املادة 

مل تعرف السلطنة نظاماً للفصل أو التمييز العنصري، كما مل تسجل حاالت للعزل أو الفصل العنصري                  -٦٢
زالة هذه  إختاذ أية إجراءات لقمع أو حظر أو        االيت عددهتا هذه املادة يف أي جزء من أجزاء السلطنة مبا يدعو إىل              
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 عن أن األحكام اليت كرسها قانون اجلزاء العماين ال تدع جماالً ملثل هذه املمارسات والسلطنة،         اجلـرمية، فضـالً   
 .بطبيعة احلال، تشجب بكل قوة مثل هذه املمارسات على املستوى الرمسي والشعيب ويف كل احملافل

 ٤ املادة

من شأهنا أن تغذي الرتعة العنصرية واملمارسات التمييزيه        حرص املشرع يف السلطنة على سد املنافذ اليت          -٦٣
لـدى البعض أو أي عمل من جنس هذه األعمال بأن نص قانون اجلزاء العماين على جترمي أي مشاركة يف هذه                     

يعاقب " من قانون اجلزاء العماين على أنه        مكرر ١٣٠ة  فقد نصت املاد  . األعمـال أو دعمها أو التحريض عليها      
ؤقت مدة ال تزيد عن عشر سنوات كل من رّوج ما يثري النعرات الدينية أو املذهبية أو حّرض عليها أو بالسجن امل

 ."أثار شعور الكراهية أو البغضاء بني سكان البالد

 أو ترويج أو نشر أو إذاعة أفكار تقوم على أساس االدعاء بالتفوق العنصري أو ضومل يسجل وجود حتري -٦٤
 السلطنة، أو املسامهة يف مثل هذه األعمال ال من قبل أفراد أو مجاعة أو مؤسسة أو هيئة أو                   الكراهية العنصرية يف  

كما مل تسجل يف السلطنة أعمال عنف أو حتريض على ممارسة أعمال العنف ضد . جهاز حكومي أو غري حكومي
سجل يف عمان أية جرمية أي مجاعة أو فرد أو مؤسسة على أساس عرقي أو جنسي أو اللون أو األصل، مثلما مل ت      

يف السلطنة أية منظمات أو أنشطة دعائية منظمة أو غريها  وال يوجد. ٥٠ة ليه يف الفقرإمن هذا القبيل كما أشري 
تؤيد التمييز العنصري أو حترض عليه أو تدعو ملمارسته أو متويله أو املساعدة عليه بأي وسيلة من الوسائل، إذ يعد 

وهكذا، مل تكن السلطنة يف حاجة إىل . يد اجملتمع وقوانينه فضالً عن أنه يعد عمالً مستنكراً  هذا العمل منافياً لتقال   
وال تقوم السلطات . ختـاذ أيـة تدابري حلظر تكوين مثل هذه اجلمعيات أو حترمي االشتراك فيها أو العقاب عليها   ا

نصري أو مما يفضي إىل تأييد مثل هذه        العمانـية أو مؤسساهتا تبعاً لذلك مبمارسة أي عمل من أعمال التمييز الع            
 .األعمال أو دعمها أو التحريض عليها

 ٥ املادة

لذا فإن التأكيد على . من املبادئ الراسخة لدى الدولة العمانية أن اإلنسان هو رصيد األمة وعامل هنضتها -٦٥
وقد سبقت  .  والنظم العمانية  أمهـية اإلنسان العماين وغري العماين ومراعاة حقوقه كافة أمور واضحة يف القوانني            

 إىل إقامة العدل واملساواة وإرساء حكم القانون وإفشاء         اإلشارة إىل أن القوانني والنظم يف السلطنة هتدف أساساً        
قيم التسامح واإلخاء واحلفاظ على أسس اجملتمع العماين اليت تنبين على تعاليم الدين اإلسالمي وثقافته، وأن الدولة 

تئت تعمل على نشر هذه القيم واملبادئ يف خمتلف شرائح اجملتمع ويف خمتلف مناحي احلياة سواء                العمانـية مـا ف    
 .االجتماعية أو االقتصادية أو السياسية بغية إعمال حقوق الناس بدون متييز يف هذه اجملاالت كافة

األساسي للدولة على   من النظام    ١٧ ففـي جمـال املعاملة على قدم املساواة أمام القانون، نصت املادة            -٦٦
متييز بينهم يف ذلك     املواطـنون مجيعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة، وال            "

ويف الباب  . "املركز االجتماعي  بسـبب اجلـنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو املذهب أو املوطن أو                
سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة، وأن شرف القضاء         "على أن    ٥٩السـادس من النظام ذاته أكدت املادة        

 ."ونزاهة القضاة وعدهلم ضمان للحقوق واحلريات



CERD/C/OMN/1 
Page 16 

 

من النظام األساسي للدولة على  ١٨ويف جمال أمن املواطن على شخصه ومحايته من أي أذى، نصت املادة  -٦٧
على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو حتديد          احلرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، وال جيوز القبض         "أن  

