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 مقدمة

ب من /١يسر سلطنة عمان أن ترفع تقريرها الدوري الثاين إىل جلنة حقوق الطفل إعماالً ألحكام الفقرة  -١
 .من االتفاقية ٤٤ املادة

 الوثيقة (١٩٩٩يوليه / متوزيأيت هذا التقريـر تالياً للتقرير الوطين األول لسلطنة عمـان املقـدم فـي  و -٢
CRC/C/78/Add.1 (     املعقودة يف  لجنة  يف الدورة الثامنة عشرة ل     ٧٢٨ و ٧٢٧اجللستني  والذي جرت مناقشته يف

  .٢٠٠١سبتمرب /أيلول

مانة العامة لألمم املتحدة واملتعلقة بشكل ومضمون       باملبادئ التوجيهية لأل   مـن سلطنة عمان      والـتزاماً  -٣
الوثيقة  (١٩٩٦أكتوبر /تشرين األولا الثالثة عشرة املنعقدة يف الـتقارير الدوريـة اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهت        

CRC/C/58   عدم تكرار ما ورد يف     ا عمدت يف هذا التقرير إىل       ، فإهن )١٩٩٦نوفمرب  / تشرين الثاين  ٢٠، املؤرخة
ى مت الرد عل  كما  .حيثما لزم ذلك  و واكتفت باإلشارة إليه يف بعض املواضع        آنفاًتقريــرها األول املشـار إليه       

وذلك من خالل كل    ) CRC/C/15/Add.161الوثيقة  ( اللجنة على تقرير السلطنة األول    الواردة من   الحظـات   امل
هذا التقرير اإلحصاءات اجلديدة والتشريعات ذات الصلة، ومرفق به      كذلك يتضمن   . موضوع وحبدود ما تعلق به    

املعلومات ذات الصلة اليت    يتضمن  يضاف إىل ذلك فإن هذا التقرير       صـور عـن هذه اإلحصاءات والتشريعات،        
، ٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين  وحىت   ١٩٩٩يوليه  /متوزاسـتحدثت خالل الفترة اليت تلت تقرير السلطنة األول يف           

سلطنة عمان  تنتهز  . السلطنة األول  تقريريف  إليها  ذات الصلة اليت مل يشر      سابقة هلذا التاريخ    العلومات  وبعض امل 
مها املبدئي باملعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية اليت انضمت إليها واليت أوجبت           هـذه الفرصـة لتؤكد التزا     

كما تؤكد إمياهنا بأمهية استمرارية احلوار اهلادف مع جلنة حقوق          . من النظام األساسي للدولة    ١٠مراعاهتا املادة   
ليت تضمنتها االتفاقية يف نصوصها      بضمان واحترام كافة احلقوق ا     التزامهاالطفل لتحقيق فهم مشترك ينسجم مع       

 . ومضامينها وغاياهتا، ويف حدود حتفظاهتا، ومبا يتفق مع مبادئ جمتمعها وقيمه

 مؤشرات عامة -أوالً 

هتـدف هـذه املؤشـرات إىل تزويد اللجنة باملعلومات األساسية عن سلطنة عمان، وذلك ألمهية هذه                  -٤
رات املتعلقة بتنفيذ بنود االتفاقية ومالحظات اللجنة على تقرير         املؤشـرات يف فهـم ومراعاة الكثري من االعتبا        

 . السلطنة األول

ويوجد وافدون من ديانات أخرى هلم احلرية هو الدين الرمسي يف البالد، اإلسالم : الدين الرمسي يف البالد   -٥
 .الكاملة يف ممارسة شعائرهم الدينية

 األسرة بزواج إنشاء اليت حتض على     اإلسالميةن الشريعة   مة  مستمد:  والطفولة األمومةقـيم اجملـتمع يف       -٦
صحيح، وتشدد على أمهية ترابطها ومتاسكها ومسؤولياهتا يف تقدمي أقصى درجات الرعاية واحلماية لثمارها من               

  . األبوين من األطفالوجمهولنياألطفال، كما تؤكد على مسؤولية اجملتمع املسلم عن رعاية وكفالة األيتام 
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 ملؤشرات اجلغرافية ا ١-١

 املوقع اجلغرايف  ١-١-١

 ١٦,٤٠تقـع سـلطنة عمـان يف أقصى اجلنوب الشرقي لشبه اجلزيرة العربيـة ومتتد بني خطي عرض                 -٧
 .  درجة شرقا٥٩,٤٠ً و٥١,٥٠درجة مشاالً وبني خطي طول  ٢٦,٢٠و

ندي وخليج عمان   كم على حبر العرب ومدخل احمليط اهل       ٣ ١٦٥تطـل سـواحلها اليت متتد ألكثر من        -٨
ومدخل اخلليج العريب يف مضيق هرمز، ويتبعها عدد من اجلزر الصغرية يف خليج عمان ومضيق هرمز وحبر العرب، 

 . وتشترك حبدود برية مع اجلمهورية اليمنية واململكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة

 املساحة  ٢-١-١

 . كم مربع وعاصمتها مسقط ٣٠٩ ٥٠٠ تبلغ مساحة السلطنة -٩

 التقسيم اإلداري  ٣-١-١

 . إدارياً إىل ثالث حمافظات ومخس مناطق سكانيةالسلطنة تنقسم  -١٠

  )١()٢٠٠٣لعام (السكانية املؤشرات  ٢-١

 :تبني املؤشرات التالية االجتاهات السكانية يف السلطنة -١١

 منهم. ة ألف نسم  ٢ ٣٤٠ ٨١٥ يبلغ إمجايل عدد سكان السلطنة       :عـدد سـكان السـلطنة      -
 ؛)يف املائة ٢٣,٩( وافد ٥٥٩ ٢٥٧، و) يف املائة٧٦,١( عماين ١ ٧٨١ ٥٥٨

يبلغ عدد الذكور لإلناث إلمجايل سكان السلطنة : ) أنثى١٠٠عدد الذكور مقابل (النوع  نسبة   -
 ؛٢٨٢للوافدين ، و١٠٢ فقط للعمانينيو، ١٢٨

 ؛ يف املائة١,٨٤ باأللف، أي بنسبة ١٨,٤ بالسلطنة بلغ معدل النمو السكاين: النمو السكاين -

 ؛٢٤,٤بلغت هذه النسبة : معدل املواليد لكل ألف من السكان -

 ؛٢٥,٠١بلغت هذه النسبة : نسبة النساء يف سن اإلجناب -

 يف املائة من السكان    ٤٩,١٢تبلغ نسبة عددهم    :  مـن العمر   ةاألطفـال دون الثامـنة عشـر       -
 ؛ لإلناث٤٩,١ للذكور، ونسبة ٤٩,٣ بنسبة الُعمانيني، وينقسمون

                                                      

 . ٢٠٠٣ التعداد السكاين لعام جحسب نتائ )١(
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 يف املائة من ٥، ونسبتهم ٨٨ ٩٥٨يبلغ عددهم : عدد السكان العمانيني فوق الستني من العمر       -
 ؛عدد السكان

، أن الكثافة السكانية لعموم السلطنة      ١ يبني اجلدول رقم     :)٢كم/شخص(الكـثافة السكانية     -
، بينما تنخفض   ١٦١,٢إىل  لتصل  حمافظة مسقط     هذه النسبة يف  وترتفع   لكل فرد،    ٢ كم ٧,٦
 .)٢٢(٠,٣الوسطى إىلاملنطقة  ويف ٢,٢ظفار إىل حمافظة يف 

 )٢٠٠٣لعام  (املؤشرات االقتصادية ٣-١

 :تبني املؤشرات التالية االجتاهات االقتصادية للسلطنة -١٢

 ؛ريال عماين ٨ ٢٧٧ ٨٠٠: إمجايل اإلنتاج احمللي -

 ؛ريال عماين ٧ ٩٩٥ ٨٠٠ :إمجايل الدخل القومي -

 ؛ريال عماين ٣ ٤٣٠: نصيب الفرد من إمجايل الدخل القومي -

 ؛ريال عماين ٣ ١٨٨ ٩٠٠: إمجايل اإلنفاق احلكومي -

 ؛ دوالر أمريكي٢,٦: سعر الصرف للريال العماين -

 ؛ جالون٢٣ ٩٧٨ ٠٠٠: واآلبار التحلية إنتاج املياه من حمطات -

 ؛ جالون٢٣ ٩٥١ ٠٠٠: توزيع املياه  -

 ؛ساعة/اواتغجي ١٠ ٧١٤: إنتاج الكهرباء -

 ؛)ساعة/جيغاوات( ١٠ ٣٠٣: توزيع الكهرباء -

 .١٦,٢: معدل وفيات الرضع لكل ألف من السكان -

 ) ٢٠٠٣لعام (املؤشرات الصحية  ٤-١

 :تبني املؤشرات التالية االجتاهات الصحية يف السلطنة -١٣

 ؛مولود حي ١ ٠٠٠ لكل ١٦,٢ :معدل وفيات األطفال -

  مولود حي؛١٠٠ ٠٠٠لكل  يف املائة ٢٣,٢: )بسبب احلمل والوالدة(معدل وفيات األمهات  -
                                                      

 ).٢٠٠٣لتعداد  (جداول إحصائية لتوزع املساكن واألسر املرفق به ١املرفق رقم  )٢(
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 ؛٧٤,٢، واملتوسط للجنسني ٧٢,٢ وللذكور ٧٥,٤ لإلناث: متوسط العمر -

 .١٠,٣: معدل وفيات الرضع لكل ألف من السكان -

 ) ٢٠٠٣لعام ( تعليميةاملؤشرات ال ٥-١

 :التالية االجتاهات التعليمية يف السلطنةتبني املؤشرات  -١٤

  يف املائة؛١٧,٨: أمي -

  يف املائة؛١٩,٨: يقرأ ويكتب -

  يف املائة؛٢٠,٩: شهادة املرحلة األوىل من األساسي -

  يف املائة؛١٧,٥: شهادة املرحلة الثانية من األساسي -

  يف املائة؛١٧,٩: شهادة االنتهاء من التعليم العام -

 ٣,١: ليسانس/بكالوريوس   يف املائة؛    ٢,٥: شهادة الكليات املتوسطة والفنية   : ت العليا الشهادا -
 يف املائة؛

 .  يف املائة٠,٣: الدكتوارة/املاجستري  -

 ):٢٠٠٣لعام  (املؤشرات االجتماعية ٦-١

 :تبني املؤشرات التالية االجتاهات االجتماعية يف السلطنة -١٥

 ؛ يف املائة١٤: نسبة األسر اليت تعوهلا نساء -

 ؛ يف املائة٤٧,٣٧: ) فأكثر١٥(نسبة املتزوجات من النساء  -

  عقداً؛١٠ ٥٩٤: عدد عقود الزواج املسجلة -

 ؛ يف املائة٢,٨٨):  سنة فأكثر١٥(النساء نسبة املطلقات من  -

دة نسبة الزيا بلغت  حالة، و  ٧ ٥٧٠: عدد حاالت الطالق اليت ترعاها وزارة التنمية االجتماعية        -
 ؛ يف املائة١٥,٨يف الضمان االجتماعي املقدم هلذه الفئة 

 . يف املائة٧,٥١: ) فأكثر١٥(النساء نسبة األرامل من  -
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 تدابري عامة للتنفيذ -ثانياً 

 )تشريعات وقوانني(التدابري التشريعية  ١-٢

وقد مت تناول بعضها يف  الطفل،اإلنسان ومنها حقوق حقوق وانني النافذة يف سلطنة عمان محاية القتكفل  -١٦
 . . )١٩٩٩(التقرير الوطين األول حول اتفاقية حقوق الطفل 

إضافة ملا أشري إليه يف تقرير السلطنة األول من تشريعات تضمن احلماية القانونية حلقوق الطفل، نستعرض فيما                  -١٧
 .اليت مل يتضمنها التقرير األوليلي تشريعات اجلديدة ذات الصلة وبعض التفصيالت للتشريعات السابقة يف النواحي 

  ةالنظام األساسي للدول ١-١-٢

 اإلطار الدستوري لسلطنة عمان ،١٠١/٩٦رقم   والصادر باملرسوم السلطاينللدولة،ميثل النظام األساسي  -١٨
ته، أهدافه وغاياالنظام  هحددت ديباجو.  واهليكل العام للدولة ونظام احلكمومبادئه، اجملتمع حيـدد هنج والـذي   

 . الشعوب الدول وومنها بناء مستقبل أفضل وإرساء دعائم السالم واألمن والعدالة والتعاون بني خمتلف

) ٨٠ و٧٦ و٧٢(وأوضحت املواد يعلو النظام األساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر،  -١٩
سلطنة عمان مع الدول واهليئات واملنظمات      من النظام األساسي على أنه ال خيل تطبيق هذا النظام مبا ارتبطت به              

 وعلوها على القانون الداخلي، وتصبح املعاهدات واالتفاقيات        .هاعلى نفاذ  و  معاهدات واتفاقيات  الدولـية من  
 . من التشريع العماين عند تصديقهااً الدولية جزء

أن احلكم يقوم يف  ":٩ املادة وتشريطبيعة الدولة ونظام احلكم فيها      النظام األساسي    بني الباب األول من    -٢٠
 ". السلطنة على أساس العدل والشورى واملساواة، وحق مشاركة املواطنني يف الشؤون العامة

 تلك املبادئ ذات حـدد النظام األساسي للدولة يف الباب الثاين منه املبادئ املوجهة لسياسة الدولة ومن              -٢١
 :العالقة باتفاقية حقوق الطفل ما يلي

 ومبا ة املواثيق واملعاهدات الدولية واإلقليمية وقواعد القانون الدويل املعترف هبا بصورة عامةمراعا -
 يؤدي إىل إشاعة السالم واألمن بني الدول والشعوب؛

األسرة أساس اجملتمع وينظم القانون وسائل محايتها واحلفاظ على كياهنا الشرعي وتقوية أواصرها  -
 ؛فري الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتموقيمها، ورعاية أفرادها وتو

تكفل الدولة للمواطن وأسرته املعونة يف حالة الطوارئ واملرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان   -
 ؛االجتماعي وتعمل على تضامن اجملتمع يف حتمل األعباء النامجة عن الكوارث واحملن العامة

وتسعى لتوفري الرعاية . سائل الوقاية والعالج من األمراض واألوبئةتعىن الدولة بالصحة العامة وبو -
الصـحية لكـل مواطـن وتشجع على إنشاء املستشفيات واملستوصفات ودور العالج اخلاصة     
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كما تعمل على احملافظة على البيئة      . لقواعد اليت حيددها القانون   ل اوفقًوبإشـراف مـن الدولة      
 ؛ومحايتها ومنع التلوث عنها

ولكل مواطن احلق .  الدولة القوانني اليت حتمي العامل وصاحب العمل وتنظم العالقة بينهما    تسن -
وال جيوز فرض أي عمل إجباري على  . يف ممارسـة العمل الذي خيتاره لنفسه يف حدود القانون         

 ؛أحد إال مبقتضى قانون وألداء خدمة عامة ومبقابل أجر عادل

ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه، ومن أهدافه إجياد جيل         التعليم ركن أساسي لتقدم اجملتمع       -
عمل على مكافحة األمية، وتشجيع على      ت الدولة التعليم العام، و    وتوفر. خالقهقـوي يف بنيته و    

 .  بأشراف من الدولة ووفقاً ألحكام القانونإنشاء املدارس واملعاهد اخلاصة

 اجلهة املنوط هبا    ٩٠/٩٩املرسوم السلطاين رقم    الصادر ب ية   من قانون السلطة القضائ    ١١وقـد حـددت املادة       -٢٢
 .الفصل يف الرتاعات املتعلقة مبدى مطابقة القوانني واللوائح للنظام األساسي للدولة وضمان عدم خمالفتها ألحكامه

 تلك احلقوق   حـدد الـنظام األساسـي للدولـة يف الباب الثالث منه احلقوق والواجبات العامة، ومن                -٢٣
 : اجبات ذات العالقة باتفاقية حقوق الطفل وبشكل غري مباشر ما يليوالو

 ؛)١٥ املادة(ال جيوز إسقاطها أو سحبها إال يف حدود القانون  -

 ؛)١٦املادة (ال جيوز إبعاد املواطنني أو نفيهم أو منعهم من العودة إىل السلطنة  -

احلقوق والواجبات العامة، وال متييز   املواطـنون مجيعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون يف           -
بينهم يف ذلك بسبب اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو املذهب أو املوطن أو املركز 

 ؛)١٧ املادة(االجتماعي 

احلـرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون، وال جيوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو                 -
 ؛)١٨املادة ( تقييد حريته يف اإلقامة أو التنقل إال وفق أحكام القانون حبسه أو حتديد إقامته أو

 املشمولة بالرعاية    يف قوانني السجون   ال جيوز احلجز أو احلبس يف غري األماكن املخصصة لذلك          -
  ؛)١٩املادة  (الصحية واالجتماعية

وحيدد . ة احلاطة بالكرامة  ال يعرض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي أو لإلغراء أو للمعامل            -
كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب . القانون عقاب من يفعل ذلك

