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ختذهتا لتنفيذ أحكام ا األول حول التدابري اليت ُعمانتقرير سلطنة 
 بيـعلطفل بشأن الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق ا

  واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية األطفال
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   مقدمة- أوالً
ختذهتا لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية       ا أن ترفع تقريرها حول التدابري اليت        ُعمانيسر سلطنة   
  .ن الربوتوكول م١٢ من املادة ١الفقرة بعمالً بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية حقوق الطفل بشأن 

ؤكد بأن القوانني النافذة يف السلطنة تكفل محاية حقوق اإلنسان ومنها حقوق الطفل وخاصة فيمـا يتعلـق                  تو
  .بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية بشأن

التفاقيات واملواثيق الدولية اليت انضمت إليها واليت       كما تنتهز السلطنة هذه الفرصة لتؤكد التزامها باملعاهدات وا        
  . من النظام األساسي للدولة١٠أوجبت مراعاهتا املادة 

 من اتفاقية حقوق الطفل قد قدمت تقريرين وطنيني         ٤٤ من املادة    )ب(١كما أن السلطنة وعمالً بأحكام الفقرة       
  :حول االتفاقية

مراعية يف ذلك املبادئ التوجيهيـة      ،  CRC/C/OMN/2) الوثيقة( :الثاين CRC/C/15/Add.16)الوثيقة  ( :األول
لألمانة العامة لألمم املتحدة واملتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة املنعقدة                 

  .١٩٩٦أكتوبر /تشرين األوليف 

مع مراعاة حتفظاهتا إىل أن جيري حبثها    (ذ  ـع التنفي ـضتؤكد السلطنة التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها مو       
  ).أو تعديلها

 مـن النظـام     ٨٠و ٧٦و ٧٢يسمو النظام األساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو نظام ، وقضت املواد               
قيـات،  رتبطت به السلطنة مع الدول واهليئات واملنظمات الدولية من معاهـدات واتفا           ان تطبيقه ال خيل مبا      أاألساسي ب 

  .وبنفاذها وعلوها على القانون الداخلي، وبالتايل فالربوتوكول االختياري قابل للتطبيق فوراً

حيال ما جاء  يف تقرير السلطنة الوطين الثاين حول التدابري املتخذة من أجل نشر مبادئ االتفاقية، ونؤكد بـأن                    
ة ومنها تلك اليت تتضمن التصديق على االتفاقيات الدولية،         القانون النافذ بالسلطنة يوجب نشر القوانني يف اجلريدة الرمسي        

  .كما مت إدراج املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل يف املناهج الدراسية يف التعليم العام واألساسي

  .جل التدريب على االتفاقيةأحيال ما جاء يف تقرير السلطنة الثاين حول التدابري املتخذة من 

جبات وهو اطنني سواسية أمام القانون ومتساوون يف احلقوق والوا على عدم التمييز وأن املوقوانني السلطنة تؤكد
كما أن مبدأ مصلحة الطفل الفضلى      .  أو الجئني أو طاليب جلوء     ُعمانمبدأ ملزم للبالغني ولألطفال مواطنني أو مقيمني يف         

 يف جماالت الصحة واخلدمة االجتماعية وغريها يف سـلطنة          ميثل اعتباراً أولياً يف التشريعات بالسلطنة والسياسات والتدابري       
، وكما يكفل القانون والسياسة الوطنية حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو، فال جيوز حرمان الطفل من حق احلياة                   ُعمان

 جيوز إسقاط اجلنني مىت     هـني، إال أن  ـبالتشريع وال بتدابري تنفيذية وال بإرادة أحد، ومتتد احلماية إىل الطفل حىت وهو جن             
ما كان بقاء احلمل فيه خطر مؤكد على حياة األم سواء كان مشوهاً أم ال، دفعاً ألعظم الضررين، وكـذلك إذا كـان                      
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اجلنني مشوهاً تشويهاً خطرياً غري قابل للعالج، وجيب أن يثبت هذين األمرين بتقرير جلنة طبية من األطباء املختصني أوالً،                  
  .جلنة طبية بناء على فحوص فنية باألجهزة والوسائل املختربيةثانياً بتقرير 