من النظام األساسي أيضاً     ٢٠ وعززت املادة . "إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون           
غراء أو املعاملة احلاطة    إلال ُيعرض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي أو ل         "هـذا احلق حيث أكدت على أن        

عتراف يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب او أوحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول . رامةبالك
 ."غراء أو لتلك املعاملة أو التهديد بأي منهماإلأو با

ويف جمال احلقوق السياسية، فقد كفلت التشريعات متتع املواطن حبقوقه السياسية وبنظرة متأنية للقواعد               -٦٨
نتخاب، النتخابية، يتضح بأن السلطنة قد تصدت لكافة أشكال التمييز يف حق ا           الملنظمة للعملية ا  جـراءات ا  إلوا

 :يتآلوذلك على النحو ا

منه، حق   ٩كفـل النظام األساسي للدولة للمواطنني بدون متييز، يف املادة           : نـتخاب الحـق ا   )أ( 
 ؛لقانوناملشاركة يف الشؤون العامة وفقا للشروط واألوضاع اليت يبينها ا

ـ : حـق االقـتراع    )ب(    نتخابات جملس الشورى جملس نيايب    المن الالئحة التنظيمية     ٢ ت املادة نص
نتخاب أعضاء جملس الشورى إذا توافرت اعلى أن لكل عماين احلق يف  ٢٦/٢٠٠٣ الصادرة بالقرار الوزاري رقم

 :تيةآلفيه الشروط ا

يناير من /كانون األول يف اليوم األول من شهر  قد أكمل واحداً وعشرين عاماً ميالدياًيكون أن -
 سنة االنتخاب؛

  يكون مقيداً يف السجل االنتخايب؛أن -

 .إليها أعطت احلق لكل ُعماين يف االنتخاب دون متييز حسبما نصت عليه الالئحة املشار املادة وهذه

كل عماين الترشح    على أنه جيوز ل    الذكر من الالئحة السالفة     ١٠نصت املادة   :  الترشـح  حـق  )ج( 
 :التاليةلعضوية جملس الشورى إذا توافرت فيه الشروط 

  السابق على فتح باب الترشيح؛اليوم يقل عمره عن ثالثني سنة ميالدية يف أال - 

  أو املقيم فيها؛عنها يكون من أبناء الوالية املترشح نأ - 

 .ملية مناسبة لدية خربة عتكون يكون على مستوى مقبول من الثقافة وأن أن - 

 دون متييز   وعمانية هذه املادة أن احلق يف الترشح لعضوية جملس الشورى هو حق مكفول لكل عماين                من ويتضح
 . الذكرالسالفةبسبب األصل أو اللون أو اجلنس أو الدين مىت توافرت الشروط 
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 العدل"ام األساسي على أن  من النظ  ١٢ يف تويل الوظائف العامة، فقد نصت املادة         باملساواة يتعلق   وفيما -٦٩
 متساوين يف تويل الوظيفة     املواطنني وتكافؤ الفرص بني العمانيني دعامات للمجتمع تكفلها الدولة، وأن           واملساواة
 ".العامة

 العامة  لألموال" األساسي للدولة على أن      النظام من   ١١ جمال احلقوق املدنية األخرى، فقد نصت املادة         ويف -٧٠
 املبينة فال ُيمنع أحد من التصرف يف ملكيته إال بسبب املنفعة العامة يف األحوال مصونة،لكية اخلاصة حرمتها، وأن امل

 ". العامة لألموال حمظورةواملصادرةيف القانون وبالكيفية املنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضاً عادالً؛ 

 احلرية" من النظام األساسي للدولة على أن        ١٦ واملغادرة، إذ نصت املادة      واإلقامـة  االنـتقال    حـرية  -٧١
 أو حتديد إقامته أو حبسه مكفولـه، وفقاً للقانون، وال جيوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو الشخصية

 املواطنني جيوز إبعاد ال" على أنه ١٦كما أكدت املادة ". تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون
 حبق األجنيب املقيم على أرض السلطنة حيث نصت ٣٦وعنيت املادة ". فيهم أو منعهم من العودة إىل السلطنةأو ن

 مراعاة أجنيب موجود يف السلطنة بصفة قانونية حبماية شخصه وأمالكه طبقاً للقانون، وعليه              كل يتمتع "أنعلى  
 ". قيم اجملتمع واحترام تقاليده ومشاعره

 أساس األسرة من النظام األساسي للدولة على أن ١٢ حيث نصت املادة الزواج،وحرية  اجلنسية اكتساب -٧٢
 األسرية هلا قدسية    احلياة ومنعـت التعرض لكياهنا، وكفلت الدولة توفري الظروف املناسبة من حيث أن              اجملـتمع 

 اجلنسية  أن"اسي على    من النظام األس   ١٥ املادة   نصتوفيما يتعلق باجلنسية، فقد     . خاصـة يف اجملتمع اإلسالمي    
 ". وال جيوز إسقاطها أو سحبها إال يف حدود القانونالقانونينظمها 