 ؛)٢٠ املادة( أو التهديد بأي منهما  املعاملة لتلكغراء أوباإلأو 

ن  إال بناًء على قانون، وال عقاب إال على األفعال الالحقة للعمل بالقانو            ةبوال جـرمية وال عق     -
 ؛)٢١املادة (الذي ينص عليها، والعقوبة شخصية 
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 الضمانات الضرورية ملمارسة    لـه فيها  حىت تثبت إدانته يف حماكمة قانونية تؤمن         بريءاملـتهم    -
 ؛)٢٢املادة (حق الدفاع وفقاً للقانون، وحيظر إيذاء املتهم جسمانياً أو معنوياً 

ع عنه أثناء احملاكمة، ويبني القانون األحوال اليت للمتهم احلق يف أن يوكل من ميلك القدرة للدفا    -
يـتعني فـيها حضـور حمام عن املتهم، ويكفل لغري القادرين مالياً وسائل االلتجاء إىل القضاء                 

 ؛)٢٣ املادة(والدفاع عن حقوقهم 

يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً، ويكون له حق االتصال   -
 يرى إبالغه مبا وقع أو االستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون، وجيب إعالنه على وجه مبن

 وملن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من اإلجراء الذي قيد حريته  وله.السرعة بالتهم املوجهة إليه
فراج الشخصية، وينظم القانون حق التظلم مبا يكفل الفصل فيه خالل مدة حمددة وإال وجب اإل              

 ؛)٢٤املادة (حتماً 

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط واألوضاع اليت يبينها القانون وحيظر ما              -
 ؛)٣١ املادة (يؤدي إىل الفتنة أو ميس بأمن الدولة أو يسيء إىل كرامة اإلنسان وحقوقه

 .)٣٢املادة (للمواطنني حق االجتماع ضمن حدود القانون  -

 )٣(نون اجلزاء العماينقا ٢-١-٢

 ضرراً، لـهحقوقه مراجعة احملاكم مطالباً بالتعويض عن كل خطأ سبب          أعطى القانون احلق ملن مست       -٢٤
، وقاعدة  "ال ضرار وال ضرر   "لقاعدة الفقهية   ل  طبقاً التعويض عن اخلطأ  حيكم ب خمالفـة القوانني خطأً، و    تعتـرب   و
  ".الضرر يزال"

 )٤(دنية والتجاريةقانون اإلجراءات امل ٣-١-٢

حينما يكونون أحد أطرافها، وقد راعى       القانون حقوقاً لألطفال عندما تتعلق الدعوى هبم أو       هذا  تضمن   -٢٥
 يف  أو احلضانة أو الضم أو الرؤيةمصـلحة الطفـل بنصوص واضحة وصرحية حيث أجاز إقامة الدعاوى بالنفقة           

 وكذلك يف تسليم الصغري )٢٨٤ ادةامل(نفقة هلم أو لرؤيتهم     مؤقتة لتقرير     إصدار أحكام  أماكن إقامتهم مع جواز   
 ). ٢٨٩املادة (ملن تتحقق معه مصلحته، وأوجب أن تكون رؤية الصغري يف مكان يشيع الطمأنينة يف نفسه 

 :القانون مجيع اجلوانب املتعلقة برعاية حقوق ومصاحل األطفال وذلك من حيثغطى و -٢٦

 وابع القانونية هلذه الوالية؛الوالية عليهم والشروط والت -
                                                      

 . قانون اجلزاء العماين- ٣انظر املرفق  )٣(

 .٢٩/٢٠٠٢ قانون اإلجراءات املدنية والتجارية صدر باملرسوم السلطاين رقم - ٥انظر املرفق  )٤(
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 رعاية ممتلكاهتم وأمواهلم وإدارهتا واستثمارها والشروط والتوابع القانونية لذلك؛ -

الشروط املانعة حلبس املدنيني القصر دون الثامنة عشرة من العمر أو من لـه طفل مل يبلغ الثانية  -
 .عشرة من العمر هبدف استرداد الدين منهم

على الرغم من أن القانون ال يقبل طلباً فن مصلحة الطفل الفضلى يف كل مواده ذات العالقة، القانوحترى  -٢٧
 القاعدة هأو طعـناً ممن مل يكن طرفاً يف الدعوى أو ممن ال أهلية له للمخاصمة القضائية، إال أنه قد خرج عن هذ  

وهذا . ر النص القانوين املنظم لذلكحيث أجاز حضوره أو حضور وليه أو وصيه نيابة عنه يف إطا، ملصلحة القاصر
 يف املالحظات الواردة على تقرير السلطنة األول، وترى السلطنة أن دواعي            ٣٠األمـر يساير توصية اللجنة رقم       

 . القلق الواردة يف البند من املالحظات السالف ذكرها قد زالت مربراهتا يف كثري من اجلوانب

  )٥(قانون اإلجراءات اجلزائية ٤-١-٢

 من تقرير السلطنة األول نوضح أنه يف ظل عدم وجود قانون            ٢٢٢ و ٢٢١إضـافة ملا ورد يف الفقرتني        -٢٨
خـاص يطابق على األطفال يف حالة الرتاع مع القانون اإلجراءات اجلزائية هو الذي يسري على أطراف الدعوى     

 .اجلزائية سواء كان أي طرف منهم جانياً أو ضحية وحدثاً كان أو بالغاً

كل احلقوق املعترف هبا للمالحق قضائياً واملقرة       وهذا القانون مصلحة الطفل الفضلى،      تـراعي أحكام     -٢٩
 . عاملياً، أو املنصوص عليها يف اتفاقية حقوق الطفل

، يف حالة الطفل الضحية ألية جرمية من تلك اليت حيتاج رفعها لشكوى            - من القانون    ٨تشـترط املادة     -٣٠
وإن مل يكن أو القيم، ن كانت اجلرمية على املال فتكون مقبولة من الوصي إ له الوالية عليه، و تقدمي الشكوى ممن

 .  فإن االدعاء العام هو الذي ميثل القاصر أو تعارضت مصلحة الطفل مع مصلحة أو من ميثلهله من ميثله

مل يبلغ الثامنة عشرة من     من القانون احملكمة يف حال رفع الدعوى العمومية على من            ١٤املادة  ألزمـت    -٣١
عمره بأن تأمر الويل أو الوصي أو من يقوم برعايته باحلضور معه يف مجيع اإلجراءات ليساعده يف الدفاع عن نفسه 

 .وهلا عند الضرورة أن تعني له وصياً باخلصومة

 م األساسي  اإلجراءات اجلزائية يف سلطنة عمان واليت اقرها النظا         قـانون  مـن املـبادئ األساسـية يف      و -٣٢
إقرار حق الدفاع، وأن القضاء وحده هو       وافتراض براءة املتهم إىل حني ثبوت إدانته حبكم قضائي هنائي،           : للدولة

قانون الطعن والتظلم من القرارات القضائية أمام حماكم االستئناف أو احملكمة           ويتيح ال . اجلرائميف  الـذي يفصل    
 .ن كل اإلجراءات تتحرى احترام املتهم خالل احملاكمةأوالعليا أو إعادة النظر أمام ذات احملكمة، 

                                                      

 .٦رفق  انظر امل- ٩٧/٩٩املرسوم السلطاين رقم صدر القانون مبوجب  )٥(
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 )٦(قانون العمل ٥-١-٢

  تـناول اسـتخدام األطفـال ومحايـتهم من    ٥٢ونشـري إىل أن الـتقرير الوطـين األول وحتـت الفقـرة               -٣٣
 . االستغالل االقتصادي

صل األول من الباب اخلامس الفإضافة ملا ورد فإن قانون العمل قد أفرد فصالً خاصاً لعمل األحداث وهو  -٣٤
 :ما يلي  وتضمن يف أحكامهمن قانون العمل

حظر تشغيل األحداث من اجلنسني أو السماح بدخوهلم يف أماكن العمل قبل بلوغ سن اخلامسة        -
 رفع هذه السن يف بعض الصناعات واألعمال اليت  القوى العاملةعشـرة، وجيوز بقرار من وزير    

 على تقرير السلطنة األول  ٤٩لقانون إىل حد كبري مع املالحظة       يتوافق ا  وبذلك. كتقتضـي ذل  
والتوصية برفع العمر األدىن لاللتحاق بالعمل بل وأجاز القانون للوزير رفع هذه السن يف بعض               

 ؛الصناعات مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل ومراعاة لظروف العمل والطفولة

  سنة فيما بني الساعة السادسة مساءً      ةعشر تقل سنهم عن مثاين      نحظـر تشغيل األحداث الذي     -
 تشغيلهم تشغيالً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات يف اليوم الواحد،  جيوزوالسادسة صباحاً، وال

وال جيوز إبقاؤهم يف مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة، وجيب أن يتخلل ساعات العمل 
وعها عن ساعة، وحتدد هذه الفترة أو الفترات     فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام ال تقل يف جمم         
 ؛)٧٦املادة  (حبيث ال يشتغلون أكثر من أربع ساعات متواصلة

عـدم تكليف األحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم يف مكان العمل بعد املواعيد املقررة             -
 ؛)٧٧املادة (جيوز تشغيلهم يف أيام الراحة والعطلة األسبوعية هلم كما ال 

أوجـب على صاحب العمل يف حالة تشغيله حلدث أو أكثر أن يضع يف حمل العمل نسخة من                   -
األحكام اخلاصة بتشغيل األحداث مع كشف بأمساء األحداث وتاريخ تشغيلهم وساعات العمل            
والراحة مبا يتيح هلم اإلملام حبقوقهم، كما يتيح جلهات املراقبة والتفتيش التأكد من سالمة تنفيذ               

 ؛ اخلاصة هبماألحكام

أن حيـدد بقـرار من الوزير نظام تشغيل األحداث والظروف واألحوال اليت يتم فيها التشغيل                 -
وجاءت ) ٧٩املادة   (واألعمـال واملهن والصناعات اليت يعملون هبا وفقاً ملراحل السن املختلفة          

لفرض حقوق  هذه املادة حترياً للمصلحة الفضلى للطفل حيث أضافت للحقوق السابقة إمكانية            
 ؛جديدة تراعي سنهم وظروف العمل

                                                      

 .٧ انظر املرفق - ٣٥/٢٠٠٣باملرسوم السلطاين رقم صدر القانون مبوجب  )٦(
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أوجـب هـذا القـانون مراعاة سالمة وأمن كل العمال مبن فيهم األطفال وذلك بإحاطة العامل قبل                  -
 اسـتخدامه مبخاطـر مهنته ووسائل الوقاية من األضرار الصحية وخماطر العمل واآلالت، كما حدد              

 حتديد تدابري السالمة والصحة املهنية      اإلجـراءات الـيت جيـب أن تتخذ هبذا الصدد، وأوجب          
ف أنواع وأماكن العمل، مبا يف ذلك إغالق حمل العمل كلياً أو جزئياً ـالواجب تطبيقها يف خمتل   

القانون كذلك  . إدارة آلة أو أكثر يف حالة وجود خطر يهدد سالمة وصحة العمال            أو إيقـاف  
ه إلثبات لياقته طبياً للعمل، مع      عامل قبل استخدام   على كل    كشف الطيب بال رب العمل    ألـزم 

 ؛االستمرار يف الكشف الصحي دورياً ومبعدل مرة كل سنة على األقل

نظم قانون العمل عقد العمل وشروطه واألجور اإلضافية وساعات العمل وواجبات رب العمل              -
ياً وانـتهاء عقد العمل واحلد األدىن لألجور وحقوق العامل وإجازاته والبت باملنازعات متحر            

وأجاز اعتراض العامل على قرار فصله وأوجب على احملاكم         . مصـلحة العامل وضمان حقوقه    
 ؛الفصل هبذه القضايا أو بوقف تنفيذ قرارات الفصل حلني البت يف األمر

عقوبة ملن خيالف األحكام اخلاصة بتشغيل األطفال ونص على  ١١٨ يف املادة العماينأفرد املشرع  -
 ١٢٢ وحىت   ١١١ د األحداث، كما أفـرد عقوبات أخرى باملواد مـن       تعـدد العقوبات بتعد   

 ؛ملخالفات أحكام قانون العمل

ويالحظ أن هذا القانون قد جتاوز املالحظات السابقة على املواد الواردة يف قانون اجلزاء حول                -
عقلية كل ماله صلة باملخدرات واملؤثرات ال     باملخدرات و اإلنتاج واالجتار   املخـدرات فهو حيظر     

وحظر استخدامهم وغريهم يف هذه األعمال غري املشروعة، كما          ومشل حبكمه البالغني واألطفال   
 . راعى مصلحة األطفال الفضلى بتوفري احلماية والرادع من أي جرمية قد تلحق هبم هبذا الصدد

 )٧(قانون األحوال املدنية ٦-١-٢

ومن اختصاصاهتا ذات العالقة باتفاقية ة لألحوال املدنية، أنشئت اإلدارة العامقانون من ال ٢مبوجب املادة  -٣٥
 :حقوق الطفل ما يلي

ن الالئحة هي اليت تبني أقيد األشخاص يف السجل املدين يكون بأمسائهم وجنسياهتم وعناوينهم و  -
 ؛)٤ املادة (مشتمالت االسم والعنوان، وعنوان القاصر هو عنوان من ينوب عنه

قيد بياناهتم خالل أسبوعني من تاريخ حدوث امليالد وأوجب  عن املواليد أوجب القانون اإلبالغ -
أن يتضمن اإلبالغ أموراً منها اسم كل من الوالدين وقبيلته و اإلبالغخالل سبعة أيام من تاريخ 

 ؛)١٧، ١٤ نااملادت(. مسُه العائلي وجنسيته وديانته وعنوانه ومهنته ونوع املولود وامسهاأو 

                                                      

 .١٣ انظر املرفق - ٦٦/٩٩باملرسوم السلطاين رقم صدر القانون مبوجب  )٧(
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ثر على طفل حديث الوالدة أن يسلمه إىل أقرب مركز أو خمفر للشرطة مع ما               عـلى كل من ع     -
ن يبني الزمان والظروف اليت عثر عليه فيها وذلك         أجيده عليه من مالبس أو ما معه من أشياء و         

على الشرطة أن حترر حمضراً إلثبات الواقعة متضمناً سن املولود حسب  ولضمان معرفته مستقبالً
ن تسلم املولود واحملضر    أالمات املميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه و         ظاهر احلال والع  

إىل إحـدى املؤسسـات االجتماعية التابعة لوزارة التنمية االجتماعية ويتعني عليها يف هذه احلالة فور                
 ؛)١٩املادة (تسلم املولود تسميته وإبالغ أمني السجل املدين بذلك خالل املدة القانونية 

كفل لكل طفل مولود حديثاً مل يعرف والداه أن يسجل يف سجل الواقعات باألحوال املدنية بعد  -
كما كفل رعايته عن طريق املؤسسات       إثـبات كـل مـا ميكن من معرفة والديه به مستقبالً           

من واجب هذه املؤسسات تسميته، كما جيري يف السجل املدين قيد الطفل  ل  ة وجع ـاالجتماعي
 ؛يكتسب اجلنسية العمانيةو غري الشرعي

 وذلك حىت ال حتط هذه      ة ما حتويه السجالت واملستندات من البيانات سري       ٥١ اعتـربت املادة   -
ثبت من اسم وهوية دون     أاملستندات من كرامة أحد ألنه لن يعرف إال ما احتوته البطاقة أو ما              

ري للفصل يف نزاع قد     وتنبع أمهية وجود هذا السجل من أنه ضرو       . املسـتند الذي أدى لذلك    
يقـوم حول نسب الطفل أو االدعاء بإحلاقه بأسرة ألن السجل يساعد يف كشف احلقيقة، وإن                

 . سريته تزيل أي حمظور يتعلق بالتمييز

 قانون األحوال املدنية ضمن وجود هوية لكل طفل من والدين عمانيني أو من أب عماين سواء ولد يف إن -٣٦
ضمن لكل طفل جمهول الوالدين أن تكون له جنسية عمانية بناء على التسمية اليت  عمـان أو يف اخلـارج، كما   

حيدد تفاصيل العثور ) يبقى سرياً(تطلقهـا عليه املؤسسات االجتماعية اليت أسند إليها رعايته وألزم بتنظيم حمضر        
 . عليه حىت ميكن ألبويه مستقبالً أو أقاربه العثور عليه

 وجنسية عمانية وفق ما حتدده الالئحة التنظيمية د الطفل غري الشرعي أي منحه امساً القانون بقيألزمكما  -٣٧
 . البديلة ومبا يتفق مع أحكام الشريعة اإلسالميةاألسرلألطفال احملتاجني لرعاية 

 حق الطفل منذ والدته باسم وجنسية عمانية         يف  من االتفاقية  ٧مع املادة   يتوافق ما جاء يف هذا القانون        -٣٨
 معرفة والديه الذي يستتبع تلقي رعايتهما على اعتبار ذلك من واجبات الوالدين وفقاً للقانون و

 على تقرير السلطنة ال تتوافق من واقع التشريع ٢٤ترى السلطنة لكل ما تقدم أن املالحظة املسجلة برقم  -٣٩
ه راعى مصلحة الطفل الفضلى من جهة       وال مـربر إللغاء النص املشار إليه لعدم خمالفته أحكام التمييز خاصة وأن            

االحـتفاظ بسرية املعلومات اليت تشري إىل أنه ولد غري شرعي ونشري هنا أن إثبات الواقعة يف سجل سري شيء،                    
 والتميـيز الناجم عنها شيء آخر وال متييز يف احلقوق، والقضاء هو املرجع يف إثبات النسب، وهذا املبدأ شرعي                  