ـ   ،وأخرياً ون قـضاء  ؤ فإن مشروع قانون األحداث بالسلطنة يف مراحله النهائية لإلصدار، وهو يـنظم إدارة ش
بـأن  األحداث من حيث الشهادة واالستماع إليها واالستماع إىل الضحايا وكيفية إشراكهم يف اجلانب العديل، مع العلم    
  .قانون اإلجراءات اجلزائية اعتمد نصوصاً تراعي الطفل وحقه يف التعبري عن آرائه وشواغله فيما خيص إجراءات العدالة

تعترب اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واللجان املنبثقة عنها اجلهة الرمسية املكلفة بإعداد وصياغة                
ة حقوق الطفل والربوتوكولني املنبثقني عنها، كون أن اللجنة ممثلة بعدد مـن اجلهـات               ومراجعة التقارير اخلاصة باتفاقي   

  .احلكومية ومؤسسات اجملتمع املدين

  حظر بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية - ثانياً
   من الربوتوكول٣-١ املواد من

فل ومنها األمور املتعلقة حبظر بيع األطفال واستغالهلم يف          محاية حقوق الط   ُعمانتكفل القوانني النافذة يف سلطنة      
  :البغاء ويف املواد اإلباحية والتشريعات هي

  النظام األساسي للدولة -١-٢

حدد النظام األساسي للدولة يف الباب الثاين منه املبادئ املوجهة لسياسة الدولة ومن هذه املبادئ تلك املرتبطـة                  
  : يف الفقرة الثالثة١٢وتوكول االختياري، املبدأ االجتماعي التايل الوارد باملادة باتفاقية حقوق الطفل وبالرب

ألسرة أساس اجملتمع وينظم القانون وسائل محايتها واحلفاظ على كياهنا الشرعي وتقويـة أواصـرها               ا"
 ".وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفري الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم

اسي للدولة يف الباب الثالث منه احلقوق والواجبات ذات العالقة باتفاقيـة حقـوق الطفـل                حدد النظام األس  
  :٢٦وبالربوتوكول االختياري ما نصت عليه املادة 

  .نسان بدون رضائه احلرإال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على أي 

  ُعماينقانون اجلزاء ال -٢-٢

توكول االختياري جترم الذين و مواد ذات عالقة بالربُعماينقانون اجلزاء التضمن الفصل الثاين بالباب اخلامس من 
ذا كان املعتدى عليه دون     إحيملون األشخاص ومن بينهم األطفال على ارتكاب البغاء أو الدعارة، وشدد القانون العقوبة              

  :الثامنة عشرة من عمره واملواد هي
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 على ارتكاب الفجـور  سة كل من محل شخصاً يعاقب بالسجن من ثالث سنوات إىل مخ      -٢٢٠املادة  
ذا كان املعتدى عليه دون     إأو الدعارة عن طريق اإلكراه أو التهديد أو احليلة، وال تقل العقوبة عن مخس سنوات                

  .الثامنة عشرة من عمره

 إىل مئة، كل     يعاقب بالسجن من ثالثة أشهر إىل ثالث سنوات وبالغرامة من عشرين رياالً            -٢٢١ املادة
ن كان يعتمد يف معيشته أو بعضها على ما يكسبه الغري من ممارسة الفجور أو الدعارة حتت محايته، أو بتـأثري                     م

  .سيطرته عليه

 على أن يعاقب بالسجن من عشرة أيام إىل سنة وبالغرامة مـن ريـالني إىل                -٢٢٣كما نصت املادة    
. شياء الفاضحة ألور خالعية أو غريها من ا     مخسني من يقدم على صنع أو اقتناء أو توزيع أو عرض رسائل أو ص             

ذا قدم لغري غرض علمي لشخص يقل عمـره         إشياء الفاضحة إال    ألنتاج العلمي أو الفين ليس من قبيل ا       إلواعترب ا 
  .عن الثامنة عشرة

توكول االختياري تعىن بتجرمي حجز وكما تضمن الفصل الثاين بالباب السادس من القانون مواد ذات عالقة بالرب
  :حلرية الشخصية، واملواد هيا