 وتعديالته يعترب عمانياً حبكم القانون،      ٣/٨٣ قانون تنظيم اجلنسية العمانية رقم       من للمادة األوىل    ووفقاً -٧٣
 : اللون أو اجلنس أو الدينناحيةر سواء من  املشرع العماين بأحد املعايري التالية دومنا متييز بني بين البشأخذوقد 

 ؛) من جهة األبالدمرابطة ( . ولد يف ُعمان أو خارجها من أب عماينمن - 

 وكان جمهول األب إذا مل تثبت بنوته ألب شرعي ُعمانية من ولد يف عمان أو خارجها من أم أو -
 ؛)ألمرابطة الدم من جهة ا( اجلنسية فاقدأو كان أبوه ُعمانياً وأصبح 

  ولد يف ُعمان من والدين جمهولني؛من -

 أبوه قد ولد فيها على أن يكون األب وقت          وكان ولد يف ُعمان وجعل فيها إقامته العادية         من -
 ).رابطة اإلقليم(والدة االبن فاقد اجلنسية واستمر كذلك 

 األجانب  بنينية دون متييز     املادة الثانية من القانون ذاته حددت شروط التجنس باجلنسية العما          أن كمـا  -٧٤
 الذكر واألنثى على حد سواء أجنيب على أنه يف تطبيق هذا القانون تشمل كلمة ١٧وأكدت مادته . طاليب التجنس

 بني الرجل واملرأة يف طلب التجنس، بإستثناء تقصري         املساواةإال إذا نص على خالف ذلك، وهذا ما يؤكد مبدأ           
 واخلامسةكما أن املادتني الرابعة     . املواطنة العمانية، إذا كان مقيماً يف السلطنة       وجزمدة اإلقامة املطلوبة لألجنيب     
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 ذكرها من املادة الثانية حرصاً من الواردمن ذات القانون، استثىن املرأة األجنبية زوجة املواطن من بعض الشروط  
للزواج واملرياث كما هو مبني يف      كذلك بالنسبة   .  الواحدة األسرةاملشـرع العماين على مبدأ وحدة اجلنسية يف         

 . املستوحى من روح الشريعة اإلسالميةالشخصيةقانون األحوال 

 نصت املادة والعائلة الـرابع من قانون اجلزاء العماين حتت عنوان يف اجلرائم اليت متس الدين       الـباب  ويف -٧٥
 من مخسة رياالت إىل مخسمائة       أيام إىل ثالث سنوات أو بغرامة      عشرة بالسجن من    يعاقب" مـنه على أنه      ٢٠٩

 :ريال كل من

  العظام؛األنبياء عالنية على العزة اإلهلية أو على جدف -

  واملعتقدات الدينية بقصد حتقريها؛السماوية بصورة عالنية أو بالنشر على األديان تطاول -

 .لدينية وفقاً لقانون، إلقامة الشعائر اعقد فعالً خيل باهلدوء الواجب الجتماع، ارتكب -

 . كفالة حرية املعتقد والدين والفكرعلى هذا البند حرص الدولة العمانية ويؤكد

 صراحة من النظام األساسي للدولة هذا اجلانب فنصت         ٢٩ والرأي والتعبري، كفلت املادة      الفكر حـرية  -٧٦
كما أكدت  ". ود القانون  والتعبري عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبري مكفولة يف حد          الرأي حرية"على أن   
 والنشر مكفولة وفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينها والطباعة الصحافة   حرية" من هذا النظام على أن       ٣١املـادة   

 ". الفتنة أو ميس بأمن الدولة أو يسئ إىل كرامة اإلنسان وحقوقهإىلالقانون، وحيظر ما يؤدي 

م األساسي للدولة هبذا الشأن حيث نصت على أن          من النظا  ٣٢ املادة عنيـت : احلـق يف االجـتماع     -٧٧
 ".حدود القانون للمواطنني احلق يف االجتماع ضمن"

 من النظام األساسي للدولة حقوق      ١٣-١١ املواد ، كفلت ايفوالثق واالجتماعي االقتصادي ويف اجملـال   -٧٨
القتصادية اليت يقوم عليها نظام      على عدد من املبادئ ا     ١١ومن ذلك نصت مادته رقم      . املواطنني يف هذه اجملاالت   

احلكم يف السلطنة واليت من شأهنا أن تدفع العدل واملساواة واحلرية والكرامة اإلنسانية إىل حدود ينعم اإلنسان هبا    
ويشـعر بإنسانيته فيها، وذلك عرب وضع التشريعات املناسبة اليت تكفل ممارسة اإلنسان حلريته االقتصادية، وحق                

 :أو باالشتراك مع اآلخرين، ومن هذه املبادئالتملك مبفرده 

اء املثمر بني النشاط احلر، وقوامه التعاون البّن االقتصاد ومبادئ االقتصـاد الوطين أساسه العدالة   )أ( 
 العام والنشاط اخلاص، وهدفه حتقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية؛

الصاحل العام ومبا يضمن السالمة لالقتصاد      حرية النشاط االقتصادي مكفولة يف حدود القانون و        )ب( 
 الوطين؛

