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  مرفق
تقرير سلطنة عمان األول حول التدابري اليت اختذهتا        
لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية      

  وبغاء األطفـال   بيع األطفال   ب املتعلقحقوق الطفل   
   يف املواد اإلباحيةل األطفالواستغال       
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  متهيد
اهتا الدولية سيما اتفاقية حقوق الطفل والربوتوكولني االختياريني امللحقني          من سلطنة عمان بتعهد    التزاماً  

هبا، وإذ تشارك السلطنة اجملتمع الدويل القلق بشأن ممارسات بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية                 
جلهات الفاعلـة ذات العالقـة       منها بضرورة بذل اجلهود لرفع مستوى الوعي العام لدى اجملتمع وكافة ا            اعتقاداً

  .بأحكام الربوتوكول من أجل حتسني مستوى معيشة الطفل وحتقيق حياة فضلى له

 من السلطنة بضرورة احترام حقوق الطفل وبصفة خاصة تلك الـيت وردت هبـذا الربوتوكـول                 وإمياناً  
، وأصدرت ٤١/٢٠٠٤قم االختياري فقد صدقت سلطنة عمان على هذا الربوتوكول مبوجب املرسوم السلطاين ر

 عن جمموعة قوانني   العديد من القوانني ذات الصلة هبذا اجملال تضمنها التقرير األول الذي سبق تقدميه للجنة فضالً              
قانون مكافحة االجتار بالبـشر،     (صدرت الحقاً تضمنت العديد من أوجه احلماية للطفل منها على سبيل املثال             

باإلضافة إىل قـانون غـسيل      ) ة وتأهيل املعاقني، وقانون مكافحة اإلرهاب     قانون مساءلة األحداث، قانون رعاي    
 اإلعاقة باملرسـوم الـسلطاين رقـم        ي االتفاقية الدولية حلقوق األشخاص ذو     إىلاألموال وقد انضمت السلطنة     

 جمال محاية الطفل،    يف يتضمن جوانب أخرى هامة      ي إعداد مشروع قانون الطفل الذ      وجيري حالياً  ١٢١/٢٠٠٨
كما قامت السلطنة بتنفيذ العديد من األنشطة والربامج والفعاليات املتصلة بنشر الوعي باتفاقية حقوق الطفـل                

 إىل بعض   والربوتوكولني امللحقني هبا كذلك مت إنشاء اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، كما انضمت السلطنة أيضاً             
  .ل لإلنساناالتفاقيات اإلقليمية والثنائية من أجل ضمان محاية أفض

 من أجل توفري املزيد من أوجه احلماية والرعاية لإلنسان بصفة عامة وللطفـل              وملا كان العمل مستمراً     
بصفة خاصة جيري العمل على حتديث قانون اجلزاء العماين ليشمل جترمي األفعال واملمارسات الـيت مل تتناوهلـا                  

  .التشريعات املعمول هبا
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هتا الدولية مت الرد على استفسارات ومالحظات جلنة حقوق الطفل الدولية وهي  من السلطنة بتعهداالتزاماً  
  :على النحو التايل

) حضر/ريف( بيانات تفصيلية حسب اجلنس والسن واملنطقة        -  أوالً
  :، حول ما يلي٢٠٠٧، ٢٠٠٦، ٢٠٠٥لألعوام 

املواد اإلباحية وكـذلك    عدد احلاالت املبلغ عنها بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف              )أ(  
تقدمي معلومات إضافية عما مت حول هذه احلاالت من إجراء وما مت بعد ذلك من متابعة حالة هؤالء األطفال مع                    

  ؛اإلشارة إىل العقوبات واجلزاءات اليت اختذت ضد املخالفني

  :وتوكولمن الرب) ٩/٣،٤(عدد األطفال الضحايا والذين مت مساعدهتم وتعويضهم وفق املادة   )ب(  

ال توجد إحصائيات عن عدد تلك احلاالت لعدم وجودها، وجيري إعداد قواعد بيانات باجلهات   •
وتعرب سلطنة ُعمان عن ...   أحكام الربوتوكول يف حالة وجود مثل تلك احلاالتياملعنية متاش

غـاء  أي بيع األطفال واسـتغالهلم يف الب      (قلقها البالغ حول وجود هذا الوضع يف بعض الدول          
  .وتسعى جاهدة لتجرمي مثل تلك املمارسات) واملواد اإلباحية

  ختصة مبتابعة وتنفيذ الربوتوكول اجلهة امل-  ثانياً
تتعاون العديد من اجلهات احلكومية وغري احلكومية بسلطنة عمان من أجل تنفيذ الربوتوكـول                )أ(  

 االجتماعية املشكلة مبوجب القرار الوزاري رقـم        مبشاركة جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بوزارة التنمية        
 أُنـشئت وهذه اللجنة   . ٢٠٠١نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٦ الصادر عن وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ        ٩/٢٠٠١

وزارة الـصحة، وزارة    :  ممثلني للجهات التالية    عشرة عضواً  اثنابرئاسة وكيل وزارة التنمية االجتماعية وعضوية       
ونية، وزارة العدل، وزارة التربية والتعليم، جامعة السلطان قابوس، شرطة عمان السلطانية، أربعـة              الشؤون القان 

ممثلني عن وزارة التنمية االجتماعية، ممثل عن مجعية رعاية األطفال املعاقني، ممثل عن مجعية التدخل املبكر لألطفال 
  ).وهي اجلهة املعنية باألطفال ذوي اإلعاقة(املعاقني 

  .والبحوث واللجنة القانونية من ثالث جلان فرعية هي جلنة اإلعالم والتوعية وجلنة الدراساتتتض  

  :ختتص هذه اللجنة بالتايل  

  ؛متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  - 
 ؛إعداد تقارير دورية عن تنفيذ االتفاقية  - 

  .متابعة نشر الوعي بتلك االتفاقية  - 

فربايـر  / شباط ٦ الصادر عن وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ        ٥٠/٢٠٠٥ومبوجب القرار الوزاري رقم       
 عن وزارة األوقاف والشؤون  متت إعادة تشكيل جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وأضيف إليها ممثال٢٠٠٥ً
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لقوى الدينية وهناك اجتاه لضم أعضاء آخرين إىل اللجنة عن كل من وزارة اإلعالم، ووزارة اخلارجية، ووزارة ا                
  .العاملة، ووزارة االقتصاد الوطين، وهيئة اإلدعاء العام

وبعد أن انضمت سلطنة عمان إىل الربوتوكولني االختياريني امللحقـني باتفاقيـة حقـوق الطفـل يف                   
  . أصبحت مهمة متابعة تنفيذمها من مهام هذه اللجنة باإلضافة إىل مهامها سالفة اإلشارة٢٠٠٤ أبريل/نيسان

  .٥٠/٢٠٠٥، ورقم ٩/٢٠٠١، القرار الوزاري رقم ١مرفق رقم   -   

) اتقاعدة بيان (اآلليات اليت مت اختاذها إلرساء نظام معلومات         -  ثالثاً
  حول خمالفات مواد الربوتوكول

توجد العديد من اللجان الوطنية اليت عن طريقها يتم توفري بيانات ميكن أن يستند إليها إلرساء قاعـدة                    
  :واد الربوتوكول وذلك على النحو التايلبيانات حول خمالفات م

  طنية لشؤون األسرةاللجنة الو

 مت إنشاء اللجنة الوطنية لشؤون األسرة برئاسة وزيرة التنمية          ١٢/٢٠٠٧مبوجب املرسوم السلطاين رقم       
ضـافة إىل   االجتماعية وعضوية وكالء وزارات التربية والتعليم واإلعالم واالقتصاد الوطين والتراث والثقافة، باإل           

املدعي العام ومساعد املفتش العام للشرطة واجلمارك ورئيس غرفة جتارة وصناعة عمان ومدير عام املديرية العامة         
، وختتص اللجنة باقتراح سياسات  )املديرية العامة للمرأة والطفل سابقاً    (للتنمية األسرية بوزارة التنمية االجتماعية      

 بني اجلهات الرمسية والتطوعية وتشجيع الدراسات والبحوث املتعلقة باألسرة وبرامج رعاية األسرة وتنسيق اجلهود
ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات اللقاءات واملؤمترات الدولية واإلقليمية املتعلقة بقضايا األسـرة وغريهـا مـن                

  . باملرسوماملوضوعات املوضحة تفصيالً

  ء اللجنـة الوطنيـة لـشؤون األسـرة          بإنشا ١٢/٢٠٠٧، املرسوم السلطاين رقم     ٢مرفق رقم     - 
  . وحتديد اختصاصاهتا