 فالشريعة تأخذ بشكل أساسي بعدم التمييز نتيجة املولد غري الشرعي إذ ال ذنب للطفل "ال تزر وازرة وزر أخرى"
 .٢٥يف ذلك وهذا أيضاً يتوافق والتوصية رقم 
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 موقف السلطنة من االتفاقية ٢-٢

  . باالتفاقية ووضعها موضع التنفيذ مع مراعاة حتفظاهتا إىل أن جيري سحبها أو تعديلهاالتزامهاتؤكد السلطنة  -٤٠

 على تعديل اتفاقية حقوق الطفل طبقاً ملا        السلطنة صادقت   ٨٢/٢٠٠٢رقم   سلطاينالرسوم  وجـب امل  مب -٤١
 .١٩٩٥أقرته اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 

 باالتفاقية، رغم الصعوبات االقتصادية     التزاماهتا للوفاء بكامل    إمكاناهتاتعمل السلطنة على تسخري كافة       -٤٢
ن جتاوزها حيتاج لزمن وفق اخلطط الشاملة اليت وضعتها واآلليات اليت           وإ تواجهها،   اليت حصائيةواإلواالجتماعية  
 . مع مبادئهاوانسجاماً، مسترشدة بتوصيات اللجنة استحدثتها

 مسامهات السلطنة يف املواثيق والعهود الدولية واالتفاقيات واملعاهدات املتعلقة حبقوق اإلنسان ٣-٢

 .، من التقرير الوطين األول٣-، والباب الثامن، جيم ٥-ب األول، باء نشري إىل البا -٤٣

 وملتزمة مبيثاقها، وتسهم بشكل فعال يف كل        ١٩٧١سـلطنة عمان عضو يف األمم املتحدة منذ عام          إن   -٤٤
للتصديق االتفاقيات واملعاهدات اليت تدرس يف إطار األمم املتحدة، وتقوم بدراسة كل االتفاقيات الدولية املطروحة 

 . وتشارك بشكل فعال يف مراحل إعدادها. لبيان موقفها منها يف الوقت املمكن واملالئم

 مسامهات السلطنة على املستوى العاملي  ١-٣-٢

 :إىل العديد من املواثيق والعهود الدولية ذات الصلة حبقوق اإلنسان، ومنهاالسلطنة  انضمت -٤٥

 بشأن  ١٩٩٩ لعام   ١٨٢نظمة العمل الدولية حتت رقم      التصـديق على االتفاقية الصادرة من م       -
 واإلجراءات الفورية للقضاء عليها باملرسوم السلطاين     حظـر أسـوأ أشـكال عمـل األطفال          

 ؛٣٨/٢٠٠١قم ر

 املصـادقة عـلى االتفاقـية اإلطاريـة للمسـاعدة يف جمال احلماية املدنية باملرسوم السلطاين                -
 ؛١١٩/٢٠٠١ رقم

 ؛٢٦/٢٠٠٠م يم الدويل باملرسوم السلطاين رقالتطع نشاء معهد إاالنضمام التفاقية -

 وذلك باملرسوم السلطاين     العنصري يزياالنضمام لالتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التم        -
 .٨٧/٢٠٠٢رقم 

 مسامهات السلطنة على املستوى العريب  ٢-٣-٢

 القوانني  ال يف كل مراحل إعداد    سـلطنة عمـان عضـو يف جامعـة الدول العربية وتسهم بشكل فع              -٤٦
 :ومنهااإلنسان، االتفاقيات واملواثيق العربية ذات الصلة حبقوق و
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 ؛)١٩٨٣(ميثاق حقوق الطفل العريب الذي أقره جملس وزراء الشؤون االجتماعية العرب  -

 ؛)١٩٨٨(وثيقة القانون العريب املوحد لألحوال الشخصية  -

 ؛)١٩٩٤(البيان العريب حلقوق األسرة  -

 ؛ )١٩٩٦(االتفاقية العربية لتشغيل األحداث  -

 ؛)١٩٩٦(القانون النموذجي لرعاية األحداث املنحرفني أو املهددين خبطر االحنراف  -

 ؛)١٩٩٧(امليثاق العريب حلقوق اإلنسان  -

 ؛)٢٠٠٠(الدليل التشريعي النموذجي حلقوق الطفل العريب املعتمد من جملس وزراء العدل العرب  -

 ؛)٢٠٠١(اإلطار العريب حلقوق الطفل املصادق عليه من جملس اجلامعة العربية على مستوى القمة  -

 ؛)٢٠٠١" (حنو عامل عريب جدير باألطفال"إعالن القاهرة لتفصيل آليات العمل العريب املشترك  -

 اخلطة العشرية لعمل الطفولة العربية؛ -

 ؛٩٤/٢٠٠٢العربية باملرسوم السلطاين رقم  املرأةاملصادقة على اتفاقية إنشاء منظمة  -

 ؛)٢٠٠٤(خلطة العربية لرعاية الطفولة ومحايتها وتنميتها ا -

 ؛٤٦/٢٠٠٤انضمام السلطنة إىل منظمة األسرة العربية باملرسوم السلطاين رقم  -

 ).٢٠٠٤إعالن تونس (خطة العمل العربية للطفولة العربية  -

 ى اخلليجيمسامهات السلطنة على املستو ٣-٣-٢

 وتشارك بشكل فعال يف كل االتفاقيات اليت تعد يف          يةالسلطنة عضو يف جملس التعاون لدول اخلليج العرب        -٤٧
تتعاون السلطنة مع دول اخلليج     . يف اجملاالت التربوية والصحية والثقافية    إطاره وصادقت على العديد منها، ومنها       
ت واللقاءات الرياضية والكشفية، وتشارك يف اإلطار اآلسيوي والدويل من          العريب والدول العربية من خالل برامج للزيارا      

 :ومنها لخالل لقاءات الشباب الرياضية ومن خالل التعاون اإلعالمي مع الدول األخرى يف جمال برامج األطفا

 ١٩٩٦املوحد لألحوال الشخصية لدول جملس التعاون       ) القـانون (وثـيقة مسـقط للـنظام        -
 ؛)٢٠٠٠(متديد 

 ؛)٢٠٠١(وثيقة أبو ظيب للنظام املوحد لألحداث لدول جملس التعاون  -

 ). ٢٠٠٤(وثيقة الكويت للنظام املوحد لرعاية أموال القاصرين ومن يف حكمهم  -
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 مسامهات السلطنة على مستوى املنظمات الدولية  ٤-٣-٢ 

صلة بالطفولة مثل اليونسكو    ات الدولية ذات ال   نظممجيع امل بشكل متواصل وفعال مع     السلطنة  تـتعاون    -٤٨
 وتستهدف بذلك الوفاء    ددة للطفولة احملربامج  العديد من ال   يف تصميم وتنفيذ      ومنظمة الصحة العاملية   اليونيسيفو

 .  على املستوى العاملي والعريب واخلليجيسلطنة يف املواثيق والعهود الدولية واالتفاقياتبتعهدات ال

 مبادئ االتفاقية التدابري املتخذة من أجل نشر  ٤-٢

 نشر االتفاقية ١-٤-٢

 . من تقرير السلطنة األول، نقدم املعلومات التالية٤٤-٣٥إضافة ملا أشري إليه يف الفقرات  -٤٩

ن القـانون الـنافذ بالسـلطنة يوجب نشر القوانني يف اجلريدة الرمسية ومنها تلك اليت تتضمن تصديق         إ -٥٠
  .اتفاقيات دولية كاتفاقية حقوق الطفل

تبنت األجهزة املعنية توزيع إعداد كبرية من اتفاقية حقوق الطفل على اجلهات املعنية، فعلى سبيل املثال                 -٥١
كذلك وزعت  .  نسخة للقضاة  ١٠٠نسخة منها خالل مهرجان مسقط، و      ١ ٠٠٠ مت توزيع    ٢٠٠٠خالل عام   

قني ااجلمعيات ومجعيات األطفال املعلتعريف باالتفاقية على عدد من اجلهات املختصة واملدارس ولمطوية  ٥ ٠٠٠
 . هبدف مشاركة األطفال يف مسابقة حوهلا

 ). ٣-٤-٢يأيت تفصيل ذلك بالبند (يقوم اإلعالم العماين مبختلف أنواعه بدور هام يف نشر االتفاقية  -٥٢

بالرسوم جيري إعداد ملصقات ولوحات لبنود االتفاقية باللغة العربية وموضحة مت بالتعاون مع اليونيسيف  -٥٣
، ويتم بث رسائل قصرية عرب برنامج       اقنيعرضـها يف مجـيع املدارس ودور الرعاية واحلضانة ومراكز رعاية املع           

 . عن فحوى االتفاقية) ألوان(األطفال التلفزيوين 

 :سيتم نشر نصوص االتفاقية من خالل املناهج الدراسية يف السلطنة باستخدام الطرق اآلتية -٥٤

بالنسبة ) اليمىن أو اليسرى (دة االتفاقـية داخـل إطار على إحدى اجلهتني          وضـع نـص مـا      -
للموضـوعات اليت تتضمن املفهوم املتعلق مبادة االتفاقية، حىت يتمكن الطالب من االطالع عليه       

 بكل سهولة ويسر؛

إدراج بعض نصوص االتفاقية من خالل األنشطة التعليمية وخاصة املشاريع والبحوث اليت يقوم              -
 هبا الطالب؛

تـزويد مراكـز مصادر التعلم واملكتبات باملدارس بنسخ من االتفاقية بنصوصها الكاملة، لكي           -
 .تكون مبثابة مرجع يرجع إليه الطالب إلجناز املشاريع أو البحوث املتعلقة هبذا املوضوع
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ل للمساعدة يف لدمج اسـتقدمت وزارة التربية والتعليم خبري من منظمة اليونيسيف يف جمال حقوق الطف         -٥٥
وأقيمت ورشة عمل حول    . املـبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل يف املناهج الدراسية يف التعليم األساسي والعام            

، ومت تشكيل فريق عمل لتحديد الوضع الراهن        ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ١٣-١١هذا املوضوع يف الفترة من      
 هيم املتعلقة بنصوص اتفاقية حقوق الطفل، واقتراح الطرق والوسائل        من حيث احتواء املناهج الدراسية على املفا      

وقد أوضحت عملية حتليل حمتوى الكتب الدراسية       . ملناسـبة لتضمني املناهج الدراسية النصوص الفعلية لالتفاقية       
 .بكل من التعليم العام واألساسي احتواء مجيع املواد الدراسية بال استثناء على مفاهيم حقوق الطفل

ملواكـبة الـتطور املستمر للمناهج الدراسية كي تكون مواكبة ولالجتاهات العاملية، ولتضمني نصوص               -٥٦
بني اجلهات جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ومت وضع اآلليات لتضمن ذلك بني . االتفاقية يف املناهج املعدلة

 .والتعليمبوزارة التربية املسؤولة عن إعداد املناهج 

 األنشطة املرتبطة بتطبيقات االتفاقية والتعريف هبا ٢-٤-٢

ألماكن توقيف  بعدة زيارات   ) املنبثقة عن جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل       ( لجنة القانونية قامت ال  -٥٧
 . عن هذه اجملالاملسؤولنياألحداث مع لقاءات مع 

جن بعقد العديد من اللقاءات مع املنظمني لتلك        قـام الفـريق املشـكل ملتابعة أوضاع األطفال يف سباقات اهل            -٥٨
 . واملشاركة يف بعض الفعاليات يف ميدان السباق للوقوف على وضع األطفال أثناء تلك السباقاتالسباقات وأولياء األمور 

 . للوقوف على كيفية التعامل مع قضايا األطفالجممع احملاكم مبسقط زيارة  -٥٩

 . قنيالالطالع على كيفية رعاية األطفال املع االجتماعيزيارة ملركز بدبد للوفاء  -٦٠

أجـرت اللجنة القانونية بالتعاون مع اليونيسيف وخرباء خمتصني، ومن خالل وزارة التنمية االجتماعية،               -٦١
ى  علةهبدف اإلحاطة التفصيلية باملالحظات املبدا وبنود اتفاقية حقوق الطفل  العمانية مقارنة بني التشريعاتدراسة

 .تقرير السلطنة األول

التنمية مع وزارة    اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون       متابعة تنفيذ  قامـت جلـنة الدراسات املنبثقة عن جلنة        -٦٢
وتنفيذ ) املرحلة األوىل النوعية( العمانية باألسرةاالجتماعية بإجراء دراسات خاصة بالطفولة وأمناط معاملة الطفل 

 .  وهي يف مرحلتها النهائيةقوق الطفلدراسة حول مدى وعي اجملتمع حب

 بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات املؤشرات      ٢٠٠٣-٢٠٠١قامـت وزارة التنمية االجتماعية خالل الفترة         -٦٣
االجتماعـية، تضمن املشروع مخسة عشر جماالً ويعترب جمال الطفل أحد األركان اهلامة يف هذا املشروع، يتضمن                 

 :ة يف قضايا الطفولة مثلمؤشرات ذات داللة إحصائية هام

 ،١٤-١٠،  ٩-٥،  ٤-مؤشـرات حـول حجـم السكان العمانيني من الفئات العمرية صفر            -
 أي مـراحل الطفولـة املخـتلفة وميكن االستفادة منها يف توزيع اخلدمات الصحية               ١٩-١٥

 والتعليمية واالجتماعية جلميع أطفال عمان؛
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ت االجتماعية ألطفال ما قبل املدرسة وعدد    بـيانات حـول األحداث اجملرمني، وعدد املؤسسا        -
 امللتحقني هبا؛

 . بيانات عن ذوي االحتياجات اخلاصة بفئاهتا املختلفة -

وهـذه القاعدة ستساعد قاعدة البيانات املؤشرات االجتماعية يف وضع خطط واضحة وستكون رؤية للمعنيني                -٦٤
عدة بيانات املؤشرات االجتماعية متشياً مع توصية اللجنة الدولية         وجاء تنفيذ هذا املشروع لقا    . برسم السياسات يف البالد   

 . ١٦ من مالحظاهتا على تقرير السلطنة األول يف املالحظة رقم ١٧التفاقية حقوق الطفل رقم 

 التدريب على االتفاقية ٣-٤-٢

دريبية يف جهات    دورات ت  تعقدقامت اللجنة بالتخطيط والتعاون مع اجلهات املعنية يف جمال التدريب و           -٦٥
 ووزارة التربية )١٣-٨-١(، واهليئة العامة للكشافة واملرشدات البند )٦-٨-١البند  (متعددة منها وزارة اإلعالم  

 . )٣-٨-١البند (والتعليم 

كيفية تصميم برامج للطفولة وفقاً التفاقية حقوق        للعامالت يف جمال الطفولة عن    يبيتني  تنفيذ دورتني تدر   -٦٦
 املنبثقة من جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية اإلعالميةللجنة ا بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف مبسقط والطفل، وذلك
 . حقوق الطفل

 . اجلمهورإىل إيصاهلا يف السلطنة للتعريف باالتفاقية وحبث سبل وقنوات اإلعالمينيعقد لقاء موسع مع  -٦٧

وحبضور طلبة تعقد يف مدارس السلطنة  الثقافية اليت اتالندو تعريفية عن حقوق الطفل يف اتإلقاء حماضر -٦٨
 . وطالبات املدارس اخلاصة يف حمافظة مسقط

ومن خالل  " ألوان"عرب الربنامج التلفزيوين    ) ثالث حلقات ( مكثف عن حقوق الطفل      إعالميعقد لقاء    -٦٩
 . د اليومية عن حقوق الطفلمت نشر عدد من املقاالت الصحفية باجلرائو، "حوار األجيال "اإلذاعيالربنامج 

 .تنظيم مسابقة أدبية وثقافية لطلبة املدارس هبدف نشر بنود االتفاقية -٧٠

 تعريفية عن االتفاقية على مجيع املؤسسات العاملة يف         ةملصق ونشر  ٢٥٠ ٠٠٠ عدد   متت طباعة وتوزيع   -٧١
 . جمال الطفولة

واضحة لنشر االتفاقية، وتقوم وزارة التنمية      تقـوم السـلطنة بالـتعاون مع منظمة اليونيسيف جبهود            -٧٢
االجتماعـية بالتعاون مع اجلمعيات النسائية واجلهات املختصة بربامج دورية لزيادة نشر االتفاقية، وخالل هذه               

 .)٨(ض اتفاقية حقوق الطفل وتعريف مجيع املختصني والعاملني مع األطفال باالتفاقيةااللقاءات يتم استعر

                                                      

من  ٢٣تطبيقاً للتوصية   اجملال،  نشاطات هذه اجلهات فـي هـذا      يف أجزائه القادمة     سيتناول التقرير  )٨(
 .ألولاملالحظات على تقرير السلطنة ا
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  السلطنة األولرللجنة الدولية حلقوق الطفل على تقريامالحظات  ٤-٤-٢

على تقرير السلطنة األول ووزعت على مجيع املهتمني الواردة  مجيع اجلهات املختصة باملالحظات ممت إعال -٧٣
، وبالتايل فإن التعديالت اليت طرأت على التشريع وأشرنا هلا يف عدة مواضع من هذا       )٩( االختصاص واهليئات ذات 

رير قـد هدفت لتجاوز تلك املالحظات، وذلك مما يؤكد يف ذات الوقت مدى اتساع نطاق نشرها ومدى         الـتق 
 . جدية االهتمام مبوضوعها وبتاليف املالحظات الواردة بشأهنا