 موال حمظورة، وال تكون إال حبكم قضائي يف األحوال املبينة يف القانون؛املصادرة العامة لأل )ج( 

 .الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية االقتصاد الوطين )د( 
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 من النظام األساسي للدولة على أن الدولة تسن ١٢  حيث أكدت املادة:احلق يف العمل والسكن املناسب -٧٩
احلق يف ممارسة العمل الذي خيتاره   حتمي العامل وصاحب العمل وتنظيم العالقة بينهما، ولكل مواطناليتالقوانني 

لنفسـه يف حـدود القانون، وال جيوز فرض أي عمل إجباري على أحد إال مبقتضى القانون، وألداء خدمة عامة    
اقية اتف فقد صادقت السلطنة على      ١٢ جر عادل، وترسيخاً ملا تضمنه النظام األساسي للدولة يف املادة         ومبقـابل أ  

تفاقية العمل الدولية ا و٧٥/٩٦ بشأن العمل اجلربي مبوجب املرسوم السلطاين رقم ٢٩/١٩٣٩العمل الدولية رقم 
تفاقية ا و ٣٨/٢٠٠١ طاين رقم  بشأن حظر أسوأ أشكال عمل األطفال مبوجب املرسوم السل         ١٨٢/١٩٩٩رقـم   

 وقد صدر قانون التأمينات االجتماعية مبوجب املرسوم        ذات الصلة، حقـوق الطفـل مبوجب املرسوم السلطاين        
 .وتعديالته، حيث يوفر هذا القانون محاية اجتماعية للعمال وأسرهم وحيقق أماناً اجتماعياً هلم ذات الصلة السلطاين

ـ   وقـد اسـتلهم املشـرع      -٨٠ احلقوق "  املعنون الباب الثالث من النظام األساسي     من   ٣ املادة   لطنةيف الس
املواطنني مجيعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون يف احلقوق والواجبات          " اليت تنص على أن      "والواجـبات 

ير على تقر   جمموعة من املبادئ اليت تؤكد     ٢٠٠٣  قانون العمل العماين الصادر عام     وتضـمن ،  "خلإ. ..العامـة   
ونص . مجيع العمال أياً كانت جنسيتهم أو جنسهم أو ديانتهم أو غري ذلك من الفوارق بني بين البشر املساواة بني

قانون العمل العماين يف مادته األوىل على تعريف العامل بأنه كل شخص طبيعي ذكراً كان أو أنثى يعمل لقاء أجر 
فجاء تعريف العامل، الذي حيميه القانون يف السلطنة،        . فه كان نوعه لدى صاحب عمل وحتت إدارته أو إشرا         أياً

 كان جنسه أو جنسيته، وكذلك الشأن يف تعريف صاحب          شـامالً جلميع العمال دون متييز بني عامل وآخر أياً         
العمل إذ خال من نعت أو وصف ينهض به دليل على شكل من أشكال التمييز أو سبب من أسباب التفرقة، ومل                     

متد ليشمل كافة اآلثار     ا يز الذي نص عليه قانون العمل عن حد إطالق وتعميم التعريف، وإمنا           يقـف عدم التمي   
نتهاء ا تعلقت حبقوق العامل من أجور وإجازات سنوية أو مرضية ومكافأة يف حالة              اءاملترتبة على عقد العمل سو    

متد عدم التمييز إىل التزامات     ال، كما   اخلدمة وغريها أو تعلقت بالتزامات العامل ويف مقدمتها التزامه بأداء العم          
صـاحب العمل أيضاً املترتبة على العمل ويف طليعتها التزامه بالوفاء مبستحقات العامل وتوفري بيئة عمل صاحلة                 

 .وعوامل األمن والسالمة املهنية وغريها مما يرتبه على عاتقه قانون العمل

ساسي للدولة حرية تكوين اجلمعيات على أسس وطنية  من النظام األ٣٣ كفلت املادة :تكوين اجلمعيات  -٨١
.  للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون ولغرض ضمان حقوق العاملني         وألهداف مشروعة وبوسائل سلمية وفقاً    

 من االتفاقية واملتعلق باحلق يف حرية االجتماع السلمي وتكوين اجلمعيات           ٥ من املادة    )د(٩ على الفقرة    وتأكيداً
تماء إليها، فقد أفرد الباب التاسع من قانون العمل العماين مواداً حول تشكيل اللجان التمثيلية هبدف ن واالالسلمية

رعايـة مصاحل العمال والدفاع عن حقوقهم املقررة قانوناً يف مجيع األمور املتعلقة بشؤوهنم، وقد قامت السلطنة                 
ور قواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية للمنشآت وهو ، وهو صد١١٠ ستوجبه قانون العمل يف املادة  ابتنفيذ ما   

 . بقواعد تشكيل وعمل اللجان التمثيلية الرئيسية١٣٦/٢٠٠٤ والقرار رقم ١٣٥/٢٠٠٤ تضمنه القرار رقم ما