   الوطنية ملكافحة االجتار بالبشراللجنة

تضمن قانون مكافحة االجتار بالبشر إنشاء جلنة حتت مسمى اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر مبـا                  
جملس الوزراء برئاسة املفتش العـام   من القانون ومت تشكيل اللجنة بقرار من      ٢٢ لنص املادة    فيهم األطفال، وفقاً  

  .٢٠٠٩أبريل / نيسان١للشرطة واجلمارك وعقدت أول اجتماعاهتا يف 

 من ذات القانون اختصاصات تلك اللجنة واليت منها وضع خطة مكافحة االجتار             ٢٣كما حددت املادة      
شريعات ذات الصلة جبرمية االجتار     بالبشر والتنسيق مع اجلهات املختصة احمللية واإلقليمية والدولية لوضع قاعدة ت          

  .بالبشر ووضع برامج تأهيل للضحايا

  .١٢٦/٢٠٠٨ قانون مكافحة االجتار بالبشر الصادر باملرسوم السلطاين رقم ٣مرفق رقم    - 
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  خلاصة باألطفال املعرضني لإلساءةفرق عمل مكلفة بدراسة احلاالت ا

ر نظام اللجنة الوطنية لشؤون األسرة، وإىل قـرار          بإصدا ١٢/٢٠٠٧ إىل املرسوم السلطاين رقم      استناداً  
اللجنة الوطنية لشؤون األسرة املتضمن تشكيل فرق عمل لدراسة احلاالت اخلاصة باألطفال املعرضني لإلسـاءة،               

 بتشكيل الفرق املذكورة على مستوى مناطق وحمافظات الـسلطنة          ٧٨/٢٠٠٨وعليه صدر القرار الوزاري رقم      
  :اجلهات اآلتيةوتتضمن الفرق عضوية 

  ؛وزارة التنمية االجتماعية  ‘١‘
 ؛وزارة التربية والتعليم  ‘٢‘

 وزارة الصحة؛  ‘٣‘

 شرطة ُعمان السلطانية؛  ‘٤‘

 االدعاء العام؛  ‘٥‘

 .مجعيات املرأة العمانية  ‘٦‘

  . بشأن تشكيل الفرق املذكورة٧٨/٢٠٠٨، القرار الوزاري رقم ٤مرفق رقم   -   

وتباشر هذه الفرق عملها مـن خـالل         .ير العام للتنمية االجتماعية باملنطقة    حبيث يترأس كل فريق املد      
  :االختصاصات اآلتية

ويعين ذلك اإلسـاءة وشـىت      (دراسة ومتابعة حاالت األطفال الذين يتعرضون لسوء املعاملة واإلمهال            •
ة اليت حتول هلا مثل كل حسب منطقته، وذلك باالستعانة باجلهات املختص) أنواع املعاملة املهينة للكرامة

  ؛)لعيادات احلكومية أو اخلاصةا - طوارئ املستشفيات -مراكز الشرطة (هذه احلاالت 
الزيارات امليدانية ملقابلة احلاالت للوقوف على أسباهبا وتقدير درجة خطورهتا، ورصد البيانات              •

 ؛على استمارة البحث اآليل املعدة هلذا الغرض

رشاد والتثقيف لألسر مبنطقة عمل كل فريق مع التركيـز علـى أسـر          التوعية االجتماعية واإل    •
 ؛األطفال الذين يتعرضون لإلساءة

يقوم الفريق بالتعاون مع اجلهات املختصة بوضع خطط العالج املناسبة للحـاالت، والتنـسيق                •
املستمر مع اجلهات أو اللجان احمللية يف املناطق والواليات كل حسب اختـصاصه للتعـاون يف       

 .حماولة الوصول باألسر إىل االستقرار النفسي واالجتماعي

 بإنشاء اللجنة الوطنية شؤون األسـرة       ١٢/٢٠٠٧ املرسوم السلطاين رقم     ٣مرفق رقم   : راجع  - 
  .وحتديد اختصاصاهتا
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  شؤون املخدرات واملؤثرات العقليةاللجنة الوطنية ل

قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقليـة،       بشأن إصدار    ١٧/٩٩ إىل املرسوم السلطاين رقم      استناداً  
 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لشؤون املخدرات واملؤثرات العقليـة  ٢٤/٢٠٠٠أصدر وزير الصحة القرار رقم  

برئاسة وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية وعضوية عدد من اجلهات ذات الصلة، وختتص هذه اللجنة بتجميع                
ل إليها من مؤسسات الدولة املختلفة، ووضع نظام وآليات ملكافحة اإلدمان والترصـد             وحتليل املعلومات اليت تص   

  .الوبائي، والتنسيق مع مؤسسات الدولة املختلفة فيما يتعلق مبجال عمل اللجنة

الـيت  )  واحملاضرات التوعوية  ،كالندوات(كما تشارك وزارة التنمية االجتماعية يف الفعاليات واألنشطة           
  . العقلية بواقع عضويتها باللجنةة الوطنية لشؤون املخدرات واملؤثراتتنفذها اللجن

  االت اخلاصة بسوء معاملة األطفالتسجيل احل

قامت وزارة الصحة بوضع قاعدة بيانات لتسجيل احلاالت اخلاصة بسوء معاملة األطفال واليت تصل إىل                 
ذا الغرض، كما مت تدريب العاملني الـصحيني يف مجيـع           املؤسسات الصحية يف مجيع أحناء السلطنة ومت إعداد استمارة هل         

  .مناطق السلطنة حول االستمارة والغاية منها وكيفية استيفاء بياناهتا وتعريفهم باحلاالت اليت جيب اإلبالغ عنها

، قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصادر باملرسـوم الـسلطاين رقـم             ٥مرفق رقم      - 
١٧/٩٩.  

 بتشكيل اللجنة الوطنية لشؤون املخـدرات       ٢٤/٢٠٠٠، قرار وزير الصحة رقم      ٦ مرفق رقم   - 
  .واملؤثرات العقلية

عند تنفيذ قانون مساءلة األحداث سيمكن كذلك توفري مصدر معلومايت يساعد على إرساء نظام معلومـات          
  )عن خمالفات الربوتوكول(

لة، وفيما ستراتيجية الوطنية للطفوال ما مت بشأن اعتماد ا-  رابعاً
ستراتيجية تتـضمن بنـود الربوتوكـول       الإذا كانت ا  

  والتقدم الذي أحرز خبصوص ذلك
بناء على األمهية الفائقة اليت يـتم       ) حتت اإلعداد (ستراتيجية الوطنية لرعاية الطفولة     المت وضع مشروع ا     

حلماية والرعاية الـيت    إيالئها لألطفال املوجودين بسلطنة عمان، من أجل ضمان حصوهلم على أرقى مستويات ا            
  :هتدف إىل التصدي ملشكالت الطفولة والوقاية منها ووضع الضوابط والربامج واخلطط بشأهنا، ومن أهم أهدافها

   يف بيئة سليمة خالية من املخاطر؛توفري العناية واحلماية الكاملة للطفل وضمان منوه  ‘١‘  
  .ها يف اجملتمع وكفالة تطبيقمحاية الطفل وضمان حقوقه تشريعياً  ‘٢‘  
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ستراتيجية ذات الصلة بالربوتوكولني    الباإلضافة إىل أن هناك العديد من املوضوعات األخرى املدرجة با           
  ).ستراتيجية وهي ما زالت يف طور اإلعداد والتحضريالاملعلومات الواردة أدناه مستخلصة من ا(

لقانونية ملنح الطفل حقوق أفضل     ستراتيجية تسعى لتحديث وتعديل بعض النصوص ا      الومن املؤكد أن ا     
  .من خالل مراجعة كافة القوانني والتشريعات املوجودة والعمل على إصدار قانون للطفل

  :ويندرج حتت ذلك ما يلي   

مراجعة القوانني اخلاصة بعمالة األطفال وتطوير آليات تنفيذ التشريعات القائمة من أجل حتقيق               •
   ؛همحاية أفضل للطفل من العمل وخماطر

  ؛ساءةتوفري خدمات العالج الطيب والنفسي واإلرشادي لضحايا اإل  •
  ط ساخن للتبليغ عن حاالت اإلساءة؛استحداث خ  •
  إعداد وتطوير برامج تأهيل ألسر الطفل املُساء إليـه وللطفـل نفـسه مـن خـالل إعـادة                     •

   ؛إدماجه باجملتمع
  . ل اإلعالمتوعية اجملتمع خبطورة اإلساءة لألطفال من خالل وسائ  •

 األنشطة والفعاليات اليت متت لنشر الوعي فيمـا خيـتص           -  خامساً
  ة حقوق الطفل كما ورد يف التقريربالربوتوكول واتفاقي