 اجتماعاً يف وزارة ٣٠ منذ مناقشة تقريرها األول عقدت اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل -٧٤
 .االجتماعية حضرها كل املختصني من اجلهات احلكومية وجهات اجملتمع املدين الستعراض املالحظاتالتنمية 

  اجتماعاً ١٦ عقـدت اللجـنة اإلعالمـية املنبثقة عن اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل               -٧٥
 .الستعراض املالحظات ورصد تنفيذ التفاقية

 اجتماعات  ٨نبثقة عن اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل          عقـدت اللجـنة القانونـية امل       -٧٦
 مع املختصني بالوزارات املعنية حول نيالستعراض املالحظات ورصد تنفيذ االتفاقية، كما مت عقد اجتماعني جانبي

 .لة القانونيةاءموضوع املس

نون األحداث، العديد من االجتماعات املتعلقة      عقـدت اللجـنة املعنية باألحداث، واملكلفة مبناقشة مشروع قا          -٧٧
 .شأنالباألطفال اجلاحنني هبدف إجراء املراجعات الالزمة يف ضوء نصوص االتفاقية واملالحظات الواردة يف هذا 

إعـداد تقرير السلطنة احلايل، يف مجيع مراحل إعداده، بالتنسيق مع مجيع اجلهات احلكومية ومؤسسات                -٧٨
ملعنية، واعتمد التقرير على عشرات الرسائل الرمسية الواردة من مجيع اجلهات واهليئات واملؤسسات             اجملتمع املدين ا  

 . واجلمعيات ذات الصلة

 آليات وهياكل تنسيق ورصد االتفاقية ٥-٤-٢

التقرير األول آليات وهياكل تنسيق ورصد       من   ٤- هاء   - باء والفرع الثاين     -الفرع األول   اسـتعرض    -٧٩
 يف رصد   الرئيسية تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واللجان املنبثقة عنها اجلهة           ملتابعة اللجنة الوطنية تعتـرب    االتفاقـية 

العديد من اجلهات احلكومية ومؤسسات اجملتمع يساعدها يف ذلك وتنسيق اجلهود اخلاصة بتنفيذ أحكام االتفاقية،    
املتبعة يف  ونظم التنسيق أن اآلليات و. نية األخرى  تسـاهم من خالل ممثليها يف اللجنة واللجان املع          الـيت  املـدين 

 . ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام اإلداري يف الدولة وتتوافق مع جتربة السلطنة ونظمها وإمكاناهتاالسلطنة 

اللجنة : نذكر منها وطنية خمتصة مبواضيع حمددة تتعلق بالطفولة ميتد نشاطها أحياناً للبالغني            هـناك جلان   -٨٠
ـ  تغذية الطفل، اللجنة   ء  اللجنة الوطنية حلماية الرضاعة الطبيعية، جلنة مكافحة سو        ،)١٠(ية ملكافحة التدخني  الوطن

                                                      

 . نسخة من تقرير السلطنة األول على املهتمني واجلهات املعنية١ ٥٠٠مت توزيع  )٩(
 .تويل هذه اللجنة اهتماماً خاصاً ملكافحة هذه الظاهرة عند األطفال )١٠(
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يتم التنسيق بني هذه    و. قني، جلان التنمية االجتماعية، جلنة خفض الطلب على املخدرات        االوطنـية خلدمات املع   
هذه يف  وجود ممثلني لوزارة التنمية االجتماعية      الـلجان واللجـنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من خالل            

الـلجان وهـم من أعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ االتفاقية، باإلضافة ملمثلني آخرين جلهات حكومية ممثلة يف هذه          
الـلجان حبيـث تصب كل املعلومات والتوجهات يف وزارة التنمية االجتماعية، ومن مث يف اللجنة الوطنية لتنفيذ     

قوق الطفل واليت تنقل توجهات جلنة االتفاقية إىل اللجان األخرى، كما تقوم برفع اقتراحات وتوصيات          اتفاقية ح 
 .جلنة تنفيذ االتفاقية جمللس الوزراء الذي يقوم بدراستها واختاذ ما يلزم بشأهنا

فعيل خطة شاملة   تقوم جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، واللجنة الوطنية لرعاية الطفولة، بوضع وت             -٨١
 وتشاركيه مع اجلهات احلكومية املعنية وجهات اجملتمع املدين، وذلك عن تشاوريهلتنفيذ االتفاقية عن طريق عملية 

جنازها بالتعاون مع   إطـريق دراسـة كل جهة للتشريعات ذات الصلة بالطفولة ولنواتج الدراسة الشاملة اليت مت                
 من ١٣ا أو بصدد إجراءات التنفيذ وذلك تنفيذاً للتوصية رقم اليونيسـيف ومـن مث اقـتراح مـا يلزم بصدده         

 . مالحظات اللجنة على تقرير السلطنة األول

 :اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ما يلياختصاصات تشمل  -٨٢

 ؛متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل -

 ؛ تقارير دورية عن تنفيذ االتفاقيةإعداد -

 ؛ نشر الوعي باالتفاقيةمتابعة -

 ؛إعداد التقرير الوطين للسلطنة -

 حبماية الطفولة واملسامهة يف تنفيذ الربامج واألنشطة اخلاصة بالطفولة على املتعلقةمتابعة املواضيع  -
 . مستوى السلطنة

وق الطفل  تشكيل سكرتارية فنية ملتابعة خطط العمل القومية املتعلقة باتفاقية حق         مت   ٢٠٠٣خـالل عام     -٨٣
 . والتأكد من حصوهلا على ما يلزم من دعم بشري ومايل

ن ممثليها يف اللجان إ، و الطفل، تتعاون بشكل واضح مع جلنة اتفاقية حقوق)١١١١(ن منظمات اجملتمع املدينإ -٨٤
قني، كما أن االوطنية وجلنة االتفاقية يتابعون التنسيق واملشاركة يف النشاطات اخلاصة باألطفال وخاصة يف جمال املع

جتمعـات األطفال والشباب باملدارس والنوادي واحلركة الكشفية وغريها تشارك بشكل فعال يف مناقشة احلقوق         
 .  باالتفاقيةةواحلريات الوارد

                                                      

مجعيات املرأة العمانية، ومجعيات رعاية املعوقني، واألندية الرياضية، والثقافية، واالجتماعية،          : هـي  )١١(
 . هاوهيئة الكشافة وغري
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 من مالحظاهتا على تقرير السلطنة األول يف النواحي اليت مل         ١٥تقوم السلطنة بدراسة توصية اللجنة رقم        -٨٥
  .ة العقبات أمام التنفيذ من خالل هتيئة الظروف وتطوير اإلمكانياتيتم تنفيذها إلزال

ا م يف تشكيالهتانن اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة واللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تضمإ -٨٦
نظمة وتقييم التقدم   ا مهمة الرقابة امل   مممثلني عن اجملتمع املدين واجلهات احلكومية ذات االختصاص، وقد أنيطت هب          

ا كامل الصالحيات يف الدراسة والبحث وتكوين قواعد البيانات وإعداد الربامج           ميف تنفـيذ االتفاقـية، وأن هل      
واملشروعات وتنسيق جهود الوزارات وتنفيذ املشروعات واألنشطة وتنظيم العالقة مع اجلهات املعنية واملنظمات             

 . شر الوعي باالتفاقية ومتابعة تنفيذهاومراجعة التشريعات واقتراح تعديلها ون

تربز أمهية قاعدة البيانات يف مالحظة ومتابعة كافة اجلوانب االجتماعية ورصد مؤشراهتا هبدف التدخل               -٨٧
 من  ١٧اإلجيايب وتذليل الصعاب، وخباصة ما يتعلق منها باألسر واألطفال، ويتماشى ذلك مع توصية اللجنة رقم                

 . ١٦السلطنة األول يف املالحظة رقم مالحظاهتا على تقرير 

يف حدود  ) قواعد باريس (تناسب مع القواعد املتعلقة باهليئات القومية       يهذه اللجان الوطنية    وجـود   ن  إ -٨٨
  وطبيعة التطور والنهضة بسلطنة عمان، فإن ذلك أدعى ألن يزيل دواعي قلق اللجنة املعرب عنه يف البند          اإلمكانات

 . منه١٩ تقرير السلطنة األول، كما يتماشى مع التوصية رقـم ة علـى من مالحظات اللجنـ١٨

  احلكوميواإلنفاقاجلهات احلكومية واألهلية املختصة بشكل مباشر بتنفيذ االتفاقية  ٦-٤-٢

إن هنالك العديد من اجلهات احلكومية واملدنية اليت ترتبط من خالل اختصاصاهتا وجماالهتا بتنفيذ اتفاقية                -٨٩
لطفل، ومجيعها تعمل من خالل التنسيق واملتابعة اليت تقوم هبا اللجنة الوطنية ملتابعة تنفيذ االتفاقية، واليت                حقوق ا 

 وزارة التنمية االجتماعية، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العدل، :يشمل تكوينها ما يلي من جهات
الدينية، جامعة السلطان قابوس، شرطة عمان السلطانية،       وزارة الشـؤون القانونـية، وزارة األوقاف والشؤون         

 . وممثلون من اجملتمع املدين

تشـمل هيئات اجملتمع املدين مجعيات رعاية املعاقني، مجعيات املرأة العمانية، أركان األطفال، بيوت منو                -٩٠
 .، وفيما يلي عرض موجز هلاللكشافة واملرشداتالطفل، اهليئة القومية 

 نياقت رعاية املعمجعيا -ألف 

 ). ٤-١-٧البند (قني وتقدمي اخلدمات الصحية واالجتماعية والثقافية هلم اتتوىل رعاية املع -٩١

 مجعيات املرأة العمانية -باء 

تـويل وزارة التنمية االجتماعية اهتماماً وتشجيعاً كبرياً للمرأة العمانية إلذكاء روح العمل االجتماعي               -٩٢
 ٤٥يق إشهار مجعيات للمرأة العمانية يف كافة واليات السلطنة، وقد بلغ عددها حىت اآلن     التطوعي لديها عن طر   

 : ومهامهاومن أبرز أهدافهامجعية، 
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 ؛العمل يف جمال تنظيم األسرة، وتوجيه وإرشاد املرأة مبا حيقق السعادة األسرية املطلوبة -

 ؛رعاية الطفولة واألمومةاملشاركة يف الدراسات والربامج واملشروعات اهلادفة إىل  -

 ومبادئه املستمدة   هالعمل على تنمية التقاليد القائمة على الفضيلة والنابعة من تراث اجملتمع وقيم            -
 .من تعاليم الدين اإلسالمي احلنيف

 أركان األطفال -جيم 

هيل النسوي   املرأة العمانية ومراكز التأ    اتمؤسسات اجتماعية تطوعية تقع ضمن أنشطة مجعي      عبارة عن    -٩٣
 .  يف مدن ومراكز الوالياتلألطفالاملقدمة 

قبل سن املدرسة،     ما األطفالتعمل على إيصال اخلدمات األساسية الثقافية والتربوية واالجتماعية والترفيهية لفئة            -٩٤
 ).  النسويمجعيات املرأة العمانية، مراكز التأهيل( أو جلان اجتماعية حملية أهليةوتدار من قبل مجعيات نسائية 

 ٢٠٠٤املختلفة يف عام    مناطق السلطنة   يف  أركان الطفل جبمعيات املرأة العمانية       أن عدد    ٣يـبني اجلدول رقم      -٩٥
 يف  ٤٩,٤( إناثاً   ٢ ٢٦٠، و )  يف املائة  ٥٠,٦( ذكوراً   ٢ ٣١٤ طفالً، منهم    ٤ ٥٧٤ ركناً، وتضم هذه األركان      ٤٥بلغ  

 ٢٠٠٤ة يف عام    ختلفيف مناطق السلطنة امل   الطفل مبراكز التأهيل النسوي     ان   أن عدد أرك   ٤ويـبني اجلدول رقم     ). املائـة 
 ).  يف املائة٥٢,٣( إناثاً ٤٧١، و) يف املائة٤٧,٧( ذكوراً ٤٢٩ طفل منهم ٩٠٠، تضم ١٠بلغ 

 بيوت منو الطفل -دال 

وتوفيـر متـارس هـذه البـيوت نشاطاً اجتماعياً أهلياً يساعد على تكوين شخصية الطفـل الريفي                 -٩٦
، وتدار بواسطة جلان أهلية تشرف عليها مراكز تنمية         لـهاخلدمـات التربوية واالجتماعية والتعاونية والترفيهية      

 . اجملتمعات احمللية

 بيتاً، وتضم   ٢٢ بلغ   ٢٠٠٤يف عام   الطفل مبختلف مناطق السلطنة      عدد بيوت منو     ٥رقم  اجلدول  يـبني    -٩٧
 ).  يف املائة٥٠,٥( إناثاً ١ ١٤٠و)  يف املائة٤٩,٥( ذكوراً ١ ١١٦ طفالً، منهم ٢ ٢٥٦

 اهليئة القومية للكشافة واملرشدات -هاء 

 جاللة السلطان، وهتدف لتكوين عادات االعتماد على        بإشراف ١٠/٧٥أنشئت باملرسوم السلطاين رقم      -٩٨
 اإلميان وجسمانياً وخلق روح     الـنفس والـتعاون واملشاركة يف اخلدمة العامة، والتربية املتكاملة روحياً وعقلياً           

 . والتضامن واملشاركة يف تدعيم السالم العاملي املبين على العدالة

يـتم إدمـاج بنود حقوق الطفل يف الربامج الكشفية واإلرشادية من خالل جلنة فنية لتنمية الطفل على                   -٩٩
 . املستوى الوطين

 :تقوم اللجنة الفنية باملهام التالية -١٠٠
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غة األهداف العامة ألنشطة وبرامج اهليئة القومية للكشافة واملرشدات يف جمال حقوق وضع وصيا -
 ؛عمرية الطفل، واقتراح األنشطة والربامج املالئمة لكل مرحلة

اقتراح املوضوعات اخلاصة بتدريب القادة، وقادة القادة، على املهارات والفنيات املتعلقة حبقوق             -
 ؛ت واألنشطة التدريبيةالطفل ودجمها يف حمتوى الدورا

 ؛التنسيق والتعاون مع اجلهات احلكومية واملنظمات الدولية ذات العالقة حبقوق الطفل -

على مستوى املفوضيات الكشفية واإلرشادية مبحافظات وواليات السلطنة حول          تنظيم مسابقة  -
ألطفال  ومنح جوائز ل   ٢٠٠٢عام  ") إجنازات حتققت وتطلع للمستقبل   "أطفال عمان   ( كتيـب 

 ؛على املراكز األوىل على مستوى السلطنةاصلني احل

 ؛"إجنازات حتققت وتطلع للمستقبل" :املشاركة يف إعداد وصياغة كتيب أطفال عمان -

تصميم جمموعة كبرية ومتنوعة من األلعاب الكشفية واإلرشادية اليت تتناول حقوق الطفل بطريقة  -
 وجذابة؛مشوقة 

 ةأعضاء الوحدات الكشفية واإلرشادية للمشاركة يف جمالس إدار       إتاحـة الفرصـة لألطفـال        -
األطفال املشاركني يف اجملالس القيادية بالوحدات الكشفية        الوحـدات الكشـفية، وتفعيل دور     

هبم املنوطة  وإتاحة الفرصة هلم للقيام باملهام      ) جمـالس الشرف   - جمـالس الشـورى   (واإلرشـادية   
نفيذ واختاذ القرار، وتشكيل جلان من الفتية والفتيات للمشاركة يف     ومشاركتهم يف أعمال التخطيط والت    

 ؛إدارة املخيمات واألنشطة الكشفية واإلرشادية اليت تقام على مستوى اهليئة القومية واملفوضيات

إتاحـة الفرصة لألطفال املنتسبني للحركة الكشفية واإلرشادية للتدريب على مهارات املناقشة             -
 دورة تدريبية لقياداهتم الطبيعية يصل عدد املستفيدين        ٤٠لقرار من خالل تنظيم     واحلوار واختاذ ا  

 ؛مشارك ومشاركة سنوياً ١ ٦٠٠منها 

 خميـم يوم   ٤٥ خالل إقامة توفري وسائل الترفيه واللعب اهلادف لألطفال املنتسبني للحركة من           - 
 شبل ٢ ٧٠٠ها نفيدين مكامل لألشبال والزهرات مبحافظات وواليات السلطنة يصل عدد املست    

 ؛وزهرة سنوياً

 إتاحة الفرصة أمام األطفال املنتسبني للحركة لتبادل املعارف واخلربات مع أقراهنم من املناطق            و -
  لقاء صداقة مبناطق   ٥٠األخـرى وتكويـن عالقات وصداقات جديدة معهم من خالل إقامة            

 ؛شاركة سنوياً مشارك وم١ ٥٠٠وواليات السلطنة يصل عدد املستفيدين منها 

 لتكوين صداقات جديدة مع واإلرشاديةإتاحـة الفرصـة لألطفال املنتسبني للحركة الكشفية       و -
تتبناها  والسالم العاملي اليت اإلخاءنظرائهم من خمتلف دول العامل واملشاركة اجلادة يف دعم حركة 

إثارة و. )اخلليجية/العربية/العاملية  (واإلرشادية  من خالل مشاركتهم يف التظاهرات الكشفية        احلـركة 
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دوافع األطفال للتعلم الذايت واكتساب املعارف واملهارات اليت تساعدهم على خدمة أنفسهم وجمتمعهم             
عدد املستفيدين منها ل مـن خالل مسابقة التفوق الكشفي واإلرشادي جلميع املراحل السنية واليت يص           