 من النظام   ١٢ حيث نصت املادة     :التمـتع خبدمات الصحة العامة والرعاية الطبية والضمان االجتماعي         -٨٢
 أن تعىن الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئة، وتسعى لتوفري األساسي للدولة على

الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على إنشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج اخلاصة بإشراف الدولة، 
وتكفل الدولة  . محايتها ومنع التلوث  ووفقـاً للقواعد اليت حيددها القانون، كما تعمل على احملافظة على البيئة و            
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 حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة، وفقاً لنظام الضمان االجتماعي، وتعمل           يفللمواطن وأسرته املعونة    
 .على تضامن اجملتمع يف حتمل األعباء النامجة عن الكوارث واحملن العامة

 على تأمني الرعاية االجتماعية     ٨٤/٨٧ قمراين  ويقوم قانون الضمان االجتماعي الصادر باملرسوم السلط       -٨٣
واألرامل، واملطلقات، واملهجرات، والبنات غري املتزوجات، والشيخوخة،        لثماين فئات من املواطنني وهم األيتام،     

والعاجزون عن العمل، وأسر السجناء بشرط عدم وجود مصدر دخل كاف للمعيشة أو املعيل امللزم القادر على                 
 .دون متييز عنصري من حيث العرق أو اجلنس أو اللون أو الطائفة أو اإلثنيةالنفقة، وذلك 

التعليم ركن  " من النظام األساسي للدولة على أن        ١٣ فقد نصت املادة     :حـق تلقـي التعليم والتدريب      -٨٤
لعام وتطويره،  رفع املستوى الثقايف اىلإويهدف التعليم . أساسي لتقدم اجملتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه

وتنمية التفكري العلمي وإذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات اخلطط االقتصادية واالجتماعية، وإجياد جيل قوي يف 
بنيـته وأخالقه، يعتز بأمته ووطنه وتراثه وحيافظ على منجزاته، وتوفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة                 

وترعى الدولة  . ارس اخلاصة بإشراف من الدولة ووفقاً ألحكام القانون       األمـية وتشجع على إنشاء املعاهد واملد      
هتمت االتراث الوطين وحتافظ عليه وتشجع العلوم والفنون واآلداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها، فقد               

لتقنية ت مخس كليات ل   ئعتباره ضرورة ملحة ملسايرة تطورات العصر، ولذلك فقد أنش        االسلطنة بالتعليم التقين ب   
مـنها واحدة للتقنية العليا مبسقط، وتقوم هذه الكليات بتدريس العديد من التخصصات العلمية واملناهج احلديثة          

ختصاصات ا الطالب وختضع هذه الكليات إلشراف وزارة القوى العاملة، ومن بني            آالفويـتخرج منها سنوياً     
طوير املناهج التدريبية وفقاً للمعايري واملستويات املهنية       هذه الوزارة العمل على توفري التدريب املهين وتطويره وت        
 . املهين والتوعية بقيمة العمل وسلوكياتهواإلرشاداملعتمدة واإلسهام يف اجلهد الوطين لتوفري برامج للتوجيه 

 ٦ املادة

 الذي قضى ٢٥ اليت أوردها النظام األساسي يف مادته رقم  املبادئتأكـيداً حلق التقاضي، وتأسيساً على        -٨٥
ىل واقع ملموس وحق ممارس بإصدار إترمجت سلطنة ُعمان ذلك " التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة"بأن 

 وقانون اإلدعاء اإلداريالقوانني ذات الصلة بالتقاضي وعلى رأسها قانون السلطة القضائية وقانون حمكمة القضاء 
 .العام وقانون اإلجراءات اجلزائية

 ٧ املادة

ة يف العملية التعليمية، فاملناهج ذاهتا تدرس       ان املناهج الدراسية بسلطنة عُمان عنيت بتحقيق مبدأ املساو        إ -٨٦
هتمت هذه املناهج مبناهضة التمييز العنصري وإبراز حقوق        الكافة أبناء البلد واملقيمني من ذكور أو إناث، وقد          

ة والعدالة  ااء بني األفراد واجلماعات وحتقيق املساو     اإلنسـان، وتعزيـز مفاهـيم التسامح والتعاون واحلوار البنّ         
ىل إاالجتماعـية وغرسـها يف نفوس الطالب والطالبات، حيث جتسد ذلك يف األهداف اليت تسعى هذه املناهج                  

حتقـيقها واملفاهيم واملفردات املتضمنة هبا، وطرق التدريس اليت تعاجل هبا هذه املفاهيم، ويتضح بصورة جلية يف                 
علـوم اإلنسـانية، واملتمثلة خاصة يف مناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية              مـناهج ال  
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وحقوق  العنصري، التمييز يلي عرض لكيفية معاجلة املناهج املذكورة ملوضوعات مناهضة وفيما. واملهارات احلياتية
 .اإلنسان، والتفاهم والتسامح

 :هداف املناهج الدراسيةأالل معاجلة املوضوع من خ: والًأ -٨٧

تسعى مناهج التربية اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية واملهارات احلياتية إىل حتقيق األهداف اليت  
 :تتمحور حول مناهضة التمييز العنصري وبيان حقوق اإلنسان وتعزيز التسامح، واألهداف هي كالتايل