  تابعة وتنفيذ اتفاقية حقوق الطفلأنشطة وفعاليات جلنة م - ١

  يف جمال التدريب  )أ(  

اون مع اجلهات املعنية يف جمال التـدريب        قامت جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالتخطيط والتع          - 
  اإلعالم، وزارة التربية والتعليم؛وعقدت عدة دورات تدريبية يف جهات متعددة منها وزارة 

 التفاقية  تنفيذ دورتني تدريبيتني للعاملني يف جمال الطفولة عن كيفية تصميم برامج للطفولة وفقاً              - 
ليونيسيف مبسقط واللجنة اإلعالمية املنبثقة من حقوق الطفل، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة ا

  اقية حقوق الطفل؛جلنة متابعة تنفيذ اتف
عقد لقاءات ودورات مع اإلعالميني والقانونيني يف السلطنة للتعريف باالتفاقية والربتوكـولني              - 

 .وحبث سبل وقنوات إيصاهلا إىل اجلمهور

 يف جمال التوعية والنشر  )ب(  

 املدارس هبدف نشر بنود االتفاقية؛ة وثقافية لطلبة تنظيم مسابقة أدبي  - 
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 ملصق ونشرة تعريفية عن االتفاقية على مجيع املؤسـسات          ٢٥ ٠٠٠متت طباعة وتوزيع عدد       - 
 العاملة يف جمال الطفولة وجيري العمل على توزيعها على املالعب الرياضية وأماكن التجمع العامة

 وحنوها مبا يكفل االطالع عليها؛

 السلطنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف جبهود واضحة لنشر االتفاقية عـن طريـق وزارة               تقوم  - 
التنمية االجتماعية بالتعاون مع اجلمعيات النسائية واجلهات املختصة من خالل برامج دوريـة             

 والعاملني مع األطفال باالتفاقية؛لزيادة نشر االتفاقية، وتعريف مجيع املختصني 

األطفـال  ( ني األطفال من خالل عقد ورش عمل إلعداد كتيبات حتت عنـوان           نشر االتفاقية ب    - 
 ؛)قوقهميرمسون ح

 يات للتعريف باتفاقية حقوق الطفل؛إعداد منشورات ومطو  - 

  . باجلهات املعنية بالطفولة للتعريف باالتفاقيةمسؤولنيعقد لقاءات مع   - 

  يف جمال حرية إبداء الرأي حول اتفاقية حقوق الطفل  )ج(  

 حلق الطفـل يف حريـة        من االتفاقية، إقراراً   ١٣ للمادة   مت تنظيم أربع ملتقيات للطفولة تفعيالً       - 
فاظ على  التعبري، هذا احلق يشمل حرية طلب املعلومات واألفكار وتلقيها وإذاعاهتا وذلك للح           

  كيان الطفل واحترام ذاته؛
 ة اجلمهور باالتفاقية؛ مسقط وتوعي يف خيمة الطفل من خالل مهرجاناملشاركة سنوياً  - 

 .تنظيم اجللسة احلوارية لألطفال حول عامل جدير بالطفولة  - 

 نفذهتا وزارة التنمية االجتماعية من خـالل        اليتتوعية األطفال الصم من خالل لغة اإلشارة          )د(
 ترمجة نشرات األخبار وبعض الربامج إىلالربامج التدريبية لألطفال واملتعاملني معهم باإلضافة 

 دف توعية األطفال الصم حبقوقهملتلفزيونية بلغة اإلشارة هبا

  يات اإلرشاد واالستشارات األسريةأنشطة وفعال - ٢

  الدورات التخصصية  )أ(  

قامت وزارة التنمية االجتماعية بتنفيذ عدد من الدورات التخصصية يف جمال اإلرشـاد واالستـشارات                 
  :األسرية هي

املني بدوائر التنمية االجتماعية واملراكز ومجعيـات املـرأة          دورات ختصصية للع   ٨تنفيذ عدد     •
العمانية واملتعاملني مع مشكالت األفراد واألسر هبدف فتح مكاتب لالستشارات األسرية جبميع            

  ).٢٠٠٦أبريل / نيسان١٥ وحىت ٢٠٠١يناير / كانون الثاين٢٥يف الفترة من (مناطق السلطنة 
  .دريبية التخصصية املشار إليها، برنامج الدورات الت٧مرفق رقم   - 
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كـانون  مت تنفيذ الدورة التدريبية حول مهارات اإلرشاد النفسي لألطفال واليت مت تنفيذها يف                •
  . للعاملني باجملال النفسي واالجتماعي من خمتلف اجلهات ذات العالقة٢٠٠٩ يناير/الثاين

  الندوات  )ب(  

  تاريخ التنفيذ  عنوان الندوة م

يت طرأت على الدور التقليـدي لألسـرة يف مقابـل           التغريات ال   ١
 .التحديات اليت تفرضها العوملة والتسارع التكنولوجي واملعلومايت

  ٢٠٠٣سبتمرب /أيلول

  ٢٠٠٤أكتوبر /تشرين األول  .األسرة العمانية حتديات احلاضر وتوجهات املستقبل  ٢

  ٢٠٠٥ديسمرب /كانون األول  .التنشئة االجتماعية يف عامل متغري  ٣

  ٢٠٠٧أبريل /نيسان  .ورشة عمل األسرة والقانون  ٤

  ٢٠٠٧ديسمرب /كانون األول   مسقط- فنيات التفاعل والتواصل األسري   ٥

مت عقد ندوة عن أبعاد ومقومات التماسك األسـري مبناسـبة             ٦
  .االحتفال بيوم األسرة العربية

  ٢٠٠٨فرباير /شباط

  ٢٠٠٨نوفمرب /تشرين الثاين  قة الداخلية باملنط-  فنيات التفاعل والتواصل األسري  ٧

  أنشطة وفعاليات التربية والتعليم - ٣

نفذت وزارة التربية والتعليم العديد من األنشطة والفعاليات لنشر الوعي حبقوق اإلنـسان والطفـل يف                  
دمـاج مفـاهيم    إلةفقامت املديرية العامة لتطوير املناهج خبطوات إجرائية عد .املناهج الدراسية يف سلطنة ُعمان   

  :ناهج الدراسية على النحو اآليتحقوق اإلنسان والطفل يف امل

معلمون، مشرفون، مديرو   (نشر ثقافة تربية حقوق اإلنسان والطفل للعاملني يف احلقل التربوي             )أ(  
  ؛من خالل ندوتني أقيمتا بإشراف خبري من منظمة حقوق اإلنسان) املدارس، أعضاء املناهج، ممثلو الوزارة

تـشرين  إقامة دورة تدريبية الختصاصي املناهج يف خمتلف املواد الدراسية ملدة ثالثـة أيـام يف            )ب(  
من أجل التعرف على بنود اتفاقية  ) اليونيسيف( وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة        ٢٠٠٤ أكتوبر/األول

  ؛) محاية، اجتماعي، ثقايف، صحي،دي اقتصا، حريات،مدين( : للمجال اخلاص هباحقوق الطفل وتصنيفها وفقاً

تشكيل فريق عمل باملديرية العامة لتطوير املناهج إلدماج مفاهيم حقوق الطفل تضم ممثلني عن                )ج(  
 الرياضيات،  ، العلوم ،التربية اإلسالمية، اللغة العربية، الدراسات االجتماعية، املهارات احلياتية       (كل مادة دراسية    
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وقد أوكلت للفريق   ).  الفنون التشكيلية  ، املهارات املوسيقية  ، الرياضة املدرسية  اإلنكليزية،تقنية املعلومات، اللغة    
مهمة عمل مسح شامل للمناهج الدراسية احلالية وحتليلها لبيان مدى تضمينها ملفاهيم حقوق الطفل سواء أكان                

   الدروس؛يف معاجلة تلك احلقوق يف واآللية املتبعة ،ذلك بطريقة مباشرة أو غري مباشرة

قامت وزارة التربية والتعليم ممثلة يف املديرية العامة لتطوير املناهج وبالتعاون مع منظمة األمـم                 )د(  
 بتنظيم ورشة عمل حول إدمـاج       -  واليت تعاقدت هلذه الغاية مع خبري للمناهج         - ) اليونيسيف(املتحدة للطفولة   

 وقـد  ،٢٠٠٥نـوفمرب  / تشرين الثاين  ٣٠- ٢٦ الفترة من    مفاهيم حقوق الطفل يف املناهج الدراسية بالسلطنة يف       
  : اآليتتركزت أهداف الورشة على

إعداد تصور واضح لكيفية إدماج مفاهيم حقوق الطفل يف املناهج الدراسية لالسـتفادة مـن                 - 
  الدول األخرى؛جتارب