 ؛ مشارك ومشاركة سنويا١٠ً ٠٠٠ما يزيد على 

امهة يف تنمية قدرات األطفال املنتسبني للحركة الكشفية واإلرشادية روحياً واجتماعياً وبدنياً املس -
 الدراسية وتنمية الوعي لديهم مبا هلم من حقوق اإلجازات خالل فراغهموصحياً وترشيد أوقات 

  جتمعات كشفية وإرشادية كبرية على مستوى      ١٠ وما عليهم من واجبات من خالل إقامة عدد       
 .مشارك ومشاركة سنوياً ٢ ٥٠٠سلطنة يصل عدد املستفيدين منها ال

تقـوم اهليـئة بإدمـاج األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة يف اجملتمع من خالل تكوين وحدات كشفية               -١٠١
وإرشـادية مبراكـز جتمعاهتم من مجعيات ومراكز، وإتاحة الفرصة هلم للمشاركة يف األنشطة والربامج الكشفية                

قني، مثال اوقد شاركت اهليئة يف األنشطة والفعاليات العربية والعاملية اخلاصة باألطفال املع. ة اليت تنظمهاواإلرشادي
 واملشاركة يف  ٢٠٠٠الذي أقيم بالقاهرة عام     ) الصم والبكم (ذلـك املشاركة يف خميم ذوي االحتياجات اخلاصة         

 .بياكس لودج بلندن يف العامليندوات ذوات االحتياجات اخلاصة اليت أقيمت مبركز املرشدات 

 : يف جمال تنفيذ االتفاقيةاهليئةمن أنشطة  -١٠٢

 من قادة وقائدات الوحدات الكشفية واإلرشادية للعمل يف جمال ٢٧تنظيم دورة تدريبية إلعداد  -
 ؛ باملنطقة الشرقيةابراء بوالية ١٩٩٩ عام مارس/آذارحقوق الطفل خالل شهر 

ادة وقائدات الوحدة الكشفية واإلرشادية للعمل يف جمال التوعية الصحية      تنظيم دورتني إلعداد ق    -
أبريل /نيسانأقيمت مبقر مركز التدريب التربوي برتوى خالل شهر ) من طفل إىل طفل(لألطفال 

 ؛ قائداً وقائدة٨٢ مبشاركة ١٩٩٩عام 

 ؛قادة وقادة القادةإدراج حقوق الطفل كموضوع رئيس يف حمتوى الدراسات واألنشطة التدريبية لل -

املشـاركة يف الورشة الدراسية إلعداد املدربني يف جمال حقوق الطفل اليت أقيمت مبسقط خالل الفترة                 -
 ؛١٩٩٩ مارس/آذار ١٤-١٣من 

املشـاركة يف االجتماع الذي نظمته وزارة التنمية االجتماعية ملناقشة ومراجعة االستراتيجية املقترحة              -
 ؛٢٠٠٠ فرباير/شباطلطفل خالل شهر للنهوض بصحة املرأة وا

 ؛٢٠٠٠ مايو/أيار ٢٤-٢٢ خالل الفترة من بإنكلترااملشاركة يف املؤمتر العاملي لألطفال  -

 ؛٢٠٠١ مايو/أياراليت أقيمت مبسقط خالل شهر ) نعم لألطفال(املشاركة يف ورشة العمل  -
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برنامج األنشطة واملخيمات الكشفية     ورش عمل سنوياً يف جمال تثقيف األقران يف إطار           ٨ إقامـة عدد   -
واإلرشادية تتناول املوضوعات اخلاصة بالسلوكيات الصحية الغري سليمة اليت يتعرض هلا األطفال ودور             

 ؛الكشافة يف التصدي هلا

 املشـاركة يف حلقـة العمـل الصحية اليت أقامتها املديرية العامة للشؤون الصحية مبسقط خالل شهر               -
 ؛)معاً من أجل صحة النشء والشباب وتثقيف األقران( حتت شعار ٢٠٠٢بر أكتو/تشرين األول

 ردن خالل شهر  باألاملشـاركة يف ورشـة العمـل اخلاصة بتنمية وتطوير صحة املراهقني اليت أقيمت                -
 ؛٢٠٠٢مايو /أيار

اطق الـترويج التفاقـية حقوق الطفل من خالل تنظيم مسريات كشفية توعوية يف األماكن العامة باملن               -
والواليـات ومن خالل مهرجان مسقط ومهرجان اخلريف يف صاللة واملسامهة يف نشر وتوزيع املواد               

 .التعليمية اليت تعدها اجلهات املعنية املتعلقة حبقوق الطفل لألعضاء املنتسبني وذويهم

 )من االتفاقية١املادة ( تعريف الطفل يف التشريع العماين -لثاً ثا

 .وضوع بشيء من التفصيل يف التقرير الوطين األول للسلطنةمت تناول هذا امل -١٠٣

 تسميات متعددة على الطفل، كالقاصر أو الصغري أو احلدث أو الرضيع         ، حسب احلال  ،ن التشريع العماين أطلق   إ -١٠٤
شري إىل أن كما ن. اخل، وهذه التسميات مجيعها تعين الطفل وهو الذي مل يكمل الثامنة عشرة من العمر. .. .أو احملضـون  

 سنوات بالتعليم   ٨ -٦ وما بني    اخلاصة، أشهر باملدارس    ٦سنوات و  ٥  هو األساسياحلـد األدىن لسن االلتحاق بالتعليم       
 ).سنة١٨ (١٢، ١١ وهناية التعليم العام يف الصفني سنة، ١٦ وأن هناية التعليم األساسي احلكومي،

 .ويف ذات الشأن نذكر ما يلي -١٠٥

 . ة فقد منع تشغيل األطفال الذين مل يبلغوا اخلامسة عشر٥-١-٢ لبندانون العمل أنه بصدور قا -١٠٦

 سنة من عمره بأداء اليمني ١٨ منه قد ألزم الشاهد الذي بلغ ١٩٦ اجلزائية يف املادة اإلجراءاتأن قانون  -١٠٧
. يل االستئناس دون مينيعلى قول احلق، أما من هو دون تلك السن فال يلزم بأداء اليمني وتسمع شهادته على سب             

أن ميتنع عن الشهادة ضد      مبا فيهم املستمع إليه على سبيل االستئناس       منه قد أجازت للشاهد    ١٠٥كما أن املادة    
أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إىل الدرجة الرابعة، وزوجه ولو بعد انتهاء رابطة الزوجية، إال إذا كانت اجلرمية                 

 . أخرىإثبات هناك أدلة قد وقعت على أحدهم ومل تكن

 :قسمنيإىل أن الوالية على األطفال تنقسم  -١٠٨

 ؛الوالية على النفس وتشمل العناية بكل ما يتعلق بشخص القاصر -

 .الوالية على املال وتشمل العناية بكل ما يتعلق مبال القاصر -
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لوالية  ا-حال عدم وجود األب فتنقسم الوالية على النفس واملال جتتمع يف األب ما مل تنتزع منه، أما يف  -١٠٩
إن الطفل الذي   . )١٢١٢(القاصر واستثمار وحفظ مال     عليه إدارة ، و اإلرثعلى النفس تكون للعاصب حسب ترتيب       

 من وليه أو من وصيه أو رشد من القاضي يعترب كامل األهلية فيما أذن له   له أمت اخلامسـة عشرة من عمره وأذن 
شورة القانونية والطبية والعالج والشكوى للقضاء والعمل والتعليم كالراشد، ما عدا فيه، وميلك بذلك احلق يف امل  

ممارسـة ما حظر على القاصرين من أفعال، فإذنُ الويل والوصي مقصور على ما ميلك األذن به ال على ما حظره                
 عن طريق الويل أو ممارسة هذه التصرفات إاليف أمـا القاصر دون سن اخلامسة عشرة فال ميلك احلق           . التشـريع 

 .سب احلالحبالوصي 

، وهو املرجع يف الشكوى من تعسف الويل، وأنه عند تعارض مصلحة لـهأن القاضي هو ويل من ال ويل  -١١٠
 .الويل أو الوصي مع القاصر يعني القاضي ممثالً خاصاً له

و الوصي لتعارضها مع    أن للطفـل أو أي مواطـن احلق يف اللجوء للقضاء شاكياً من تصرفات الويل أ                -١١١
 .مصلحة الطفل

أن جلوء الطفل للمشورة الصحية يقبل يف الواقع العملي دون السؤال عن موافقة أبيه، وهذه املوافقة غري                  -١١٢
ملزمة إال يف حال العمليات اجلراحية، وميلك الطفل يف حال رفض األبوين هلا اللجوء للقضاء شاكياً من تعسفهما 

 . يلزمحيث يقرر القاضي ما 

قد أجاز عقوبة القاصر وجعلها خمففة جداً، فإن ذلك يطبق ولو كان مأذوناً             ) احلايل(ن القانون   إوحيث   -١١٣
وهذه العقوبات املخففة ال ترقى لإلعدام أو للسجن املؤبد وال تزيد يف أقصاها ملن أمت اخلامسة عشرة                 . أو مرشداً 
 وفقراته الفرعية، كما نشري إىل أن       )١-٢(البند   يضاً إىل  عشر سنوات سجن، وحنيل هبذا الصدد أ       علىمن عمره   

 حيدد أعماراً معينة للتطبيق وال يتقيد بالبلوغ اجلنسي وال يوجد أي اختالف يف التشريع بني الفتيان                 اجلزاءقانون  
 .  سن الزواجيفوالفتيات 

  العامة املبادئ-رابعاً 

 )  من االتفاقية٢املادة  ( التمييزعدم ١-٤

 ٢ احلقوق واحلريات بدون أي نوع من أنواع التمييز املشار إليه باملادة             )١٣١٣(فل النظام األساسي للدولة   ك -١١٤
املواطنون مجيع سواسية أمام القانون،     : األساسي على أن  من النظام    ١٧من اتفاقية حقوق الطفل، ونصت املادة       

ك بسبب اجلنس أو األصل أو اللون أو اللغة أو وهم متساوون يف احلقوق والواجبات العامة، وال متييز بينهم يف ذل
 . الدين أو املذهب أو املوطن أو املركز االجتماعي

                                                      

 ). ١٥املرفق (قانون األحوال الشخصية  )١٢(

 . ٢املرفق  )١٣(
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 عدم التمييز بني الذكور واإلناث ١-١-٤

 . منه٢-لقد مت تناول هذا املوضوع يف تقرير السلطنة األول يف الباب ثالثاً، ألف -١١٥

، وال يوجد أي فرق بني األطفال من )١٤١٤(لتحاق بالتعليملـيس هناك أي متييز بني الذكور واإلناث يف اال        -١١٦
اجلنسـني يف جمال االنتفاع مبختلف اخلدمات الصحية واالجتماعية، كما ال يوجد أي فرق فيما بني يتعلق بسن                  

 . الزواج وغري ذلك من أوجه املعامالت القانونية

وون يف احلقوق كما هم متساوون يف الواجبات،  بني ذكر وأنثى وهم متساإطالقاًالقوانني العمانية ال متيز  -١١٧
 . وأي متييز خمالف للنظام األساسي للدولة يبطل عن طريق القضاء، وللمتضرر احلق يف التعويض

 بني املناطق  لـتدابري املـتخذة لتقلـيل التبايـنات االقتصـادية واالجتماعـية مبـا يف ذلك التباينات                ا ٢-١-٤
 الريفية واحلضرية  

 .٢- ما ورد يف التقرير الوطين األول الباب ثالثاً، ألفحنيل إىل -١١٨

 . أن اإلحصاءات املرفقة هبذا التقرير يف جمال التعليم أو الصحة أو غريها تؤكد عدم التمييز بني الريف واحلضر -١١٩

 من جهة، والرتفاع النشاط لإلمكاناتقات يف اخلدمات بني الريف واحلضر مردها ووجود بعض الفرأن  -١٢٠
كما وأن  . غري احلكومي يف التجمعات السكنية الكبرية من جهة أخرى، وال يعود ذلك إطالقاً ألي نظرة متييزية               

 وامليزانية العامة واملشاريع    - إن وجدت    - ، إلزالة أية فوارق   اإلمكاناتاحلكومة تبذل كل جهودها، يف حدود       
 . جة إليهااحلكومية تتوزع على خمتلف املناطق وفقاً جلدواها ومدى احلا

ال متييز بني من    و. أنه ال متييز إطالقاً بني أقليات أو سكان أصليني النعدام هذه الظواهر           السلطنة  ؤكـد   ت -١٢١
 . يعاين من عجز وبني السليم، بل يلقى األول رعاية أكثر

ملبنية على  منه على أن العقوبة شخصية، كما أن عقيدة اجملتمع ا          ٢١  يف املادة  أوضحأن النظام األساسي     -١٢٢
ال تسمح بعقاب قائم على أساس مركز العائلة أو أوصياء األطفال أو أنشطتهم )  وزر أخرىوزارةال تزر (أساس 

أو آرائهـم، وذلـك ألن العقوبة وفقاً لقانون اجلزاء شخصية ال تطال إال فاعل اجلرم أو الشريك أو املتدخل أو                  
قرابته، وأن أي عقاب أو متييز يبىن على مركز العائلة أو أوصياء احملرض وليس من بني هؤالء من حيوز الصفة جملرد 

 .الطفل أو أنشطتهم أو آرائهم باطل وللمتضرر منه حق التعويض

ال توجد يف اجملتمع العماين مواقف معادية لألطفال فعادات اجملتمع وأخالقياته جتري على مراعاهتم والتحيز هلم،                 -١٢٣
وكذلك فإن آراء الطفل يؤخذ هبا حبدود ثبوهتا يف القضاء وكذلك يف            .  على حٍد سواء   ويشمل ذلك املواطنني واألجانب   

 .  من مالحظاهتا على تقرير السلطنة األول٢٦ الرأي العام وتقييم الشكاوى، مبا يتماشى مع توصية اللجنة رقم

                                                      

 . من هذا التقرير ٨سيتم تناول هذا اجلزء بالتفصيل يف البند  )١٤(
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يف الواقع  ، و ٢٧  رقم  اللجنة توصيهالسلطنة اتفاقية محاية حقوق كل العمالة الوافدة وعائالهتم         تـدرس    -١٢٤
ن قانون العمل ينطبق على الوافدين واملواطنني يف        إتطبق اجلانب األهم يف هذه االتفاقية إذ        فان السلطنة   العمـلي   

 .جمال الرعاية الصحية والتعليم، لذا فإنه ال شيء حيول دون متتع أطفال الوافدين بكافة حقوقهم

كما أن السلطنة منضمة إىل ييز العنصري وكراهية األجانب، أن سلطنة عمان ونظامها األساسي ضد التم -١٢٥
 مما مل يستدع    ٨٧/٢٠٠٢االتفاقـية الدولية للقضاء على مجيع أشكال التمييز العنصري باملرسوم السلطاين رقم             

من النظام األساسي    ٣٥ وضـع خطـط ملواجهـة هذا املوضوع، علماً بأن محاية األجنيب وأمالكه مقرر باملادة              
 .) من مالحظات اللجنة٢٨م رقالتوصية(

 ) من االتفاقية٣املادة  (مصاحل الطفل الفضلى ٢-٤

 .مت تناول هذا املوضوع بشيء من التفصيل يف التقرير الوطين األول يف الباب ثالثاً، باء منه -١٢٦

الصحة واخلدمة متـثل مصلحة الطفل الفضلى االختيار األساسي ملختلف السياسات والتدابري املتخذة يف جماالت               -١٢٧
 .  من هذا التقرير٤-١-٨االجتماعية والتعليم وغريها يف سلطنة عمان، وسيتم تناوهلا بشيء من التفصيل يف الباب 

هذا التقرير واملكرسة    من   ١-٢الواردة يف البند    وما ورد من تشريعات تكفل احلماية القانونية للطفل         إن   -١٢٨
املدنية والتجارية وقانون العمل وقانون مكافحة املخدرات واملؤثرات         واإلجراءاتيف قوانـني األحوال الشخصية      

كما أشارت إليه هذه التشريعات ميثل اعتباراً أولياً يف كل وان مـبدأ مصـاحل الطفل الفضلى   . خلإ... العقلـية   
وتؤكد ذلك . ، ومؤسسات الرعاية االجتماعية العامة واخلاصةاإلدارية ومعمول به باحملاكم والسلطات  اإلجراءات

  الواردة يف هذا التقرير عن امليزانيات املخصصة جلوانب مباشرة متعلقة بالطفل، فضالً عن اجلوانب              اإلحصـاءات 
 . غري املباشرة

أو على املتزوجني وليس    العزاب  إعطاء األفضلية ألصحاب العائالت على        تقوم على  اإلسكانن سياسة   أ -١٢٩
 . لديهم أطفال

 األبوين مطبقة بنصوص ملزمة أشرنا هلا سواء يف قانون األحوال املدنية أو يف              جمهول أن إجراءات كفالة   -١٣٠
 .األنظمة اليت ختضع هلا اجلمعيات األهلية أو يف جماالت رعاية الطفل

 . أن نظام الضمان االجتماعي يقوم بدور هام يف جمال تغليب مصاحل الطفل الفضلى -١٣١

عليه من مراعاة   ، وما دربوا    دور احلضانة واملدارس واجلمعيات   يف  ني  فسينمتخصصني اجتماعيني و  وجود   -١٣٢
 .ملصلحة الطفل الفضلى يسهم بشكل فعال يف حتقيق هذا املبدأ