 ؛ حقوق وما عليه من واجبات حنو أسرته ووطنهه منـل تعرف املتعلم على ما -١ 

 ؛الطالبة وبني أسرته ومدرسته وجمتمعه/تعرف املزيد عن العالقات املتبادلة بني الطالب -٢ 

 ؛رينخبناء العالقات االجتماعية اإلجيابية مع اآل -٣ 

 ؛خرين واحترامهمإدراك أمهية التعاون مع اآل -٤ 

 ؛حقوق املرأة وحقوق الطفل وحقوق العامل بشكل خاصبيان حقوق اإلنسان بشكل عام و -٥ 

 ؛تعرف احلقوق والواجبات وممارستها يف إطار احلرية املسؤولة -٦ 

إدراك أمهية التعاون الدويل، والتعايش السلمي بني الشعوب، ودور املنظمات العربية واإلسالمية             -٧ 
 ؛والدولية يف حتقيقه

خرين كأخوة، وحتمل خرين، معاملة اآلعايش مع اآل جتاهـات مـرغوب فيها، كالت     اكتسـاب   ا -٨ 
 ؛حترام األنظمة والقوانني، واحملافظة على امللكية العامةااملسؤولية، و

كتساب القيم احلميدة كاملساواة، والتسامح واحلوار احلسن، والصدق واألمانة، والكرم واحملبة           ا -٩ 
 ؛خالصواإل

 ؛ة، وحب العمل وإتقانهااواإلميان بقيم الشورى، والعدالة، واملس -١٠ 

 ؛نفتاح بوعي على التجربة اإلنسانية املعاصرة والتفاعل مع معطياهتااال -١١ 

 ؛داب العامةحترام النظام واآلااسي لألسرة، وستقدير الدور األ -١٢ 

 ؛بني الدول  التعاون الدويل، والسالم العادل، وحسن اجلوارئااللتزام مبباد -١٣ 

الطالبة وتشجيعهما على العمل اجلماعي البعيد عن الفردية        /ة يف نفس الطالب   غرس روح اجلماع   -١٤ 
 ؛واألنانية
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 .كتساب مهارة التواصل مع اآلخرين والقدرة على التعبري عن األفكار واملشاعر باتزان ووضوحا -١٥ 

 :عاجلة املوضوع يف احملتوى الدراسي للمناهجم: ثانياً -٨٨

 واللغة العربية والدراسات االجتماعية واملهارات احلياتية       اإلسالمية التربية   يناقش احملتوى الدراسي ملناهج    
 والواجبات ويركز على مناهضة التمييز بأنواعهامن خالل موضوعاته املتعددة مفاهيم التسامح والتفاهم واحلقوق    

 : عرض لبعض املوضوعات اليت تركز على ذلكيأيتالعنصري بكافة أشكاله، وفيما 

 ة املوضوع يف احملتوى الدراسيمثال معاجل

 كيفية املعاجلة عنوان الدرس الصف املفهوم
 حقوق الطفل يف اإلسالم - اخلامس

 حق اجلار وواجباته -
 حق املعلم وواجباته -

دروس متكاملة تعرض حق الطفل، وحق      
اجلـار، وحـق املعلم، مع تناول حديث        

  ...".حق املسلم على املسلم   : "لالرسـو 
/ف من هذا الدرس تعريف الطالب     ويهد

 لتزامه هبااالطالبة هبذه احلقوق وتنمية 
درس مكـتمل يهدف إىل إبراز أن لكل فرد          احلقوق املتبادلة بني أفراد األسرة 

  كما أن عليه واجباتيف األسرة حقوقاً

 التسامح

 املؤاخاة - الثامن
تنظيم عالقات املسلمني بغريهم -

 بني   حديث إىلدرسـان مكتمالن، إضافة     
املسلمني، تعمق الشعور باألخوة، وحسن     

، وترسخ مبدأ التسامح    اآلخرينالعالقة مع   
 أنه كيف   ـالطالبة وتبني ل  /لدى الطالب 

  قضى على التمييز العنصرياإلسالم
 حقوق اإلنسان - التاسع

 حقوق املرأة -
 حقوق العامل -

دروس مكـتملة، يعرض فيها إىل حقوق       
ة الطالبة مبساو ا/املذكورين لتشعر الطالب  

 اجلميع يف احلقوق والواجبات

 

ثالثة دروس تعرض إىل أمهية احلفاظ على        مقاصد الشريعة - العاشر
نفـس اإلنسان، وعقله، وماله، وعرضه،      
ودينه، وأن كرامة اإلنسان حمفوظة ومصانة 

فرق بني   مهمـا كـان جنسه أو عرقه ال       
 خرآإنسان و

ـ     التكافل االجتماعي   ح فيها معىن التكافل    ثالثـة دروس يوض
، وأن التكافل والتعاون مطلوب االجتماعي

فـراد اجملتمع الواحد بدون تفرقة      أبـني   
وكذلـك بني اجملتمعات املختلفة مع بيان       
منهج اإلسالم يف القضاء على الفقر، وإبراز 