  ؛بناء منظومة تستند إىل آلية موحدة وواضحة لدمج حقوق الطفل   - 

  األنشطة؛ على صياغة منظومةتدريب املشاركني  - 

  حقوق الطفل يف املناهج الدراسية؛تدريب املشاركني على ابتكار أنشطة متضمنة   - 

 . إعداد كوادر عمانية مؤهلة للقيام هبذه املهمة  - 

قام فريق عمل إدماج مفاهيم حقوق الطفل يف املناهج الدراسية بزيارة للمركز التربوي للبحوث    )ه(  
 ٢٠٠٦أبريـل  /نيـسان يف ) اليونيسيف(هورية اللبنانية وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة        واإلمناء باجلم 

لالطالع على جتربتهم يف جمال إدماج حقوق الطفل يف املناهج الدراسية وبناء على هذه الزيارة ارتأى الفريق ضرورة دمج                   
  ات متكاملة هلما؛قوق اإلنسان وأعداد منظومبنود اتفاقية حقوق الطفل مع بنود اتفاقية اإلعالن العاملي حل

خالل الفترة  ) اليونيسيف( تنفيذ ورشة عمل أخرى وبالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولة             )و(  
 من أجل تقييم األعمال اليت أجنزها الفريق والتدريب على طرق تدريس ٢٠٠٦ديسمرب / كانون األول٢٠- ١٦من 

  ؛قيةوأساليب تقومي األنشطة احلقو

بإدماج مفاهيم حقوق اإلنسان    "تبين املديرية العامة لتطوير املناهج ملشروع إعداد وثيقة خاصة            )ز(  
وقد عكف فريق العمل علـى وضـع        " والطفل يف املناهج الدراسية بالسلطنة للحلقة األوىل من التعليم األساسي         

  داعمة هلا واالتفاق مع خبري يف املناهج ملراجعـة  اخلطوط العريضة هلذه الوثيقة وإعداد املنظومات وبناء األنشطة ال 
  ؛ما مت إجنازه من قبل فريق العمل

  خـالل الفتـرة    ) اليونيـسيف (تنفيذ ورشة عمل بالتعاون مع منظمة األمم املتحدة للطفولـة             )ح(  
ـ          ٢٠٠٧نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٤- ٣من   شطة  من أجل إعطاء التغذية الراجعة للوثيقة وتصويب املنظومات واألن

 ووضعها يف الشكل املناسب هبدف إعدادها يف ملفات متخصصة لكـل مـادة              ،املرافقة هلا يف كل مادة دراسية     
  ؛تدريسية والتدريب على استخدامها
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 على أمهية تعلم هذه احلقوق باعتبارها حاجة من احلاجات التعليمية املهمة، وألهنا متثل              وتأكيداً  )ط(  
 ٢٠٠٨أبريـل   / نيسان ٣٠ النشء فقد مت عقد ورشة تدريبية يوم األربعاء املوافق            من جماالت تربية    أساسياً جماالً

مبركز التدريب الرئيسي بدائرة التدريب والتأهيل، استهدفت املعلمات األوائل مبدارس احللقـة األوىل، وبعـض               
ظة مسقط ومنطقة الباطنة    مشريف اجملالني األول والثاين، ومشريف مواد املهارات الفردية واملهارات احلياتية يف حماف           

وقد قام فريق العمل املعد لوثيقة إدماج مفاهيم حقوق اإلنسان والطفل يف املناهج . جنوب والباطنة مشال والداخلية
الدراسية العمانية للحلقة األوىل من التعليم األساسي بالتدريب على كيفية تفعيلها يف الصفوف كمرحلة جتريبية يف 

  ؛طة ملتابعة أثر التدريباملناطق األربع ووضع خ

 -  مفـاهيم (و لكي تثمر كل اجلهود السابقة وحتقق أهدافها يف نشر ثقافة حقـوق اإلنـسان                 )ي(  
، الواعي، املدرب واملقتنع    لدى املتعلمني، فإن األمر يتطلب توفري املعلم املؤهل تربوياً        )  قيم -   اجتاهات -  مهارات

 األمر الذي يتطلب إعداد وتدريب املعلمني قبل وأثناء اخلدمة، من            وممارسة، بقيمة مفاهيم حقوق اإلنسان فكراً    
لذا أعدت املديرية العامة لتطوير املناهج خطة متكاملة .  وحقوق الطفل خصوصاًأجل دعم حقوق اإلنسان عموماً

 العـام   لتدريب املعلمني واملشرفني وأعضاء املناهج على كيفية استخدام الوثيقة وتفعيلها يف احلقل التربـوي يف              
، واقترحت املديرية كذلك إدراج      املناهج وتطويرها   وكذلك لالسترشاد هبا أثناء إعداد     ٢٠٠٨/٢٠٠٩الدراسي  

مقرر دراسي خاص حبقوق اإلنسان يف كلية التربية جبامعة السلطان قابوس يف إحدى اجتماعات اللجنة املشتركة                
 .بني وزارة التربية والتعليم واجلامعة

 التدريبية املتخصصة، على وجـه اخلـصوص        الربامج -  سادساً
الربامج القانونية والنفسية املوجهة للمهنيني مثل القضاة 
واملوظفني املكلفني بالرعاية االجتماعية وكذلك األطباء      

  واملتعاملني مع األطفال الضحايا
لقـضاة  صدر املرسوم السلطاين بإنشاء املعهد العايل للقضاء، خيتص بتدريب وتأهيل وإعـداد ا              - ١  

 إعداد مشروع الالئحة اخلاصة بنظام      وأعضاء اإلدعاء العام والعاملني على إنفاذ القانون يف خمتلف النواحي، وجيري حالياً           
الدراسة باملعهد تتضمن املقررات الدراسية اليت يدرسها املذكورين أعاله باملعهد ومن بينها التعريف باتفاقيات ومواثيـق                

والربوتوكولني االختياريني وحقوق املرأة والقوة امللزمة هلذه االتفاقيات واملواثيق الدوليـة           حقوق اإلنسان وحقوق الطفل     
  .املعنية حبقوق اإلنسان وبالقانون الدويل اإلنساين والتدريب على مهارات تطبيق هذه املواثيق

ية حقوق الطفل قامت وزارة التنمية االجتماعية بإعداد وتنفيذ عدد من احملاضرات التوعوية باتفاق  - ٢  
) وهي الدار املخصصة إليداع األطفال األيتام وجمهويل األبوين       (لألمهات البديالت والعاملني بدار رعاية الطفولة       

  . بغرض التعريف حبقوق الطفل الواردة باالتفاقية والعمل على تفعيلها وتنفيذها

ة عمل يف جمال اإلرشاد  ورش٢٠٠٧ظمت وزارة العدل يف إطار خطة التدريب السنوي يف عام ن  -٣  
األسري والنفسي للباحثات االجتماعيات تناولت التدريب على مهارات التعامل مع احلاالت ذات املـشكالت              

  . األسرية أو النفسية
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  :قامت وزارة القوى العاملة بالعديد من الربامج التدريبية ملأموري الضبط القضائي هبا تتمثل يف  - ٤  

 أيام موزعة خالل ٨ تفتيش العمل بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية، ملدة دورة تدريبية يف جمال  )أ(  
  ؛٢٠٠٨نومفرب / تشرين الثاين١١ وحىت ٢٠٠٧أغسطس / آب٤الفترة من 

ختلل الدورة التدريبية سالفة الذكر ابتعاث عدد عشرة من مفتشي العمل إىل دولة سـنغافورة                 )ب(  
  ؛ التفتيش بالتنسيق مع منظمة العمل الدوليةوذلك من أجل االطالع على جتربتها يف جمال

  ملهمة  مع قانون العمل العماين والقوانني الدولية تسهيالً       إصدار كتيب دليل تفتيش العمل متسقاً       )ج(  
  املفتش ومت توزيعه على املفتشني؛

ح مواد   ليتمكن املفتشني من شر    اإلنكليزيةتنظيم دورة تدريبية للمفتشني يف قانون العمل باللغة           )د(  
  مل املستثمرين األجانب؛قانون العمل ألصحاب الع

 حتت عنـوان    ٢٠٠٨أغسطس  / آب ٢٥- ٢٤دورة تنشيطية بغرفة جتارة وصناعة عمان بتاريخ          )ه(  
  بالتنسيق مع منظمة العمل الدولية؛سياسات واستراتيجيات تفتيش العمل وذلك 

 حلضور ندوات وورش عمل يف       عشر يوماً  أحدابتعاث أحد املفتشني إىل إيطاليا وسويسرا ملدة          )و(  
  ؛٢٠٠٨ مقاييس العمل الدولية عام جمال