 يعاقب بالسجن من ستة أشهر إىل سنتني كل من حرم آخر حريته الشخصية باخلطف أو                -٢٥٦ املادة
  .بأي وسيلة أخرى

 وهو   خمطوفاً  يعاقب بنفس العقوبة املنصوص عليها يف املادة السابقة كل من أخفى شخصاً            -٢٥٧ املادة
  .عامل بأمره

ذا أنزلت مبن حرم حريته     إاطف بالسجن ملدة ال تقل من مخس عشرة سنة           يعاقب اخل  - )٣(٢٥٨ املادة
  .ذا هتك عرضه، أو أرغم على مزاولة البغاءإأو  أفعال تعذيب جسدي أو معنوي،

سـتعبد  ا منه يعاقب بالسجن من مخس سنوات إىل مخس عشرة سنة كل مـن               ٢٦٠كما أن القانون يف املادة      
  . دية أو وضعه يف حالة تشبه العبوشخصاً

يعاقب بالسجن مـن ثـالث      " منه على أن     ٢٦١ التعامل بالرقيق حيث نصت املادة       ُعماينجرم قانون اجلزاء ال   
 حبالة العبودية أو الرق أو تصرف به على أي          نساناًإية أو أخرج منها     ُعمانسنوات إىل مخس كل من أدخل إىل األراضي ال        

  .لى حالتهوجه كان، أو استلمه أو حازه أو اكتسبه أو أبقاه ع

 على  ٧١ن قانون اجلزاء قد أفرد فصالً خاصاً يف سقوط األحكام اجلزائية حيث أوضحت املادة               إإضافة ملا ورد ف   
ذا كانت العقوبة اإلعدام والسجن املطلق، وبانقضاء       إأنه مير الزمن على العقوبات يف اجلناية، بانقضاء مخس وعشرين سنة            

ى، أما يف اجلنحة فيمر الزمن على العقوبات التأديبية بانقضاء مخس سنوات، ويف      عشر سنوات على أية عقوبة إرهابية أخر      
  .القباحات مير الزمن على العقوبات التكديرية بانقضاء سنتني
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 من  ٨٦رتكاب أية جرمية من اجلرائم املذكورة بالربوتوكول فقد أوضحت املادة           اأما بالنسبة حملاولة الشروع يف      
رادة إمتامها سوى ظروف خارجـة عـن        إذا مل حيل دون     إرتكاب جناية تعترب كاجلناية نفسها      القانون بأن كل حماولة ال    

  .ال يف احلاالت املنصوص عليها صراحةإ على أنه ال يعاقب على حماولة اجلنحة ٨٧ونصت املادة . الفاعل

للجرمية كل من أبرز إىل   منه على أنه يعد فاعال٩٣ًوضحت املادة أعاقب هذا القانون على االشتراك يف اجلرمية و
 من أنـه    ٩٥وضحت املادة   أحيز الوجود أحد العناصر اليت تؤلف اجلرمية أو ساهم مباشرة يف تنفيذها أو حرض عليها، و               

شرار اجلنائية، ونصت   أل بسرية ا  يعد متدخالً فرعياً يف اجلرمية كل شخص يقوم مبساعدة الفاعل أو يتفق معه أو كان عاملاً               
  .اقبة املتدخل الذي لوال مساعدته ما ارتكبت اجلرمية كما لو كان هو نفسه الفاعل على مع٩٦املادة 

   قانون اإلجراءات اجلزائية-٣-٢

يوفر القانون للطفل الضحية احلماية القضائية وذلك بتمكينه من اللجوء للقضاء حلماية مصلحته فتقدم الشكوى               
رضت مصلحة الطفل مع مصلحة من ميثله فإن االدعاء العام هو الـذي  ممن له الوالية عليه، وأن مل يكن له من ميثله أو تعا      

  .ميثل القاصر

دعاء العام تعيني وصي باخلصومة ميثل اجملين عليه أو املسؤول عن احلق املدين إذا مل يكن للقاصر من ميثلـه أو                     إلل
  .كانت مصلحته تتعارض مع مصلحة من ميثله