 )  من االتفاقية٦املادة (احلق يف احلياة والبقاء والنمو  ٣-٤

 . منه١-٣-٣ و٣-٣البند هذا املوضوع يف تناول التقرير الوطين األول  -١٣٣
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 القانون والسياسة الوطنية حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو وذلك عن طريق عدة تدابري وآليات، يكفل -١٣٤
 :نورد منه ما يلي

حرمان الطفل من حق احلياة ال بالتشريع وال بتدابري تنفيذية وال بإرادة أحد فال عقاب                ال جيوز  -
حضه على االنتحار، كما أنه تعاقب       عليه، وال جيوز قتله ولو بدافع الشفقة، وال جيوز           باإلعدام

 العار، كما أن التسبب بوفاته خطأ أو إمهاالً         اتقاءاألم الـيت تقتل وليدها ولو كان ذلك بدافع          
 ؛يعاقب عليه محاية حلقه يف احلياة

متـتد احلماية إىل الطفل وهو جنني فال جيوز إجهاضه ما مل يكن خطراً على حياة احلامل بتقرير             -
على أن يكون اإلجهاض قبل رى يف ذلك السبيل الوحيد إلنقاذ حياة املرأة احلامل طبيب قانوين ي

 ؛ذلك أو يساعد عليهغري ، ويعاقب من يفعل  أسبوعاً من احلمل١٧

أن اخلطوة األوىل يف احلماية مكرسة فيما خطه التشريع العماين من أسس لضمان والدة الطفل يف  -
، مث فيما فرضه من حقوق للجنني ولألم احلامل، متكافئر نطاق أسرة شرعية مبنية على اختيار ح

واليت أشرنا إىل مضامينها يف هذا التقرير من خالل استعراض قانون األحوال الشخصية وقانون              
 .األحوال املدنية وغريها من القوانني

 :يمن حيث اجلوانب التشريعية والتنفيذية يف شأن حق احلياة والبقاء والنمو نذكر ما يل -١٣٥

 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية ملكافحة التدخني واليت تشارك فيها ٣/٢٠٠٢القرار الوزاري رقم  -
 ؛منظمة الصحة العاملية واليونيسيف فضالً عن اجلهات احلكومية ذات الصلة

 ؛ بتشكيل جلنة مكافحة سوء تغذية الطفل٨/٢٠٠٢القرار الوزاري رقم  -

ي حظر يف مادته الثانية بيع السجائر ومنتجات التبغ األخرى  الذ٣٩/٢٠٠١القرار الوزاري رقم  -
 ؛ملن يقل عمره عن مثانية عشرة عاماً وعاقب من خيالف ذلك

 يف وزارة الصحة دائرة لشؤون الرعاية الصحية        نشأ الذي أ  ٣٣/٢٠٠٠القـرار الـوزاري رقم       -
 ؛األولية ودائرة خاصة خلدمة األسرة تضم قسماً للمباعدة بني الوالدات

 بتشكيل اللجنة الوطنية حلماية الرضاعة الطبيعية، والقرار        ٥٤/٢٠٠٠القـرار الـوزاري رقم       -
 . بتنظيم تسويق بدائل لنب األم٥٥/٩٨الوزاري رقم 

تستهدف ضمان احلياة والبقاء والنمو للطفل واملصلحة       السابقة   واإلجراءاتالتشـريعات والقـرارات      -١٣٦
وفقراته  ٧البند (والبيانات الواردة يف هذا التقرير حول منجزات وزارة الصحة  اإلحصائيةجلداول ، واهـالفضلى ل
دور وزارة التربية والتعليم يف هذا اجملال من        ونشري هنا إىل    . تبني اإلجنازات اليت حتققت يف هذا اجملال      ) الفرعـية 

صة من التعليم العام واألساسي     احلكومية واخلا خالل اخلدمات الصحية واالجتماعية والنفسية املتوفرة يف املدارس         
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دور وزارة التنمية االجتماعية من خالل احلضانات اليت تشرف عليها، ومن  ُيضاف إىل ذلك     ).١٢-١(الصفوف  
  .خالل برامج التوعية والندوات اليت تقدمها

 ) من االتفاقية١٢املادة ( احترام آراء الطفل ٤-٤

 . دال-ثالثاً  األول البند ورد بتقريرنا الوطين حنيل هبذا الصدد ما -١٣٧

يربز مبدأ احترام آراء الطفل بوجه خاص يف جمال إدارة النظام يف املدارس، ورياض األطفال وبيوت منو                  -١٣٨
الطفـل وأركـان األطفال امللحقة مبراكز التأهيل النسوي إذ يتاح لألطفال قدراً من احلرية يف التعبري مبا يناسب                   

، كما من هذا التقرير وفقراته الفرعية ٨تم تناول ذلك بشيء من التفصيل يف البند مستوى إدراكهم ومنوهم، وسي
 .٣-٤-٢ وإىل ما ورد يف البند١٨-٢-٧ البندذا املوضوع يف  فيما يتعلق هباإلعالمنشاطات وزارة سيتم تناول 

 . أن التشريع العماين ينص على ما هو حمظور وال يشري للمباح إال نادراً -١٣٩

وزارة  واألمهات وهيئة الكشافة واملرشدات و     اإلباء واملدارس وجمالس    اإلعالمبرامج التوعية بوسائل    إن   -١٤٠
  .استمرار التوجيه والتوعية بأمهية مساع أراء الطفل ومناقشتها تعمل على وغريهاالشؤون الرياضية 

 سواًء من جرم حلق به أو من        ق الطفل بالشكوى  املتعلق حب  ٤-١-٢سبق أن بينا يف هذا التقرير يف البند          -١٤١
 . للوصيخاطئتصرف 

، ١٣، ٨، ٧املواد (احلقوق املدنية واحلريات  -خامساً 
 ) من االتفاقية٣٧، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤

 .٤مت تناول هذه احلقوق بشيء من التفصيل يف التقرير الوطين األول البند  -١٤٢

كما أهنا حممية بنصوص القوانني ذات      . )١٥(دولةوردت احلقـوق املدنية واحلريات يف النظام األساسي لل         -١٤٣
 الذي يعاقب على التعدي على هذه احلقوق واحلريات حيث يعاقب املوظفني )١٦(الصلة ومنها قانون اجلزاء العماين

الذيـن حيجـزون حرية األفراد تعسفاً أو يفشون أسراراً علموها حبكم وظيفتهم أو يدخلون مساكن الناس دون        
كما يعاقب من .  واملعلومات من الناس أو يفترون عليهماإلقرار سلطاهتم أو ينتزعون استعمالرضاهم أو يسيئون 

ال يدفع نفقته أو يتعدى على واليته        ينتهك حرمة األديان أو املدافن واجلنازات أو يترك الولد يف حالة احتياج أو            
رائم اليت تلحق باألفراد أو أمواهلم ويعاقب على كل اجل. أو يسيب الطفل أو يهتك األعراض أو حيض على الفجور

محايـة حلقوقهم فيها مبا يف ذلك كرامتهم أو ما ميس حياهتم اخلاصة ولو بالتحريض على االنتحار أو القتل بدافع     
 . الشفقة أو يف حجز احلرية أو بالتعامل بالرق أو باالستعباد أو بالتهديد أو اإلهانة أو كل ما ميس احلقوق

                                                      

 .٢مرفق رقم  )١٥(
 .٣مرفق رقم  )١٦(
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أي حق أو حرية منصوص عليها يف هذه التشريعات حمظور بالقانون، وميلك من مس حقه أو أن املساس ب -١٤٤
حريته مراجعة القضاء بصدد ذلك فضالً عن أن االدعاء العام ميلك إقامة الدعوى العامة إذا اتصل بعلمه بعض هذه 

  .اجلرائم ولو من دون شكوى من أحد

، كما أن  وفقراته الفرعية١-٢م وفق ما أشرنا إليه قبالً بالبند تعترف النصوص القانونية لألطفال حبقوقه -١٤٥
املمارسة التطبيقية للقانون وعدم السماح بأي خمالفة ألحكامه بضوابط اجلزاء والتعويض للضحية قائمة على اعتبار 

يقة عن عدد  من النظام األساسي، وال توجد إحصاءات دق)٥٩(ادةاملأن سيادة القانون هي أساس احلكم يف الدولة 
 .اجلرائم هبذا الصدد وما أختذ بشأهنا من عقاب وتعويض ولكننا نؤكد أهنا من القلة والندرة حبيث ال تذكر

  ) من االتفاقية٨ و٧ املادتان (االسم واجلنسية ١-٥

 .  ألف-الفرع الرابع يف هذا املوضوع تناول التقرير الوطين األول  -١٤٦

حتديد عناصر هوية وضمنت .  تسجيل املواليد وتسميتهم١٩ و١٤ يف املواد )١٧(ةقانون األحوال املدنيألزم  -١٤٧
 تلحق  إهانةال يتيح أي    مبا تضمنه من إجراءات     أن هذا القانون    ، و الطفـل مبا يكفل تعرف والديه عليه مستقبالً       

 .بالطفل نتيجة امسه أو مولده

 ) من االتفاقية٨املادة (احلفاظ على اهلوية  ٢-٥

 على من يعثر على طفل حديث الوالدة أن يسلمه          )١٨(٩٦/٨٨القرار الوزاري رقم    من   ٢املادة  أوجبت   -١٤٨
فوراً ألقرب مستشفى أو مركز صحي أو مركز شرطة أو لوايل املنطقة، وعلى تلك اجلهات استالمه وحترير حمضر  

 من  ٣ وألزمت املادة    .باملالبسـات والظروف اليت وجد هبا الطفل واسم وعنوان من وجده وساعة ذلك وتارخيه             
على املؤسسة الصحية إخطار اجلهات املختصة       ٤القرار بإجراء الفحوصات الطبية عليه فوراً، كما أوجبت املادة          

أن على األسرة البديلة واجلهة املختصة االتفاق على اختيار اسم رباعي            ٨ أوجبت املادة  و .لـتأمني أسرة لرعايته   
ه، وال جيوز اإلشارة بأي شكل سواًء يف شهادة  ـ شهادة ميالد ل   إصدار للطفـل وأن يطلب من اجلهات املختصة      

امليالد أو يف سجل قيد املواليد إىل كون الطفل جمهول النسب، أو ما يفيد بأن الطفل حيمل اسم رب أو ربة األسرة 
وعليه، . طفلخر اسم ال  آ، مع جواز إطالق اسم قبيلة األسرة يف         )حىت ال يتحول لنظام تبين    (أو لقـب أي منهما      

شار يف شهادة امليالد إىل أن الطفل قد ولد خارج إطار الزوجية مما يتماشى مع اهتمام اللجنة بالتوصية                  فإنه ال يُ  
  . من مالحظاهتا على تقرير السلطنة األول٢٤

                                                      

 .١٣مرفق رقم  )١٧(
 .القرار الوزاري اخلاص بإصدار الالئحة التنظيمية لألطفال احملتاجني للرعاية )١٨(
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 وتقاليده  ترتبط بقيم اجملتمعمبدئية ال يأخذ جبواز تعدد اجلنسيات العتبارات )١٩(قانون اجلنسية العماينأن  -١٤٩
 . وجتاربه ومصاحله ومفهوم االنتماء للوطن وحمدداته لديه

راعى قانون اجلنسية العماين أال يبقى طفل ميكن أن يقوم لديه االنتماء لعمان دون جنسية عمانية فمنح                  -١٥٠
 اجلنسية، أو   اجلنسية ملن ولد يف عمان جمهول األبوين، أو من أم عمانية وجمهول األب، أو كان أبوه عمانياً وفقد                 

من ولد يف عمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون األب وقت الوالدة فاقد اجلنسية 
 . واستمر ذلك

إذا كان قانون اجلنسية العماين ال يقر جنسية األم األجنبية ألوالدها من أب عماين، فهو يساوى بذلك مع  -١٥١
نية ألوالد من أم عمانية وأب أجنيب ألنه يف احلالتني اعتمد جنسية األب أساساً، وهو             عـدم إعطائه اجلنسية العما    

 .مرة جنسية األم وأخرى جنسية األب) شاهبةمحبالة (بالتايل ال ميكن أن يعتمد 

 ) من االتفاقية١٣املادة  (حرية التعبري ٣-٥

 . ألف-الفرع الرابع يف هذا املوضوع تناول التقرير الوطين األول  -١٥٢

  ال يوجد يف القانون العماين ما حيظر على أي كان أن يعرب عن رأيه يف حدود القانون، وقد كفلت املواد                    -١٥٣
 .من النظام األساسي للدولة ذلك) ٣٠ و٢٩ و٢٨(

ئة من هذا التقرير بالنسبة لألطفال يف املدارس، وإىل ما تقوم به اهلي ٨يف البند سيتم إلقاء املزيد من الضوء  -١٥٤
 .القومية للكشافة واملرشدات يف هذا اجملال

 .للحدودحق الطفل يف طلب مجيع املعلومات واألفكار وتلقيها واملسامهة يف نشرها دون أي اعتبار  ١-٣-٥

، وسيتم تناول هذا    )٢٠(يـتاح للطفـل العماين جماالً واسعاً حلصول على شىت أنواع املعلومات واألفكار             -١٥٥
 .من هذا التقرير بالنسبة لألطفال يف املدارس ٨فصيل يف البند املوضوع مبزيد من الت

 يساهم يف تقدمي كل العلوم      ١٩٩٠من عام   نوفمرب  /تشرين الثاين أن مـتحف الطفـل الـذي افتتح يف           -١٥٦
بيوت منو الطفل وأركان األطفال واملكتبات العامة       كما تساهم يف ذلك     . والتكنولوجـيا لألطفال بعد تبسيطها    

كما نشري لصحف .  وحتوي كماً هائالً من الكتب ذات الصلة بالطفولةارتيادهااليت حيق جلميع األطفال و واخلاصة
إىل أثر احلركة الكشفية أيضاً كما نشري . رائهم ويقومون بتحريرهاآاحلائط يف املدارس اليت يعرب فيها األطفال عن     

اليت تقام دورياً، وإىل دور املنظمات غري احلكومية يف          واملهرجانات الثقافية    ١/٧٥املنشأة باملرسوم السلطاين رقم     

                                                      

 . بشيء من التفصيل ما يتعلق باجلنسية١-٣-٤تناول التقرير الوطين األول يف البند  )١٩(
 . هذا املوضوع بالتفصيل٣-١-٤تناول التقرير الوطين األول يف البند  )٢٠(
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هذا الشأن من خالل نشاطاهتا سواًء يف مجعيات املرأة العمانية أو مجعيات املعوقني أو النوادي الرياضية والثقافية                 
 . هبذا الصدداإلعالم، وكذلك ملا أشري إليه من دور لوزارة العلميةوإىل أثر النوادي 

ملـتخذة من أجل متكني األطفال يف شىت مراحل التعليم من التعبري عن آرائهم داخل               الـتدابري ا   ٢-٣-٥
 الفضاء املدرسي 

وسيتم تناول هذا املوضوع بالتفصيل يف البند       . ٢-٣-٤حنيل هبذا الصدد ملا ورد يف تقريرنا األول بالبند           -١٥٧
 . من هذا التقرير بالنسبة لألطفال يف املدارس٨

الالئحة ، و )٢٢(الالئحة التنظيمية ملدارس التعليم العام    ، و )٢١(يمية ملدارس التعليـم اخلاص   الالئحـة التنظ   -١٥٨
، قد أشارت مجيعها إىل إنشاء أندية مدرسية للعلوم املدرسية وأخرى صيفية ملتابعة             )٢٣(التنظيمـية لدور احلضانة   

كل هذه اللوائح إىل أمهية تزويد       من الئحة مدارس التعليم العام، وأشارت        ٣٣ حتقـيق األهـداف الثقافية املادة     
 . رائهمآاألطفال باملعلومات وتنمية قدراهتم يف خمتلف اجملاالت مبا يف ذلك التعبري عن أنفسهم وعن 

 والصحف وهيئة الكشافة واألنشطة والصحف املدرسية تسهم مجيعها يف          واإلذاعيةإن الربامج التلفزيونية     -١٥٩
 .ذلك بشكل واضح وحمسوس

 ود اليت ختضع هلا ممارسة حق التعبري القي ٣-٣-٥

رائه أو دينه سوى قيد واحد هو عدم خمالفة القوانني، وهذه           آال قيد على ممارسة الطفل حلق التعبري عن          -١٦٠
 . العامةالنظام العام أو اآلدابالقوانني هي تلك اليت ال جتيز إثارة الفنت أو النعرات أو التمييز أو ما خيالف 

يف اجملـتمع حيـد من احترام رأي الطفل مثلما ال حيد من احترام رأي البالغني من أسرته، واخلطوات            ال تقلـيد     -١٦١
 واألمهات واألندية املومسية والباحثني االجتماعيني يف كل مراحل التعليم          لآلباءاملتخذة يف جمال الطفولة من إنشاء جمالس        

  .الواضحة يف تكريس حق الطفل لإلدالء برأيه فيما يتعلق بهوالتركيز على تنمية مواهب الطفل ما زال حيقق النتائج 