  ؛٢٠٠٨قر الوزارة ملدة أسبوع عام دورة تدريبية يف جمال قانون العمل مب  )ز(  

ورشة عمل إقليمية حول سياسات إدارات العمل خلدمات تفتيش العمل بدول اخلليج العربيـة                )ح(  
  . بسلطنة عمان٢٠٠٩ارس م/آذار ٣- ١وذلك يف الفترة من 

التقدم احلاصل بشأن إنشاء هيئة وطنية مستقلة تعىن حبقـوق           -  سابعاً
   صالحية مراقبة تنفيذ الربوتوكولاإلنسان مع

 اللجنة الوطنية حلقوق اإلنسان، وهلـا الشخـصية         ١٢٤/٢٠٠٨ مبوجب املرسوم السلطاين رقم      أُنشئت  
  .مها ومقرها مدينة مسقطاالعتبارية وتتمتع باستقاللية يف ممارسة مها

 للنظـام األساسـي للدولـة،       ختتص هذه اللجنة مبتابعة محاية حقوق اإلنسان وحرياته يف السلطنة وفقاً            
واملواثيق واالتفاقيات الدولية اليت وقعت عليها السلطنة، وتقدمي املشورة للجهات املعنية يف الدولة واملـسامهة يف                

واضيع، باإلضافة إىل رصد أية خمالفات أو جتاوزات متعلقة حبقوق اإلنـسان يف             إعداد التقارير اليت تتناول تلك امل     
  .الدولة وللمساعدة يف تسويتها وحلها

 من خمتلف اجلهات احلكومية وغري احلكومية، وتكون مدهتا ثالث سنوات           وتتكون من أربعة عشر عضواً      
  .قابلة للتجديد

  . بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان وحتديد اختصاصاهتا ١٢٤/٢٠٠٨ املرسوم السلطاين رقم ٨مرفق رقم   -  
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معلومات إضافية أو مبادرات متخذة حلظر استغالل األطفال         -  ثامناً
" قانون املمارسة "والتدابري املتخذة لنشر    .  يف السياحة  جنسياً

املطور من قبل منظمة السياحة العاملية حول محاية األطفال من          
  حةستغالل اجلنسي يف السفر والسيااال

 أشكال عمل األطفال واإلجـراءات      أجتدر اإلشارة إىل أن سلطنة ُعمان صدقت على اتفاقية حظر أسو            
الفورية للقضاء عليها واليت حظرت كافة أشكال الرق وبيع األطفال واالجتار هبم أو اسـتخدامهم يف أغـراض                  

ر يف كافة اجملاالت مبا فيها جمـال        الدعارة أو األعمال اإلباحية كما حيظر استغالل األطفال بأي صورة من الصو           
  .  يف جماالت السياحة املختلفة بالسلطنةةالسياحة وال يسمح بعمل األطفال حتت سن الثامنة عشر

النص على حظر تشغيل    ) ٧٥م(،  ٣٥/٢٠٠٣حيث تضمن قانون العمل الصادر باملرسوم السلطاين رقم           
النص على أنه ال جيوز تشغيل ) ٧٦م (ن القانون أيضاً  من العمر، كما تضم    ةاألطفال قبل بلوغ سن اخلامسة عشر     

 وال تـشغيلهم    األحداث الذين تقل سنهم عن مثاين عشرة سنة فيما بني الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً              
 مدة تزيد على ست ساعات يف اليوم الواحد، وال جيوز إبقائهم يف مكان العمل أكثر من ست ساعات متصلة فعلياً

تخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام ال تقل يف جمموعها عن ساعة واحدة وحتـدد  وجيب أن ي  
  .هذه الفترة أو الفترات حبيث ال يشتغلون أكثر من أربع ساعات متصلة

أنه ال جيوز تكليف األحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقائهم يف مكـان             ) ٧٧م(كما أضاف القانون      
  .اعيد املقررة هلم، كما ال جيوز تشغيلهم يف أيام الراحة أو العطالت الرمسيةالعمل بعد املو

  : من القانون فقد ألزمت صاحب العمل يف حالة تشغيله حلدث أو أكثر أن يلتزم بالشروط التالية٧٨أما املادة   

فصل يضع يف حمل العمل نسخة من األحكام اخلاصة بتشغيل األحداث املنصوص عليها يف هذا ال                ‘١‘
  ر؛واليت يصدر هبا قرار من الوزي

  اء األحداث وسنهم وتاريخ تشغيلهم؛ به أمس مبيناً بأول كشفاًحيرر أوالً  ‘٢‘
الراحة ومواعيـد   به ساعات العمل وفترات  موضحاًيضع يف مكان العمل وبشكل ظاهر كشفاً      ‘٣‘

  الراحة األسبوعية؛
  بل تشغيلهم واألشـخاص الـذين يـستخدمون         الدائرة املختصة بأمساء األحداث ق     يبلغ مقدماً   ‘٤‘

  .ملراقبة أعماهلم

 من ذات القانون أنه على الوزير إصدار نظام تـشغيل األحـداث والظـروف               ٧٩كما أضافت املادة      
  . ملراحل السن املختلفةواألحوال اليت يتم فيها التشغيل واألعمال واملهن والصناعات اليت يعملون هبا وفقاً

كل من خيالف أحكام القانون بغرامة ال تزيد على مائة ريال ويف حالة تكرار              ) ١١٨م(ويعاقب القانون     
  .  عن الغرامة بالسجن مدة ال تزيد على أسبوعاملخالفة مرة ثانية خالل سنة جيوز معاقبة صاحب العمل فضالً

  .٣٥/٢٠٠٣ قانون العمل الصادر باملرسوم السلطاين رقم ٩مرفق رقم   -   
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يف حالـة   ) واليت منها الفنادق وشركات السياحة    (جتار بالبشر األشخاص االعتبارية     م قانون اال  كما جرّ   
 من القانون على أنه يف حالة ارتكاب جرمية         ١٠ارتكاب جرمية من جرائم بيع أو استغالل األطفال فنصت املادة           

عن إدارة الـشخص    املقررة للجرمية الشخص املسؤول     االجتار بالبشر بواسطة شخص اعتباري فيعاقب بالعقوبة        
  .االعتباري إذا ثبت علمه باجلرمية

، والالئحة التنفيذية للقانون بالقرار     ٣٣/٢٠٠٢ قانون السياحة باملرسوم السلطاين رقم       كما صدر أيضاً    
إشراف الدولة على كافة املنشآت السياحية وال جيوز ) ١٢، ١١م (تضمن هذا القانون . ٩١/٢٠٠٣الوزاري رقم 

فندقية أو سياحية أو استغالهلا أو إدارهتا إال بترخيص من وزارة السياحة وبذلك تضمن الدولـة        إنشاء أية منشأة    
 .عدم وجود أي استغالل لألطفال يف األماكن السياحية

 بتـرخيص مـن     إالأنه ال جيوز ألي شخص ممارسة مهنة اإلرشاد السياحي          ) ٢٠م(كما تضمن القانون      
ع العلم بأن سلطنة عمان انضمت إىل منظمة السياحة العاملية باملرسوم السلطاين     م.  لالئحة التنفيذية  الوزارة ووفقاً 

  .٨٠/٢٠٠٣رقم 

  .٣٣/٢٠٠٢ قانون السياحة الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٠مرفق رقم   - 
  .٩١/٢٠٠٣ الالئحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١١مرفق رقم   - 
  .  بشأن انضمام السلطنة إىل منظمة السياحة العاملية٨٠/٢٠٠٣سوم السلطاين رقم ، املر١٢مرفق رقم   -

 .كما تضمن قانون اجلزاء العديد من العقوبات على ما سبق ذكره بالتقرير السابق  

  .٧/٧٤ قانون اجلزاء الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٣مرفق رقم   -   

   التعديل يف القانون اجلزائي-  تاسعاً
ة إىل ما سبق اإلشارة إليه يف تقرير السلطنة األول فيما يتعلق بالقوانني املعمول هبا وخاصة قانون             باإلضاف  

 بعض القوانني ذات    اجلزاء وقانون اإلجراءات اجلزائية املتعلقة باألحكام الواردة يف الربوتوكول، فقد صدر حديثاً           
  :العالقة بالربوتوكول وهي

 تـشرين   ٢٣ بتـاريخ    ١٢٦/٢٠٠٨ مبوجب املرسوم الـسلطاين      قانون مكافحة االجتار بالبشر     - ١  
  : تضمن العديد من املواد املذكورة بالربتوكول منها٢٠٠٨نوفمرب /الثاين

 االستخدام غري املشروع للشخص ويشمل الدعارة، وأي شكل من أشكال االستغالل :تعريف االستغالل
ــالرق، اجلنــسي، أو الــسخرة، أو العمــل القــسري أو االســترقاق أو امل ــشبيهة ب   مارســات ال