  اجلزائية/ اإلجراءات اجلنائية- ثالثاً

   من الربوتوكول٧-٤واد من امل

  الوالية القضائية

 يف الكتاب األول منه يف الفصل الثاين نطاق تطبيق الشريعة اجلزائية من حيث املكان يف ُعماينحدد قانون اجلزاء ال
  :أربعة مقاييس

  .قليميةإلإقليمي، أي بالنظر إىل مكان حصول الفعل، وتعرف الصالحية عندئذ بالصالحية ا  :األول

  .ية بالفعل، وتكون الصالحية ذاتيةُعمانذايت، أي بالنظر إىل اهتمام الدولة ال  :ينالثا

  .شخصي أي بالنظر إىل جنسية الفاعل، وتعرف الصالحية عندئذ بالصالحية الشخصية  :الثالث

، ية على املشاركة دولياً يف مكافحـة اجلرميـة        ُعماننوعي، أي بالنظر إىل نوع الفعل وحرص الدولة ال          :الرابع
  .وتعرف عندئذ بالصالحية الشاملة

ية يتم على مجيع اجلرائم املقترفة يف أراضـي الـسلطنة أو            ُعمان من القانون فإن تطبيق الشريعة ال      ٣مبوجب املادة   
  .األراضي اخلاضعة لسيطرهتا
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واء الـيت   ية طبقة اهل  ُعمانتشمل األراضي ال  " من نفس القانون على      ٥قليمية نصت املادة    إلويف مقياس الصالحية ا   
 .ية، ألجل تطبيق الشريعة اجلزائيةُعمان، وتعترب يف حكم األراضي الُعماينقليم اجلوي الإلتغطيها، أي ا

  .قليمية كما حددها قانوهنا اخلاصإلاملياه ا  -١

  .قليميةإلاملدى اجلوي الذي يغطي املياه ا  -٢

  .ية حيثما وجدتُعمانالسفن واملركبات اهلوائية ال  -٣

  .يةُعمان إىل األراضي الية اليت تنضم قانوناًُعمانري الاألراضي غ  -٤

 أو أجـنيب    ُعماينية تسري على كل شخص      ُعمان ملقياس الصالحية الذاتية فإن أحكام الشريعة ال       كما أنه وطبقاً  
  .٨  أو تاجر به أو استعبده املادةياًُعمان استرق  أو متدخالً كان أو حمرضاًفاعالً

 كان أو   ، فاعالً ُعماينية تطبق على كل     ُعمانس الصالحية الشخصية بأن الشريعة ال      يف مقيا  ١٠وأوضحت املادة   
ية، ُعمانا يف الشريعة ال   ـية جرمية من نوع اجلناية أو اجلنحة املعاقب عليه        ُعمان، اقترف خارج األراضي ال     أو متدخالً  حمرضاً

أو إذا سقطت اجلرمية أو العقوبة بعفو عـام أو عفـو            يف اخلارج، ويف حالة احلكم عليه، نفذ العقوبة،         إذا حوكم هنائياً   إال
  .خاص أو مبرور الزمن

ية تطبق على كل أجنيب،     ُعمان، بأن الشريعة ال   ١٢كما أن القانون حتدث عن مقياس الصالحية الشاملة يف املادة           
ية، ووجد بعد اقترافها    ُعمانال عليها يف الشريعة     ، اقترف يف اخلارج جناية أو جنحة معاقباً        أو متدخالً   كان أو حمرضاً   فاعالً

ية، ويشترط النطباق هذه احلالة أن تكون شريعة الدولة اليت اقترفت اجلرمية يف أراضيها تعاقب عليهـا                 ُعمانيف األراضي ال  
  األجنيب قد حوكم هنائياًن استرداد األجنيب قد طلب أو قبل، وأن ال يكو         نبعقوبة سجن تبلغ الثالث سنوات، وأن ال يكو       

  .ارجيف اخل

  تسليم اجملرمني

مـع عـدم   " علـى أن  ١ يف املادة ٤/٢٠٠٠ الصادر باملرسوم السلطاين رقم  ُعمايننص قانون تسليم اجملرمني ال    
  وتسليمهم إىل الدولة الطالبة وفقاً     اإلخالل باالتفاقيات اليت تربمها السلطنة مع الدول األخرى يكون القبض على اجملرمني           