  ) من االتفاقية١٧املادة  (احلق يف احلصول على املعلومات املناسبة ٤-٥

 وفقراته الفرعية، كما سيتم تناول هذا       ٤-٤حنـيل هبـذا الصدد ملا ورد يف تقرير السلطنة األول البند              -١٦٢
 توفر كماً كبرياً من املعلومات لألطفال اإلعالمأن وزارة و.  من هذا التقرير٨يف البند املوضوع بشيء من التفصيل 

 .نترنتاإلومن خالل موقعها على شبكة  من هذا التقرير ٣-٤-٢يف خمتلف براجمها اليت أشرنا إليها يف البند 

                                                      

 . الصادر من وزارة التربية والعلم٥٩/٩٦انظر القرار الوزاري  )٢١(
 . الصادر من وزارة التربية والعلم٢١/٩٣انظر القرار الوزاري  )٢٢(
 . وزارة التربية والعلم الصادر من١٩/٩٠انظر القرار الوزاري  )٢٣(
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 ) من االتفاقية١٤املادة  (حرية الفكر والوجدان والدين ٥-٥

  كما سيتم تناوهلا يف٥-٤ول املوضـوع بشـيء مـن التفصيل يف البند    تـناول الـتقرير الوطـين األ     -١٦٣
 . من هذا التقرير٣-٥-٨البند 

من النظام األساسي للدولة كفلت حرية األفراد يف القيام بشعائرهم الدينية، وهناك دور عبادة               ٢٨املادة   -١٦٤
 . نية وحبرية تامةجلميع األديان والطوائف املوجودة يف عمان ميارس أصحاهبا عقائدهم عال

ال شيء يف القانون حيول دون حق الطفل؛ أياً كان دينه، يف االطالع على شؤون دينه أو ممارسة عباداته                    -١٦٥
راء أو معتقدات، على أن ال ميارس نشاطاً هبذا الصدد آه من ـأو التعبري عما جيول يف خاطره أو وجدانه مما يعن ل

 .  للنظام العام أو اآلداب العامةإذا كان ما يراه أو يعتقده خمالفاً

 ) من االتفاقية١٥املادة  (حرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلمي ٦-٥

 جلهة طلبة املدارس واخنراطهم ضمن مجاعات       ٨سـيتم تناول هذا املوضوع بشيء من التفصيل يف البند            -١٦٦
 .وزارة الشؤون الرياضيةطفال فيها ويف  وإىل ما ورد عن هيئة الكشافة واملرشدات واخنراط األاألنشطة،

  محاية احلياة اخلاصة ٧-٥

 .٤-٧يف البند هذا املوضوع تناول التقرير الوطين األول  -١٦٧

 من تعمد استخدام احلاسب      مكرراً ٢٧٦باملادة  اجلزاء العماين إضافة ملا سبق بيانه قد عاقب         قـانون    أن -١٦٨
 .بأسرارهمات الغري أو التعدي على حقهم يف االحتفاظ  الرتكاب أفعال منها انتهاك خصوصياآليل

ـ   -١٦٩  اجلزائية قد محت املراسالت والربقيات واألحاديث اليت        اإلجراءات من قانون    ٩٢ و ٩١ و ٩٠واد  أن امل
 . جتري يف مكان خاص من أية مراقبة إال يف معرض جرم وبإذن قضائي من االدعاء العام

 اجلزائية قد أجازت للمحكمة نظر الدعوى جبلسات سرية حمافظة          راءاتاإلج من قانون    ١٧٧أن املـادة     -١٧٠
 العامة ومنها عدم كشف أسرار اخلصوصية العائلية أو كشف ما حييط الفرد باملهانة من خصوصيات، اآلدابعلى 

ئم وتقـوم احملـاكم يف حاالت كثرية بإجراء احملاكمات سراً محاية للخصوصية وخباصة فيما يتعلق باألسرة وجرا                
 . املدنية والتجارية قد احتوى نصاً مماثالًاإلجراءاتكما نشري إىل أن قانون . العرض واالعتداءات اجلنسية

 اهلوية والقرارات الوزارية ذات الصلة واليت جمهولنينشري يف ذات الشأن ملا سبق بيانه عن تسجيل املواليد  -١٧١
 . مولدهاعتربت السجالت سرية وحظرت كشف ما يسيء للطفل بسبب

 ) من االتفاقية٣٧املادة  (احلق يف عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة القاسية ٨-٥

 .٤-٧ يف البند  هذا املوضوعتناول التقرير الوطين األول -١٧٢
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، )٢٥( اجلزائية اإلجراءاتمن قانون    ١٩٢، واملادة   )٢٤( من النظام األساسي للدولة    ٢٠ ملادةتعرضـت كل من ا     -١٧٣
  .، هلذا البندهانة أو التعذيب أو احلط من الكرامةاإلوقانون اجلزاء العماين وما فرضه من عقوبات على 

 ٨د  ـلبنويتناول ا ال،  ـ املتخذة يف هذا اجمل    اإلجراءاتمن هذا التقرير     وفقراته الفرعية    ١-٢البند  بـيَّن    -١٧٤
 . يف هذا اجملالاإلعالم دور وزارة ٣-٤-٢لبندويتناول ابالنسبة لطلبة املدارس، اإلجراءات املتخذة 

 : املتعلقة هبذا الشأن نذكر ما يليواإلجراءاتيف جمال الدراسات  -١٧٥

 بإجراء دراسة نوعية  فاليونيسيبالتعاون مع منظمة    ) ٢٠٠٣(قامـت وزارة التنمية االجتماعية       -
 من املعلمني قد يلجأ     أظهرت النتائج أن بعضاً   . تـتعلق بأمناط معاملة الطفل يف اجملتمع العماين       

إال أن  . باملدارسوالعقوبة البدنية    على الرغم من منع استخدام الضرب         البدين للعقـاب التأدييب  
الدراسة مل تظهر وجود أي بالغات عن وقائع الضرب باملدارس مما يشري إىل أن هذا األسلوب                

 أن املعلمني يستخدمون يف وقد بينت الدراسة أيضاً. كان يف غالبه تأديباً بضرب بسيط غري مربح
الغالب أساليب تأديبية أخرى مثل شكوى الطالب املخل لألبوين أو احلرمان املؤقت من بعض              

 ؛األنشطة والفعاليات

أظهرت دراسات أخرى أن أساليب العقاب يف األسرة العمانية تتنوع وترتبط مبدى ثقافة األبوين  -
يف الغالب أساليب عقابية    تتبىن   من التعليم والثقافة     بقدرحتظى  ومستوامها التعليمي، فاألسر اليت     

أما . مناسبة كالتوبيخ أو احلرمان املؤقت من املصروف أو احلرمان املؤقت من الربامج الترفيهية            
 ؛األسر األقل تعليماً وثقافة فتلجأ لوسائل عقابية من بينها الصراخ أو التوبيخ أو الضرب

 األسرية على تطوير استراتيجية هتدف حلماية األطفال من     تعكـف دائرة اإلرشاد واالستشارات     -
كافـة أنواع اإلساءة هلم، وقد مت وضع آليات للحد منها، وآليات تلقي الشكاوى وما يستتبع                

تشارك مع وزارة التنمية االجتماعية يف هذا اجلهد كل من وزارة الصحة            و. ذلك من إجراءات  
 ؛فيذ التدرجيي هلذه االستراتيجية ورصد نتائجهاوشرطة عمان السلطانية، ويتم حالياً التن

تفعـيل بعض الربامج اإلذاعية والتلفزيونية املختصة بالقضايا االجتماعية فيما يتعلق بالتوعية            مت   -
بالنـتائج السلبية لسوء معاملة األطفال، وتلقي شكاوى األفراد واألطفال يف هذا الصدد وتلقي              

 بواسطة متخصصني من أساتذة اجلامعات واألطباء وغريهم        آرائهم، واإلجابة على استفساراهتم   
، الربنامج   برنامج شؤون عائلية   ومن أمثلة الربامج اليت نشطت يف هذا الشأن       . مـن املختصـني   

 ؛" الصغارملتقى"، والربنامج التلفزيوين "خاص جداً"اإلذاعي والتلفزيوين 

                                                      

 .٢انظر املرفق رقم  )٢٤(
 .٦انظر املرفق رقم  )٢٥(
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ن خمتلف املستويات التعليمية     أسرة م  ٥٠جـراء دراسـة اسـتطالعية من عينة تكونت من           إمت   -
هدفت الدراسة إىل حتري أساليب     . )٢٦(واالجتماعـية يف مناطق متعددة يف نطاق حمافظة مسقط        

 بأنواعها، واإلساءات م اإلساءاتمعاملة الطفل ونوع العقوبات املمارسة وأسباهبا، مبا يف ذلك ك
 عزوساءات اجلنسية، ورمبا أمكن     مل تظهر نتائج هذه الدراسة أي من ظواهر اإل        . اجلنسية حتديداً 
 . بالدين والتقاليد اجملتمع العماينذلك لتمسك

 اتفاقية حقوق الطفل بدراسة موسعة عن وسائل العقاب يف األسرة متهيداً لزيادة  متابعة تنفيذتقـوم جلنة   -١٧٦
 . الوقائية والتوعوية املانعة هبذا الصدداإلجراءاتوترية 

 البدين واجلسدي بعقوبات صارمة، كما تقوم املدارس وهيئات الكشافة      اإليذاءعلى  يعاقـب القـانون النافذ       -١٧٧
كما أن اللوائح املدرسية    . واملرشدات وجمالس اآلباء واألمهات حبمالت للتعريف بالنتائج السلبية لسوء معاملة األطفال          

 . كيات وتصرفات املدرسنيحتظر ضرب الطالب وتعاقب على ذلك، وتقوم وزارة التربية والتعليم مبراقبة سلو

 إجراءاتنشري هنا إىل أن العنف ضد األطفال ال ميثل ظاهرة مؤثرة يف السلطنة، ويأيت ما مت وما سيتم من  -١٧٨
 .األول للجنة على تقرير السلطنة ٣٦متاشياً مع التوصية رقم 

 البيئة األسرية والرعاية البديلة -سادساً 

 )االتفاقية من ٥املادة  (توجيه الوالدين ١-٦

 . ألف-الفرع اخلامس يف هذا املوضوع تناول التقرير الوطين األول  -١٧٩

  املدنية والتجارية من نصوص    اإلجراءات من هذا التقرير ما تضمنه قانون        ٣-١-٢كمـا تـناول البند       -١٨٠
 .خبصوص هذا املوضوع

ا الزواج، وأن تركيبتها وطبيعتها  عن هذاتتألف األسرة العمانية من زوجني بزواج صحيح، وأطفال نتجو -١٨١
مبختلف مناحي العناية   الفائقة باألطفال   املكونـة من موروثاهتا الدينية واخللقية والثقافية طبيعة تقوم على العناية            
لذلك فإن مصادر التوجيه للوالدين أو      . اجلسـمية والعقلية واخللقية، وحبسب معطيات العصر من تغري ومتغريات         

ن اجلهات املشاركة يف تربية ورعاية الطفل من مدارس أو          أصياء متعددة يف اجملتمع العماين، كما       األولياء أو األو  
 الوالدين بتطور حالة طفلهما وتوجيههم فيما يتعلق بشأهنا ومعاونتهم إن لزم ذلك، وأن بإبالغمستشفيات ملزمة 

 .القانون النافذ يلزم بذلك

 رب  ألزمت،  ٩٦/٨٨ اجني لرعاية، الصادرة بالقرار الوزاري رقم     أن الالئحـة التنظيمـية لألطفال احملت       -١٨٢
 ، وقد جعلته األبناءاألسـرة الـبديلة بالـتعهد برعاية الطفل صحياً واجتماعياً يف مجيع املراحل ومعاملته معاملة                

 .من ذات الالئحة مبثابة الويل ١٦ املادة

                                                      

 .اخلوض، املعبيلة، العامرات، وبوشر: غطت الدراسة )٢٦(
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 ارة التنمية االجتماعية والصادرة بالقرار الوزاري     أن الالئحـة التنظيمـية لـدار رعايـة الطفولة التابعة لوز            -١٨٣
مؤهل اجلامعي يف التخصصات النفسية والتربوية واالجتماعية والتعليمية شرطاً اشترطت احلصول على   قد   ٩١/٩٩رقم  

 .للعمل هبا، وذلك لضمان قدرهتم على رعاية وتوجيه األطفال وتنمية مواهبهم وقدراهتم واحملافظة على صحتهم

 ) من االتفاقية١٨املادة (ؤولية الوالدين مس ٢-٦

 . باء-الفرع اخلامس يف تناول التقرير الوطين األول هذا املوضوع  -١٨٤

من قانون األحوال الشخصية قد ألزم الوالدين العناية باألوالد وتربيتهم مبا يكفل  ٣٦من املادة  ٥أن البند  -١٨٥
ا لرقابة القضاء يف شأن نزع      م وأخضعه ة أو احلاضن  اضنحل ا شروط القانون   تنشـئتهم نشـأة صاحلة، كما حدد      

ا، وكذلك حددت واجبات الويل وأخضعته لشروط حمددة، وأجازت للقضاء نزع م مبسؤولياهتا إن أخالمحضانته
 .واليته حترياً ملصلحة الطفل

ة ميكن من مراجعة  من األب أو األم يف القيام مبسؤولياته اليت حددها قانون األحوال الشخصيأين تقصري  -١٨٦
 النفقة أو احلضانة أو نزع الوالية أو الوصاية اليت          دعاوى هبا، وينظر القضاء العماين يف العديد من         إللزامهالقضاء  

 .تقام إللزام أحد الوالدين مبسؤولياته

طعام والسكن ن القانون قدم نفقة األوالد على أية نفقة مبا فيها نفقة الوالدين، ويلتزم األب هبا وتشمل ال -١٨٧
 .واللباس والتعليم والصحة وكل ما حيتاجه الطفل مبا يف ذلك نفقة اإلرضاع

 بتنفيذه،  لإللزام اإلكراهيلها، وجيوز احلبس    ي قب ن القانون قد قدم دين النفقة على باقي الديون ويقتض          -١٨٨
 .هـ لاقتضاءوجيوز حجز الرواتب 

ختتلف الواجبات حني يقوم الرتاع، فيلزم الزوج بالنفقة وتكون          وإمناأنـه ال متييز يف مسؤولية الوالدين         -١٨٩
 .األفضلية للمرأة يف احلضانة

من يترك ولده الشرعي أو غري الشرعي حبالة احتياج          ٢١٢أن قـانون اجلزاء العماين قد عاقب يف املادة           -١٩٠
 النفقة وعلى تسييب القاصر أداء سواء برفض إعالته أو بإمهاله الوسائل اليت متكن من إعالته كما عاقب على عدم            

 . منه٢١٤ و٢١٣يف املادتني 

 : وفق التعريفات اآلتية)٢٧(نظام الضمان االجتماعييعمل  -١٩١

 سنة للذكور   ١٨ بأهنا مؤلفة من زوج وزوجة أو أكثر وأبنائهم إىل سن            )١املـادة   : (األسـرة  -
 من جتاوز السن املشار إليها      داألوالوللبنات إىل أن يتزوجن أو يلتحقن بعمل، واعترب يف حكم           

 ؛وهو منتظم باملدارس إىل هناية املرحلة الثانوية

                                                      

 .٨٧/٨٤استناداً إىل التعريفات الواردة يف قانون الضمان االجتماعي الصادر باملرسوم السلطاين رقم  )٢٧(
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 سنة وتويف عنهم أبوهم، أو جمهولو األب أو     ١٨ الذين مل جياوز عمرهم      واإلناثهم الذكور   : األيتام -
  ؛الوالدين، ومشل حبكم اليتيم من جتاوز السن املذكورة وهو مستمر بدراسته للمرحلة الثانوية

ق من  ابأنه برنامج للرعاية الشاملة اجتماعياً وطبياً ونفسياً ومهنياً لتمكني املع         : التأهـيل املهين   -
 ؛استعادة قدرته على مباشرة عمله األصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب حلالته

 إليواءأو حتت إشرافها التنمية االجتماعية بأهنا الدور اليت تنشئها وزارة : دور الرعاية االجتماعية -
على حق األيتام وأسر املسجونني والعاجزين  ٢ الفئات اليت تدخل يف اختصاصها، ونص يف املادة

 .عن العمل يف احلصول على معاش شهري حمدد مبلحق قانون الضمان االجتماعي

  على صرف  نصبإصدار الئحة املساعدات لألسر واألفراد احملتاجني       واخلاص   ٥٤/٩٠القـرار الـوزاري رقـم        -١٩٢
 . مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إىل األسر واألفراد احملتاجني ممن ال يصرف هلم معاش وفق أحكام قانون الضمان االجتماعي

اليت مت متويلها من قبل وزارة التنمية االجتماعية حاالت الكوارث  أن عدد ٧ ورقم  ٦يشري اجلدولني رقم     -١٩٣
 رياالً عمانياً، بينما بلغ ١ ٠١٩ ٦٨٥يمة املساعدات الطارئة  حالة، وبلغت ق١٢ ٢٤٩ قد بلغت ٢٠٠٢يف عام   

 .  حالة٢ ٠٤٧عدد حاالت املعونات العينية 

 تبني حاالت الكوارث حسب نوعها وأسباهبا واملبالغ املصروفة هلا         )٢٨(هبذا التقرير جداول إحصائية   مرفق   -١٩٤
عينية حسب األشهر واملنطقة والنوع خالل     حسـب األشـهر وحسب احملافظة أو املنطقة واملساعدات النقدية وال          