شك أن ذلك     وال ؛الوسائل الكفيلة بذلك  
ة يف  ايغرس روح التكافل والتعاون واملساو    

 لبات والطالبنفوس الطا
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دروس متكاملة تطرق املوضوع من جوانب  الرمحة الثاين والرابع
خمـتلفة، رمحـة الصغار واحليوان وسائر       
املخلوقات، ويركز على ضرورة الرمحة بني 

 أفراد اجملتمع وبني اجملتمعات املختلفة
 درس التسامح الثالث

 درس احللم والصفح
ح يف  دب التسام أدرسـان متكامالن عن     

اإلسالم وكيفية تساحمه مع اآلخرين بصرف 
 عن الدين أو اللون النظر

درس عاجل أمهية خمالقة    : الوصـية الثالـثة    وصايا نبوية اخلامس
 الناس خبلق حسن

 التسامح

 درس يبني أمهية اإلصالح وثوابه اإلصالح بني الناس 
موقف املسلم من الكتب السماوية السادس  قيدة درس عقـيدة يؤكـد تسـامح الع       

اإلسـالمية واعـترافها باآلخر من خالل       
 اإلميان بكل الكتب

شـرح حديـث حيث على التسامح بني         حرمة اهلجر السابع 
 املسلمني ولو كان الطرف الثاين خمطئاً

فقـرتان يف درس تفسري ورد فيهما خلق         صفات عباد الرمحن  
التسـامح مع كل الناس ولو مع املسيء،        

 س اإلنسانيةوجتنب االعتداء على النف
 درس يبني آداب التعامل مع كل الناس حسن املعاملة  الثامن 
وحدة من أربع دروس تربز مفهوم السالم        اإلسالم دين السالم: وحدة  

وآثـاره، ومـن خالل شرح آيات قرآنية      
املسلم من سلم   ) "ص: (وحديث الرسول 

 ..."املسلمون 
بدأي الشورى والعفو وأمهيتها من     توضـيح م   مواقف من حياة الرسول: وحدة التاسع 

قدوة ) ص(خـالل سـرية حـياة الرسول؛        
املسـلمني مجـيعاً، وكيفـية تعامل الرسول        
بتسـامح مع أفراد الديانات األخرى وعفوه       

 عمن أساء إليه
درس مكـتمل عـن التسـامح ومعانيه         التسامح احلادي عشر 

 وأهدافه
 آداب املسلم يف    تفسـري نـص قرآين يربز      آداب احملاورة الثاين عشر 

 احملاورة مع الغري من أهل الكتاب خاصة
درس يـربز آداب املسلم أثناء احلديث مع    آداب احملادثة الثالث 

لتزام احلق، ومساع   ااآلخـرين مـن حيث      
 الرأي اآلخر

درس يـربز أن املسـلم حسن املعاملة مع         حسن املعاملة الرابع 
 الناس ومجيع املخلوقات

 التمييز نبذ
 ريالعنص

درس يشار فيه إىل أن احلفاظ على العهد         احملافظة على العهد اخلامس
أمـر واجب بني اإلنسان وأخيه اإلنسان       

 دون تفريق يف ذلك بني جنس أو دين
فقـرة تؤكد وحدة اجلنس البشري إذ هم         آداب اجتماعية  

 مجيعاً من آدم وحواء
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 انةاألمدرس يشار فيه إىل أن احلفاظ على         األمانة السادس
أمـر واجب بني اإلنسان وأخيه اإلنسان       

 دون تفريق يف ذلك بني جنس أو دين

 

حترام إنسانية اإلنسان   ادرسان يربزان أمهية     تكرمي اإلنسان 
عتداء عتبار أن اهللا تعاىل كرمه فمنع اال      اعلى  

على النفس اإلنسانية، ومحى عرضه، ومنحه      
عتداء عليها، وساوى بينهم    جيوز اال  حرية ال 

  يفضل بينهم بلون أو نسبومل
درس يبني أدب املسلم يف تعامله مع الناس         آداب التعامل  

ن يكون عدالً معهم    أه على   وذلـك حبـثّ   
 لطيفاً رفيقاً هبم

للناس دون  ) ص(درس يـربز دعوة الرسول       عرض اإلسالم الوفود السابع 
 متييز يف ذلك بني جنس وآخر، أو عرق وآخر

تفسـري قـرآين يؤكـد على وحدة األصل           عند اهللاإن أكرمكم ٢الثامن، ج  
 اإلنساين، وأن الكرامة إمنا مردها إىل طاعة اهللا

شرح حديث شريف إلبراز مساواة الناس       الناس سواء أمام القانون ٢التاسع، ج  
 أمام القانون

درس يبني دعوة العقيدة إىل جمتمع إنساين        أثر العقيدة يف اجملتمع ٢العاشر، ج  
  ومتراحممتعاون

درس مكتمل من خالل حديث نبوي يبني        رمحة الصغري واحترام الكبري الثالث احلقوق
 حق الصغري والكبري