  ".ألحكام هذا القانون

 من القانون جبواز التسليم يف حالتني؛ األوىل إذا ارتكبت اجلرمية يف أرض الدولة طالبـة                ٢ وضحت املادة كما أ 
التسليم، أو كان مرتكبها أحد رعاياها، والثانية إذا ارتكبت اجلرمية خارج أرض الدولة طالبة التسليم وكانت ختل بأمنها                  

 .أو متس مبركزها املايل أو حبجية أختامها الرمسية

 اجلنـسية، وإذا  ُعمـاين ال جييز القانون التسليم يف عدة حاالت منها إذا كان املطلوب تـسليمه       ٣  للمادة طبقاً
 .ارتكبت اجلرمية أو أحد األفعال املكونة هلا يف أراضي السلطنة
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 القبض على أي شخص مطلوب من دولة أخرى إال بعد ورود طلـب              ز بأنه ال جيو   ٤أوضح القانون يف املادة     
ـ   ـ به الوثائق احملددة طبقاً للقانون مصدقاً عليها وخمتومة رمسياً من السلطة القضائية املختـص              مه مرفقاً تسلي دولة ـة يف ال

 .طالبة التسليم

 من القانون أنه إذا قدمت طلبات تسليم متعددة من عدة دول عن نفس الشخص وعـن ذات          ٦أوضحت املادة   
ناف أن ختتار الدولة اليت يتم التسليم إليها مع األخذ يف االعتبار مجيع الظروف              اجلرمية أو جرائم خمتلفة كان حملكمة االستئ      

املالبسة وبصفة خاصة جنسية الشخص املطلوب تسليمه ومكان وقوع اجلرمية أو اجلرائم وخطورهتا النسبية وتاريخ تلقي                
 .الطلب وتكون أولوية التسليم للدولة املرتبطة باتفاقية

وحبسه أو إطالق سراحه ومنعه حسب       عاء العام استجواب الشخص املطلوب تسليمه،     كما أوكل القانون لالد   
 .ية إىل أن يفصل يف طلب تسليمهُعماناألحوال من مغادرة األراضي ال

 توفري بيانات ٩يف البند ) CRC/C/OMN/2(إضافة ملا ذكر حنيل إىل التقرير امللحق بتقرير السلطنة الدوري الثاين           
 هلـا   دم، ونضيف بأن ظاهرة بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية يف السلطنة، ال وجو               إحصائية عن اجلرائ  

 . ذو ثقافة إسالمية أو عربية حمافظة، حتث على العطف على الصغري واحترامه ورعايتهُعماينبأثر حمسوس كون أن اجملتمع ال

   وإغالق املبايندحجز ومصادرة املواد والعوائ

 ٥٢،حيث نصت املـادة     ُعمايندرة واإلقفال ومنع مزاولة األعمال من العقوبات الفرعية يف قانون اجلزاء ال           املصا
ميكن للقاضي يف حالة اإلدانة أن يقضي مبصادرة األشياء املضبوطة اليت استعملت أو كانت معـدة الرتكـاب                  "على أنه   

  ."نها مع االحتفاظ حبق الغري صاحب النية احلسنةاجلرمية واألشياء املغتصبة بفعل هذه اجلرمية، أو الناجتة ع

 مـن   ٥٣  مع األحكام الواردة واخلاصة يف الربوتوكول بإجراءات احلجز واملصادرة نصت املادة           كما أنه ومتشياً  
 جيب يف كل حال احلكم مبصادرة األشياء اليت كان صنعها أو اقتناؤها أو استعماهلا غري مشروع حبد ذاته        "أنه  القانون على   

 ". ن مل تفض املالحقة إىل حكمإحىت و  للمدعى عليه أو احملكوم عليه،ن مل تكن ملكاًإو

حكماً بإمكانية إقفال كل حمل ارتكبت فيه جرمية من نوع اجلناية أو اجلنحة أو أعد خصيصاً                 ٥٥ وتضمن املادة 
 . الرتكاب مثل هذه اجلرمية