  .أو االستعباد أو الرتع غري املشروع لألعضاء

 جلرمية االجتار بالبشر    على جترمي االجتار بالبشر حيث نصت على أنه يعد مرتكباً         ) ٢م(كما نص القانون      
أو استخدام شخص أو نقله أو إيوائه أو استقباله عن طريق اإلكراه            :  وبغرض االستغالل  كل شخص يقوم عمداً   
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باستعمال سلطة ما علـى ذلـك   التهديد أو احليلة أو باستغالل الوظيفة أو النفوذ أو باستغالل حالة استضعاف أو  
الشخص أو بأية وسيلة أخرى غري مشروعة سواء كانت مباشرة أو غري مباشرة، كما أضافت الفقرة الثانية من ذات املادة                    

   جلرمية االجتار بالبشر يف حالة اسـتخدام حـدث أو نقلـه أو إيوائـه                وبغرض تقدمي احلماية للطفل على أنه يعد مرتكباً       
  .أو استقباله ولو مل تستخدم الوسائل سالفة الذكر

  .على عدم االعتداد برضاء اجملين عليه إذا كان حدثاً) ٣م(كما نص القانون   

اكمة بالنسبة للـضحية    على بعض التدابري اليت ميكن اختاذها أثناء التحقيق أو احمل         ) ٥م(كما نص القانون      
وهي تعريفه حبقوقه القانونية بلغة يفهمها وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوين واجلسدي والنفسي واالجتماعي، 

 أحد -  حبسب احلال - وعرض اجملين عليه، إذا كان حباجة إىل رعاية معينة أو سكن، على اجلهة املختصة، ويودع 
ة أو دور الرعاية أو أحد املراكز املخصصة للسكىن، باإلضافة إىل توفري احلمايـة              مراكز التأهيل الطبية أو النفسي    

  .الالزمة للمجين عليه أو الشاهد والسماح له بالبقاء يف السلطنة إذا اقتضى ذلك التحقيق أو احملاكمة

ة وشدد القانون العقوبة لتصل إىل السجن مدة ال تقل عن سبع سنوات وال تزيد على مخسة عشرة سـن                    
وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف ريال وال تزيد على مائة ألف ريال يف حالة إذا ما ارتكبت ضد حدث أو مـن                       

  ).٩م(ذوي اإلعاقة 

  .١٢٦/٢٠٠٨ قانون مكافحة االجتار بالبشر الصادر باملرسوم السلطاين رقم ٣مرفق رقم : راجع  - 

 تضمن كيفية معاملـة احلـدث       ،٣٠/٢٠٠٨قانون مساءلة األحداث باملرسوم السلطاين رقم         - ٢  
املعرض للجنوح واحلدث اجلانح بغرض إعادة تأهيله وتوفري السبل املناسبة لإلصالح والتأهيل للعودة مرة ثانيـة                

  :للمجتمع ومن أهم ما جاء بقانون مساءلة األحداث فيما يتعلق حبماية األطفال ما يلي

 أن يعاقب بغرامة ال تقل عن عـشرة         على) ٢٩م( نص قانون مساءلة األحداث      :جرمية اإلمهال   - 
رياالت وال تزيد عن ثالمثائة ريال كل من سلم إليه حدث عدا األبوين فأمهل يف أداء واجباته مما 

  .ترتب عليه تعرض احلدث للجنوح أو ارتكاب جرمية

ة على أن يعاقب بالسجن مدة ال تقل عن عشرة أيام وال تزيد على سنة وبغرام          ) ٣٠م(كما نص القانون      
 على اهلرب ال تقل عن عشرة رياالت وال تزيد على ثالمثائة ريال أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من حرض حدثاً

  .من إحدى دور الرعاية أو ساعده على ذلك، أو أوى أو أخفى من هرب منها أو منعه من الرجوع إليها

ادة السابقة كل من سـاعد أو       على أن يعاقب بالعقوبة املنصوص عليها يف امل       ) ٣١م(كما نص القانون      
 . وهي حاالت التعرض للجنوح٣سهل له حالة من احلاالت املنصوص عليها يف املادة 

 .٣٠/٢٠٠٨ قانون مساءلة األحداث الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٤مرفق رقم   -   
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قـدمي  ، والذي تضمن ت٦٣/٢٠٠٨قانون رعاية وتأهيل املعاقني الصادر باملرسوم السلطاين رقم          - ٣  
احلماية والرعاية والتأهيل للمعاقني بصفة عامة مبا فيهم األطفال، كما تضمن تنظيم إنشاء وإدارة مراكز رعايـة                 

  . والصحية هلمةاملعاقني وتقدمي اخلدمات التأهيلي

  .٦٣/٢٠٠٨ قانون رعاية وتأهيل املعاقني الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٥مرفق رقم   -   

  دمات قانونية جمانية مع التوضيحطفال خب مدى متتع األ-  عاشراً
 يف الباب اخلامس منـه تنظـيم        ١٠٨/٩٦تضمن قانون احملاماة الصادر باملرسوم السلطاين رقم          - ١  

 للحضور عن اخلصم الذي يتقرر إعفاءه  منه على أن تندب احملكمة حماميا٥٢ًاملساعدة القضائية حيث نصت املادة 
 لتقدمي املساعدة القضائية لغري القادرين على السري يف الدعاوى اليت ينص القانون  من الرسوم القضائية إلعساره أو    

  .على وجوب مباشرهتا عن طريق حمام

  .١٠٨/٩٦، قانون احملاماة الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٦مرفق رقم   -   

  :صدرت الئحة تنظيم املساعدة القضائية للمعسرين تضمنت منح كال من  - ٢  

  ؛عسريناألشخاص امل  - 
   ؛العاجزين عن دفع الرسوم القضائية  - 
  شخاص من أسر الضمان االجتماعي؛األ  - 
  ؛أصحاب الدخول اليت تقل عن أربعمائة ريال عماين شهرياً  - 
  ؛أي شخص ال ميارس أي عمل  - 

  :هلم احلق يف طلب املساعدة القضائية وهي عبارة عن

  ؛رباءإعفائهم من الرسوم املقررة لرفع الدعوى وندب اخل  - 

  . ندب أحد احملامني ملباشرة إجراءات الدعاوى اليت ينص القانون على وجوب مباشرهتا عن طريق حمام  -

ويستفيد األطفال من أسر الضمان االجتماعي واملعسرين والذين ينتمون إىل أسر من ذوي الدخل احملدود   
  .ي واالستعانة مبحاممن هذا اإلعفاء والتمتع خبدمات قانونية جمانية من أمهها حق التقاض

تقوم دائرة اإلرشاد واالستشارات األسرية بوزارة التنمية االجتماعية وهي خاصة بتقدمي املشورة             - ٣  
للمواطنني بصفة عامة واألطفال بصفة خاصة من خالل أخصائيني مدربني يف جمال تقدمي االستشارات األسـرية                

  .والنفسية واالجتماعية

ن مساءلة األحداث، بالنسبة للحدث املتهم مبخالفة القانون، على التزام والدي     من قانو  ٣٩نصت املادة     -٤  
  .أو الويل أو الوصي أو املؤمتن عليه بتوكيل حمامي للدفاع عن احلدث وإال ندبت احملكمة أحد احملامني ليتوىل هذه املهمة
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لـدعاوى الـيت    على أن تعفى من الرسوم يف مجيع مراحل التقاضي ا         ) ١٠م(نص قانون العمل      - ٥  
  . من هذا اإلعفاء ألحكام هذا القانون ويستفيد األحداث أيضاًيرفعها العمال أو املستحقون عنهم طبقاً

، على أنه   ٩٧/٩٩ من قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم السلطاين         ٨ٍكما نصت املادة      - ٦  
ية أو كتابية من اجملين عليه، تقدم الشكوى ممن له  يف جرمية من اجلرائم اليت تتطلب شكوى شفهعليهإذا كان اجملين 

  . الوالية على الطفل

وإذا كانت اجلرمية واقعة على املال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم وتسري يف هاتني احلالتني مجيـع                    
  .األحكام اخلاصة بالشكوى

  . يقوم اإلدعاء العام مقامهوإذا تعارضت مصلحة اجملين عليه مع مصلحة من ميثله أو مل يكن له من ميثله  

ولـة دون   من قانون اجلزاء جندها تؤكد على محايـة األطفـال واحليل    ٣٤٨،  ٣٠٤،  ١٤ومبطالعة املواد     
 على أنه إذا رفعت الدعوى العمومية على من مل يبلغ الثامنـة             ١٤، حيث نصت املادة     وقوعهم يف براثن اجلرمية   