فقـرة فـيها دعوة إىل رمحة كل من يف           الرمحة 
األرض، وهي معاجلة انطلقت من مفهوم      

 حديث نبوي
درس كامل عن احلقوق اليت يلتزمها املسلم  حقوق اجلار الرابع

 مهما كان، مسلماً، أو غريهمع جاره 
درس مكـتمل مـن خالل حديث نبوي         احترام الصغري للكبري 

 شريف يبني حق الصغري والكبري
درس عـن حقـوق وواجبات اجتماعية        من توجيهات الرسول اخلامس

 يؤديها املسلم اجتاه أخيه

 

ى درسان يف الوحدة عاجلا أمهية الصدقة عل األخالق والتهذيب: وحدة السادس
 احملتاجني، ومساعدة الضعيف معنوياً

نـص قـرآين يعرض أمهية االلتزام بأدب         آداب اجتماعية السابع
اإلسـالم مع اآلخرين، وذلك بترك سوء       
 الظن، وجتنب تتبع عوراهتم، وترك الغيبة

فقرة عن أمهية إعطاء العامل حقوقه وردت  من مكارم األخالق ٢الثامن، ج 
 ضمن حديث نبوي شريف

درس يربز حقوق العامل وواجباته يف اإلسالم مكانة العامل يف اإلسالم 
نصان قرآنيان يعرضان أمهية االلتزام بأدب       آفات اجتماعية ١العاشر، ج 

اإلسـالم مع اآلخرين وذلك باالبتعاد عن       
والتنابذ بترك سوء   . السخرية من اآلخرين  

 الظن، جتنب تتبع عوراهتم، وترك الغيبة

 

 درس يربز حقوق املرأة يف اإلسالم مكانة املرأة يف اإلسالم ٢ العاشر، ج
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 حديث شريف حيرم املسلم، وإفشاء سره خري املسلمني ١الثاين عشر، ج 
حديـث شـريف يدعو إىل جتنب األذى         حرمة اإليذاء 

 املادي واملعنوي على كل الناس

 

سلم على  حديـث شريف يعدد حقوق امل      حق املسلم على املسلم
أخيه املسلم واملتمثلة يف مبادرته بالتحية،      
وإجابـة دعوتـه، ونصـحه، وتشميته،       

 وعيادته عند املرض، وتشييع جنازته
 درس يربز حقوق املرأة وواجباهتا يف اإلسالم املرأة يف اإلسالم 
 

 ٢الثاين، ج 

درس يعـرف كـال الـزوجني حبقوقهما         نظام األسرة يف اإلسالم
 وواجباهتما جتاه األسرة

 اخلالصة

 من االتفاقية الدولية للقضاء على مجيع أشكال ٩وإذ تقدم سلطنة ُعمان تقريرها األول هذا مبوجب املادة  -٨٩
التميـيز العنصري، فهي تشعر أكثر من أي وقت مضى أهنا معنية بأن تكون ممارسات وأعمال التمييز العنصري                  

ألعمال واملمارسات، مدانة على مجيع الصعد، ويف نفس        جبمـيع أشكاله، أياً كانت اجلهة اليت تصدر عنها هذه ا          
الوقت فهي حريصة على أن تتحرر كافة اجملتمعات من هذه اآلفة الالإنسانية، وعلى أن خيلو اجملتمع العماين منها                  

 لقد لعبت تعاليم الدين اإلسالمي املتجذرة يف اجملتمع العماين، واليت تستهجن التفرقة بني            . مطلقـاً من باب أويل    
الناس والتمييز بينهم إال بالتقوى والعمل الصاحل، فكانت مبثابة صمام أمان حالت دون إصابة هذا اجملتمع احملافظ                 

على أن الدولة، إدراكاً منها بأن القانون كفيل بردع من مل يردعه وازعه الديين، فاختذت سلسلة من                 . هبذا الوباء 
على هذه األفعال واملمارسات التمييزية صفة األعمال الشنيعة اليت         القوانـني والـتدابري املبينة أعاله، حىت تضفي         
 .ينكرها الدين اإلسالمي ويعاقب عليها القانون

وبقدر انتفاء حاالت التمييز العنصري يف السلطنة، بقدر ما حترص السلطات املعنية فيها على اجتثاث دابر  -٩٠
اعتبار هذه األفعال واملمارسات شاذة ومنفرة يف اجملتمع        هـذه األفعال واملمارسات وعدم التساهل مع مرتكبيها ب        

وعامل تفرقة من شأنه أن يهدد متاسكه ويبث فيه الضغينة والكراهية، وتفتخر السلطنة بالطفرة اهلائلة اليت حققتها 
 .يف ظرف وجيز يف طريق بناء دولة عصرية مبؤسسات عصرية يسودها حكم القانون والعدل واملساواة

 املراجع

 النظام األساسي للدولة -١
 قانون اجلزاء العماين -٢
 قانون تنظيم اجلنسية العمانية -٣
 قانون اخلدمة املدنية -٤
 .قانون السلطة القضائي -٥

- - - - - 