  محاية حقوق األطفال الضحايا - رابعاً
  الربوتوكول من ٨ املادة

 )١٠١/٩٦( النظام األساسي للدولة الصادر باملرسوم السلطاين رقم -١-٤

حدد النظام األساسي للدولة يف الباب الثالث منه احلقوق والواجبات ذات العالقة باتفاقيـة حقـوق الطفـل                  
  :ليوبالربوتوكول االختياري بشأن بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية ما ي
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املواطنون مجيعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة، وال متيز بينـهم يف            
  .ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو املذهب أو املوطن أو املركز االجتماعي

ى إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو        احلرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، وال جيوز القبض عل         -١٧املادة  
  .حبسه أو حتديد إقامته أو تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون

 ال جيوز احلجز أو احلبس يف غري األماكن املخصصة لذلك يف قوانني الـسجون املـشمولة                 -١٩املادة  
  .بالرعاية الصحية واالجتماعية

تعذيب املادي أو املعنوي أو لإلغراء أو املعاملة احلاطـة بالكرامـة،             ال يعرض أي إنسان لل     -٢٠املادة  
وحيدد القانون عقاب من يفعل ذلك، كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت وطـأة التعـذيب أو                    

  .باإلغراء أو لتلك املعاملة أو التهديد بأي منهما

عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانون        ال جرمية وال عقوبة إال بناًء على قانون، وال           -٢١ املادة
  .الذي ينص عليها، والعقوبة شخصية

 املتهم بريء حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية ملمارسة               -٢٢املادة  
  .حق الدفاع وفقاً للقانون، وحيظر إيذاء املتهم جسمانياً أو معنوياً

حلق يف أن يوكل من ميلك القدرة للدفاع عنه أثناء  احملاكمة، ويبني القانون األحوال  للمتهم ا  -٢٣ املادة
م، ويكفل لغري القادرين مالياً وسائل االلتجاء إىل القضاء والـدفاع  ـن املتهـام عـور حم ـاليت يتعني فيها حض   

  .عن حقوقهم

ه فوراً، ويكون له حق االتصال       يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض أو اعتقال           -٢٤ املادة
مبن يرى إبالغه مبا وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، وجيب إعالنه على وجه السرعة بالتـهم               
املوجهة إليه، وله وملن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من اإلجراء الذي قيد حريته الشخصية، وينظم القانون حق                  

  . فيه خالل مدة حمدودة وإال وجب اإلفراج حتماًالتظلم مبا يكفل الفصل

  )٧/٧٤( الصادر باملرسوم السلطاين رقم ُعماين قانون اجلزاء ال- ٢-٤

  .أعطى القانون احلق للمتضرر باملطالبة بالتعويض إذ أحلقت به اجلرمية ضرراً مادياً كان أو معنوياً

  .اد تعسفاً أو يف غري احلاالت اليت ينص عليها القانونالقانون يعاقب املوظفني املختصني يف حال حجز حرية األفر

كما أن القانون ال خيول للموظفني دخول مساكن أحد األفراد دون رضاه، ويف غري احلاالت اليت ينص عليهـا                   
  .القانون أو بدون مراعاة أحكام القانون

عتبارهم ضحايا لظروف اجتماعية    نص قانون اجلزاء يف مواده على معاملة خاصة لألحداث اجلاحنني ومعاملتهم با           
  .١٠٤/١٠٧وهو يدخل ضمن الرعاية االجتماعية إلصالحهم وتأهيلهم مواد 
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  )٩٧/٩٩( قانون اإلجراءات اجلزائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم -٣-٤

ون  يف شأن قانون اإلجراءات اجلزائية، ونوضح أنه يف ظل عدم وجـود قـان  ٣-٢حنيل إىل ما مت تناوله يف البند    
خاص يطبق على األطفال يف حالة وجود منازعة قانونية، فإن قانون اإلجراءات اجلزائية هو الذي يسري علـى أطـراف              
الدعوى اجلزائية سواء كان أي طرف منهم جانياً أو ضحية حدثاً كان أو بالغاً مع مراعاة تطبيق القواعد اخلاصة بالطفل                    

عقوبات يف حالة كون الطفل هو مرتكب اجلرمية واليت تضمنت تدابري محايـة     يف قانون اجلزاء واليت تتضمن التخفيف يف ال       
  .للطفل من أجل إعادة تأهيله