 أو وصيه أو من يقوم برعايته باحلضور معه يف مجيع اإلجراءات             من عمره وجب على احملكمة أن تأمر وليه        ةعشر
  . باخلصومةليساعده يف الدفاع عن نفسه، وهلا عند الضرورة أن تعني له وصياً

 من قانون اإلجراءات اجلزائية محاية أخرى للطفل حيث نصت على انه إذا كان         ٣٠٤كما أضافت املادة      
 للحرية جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدمها حىت يفرج عن اآلخـر،              على الرجل وزوجه بعقوبة مقيدة     حمكوماً

  . مل يتم مخس عشرة سنة وكان هلما حمل إقامة معروف يف السلطنةوذلك إذا كانا يكفالن صغرياً

 من ذات القانون فقد قدمت ميزة أخرى للطفل الذي قد يتهم بارتكاب خمالفة قانونيـة                ٣٤٨أما املادة     
ومن هذه   تعترب األحكام الصادرة يف اجلرائم التالية سوابق يقتضي معها طلب رد االعتبار              حيث نصت على أن ال    
  .اجلرائم جرائم األحداث

  .٩٧/٩٩ قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم ١٧مرفق رقم   -   

مدى تطبيق القوانني على مجيع احلاالت الـواردة يف          -  حادي عشر
   جلنسية الطفل الضحية مع التوضيحالربوتوكول وفقاً

يتمتع كافة املوجودين على أراضي سلطنة عمان باحلماية القانونية وخاصة ضحايا اجلرمية بغض النظر عن   
جنسية الشخص الضحية، كما حيظى األطفال برعاية خاصة، وباإلضافة إىل احلماية القانونية املتوفرة بـالقوانني               

بتقدمي رعاية خاصة للطفل الضحية تتمثل يف خـدمات         ) حتت اإلعداد (ن الطفل   هتم مشروع قانو  ااألخرى، فقد   
 عن توفري دور الرعاية األسرية املؤقتة أو الدائمة لألطفال الضحايا وتوفري            قانونية واجتماعية ونفسية عديدة فضالً    

الرعاية الالزمة لكل طفل    ممثل قانوين جيوز له حتريك الدعوى اجلزائية والتدخل مع األسرة بغرض تقدمي احلماية و             
  .يتعرض النتهاك حقوقه القانونية



CRC/C/OPSC/OMN/Q/1/Add.1 
Page 19 

وكافة قوانني السلطنة تؤكد على عدم التمييز فاجلميع سواسية أمام القـانون ومتـساوون يف احلقـوق         
  . والواجبات وهو مبدأ عام للبالغني ولألطفال، مواطنني أو مقيمني يف عمان

  .١٦/٩٥ باملرسوم السلطاين رقم  قانون إقامة األجانب الصادر١٨مرفق رقم   -   

الوضع القانوين لألطفال ضحايا االستغالل اجلنسي       -  ثاين عشر
   للقانون اجلزائي الساريوفقاً

 عليه، ويتمتع حبماية القانون وله كافـة        ال جيرم القانون الطفل ضحية االستغالل اجلنسي باعتباره جمنياً          
  . ومطالبته بالتعويض إذا توافرت شروطه القانونيةاة املتهم جزائياًاحلقوق يف التبليغ عما تعرض له من جرم ومقاض

 لقانون مساءلة األحداث    أما يف حالة ارتكاب الطفل جلرمية جزائية فإنه يتعرض للمساءلة القانونية وفقاً             
  .اً نافع للقانون بغرض إعادته للمجتمع مواطناًوتطبق بشأنه أحد التدابري التأهيلية أو اإلصالحية وفقاً

اخلدمات القانونية املقدمة إلعادة إدمـاج الـضحايا يف          -  ثالث عشر
اجملتمع والرعاية اجلسدية والنفسية لتعـافيهم، وبيـان        

  وازنة الدولة املخصصة هلذا الغرضمقدار م
يف مادتـه   ) ٣مرفق رقم    (١٢٦/٢٠٠٨تضمن قانون مكافحة االجتار بالبشر مبوجب املرسوم السلطاين           

  :د من اإلجراءات تتخذ عند التحقيق أو احملاكمة يف اجلرمية وهياخلامسة على عد

تعريف املتهم حبقوقه القانونية بلغة يفهمها وإتاحة الفرصة له لبيان وضعه القانوين واجلـسدي                )أ(  
   ؛والنفسي واالجتماعي

  ع عرض اجملين عليه، إذا كان حباجة إىل رعاية معينة أو سكن، على اجلهـة املختـصة، ويـود                   )ب(  
  ؛ أحد مراكز التأهيل الطبية أو النفسية أو دور الرعاية أو أحد املراكز املخصصة للسكىن-  حبسب احلال - 

  ؛توفري احلماية الالزمة للمجين عليه أو الشاهد مىت كان حباجة إليها  )ج(  

 وذلك  السماح للمجين عليه أو الشاهد بالبقاء يف السلطنة إذا اقتضى ذلك التحقيق أو احملاكمة               )د(  
  .بناء على أمر من اإلدعاء العام أو احملكمة حبسب احلال

 من ذات القانون على إعفاء اجملين عليه يف جرمية االجتار بالبشر من رسـوم الـدعوى                 ١٧ونصت املادة     
  .املدنية اليت يرفعها للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناجم عن استغالله يف اجلرمية

 من ذات القـانون،     ٣٩ للمادة   جنة الوطنية ملكافحة االجتار بالبشر وفقاً     كما أن من بني اختصاصات الل       
وضع برامج تأهيل اجملين عليهم ملساعدهتم على االندماج السريع يف اجملتمع وإعداد الدراسـات والبحـوث ذات                 

  .الصلة والقيام باحلمالت اإلعالمية ملكافحة االجتار بالبشر ومحاية اجملين عليهم
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 من حاالت اإلفراج الشرطي عن احلدث فضالً عن مواد          ٤٦ن مساءلة األحداث تبني املادة      ومبطالعة قانو   
  : تدابري الرعاية هي١٥القانون املختلفة اليت تعىن بإعادة إدماج احلدث يف اجملتمع على سبيل املثال املادة 

  :ستطاعته القيام برعايتهتسليم احلدث إىل أي من اآلتية ذكرهم ممن تتوفر فيه الضمانات األخالقية وا  )أ(  

 أبويه أو أحدمها؛  •

 أو وصاية عليه؛من له والية   •

 أو أقاربه؛أحد أفراد أسرته   •

  .ية جهة معتمدة لرعاية األحداثأدار توجيه األحداث أو   •

  توبيخ احلدث وحتذيره؛  )ب(  

  نع احلدث من ارتياد أماكن معينة؛م  )ج(  

  .منع احلدث من مزاولة عمل معني  )د(  

 على وحدة شرطة األحداث إذا وجد احلدث يف أحدى حاالت التعـرض للجنـوح               ١٧توجب املادة   و  
 أن تسلمه إىل احد والديه أو من له حق الوالية أو الوصاية، ويف حالة امتناع أي منهم ٣املنصوص عليها يف املادة 

ر توجيه األحداث أو أيـة جهـة        عن تسلم احلدث يعرض األمر من اإلدعاء العام على احملكمة لتأمر بإحلاقه بدا            
  . معتمده لرعايته

  : تدابري اإلصالح هي٢٠كما أضافت املادة   

  اإليداع يف دار إصالح األحداث؛  )أ(  

  الوضع حتت االختبار القضائي؛  )ب(  

  اإلحلاق بالتدريب املهين؛  )ج(  

  اإللزام بواجبات معينة؛  )د(  

  .اإليداع يف مؤسسة صحية  )ه(  

 احلدث اجلانح يف أحدى دور ع من ذات القانون على أن يكون إيدا٢١تضمنت املادة باإلضافة إىل ذلك   
 اإلحداث بناء على حكم بذلك، وإذا كان احلدث ذا عاهة أودع يف دار مناسبة لتأهيله، وحيدد احلكم مدة حإصال

ث يف الدار مىت بلـغ      اإليداع على أن ال تزيد عن مخس سنوات يف اجلناية وسنتني يف اجلنح، وال جيوز بقاء احلد                
  .ن مل تقرر احملكمة إبقاءه يف الدارإما مل يكن ذا عاهة، إىل أحد السجون . الثامنة عشرة، فإذا بلغ هذا السن نقل
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  .وعلى الدار اليت أودع هبا احلدث أن تقدم إىل احملكمة تقريراً عن حالته وسلوكه كل ستة أشهر على األكثر  

قانون النص على أن يكون االختبار بوضع احلدث اجلانح يف بيئتـه             من ذات ال   ٢٢كما تضمنت املادة      
ار ومدته علـى أن ال تتجـاوز        الطبيعية حتت إشراف وتوجيه املراقب االجتماعي، وحيدد احلكم متطلبات االختب         

 األخرى ، فإذا مل يلتزم احلدث مبتطلبات االختبار عرض األمر على احملكمة لتتخذ ما تراه مناسباً من التدابري              سنتني
  .٢٠الواردة باملادة 

 من ذات القانون فقد نصت على أن يكون اإلحلاق بالتدريب املهين بأن يعهـد باحلـدث                 ٢٣أما املادة     
راكز املتخصصة أو إىل أحد املصانع أو املزارع اململوكة للدولة أو اليت ختضع إلشرافها واليت حتدد املاجلانح إىل أحد 

  .هذه التدابري على أن ال تزيد على ثالث سنواتمن الوزير، وحيدد احلكم مدة 

 واليت اهتمت بإيداع احلدث يف املستشفيات فقد نصت علـى أن            ٢٥باإلضافة على ما جاء بنص املادة         
  .يكون اإليداع يف مؤسسة صحية بإحلاق احلدث اجلانح بإحدى املستشفيات املتخصصة

 دورية ال يزيد أي منها على سنة، تعد خالهلا تقارير ةتروتتوىل احملكمة الرقابة على بقائه حتت العالج يف ف  
ستمر اطبية تعرض على احملكمة لتقرر إهناء اإليداع إذا تبني أن حالته تسمح بذلك، وإذا بلغ احلدث الثامنة عشرة  

  .إيداعه مىت كانت حالته تستدعي ذلك

اث اختاذ إجـراءات الرعايـة       من ذات القانون على أن تتوىل دائرة شؤون األحد         ٢٦كما أكدت املادة      
الالحقة مبا يساعد على اندماج احلدث اجلانح يف اجملتمع بعد قضاء فترة التدابري، وتذليل الصعوبات اليت قد يواجههـا يف                    

  :سبيل التكيف مع أوضاعه اجلديدة مبا يكفل محايته من العودة إىل اجلنوح، وتتمثل هذه اإلجراءات يف التايل

  دث؛تهيئة الظروف األسرية واالجتماعية للحزيارة األسرة ل  )أ(  

  تفاعله االجيايب مع احمليطني به؛مساعدة احلدث مبا حيقق   )ب(  

  .مساعدة احلدث على هتيئة الفرص املناسبة الستكمال تدريبه وتعليمه وإجياد مصدر دخل له  )ج(  

ص بإيداع األطفال املعرضني إنشاء مركز للرعاية األسرية خيت) حتت اإلعداد(ورد يف مشروع قانون الطفل   
و للعنف أو اإلمهال والتقصري األسري أو احملرومني من الرعاية األسرية بغرض تقدمي الرعاية الالزمة أللخطر احملدق 

 .والتأهيل املناسب حلني عودهتم ألسرهم الطبيعية

ن يف حاجة إىل الرعاية  عن توجهات من وزارة التنمية االجتماعية بوضع األطفال ضحايا اجلرمية الذيفضالً  
عقب )  لرعاية األطفال األيتام وجمهويل األبوين     املخصص حالياً (األسرية البديلة بصورة مؤقتة بدار رعاية الطفولة        

  .نقل األطفال املوجودين به إىل املركز اجلديد الذي جيري إنشاءه

 لعامة للوزارات املختلفة، تعكف حالياًفاملوازنة تكون ضمن املوازنة ا: أما فيما يتعلق مبقدار موازنة الدولة  
وزارة التنمية االجتماعية على دراسة موضوع كيفية حتديد مقدار املوازنة املخصصة لـربامج املـرأة والطفـل                  
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 بالتخطيط لربامج املرأة ن هناك جهات عديدة تقوم حالياًإ حيث - واالستفادة من اخلربات اخلارجية يف هذا الشأن 
 فاخلطة القادمة هلذا املوضوع ستتيح اجملال لتحديد مقدار املوازنة املصروفة -  وازنة خاصة هباوالطفل دون حتديد م
 .لقطاع املرأة والطفل

االتفاقيات الثنائية املعقودة مع الدول األخرى هبـدف         -   عشررابع
  ة اجلرائم الواردة يف الربوتوكولحظر ومالحق

مية والثنائية يف شأن مالحقة اجملرمني واليت من بينها تلك انضمت سلطنة عمان إىل بعض االتفاقيات اإلقلي  
  :اجلرائم املذكورة يف الربوتوكول ومن هذه االتفاقيات

تضمنت هذه االتفاقية التعاون بني     :  بشأن التعاون القضائي   ١٩٨٥اتفاقية الرياض العربية لعام       ‘١‘
   ؛البلدان العربية

 بشأن انضمام السلطنة إىل اتفاقية الرياض العربية ٣٤/٩٩، املرسوم السلطاين رقم ١٩مرفق رقم    - 
  . بشأن التعاون القضائي١٩٨٥لعام 

اتفاقية تسليم املتهمني املربمة بني سلطنة عمان واهلند املصدق عليها باملرسوم الـسلطاين رقـم                 ‘٢‘
  ؛٣٤/٢٠٠٥

قية الثنائية   بشأن تصديق السلطنة على االتفا     ٣٤/٢٠٠٥، املرسوم السلطاين رقم     ٢٠مرفق رقم     - 
  .مع اهلند
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  املرفقات
، الصادران عن وزارة التنمية االجتماعية بشأن تشكيل ٥٠/٢٠٠٥، ورقم ٩/٢٠٠١القرار الوزاري رقم   - ١

  .وإعادة تشكيل جلنة متابعة اتفاقية حقوق الطفل والربتوكوالن االختياريان املالحقان هبا
  . لوطنية لشؤون األسرة وحتديد اختصاصاهتا بإنشاء اللجنة ا١٢/٢٠٠٧املرسوم السلطاين رقم   - ٢
  .١٢٦/٢٠٠٨قانون مكافحة االجتار بالبشر الصادر باملرسوم السلطاين رقم   - ٣
  . بشأن تشكيل فرق عمل لدراسة احلاالت اخلاصة باألطفال املعرضني لإلساءة٧٨/٢٠٠٨القرار الوزاري رقم   -٤
  .١٧/٩٩ر باملرسوم السلطاين رقم قانون مكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية الصاد  - ٥
  . بتشكيل اللجنة الوطنية لشؤون املخدرات واملؤثرات العقلية٢٤/٢٠٠٠قرار وزير الصحة رقم   - ٦
  .برنامج الدورات التدريبية التخصصية   - ٧
  . بإنشاء جلنة حقوق اإلنسان وحتديد اختصاصاهتا١٢٤/٢٠٠٨املرسوم السلطاين رقم   - ٨
  .٣٥/٢٠٠٣باملرسوم السلطاين رقم قانون العمل الصادر   - ٩

  .٣٣/٢٠٠٢قانون السياحة الصادر باملرسوم السلطاين رقم   - ١٠
  .٩١/٢٠٠٣الالئحة التنفيذية لقانون السياحة الصادرة بالقرار الوزاري رقم   - ١١
  .  بشأن انضمام السلطنة إىل منظمة السياحة العاملية٨٠/٢٠٠٣ املرسوم السلطاين رقم  - ١٢
  .٧/٧٤زاء العماين الصادر باملرسوم السلطاين رقم قانون اجل  - ١٣
  .٣٠/٢٠٠٨قانون مساءلة األحداث الصادر باملرسوم السلطاين رقم   - ١٤
  .٦٣/٢٠٠٨قانون رعاية وتأهيل املعاقني الصادر باملرسوم السلطاين رقم   - ١٥
  .١٠٨/٩٦قانون احملاماة الصادر باملرسوم السلطاين رقم   - ١٦
  .٩٧/٩٩اجلزائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم قانون اإلجراءات   - ١٧
  .١٦/٩٥قانون إقامة األجانب الصادر باملرسوم السلطاين رقم   - ١٨
  بـشأن  ١٩٨٥ بشأن انضمام السلطنة إىل اتفاقية الرياض العربية لعـام           ٣٤/٩٩املرسوم السلطاين رقم      - ١٩

  .التعاون القضائي
  . يق السلطنة على االتفاقية الثنائية مع اهلند بشأن تصد٣٤/٢٠٠٥املرسوم السلطاين رقم   - ٢٠
تقرير عن مشاركو السلطنة يف املؤمتر الدويل الثالث ملناهضة االستغالل اجلنسي لألطفال املراهقني املنعقد                - ٢١

  .٢٠٠٨ نوفمرب/تشرين الثاين ٢٨ وحىت ٢٥يف مجهورية الربازيل االحتادية خالل الفترة من 
 -  -  -  -  - 