تضمن هذا القانون شروطاً عند مساع الشهود واالستجواب واملواجهة منها على سبيل املثال بأن االدعاء العـام                 
م ببعض وباملتهم، كما أنه جيوز مساع شهادة        هو الذي يكلف بسماع كل شاهد على انفراد وله أن يواجه الشهود بعضه            

  .من مل يتم الثامنة عشرة سنة على سبيل االستئناس

يشترط القانون أن تكون اجللسات علنية، ولكنه جيوز للمحكمة مراعاة للنظام العام أو حمافظة علـى اآلداب أن              
  .تقرر نظر الدعوى كلها أو بعضها يف جلسة سرية

رات كلغة للتفاهم أو مع من يستطيع التفاهم مع الذين مل يتموا الثامنة عشرة سنة أو         للمحكمة أن تستعني باإلشا   
  .كانوا مصابني مبرض أو عاهة جتعل التفاهم معه غري ممكن

 من قانون اإلجراءات اجلزائية كحكم عام حتظر املعاملة احلاطة بالكرامـة أو اللجـوء إىل                -٤١املادة  
  .ذا كان هذا احلكم يقصد به معاملة املتهم ، فمن باب أوىل يشمل الضحيةالتعذيب أو اإلكراه أو اإلغراء وإ

ول ؤ من قانون اإلجراءات اجلزائية أجازت للمتهم واجملين عليه واملدعي باحلق املدين أو املـس    -٧٤املادة  
 بـة أن يـصطح   ـعنه ومن يدافع عن أي منهم احلق يف حضور إجراءات التحقيق االبتدائي، وللمتهم يف جناي              

  .معه حمامياً

احلصول على املساعدة القانونية وغريها من املساعدات إلعداد دفوعه يف         ) بالغاً أو طفالً  (يتيح القانون لكل متهم     
 من قانون اإلجراءات اجلزائية اليت جتيز للخصوم ووكالئهم حضور          ١٨١خمتلف مراحل القضية، وهو حق مكرس باملادة        

جواز إخراج أي أحد منهم إال إذا صدر عنه ما خيل هبيبـة احملكمـة أو نظـام                  جلسات احملكمة ولو كانت سرية وعدم       
  . من النظام األساسي للدولة٢٤اجللسة، وهذه احلقوق واردة باملادة 

 من قانون اإلجراءات اجلزائية قد أجازت للمحكمة نظر الدعوى يف جلسات سرية حمافظة              -١٧٧املادة  
عاة لعدم كشف أسرار عائلية خاصة أو ما حييط الفرد من خصوصيات متثل   على اآلداب ومراعاة للنظام العام، مرا     

يف حال نشرها مهانة من أي قبيل، وأيضاً فيما يتعلق جبرائم هتك العرض واالعتداءات اجلنسية، ونـشري إىل أن                   
  .قانون اإلجراءات املدنية والتجارية قد احتوى نصاً مماثالً

ءات اجلزائية قد محت املراسالت والربقيات واألحاديث الـيت         من قانون اإلجرا   - ٩٢ و ٩١ و ٩٠املواد  
  .جتري يف مكان خاص من أي مراقبة إال يف معرض جرم وبإذن قضائي من االدعاء العام
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حتديد معاملة خاصة لألطفال الشهود والضحايا، وإتاحة ترتيبات خمتلفة ملعاملة األطفال، وإعادة التأهيل النفسي              
رهن بصدور قانون األحداث يف السلطنة، وإن كانت هذه املسألة متحققـة يف ظـل               ) ج يف اجملتمع  إعادة اإلدما (والبدين  

  .وجود قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون اإلجراءات املدنية والتجارية

  )٢٩/٢٠٠٢( قانون اإلجراءات املدنية والتجارية الصادر باملرسوم السلطاين رقم -٤-٤

فال عندما تتعلق الدعوى هبم أو حني يكونون أحد أطرافها، وقد راعى مصلحة             تضمن هذا القانون حقوقاً لألط    
الطفل بنصوص واضحة وصرحية حيث أجاز إقامة الدعاوى بالنفقة أو احلضانة أو الضم أو الرؤية يف أماكن إقامتهم مـع                    

 معه مصلحته، وأوجـب أن      جواز إصدار أحكام مؤقتة لتقرير نفقة هلم أو لرؤيتهم، وكذلك يف تسليم الصغري ملن تتحقق              
  .تكون رؤية الصغري يف مكان يشيع الطمأنينة يف نفسه

  :غطى القانون مجيع اجلوانب املتعلقة برعاية وحقوق ومصاحل األطفال وذلك من حيث

  .الوالية عليهم والشروط واآلثار القانونية هلذه الوالية  -

  . والضوابط القانونية لذلكرعاية ممتلكاهتم وأمواهلم وإدارهتا واستثمارها والشروط  -

  . من القانون٩١كما أن لالدعاء التدخل يف الدعوى املدنية املادة   -

   منع بيع األطفال واستغالهلم يف البغاء واملواد اإلباحية- خامساً
   من الربوتوكول٩املادة 

طفـل والربوتوكـوالت     التدابري املتخذة من أجل نشر مبادئ اتفاقية حقوق ال         ٤-٢باإلشارة إىل ما ورد بالبند      
  .امللحقة هبا يف التقرير الوطين الثاين حول اتفاقية حقوق الطفل

 من قائمة القضايا اليت ستخضع للبحث عند دراسة التقرير الـدوري الثـاين              ١٢ يف البند    دكما نشري إىل ما ور    
 ٢٠٠٦شار إليه أعاله يف العام      والذي أرسل قبيل مناقشة تقرير السلطنة امل      ) CRC/C/OMN/2( )التقرير امللحق ( ةللسلطن

وفيه نشري إىل املعلومات احلديثة عن اجلهود املبذولة لتوفري فرص التدريب ونشر الوعي بشأن االتفاقية والربوتوكـوالت                 
 .امللحقة هبا بصفة خاصة وعن حقوق الطفل بصفة عامة

محاية الضحايا،   الوقاية،( املساعدة والتعاون الدوليان    - سادساً
  )قوانني،املساعدة املالية وغريهاإنفاذ ال

   من الربوتوكول١٠ املادة

  . موقف السلطنة من االتفاقية يف التقرير الوطين الثاين حول اتفاقية حقوق الطفل٢-٢ بالبند دنشري إىل ما ور
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 من قائمة القضايا اليت ستخضع للبحث عند دراسة التقرير الـدوري الثـاين              ١٣ يف البند    دكما نشري إىل ما ور    
 ،٢٠٠٦والذي أرسل قبيل مناقشة تقرير السلطنة املشار إليه أعاله يف العام            ) CRC/C/OMN/2) (التقرير امللحق (للسلطنة  

وفيه نشري إىل املعلومات احلديثة عن التعاون مع اجملتمع الدويل واحمللي مبا يف ذلك املنظمات غري احلكومية يف شأن الوقاية                    
 .ومساعدهتم ويف جمال إنقاذ القواننيمن تلك اجلرائم ومحاية الضحايا 

  أحكام قانونية أخرى- سابعاً

انضمت السلطنة إىل العديد من املواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق الطفل والربوتوكول االختياري بـشأن بيـع                 
 :األطفال واستغالهلم يف البغاء ويف املواد اإلباحية، ومنها

  .٨٠/١٩٩١لعنصري واملعاقبة عليها مبوجب املرسوم السلطاين االتفاقية الدولية لقمع جرمية الفصل ا  -

 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل      ١٩٩٩ لعام   ١٨٢االتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية حتت رقم           -
  .١٣٨/٢٠٠١األطفال واإلجراءات الفورية للقضاء عليها مبوجب املرسوم السلطاين 

  .٨٧/٢٠٠٢ ال التمييز العنصري مبوجب املرسوم السلطايناالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشك  -

تفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية املنظمة العابرة للوطنية والربوتوكوالت امللحقة هبا املتعلـق مبنـع               ا  -
  .٣٧/٢٠٠٥ سيما النساء واألطفال مبوجب املرسوم السلطاين وال االجتار باألشخاص،

  . ٤٢/٢٠٠٥ شكال التمييز ضد املرأة مبوجب املرسوم السلطايناتفاقية القضاء على مجيع أ  -

  جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  
  وزارة التنمية االجتماعية    
 

 -  -  -  -  -  