 . ٢٠٠٣-٢٠٠٠الفترة 

 ) من االتفاقية٩املادة ( الفصل عن الوالدين ٣-٦

 . جيم-تناول التقرير الوطين األول هذا املوضوع يف الفرع اخلامس  -١٩٥

نزعه عن سلطة  منه كل من يبعد قاصراً ولو برضاه بقصد ٢١٤أن قانون اجلزاء العماين قد عاقب باملادة  -١٩٦
 بالصغري أي أن الفصل عن      إضرارهه الوالية أو احلراسة عليه، وجييز القانون نزع الوالية عن األب إذ ثبت              ـمن ل 

 .الوالدين ال يكون وفقاً للقانون إال ملصلحة الطفل وحبكم قضائي

 اخلليج العربية واتفاقية    اتفاقية تنفيذ األحكام واإلنابات واإلعالنات القضائية لدول جملس التعاون لدول          -١٩٧
 القضائية املتعلقة   األحكام، واالتفاقيات القضائية األخرى، تسمح مجيعها بتنفيذ        الرياض العربية للتعاون القضائي   

 . باحلضانة ورؤية الصغري مبا يوفر الضمانات الالزمة عند فصل الطفل عن أهله

وال ميلك الطفل فيها كالمها   أحد الوالدين أو      حاالت جنمت عن تدبري حكومي حبق      السلطنةال توجد يف     -١٩٨
معلومات عن مكان والده احملتجز، وحق زيارة السجني مقرر بقانون السجون، كما أن القانون يعاقب على نقل                 

                                                      

 .١٩انظر مرفق رقم  )٢٨(
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الطفل للخارج ضد إرادة أوليائه وبالتايل فإن إعادته مقررة حبكم القانون، وال تشري البيانات الواردة ألي حالة من 
 .االتهذه احل

 ) من االتفاقية١٠املادة (مجع مشل األسرة  ٤-٦

 .من هذا التقرير ١-٩ دال وإىل البند -حنيل هبذا الصدد ملا ورد بتقريرنا األول يف الفرع اخلامس  -١٩٩

 ) من االتفاقية٢٧املادة  (حتصيل نفقة الطفل ٥-٦

 .٣-١-٢مت تناول هذا املوضوع يف البند  -٢٠٠

ه مال أو مل يتربع أحد      ـتكـون من مسؤولية الدولة إن مل يكن ل       ) اللقيط(بوين  أن نفقـة جمهـول األ      -٢٠١
من قانون األحوال الشخصية، وإن االتفاقيات القضائية اليت أشرنا إليها تكفل           ٦٩ للمادةوفقاً   علـيه    باإلنفـاق 

 .حتصيل أحكام النفقة

  )قية من االتفا٢٠املادة  (األطفال احملرومون من بيئتهم العائلية ٦-٦

كما سوف يتم تناول هذا املوضوع مبزيد من        . من هذا التقرير   ٣-١-٢مت تناول هذا املوضوع يف البند        -٢٠٢
 .٨-٦التفصيل يف البند 

 نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودهتم بصورة غري مشروعة ٧-٦

 مبوافقة الويل، وإذا     من قانون األحوال الشخصية سفر احلاضن بالطفل خارج عمان إال          ١٣٤املادة  حتظر   -٢٠٣
كما أن قانون  األمر للقاضي، وإذا نقل طفل خالفاً ملا تقدم فإن احملكمة تأمر باإلعادة،           يرفع  امتنع الويل عن ذلك     

 .ه الوالية عليهـاجلزاء العماين كما أشرنا سابقاً يعاقب على إبعاد القاصر عن سلطة من ل

 ) من االتفاقية ١١املادة ( الطفل إليداعاملراجعة الدورية  ٨-٦

 بإصدار الالئحة التنظيمية لألطفال احملتاجني لرعاية قد أخضع وفاء األسر ٩٦/٨٨إن القرار الوزاري رقم  -٢٠٤
 أن تنذر   إمهال برعاية الطفل ملراقبة وأشراف اجلهات احلكومية املختصة اليت هلا إن الحظت أي              بالتزاماهتاالبديلة  

 مفاجئةًة دوريذات العالقة بزيارات اجلهات احلكومية وتقوم . أن يسحب الطفل منهااألسرة بالوفاء بالتزاماهتا أو 
 . بالتعهدات إخاللألسر البديلة لتفقد حالة الطفل ومل يلحظ حىت اآلن أي ل

دار رعاية الطفولة وزارة التنمية االجتماعية، وقد اشترطت         تتبع   ٩١/٩٩ القرار الوزاري رقم  مبوجـب    -٢٠٥
، وختضع هذه الدور والعاملني هبا للمراقبة واملتابعة        هاملني هبذه الدور مؤهالت علمية عالية وحمدد      الالئحـة يف الع   

 .املستمرة من قبل الوزارة
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 مربية، ويشري اجلدول    ٢١ طفالً و  ٦٩ ضمت   ٢٠٠٣يف عام   دار رعاية الطفولة     أن   ٨يبني اجلدول رقم     -٢٠٦
 إن  ١٠ أنثى، بينما يشري اجلدول رقم       ١٩٥ ذكراً و  ١٢٨هم   طفالً من  ٣٢٣ إن األسر البديلة قد احتضنت       ٩رقم  

 .  أنثى١٦ ذكراً، و٥٢ طفالً منهم ٦٩ بلغ ٢٠٠٤ مارس/ يف آذاربدار رعاية األطفالعدد األطفال 

  املادتان  إسـاءة املعاملـة واإلمهال مبا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي              ٩-٦
  )قية من االتفا٣٩ و١٩( 

 الواجبات العائلية كترك القاصر يف حالة احتياج أو عدم دفع           إمهال اجلزاء العماين يعاقب على      نن قانو إ -٢٠٧
 .)٢١٧ إىل ٢١٢املواد من ( القاصر أو العاجز تسيبالنفقة أو التعدي على والية القاصر أو 

بة إذا كانت اجلرمية على طفل دون أن قانون اجلزاء العماين يعاقب بشدة على هتك العرض، وشدد العقو         -٢٠٨
اخلامسـة عشرة أو كان املعتدي من أصول املعتدي عليه أو من املتولني رعايته أو ممن هلم سلطة عليهم أو خادماً         

 . )٢١٨ املادة(عند هؤالء 

ت أن قانون اجلزاء العماين يعاقب على احلض على الفجور وممارسته وإدارة حمله، وشدد العقاب إذا وقع                -٢٠٩
 .)٢٢٢ وحىت ٢٢٠املواد من  (جرمية احلض على طفل دون الثامنة عشرة من العمر

، وعاقب بشدة على    )٢٢٤املادة  (أن قانون اجلزاء العماين يعاقب على ارتكاب الفضائح اجلنسية العلنية            -٢١٠
 وشدد ،عليه ةنتحار أو املساعداال ميس حياته أو كرامته أو جسمه ولو باحلض على        باإلنسانأي إيـذاء يـلحق      
ن كان الضحية طفالً دون اخلامسة عشرة من العمر، كما عاقب على القتل ولو بعامل الشفقة إالعقوبة هبذه احلالة 

 وانتهاك  واالستعباداحلرية الشخصية   حجز  ، وعاقب بشدة على     )٢٤١ و ٢٤٠ املواد( على طلب الضحية     وبـناءً 
 .)٢٦٩ إىل ٢٥٦من  املواد(والوعيد واإلهانة املساكن والتهديد حرمة 

 ١٠-٥-١أموال اجملين عليه، وحنيل إىل البند يت تقع على أن قـانون اجلزاء العماين يعاقب على اجلرائم ال   -٢١١
من هذا التقرير، والذي يبني العقوبات املفروضة يف جرائم املخدرات واملؤثرات العقلية وتشديد املشرع العقاب يف 

 .كل ما ميس بالطفل

تتلقى كل الشكاوى بصدد أية جرمية، وهي )  العامواالدعاءالشرطة  (ائمزة املختصة مبالحقة اجلرإن األجه -٢١٢
ملـزمة مبالحقتها، ولكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب اجلرمية أن يرفع الدعوى حبقه املدين أمام احملكمة              

  ). اجلزائيةاإلجراءات من قانون ٢٠املادة (اليت تنظر الدعوى اجلزائية 

 قد أوجبت على كل شخص شهد ارتكاب جرمية أو علم           اإلجراءات اجلزائية  من قانون    ٢٨أن املـادة     -٢١٣
 بذلك املوظفني عامة، وقد ٢٩ املادة ألزمتبوقوعها أن يباشر إبالغ االدعاء العام أو مأموري الضبط عنها، كما    

 . مأموري الضبط باستقصاء اجلرائم ومجع األدلة٣٠ ألزمت املادة

 البالغات والشكاوى اليت ترد عن مجيع باستالمقد ألزمت مأموري الضبط  من ذات القانون ٣٣ أن املادة -٢١٤
 . الالزمةاإلجراءاتاجلرائم واختاذ 



CRC/C/OMN/2 
Page 41 

أن لألولـياء واألوصياء تقدمي الشكاوى عن أية إساءة للطفل، وكذلك للطفل البالغ اخلامسة عشرة من                 -٢١٥
 مينع من هو دون هذه السن من اللجوء للقضاء، ولكنه ميثل أمام القضاء أو العمر هذا احلق، وال يوجد نص قانوين

 .أو وليهة االدعاء العام بوصي

 موظفني كما ن الالحقة باألطفال تشمل املدرسني واألطباء حينما يكونواإلساءات عن اإلبالغأن واجب  -٢١٦
 .ق أو وجود صعوبات يف مالحقة هذه اجلرائمتشملهم كأفراد عاديني ومل يتصل بعلم اللجنة وجود جرمية مل تالح

أن اللوائح اخلاصة مبدارس التعليم اخلاص والعام واحلضانة قد حددت الشروط يف البناء واجلهاز التعليمي                -٢١٧
 . أو استغاللإمهالحلماية الطفل من أي ضرر أو إساءة أو 

وتقوم اجلهات املختصة بأعماهلا، إذ أن      .  عن أية جرمية   واإلبالغأن الـتدابري التشـريعية تضمن البحث         -٢١٨
، وإن القانون النافذ مبا يوفره من ضمانات أشرنا         إنفاذه النافذة تلزم بذلك وتراقب وتشرف على        اإلداريةالتدابري  

 املتوفرة فإنه ال خطط إلضافة نصوص واإلمكاناتويف الظروف احلالية . إليها يتيح مالحقة من خيرق هذه القوانني
 باألطفال  اإلساءةمتنع من إحلاق    العماين   غري الذي ذكر لكفايتها حالياً خاصة وإن تقاليد اجملتمع           لـرفع شكاوى  
 .وتستهجن ذلك

 التوعية والرعاية وإعادة التأهيل مبختلف أنواعه ومستوياته  ١٠-٦

  البند( مهالاإل أو   لإلساءة الوعي منعاً     نشر  مبخـتلف أنواعه ومستوياته يقوم بدور بارز يف        اإلعـالم أن   -٢١٩
 .، كما تسهم يف ذلك هيئة الكشافة واملرشدات وكل جهة ذات عالقة باألطفال)٤-٨-١

 للبحث يف    متواصالً اًأن وزارة التنمـية االجتماعية، من خالل دائرة اإلرشاد واالستشارات األسرية، تبذل جهد             -٢٢٠
املكتبية املتعمقة للحاالت وتقدمي الدعم واملعاجلة       وإجراء الدراسات امليدانية و    إليهمحـاالت إمهـال األطفـال واإلساءة        

 . واملطرد ما بني الدائرة والدوائر االجتماعية والصحية ذات العالقةن احلثيثوالتأهيل إن لزما، وذلك بالتعاو

ر الـرعاية ومنـو الطفل وأركان األطفال اليت أشري إليها سابقاً تقوم كلها بوضع اخلطط والربامج       أن دو  -٢٢١
 . الدعم الضروري للطفل وتويل رعايته وإعادة تأهيله إن لزم ذلكلتوفري

 .هذا التقرير من ١-٧البند  ملعاقني يفخيص اما سيتم تناول  -٢٢٢

 ) من االتفاقية٢٧، ٢٦، ٢٤، ٢٣، ١٨، ٦املواد (  الصحة األساسية والرفاه- بعاًسا

سيتم تناول  .  هذا املوضوع بشيء من التفصيل     ةوبنوده الفرعي  ١-٦ يف البند تناول التقرير الوطين األول      -٢٢٣
 . من هذا التقرير٨يتعلق بالصحة األساسية لطالب املدارس يف البند ما 

 ) من االتفاقية٢٣املادة (املعاقون األطفال  ١-٧

أ من -٦-٤-١قني يف الفقرة اشاطات وزارة التنمية االجتماعية يف جمال خدمة املعنيتعلق بسيتم تناول ما  -٢٢٤
 . ذا التقريره
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 وتعديالته  ٨٧/٨٤ يشمل التأهيل املهين الذي حدده الضمان االجتماعي الصادر باملرسوم السلطاين رقم           -٢٢٥
ـ  ق من استعادة قدرته على     اقني من خالل برنامج الرعاية الشاملة اجتماعياً وطبياً ونفسياً ومهنياً لتمكني املع           ااملع

 .مناسب حلالته واالستقرار فيهمباشرة عمله األصلي أو أداء أي عمل آخر 

  :قني من خاللاتقوم وزارة التنمية االجتماعية بتأمني رعاية األطفال املع -٢٢٦

 ؛ للرعاية االجتماعيةةقني باملديرية العامادائرة رعاية املع -

 ؛قني باملديرية العامة للرعاية االجتماعيةادائرة التأهيل املساند لألطفال املع -

 .قني باملديريات اإلقليميةااملع رعاية أقسام -

 اليت ترعى املعاقنياملؤسسات 

  قنيادار رعاية األطفال املع ١-١-٧

قني جسدياً،  ا، وتقوم بتقدمي برامج الرعاية لألطفال املع      ٢٧/٢٠٠٢أنشئت مبسقط بالقرار الوزاري رقم       -٢٢٧
 سنة من   ١٤ و ٣تراوح أعمارهم بني    ومـن مث توفري التأهيل املناسب لكل حالة على حده، وذلك لألطفال ممن ت             

يتلقى هؤالء األطفال الرعاية االجتماعية والعناية الطبية لتأهيلهم حركياً ووظيفياً ومساعدهتم يف التغلب          . اجلنسني
كما . على الصعوبات اليت يعانوهنا بسبب اإلعاقة، ويتم ذلك من خالل متخصصني يف العالج الطبيعي والوظيفي              

وتقوم الدار أيضاً بتأهيل    .  لألسر فيما يتعلق بكيفية العناية بأطفاهلم املعاقني داخل املرتل         تقـدم الـدار خدماهتا    
 .وتدريب املتطوعات من مراكز الوفاء االجتماعي التطوعي

 :هياخلدمات واألنشطة اليت تقدمها الدار  -٢٢٨

 ؛الرعاية الطبية والصحية والفحص الدوري -

 ؛ احلركية وفقاً لظروف كل حالةالعالج الطبيعي وحتسني القدرات -

 ؛ على الذاتواالعتمادالعالج بالعمل وتنمية املهارات احلركية الدقيقة  -

 وهتيئته وأسرتهتقدمي برامج الرعاية االجتماعية والنفسية وبرامج التوجيه واإلرشاد النفسي للطفل  -
 ؛تقدمي خدمات اإلقامة واإلعاشة. لفترة ما قبل املدرسة

 ؛ وتدريب األسرة لتنفيذ الربامج التأهيلية للطفلاألسريةعاية تقدمي الر -

 . العمل على إحلاق بعض األطفال يف مدارس التعليم العام وفقاً لظروف كل حالةو -

 طفالً منهم   ٧٠ قد بلغ    ٢٠٠٣ أن إمجايل أعداد األطفال املستفيدين بالدار يف عام          ١١يبني اجلدول رقم     -٢٢٩
 . خارجي٤٢منهم يف القسم الداخلي و ٢٨ أنثى، ٢٥ ذكراً و٤٥
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 مراكز الوفاء االجتماعية التطوعية باملناطق ٢-١-٧

مؤسسـات اجتماعـية تقدم خدمات تطوعية تشرف عليها وزارة التنمية االجتماعية، يتم تأسيسها أما                -٢٣٠
 . ألهايلمببادرة من الوزارة يف إطار تشجيع العمل التطوعي يف جمال املعاقني، أو بناًء على طلب ا

وتعمل هذه املراكز على دعم ورعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة هبدف تكييف الطفل مع حميطه                -٢٣١
 .من خالل األنشطة والربامج

 :تتلخص أهداف كل من هذه املراكز فيما يلي -٢٣٢

فق  االندماج يف اجملتمع و    تهتقـدمي خدمـات التأهـيل النفسي واالجتماعي للطفل املعاق لتهيئ           -
 ؛ من اإلمكانيات اجملتمعية املتاحة للوصول إىل ذلكواالستفادةإمكاناته وقدراته 

توجيه وإرشاد أسرة الطفل املعاق إىل كل ما يتعلق بواقع ومتطلبات اإلعاقة وكيفية التكيف معها  -
 ؛ بالطفل املعاقاهتمامهاوترشيد 

تفعيل دور اجملتمع لتقدمي أفضل      روح العمـل االجتماعي التطوعي لدى أفراد اجملتمع و         إذكـاء  -
 . باملؤسسات التعليميةلاللتحاقهتيئة الطفل املعاق . اخلدمات للمعاقني

 ".التأهيل اجملتمعي لألطفال املعوقني"برنامج تعتمد هذه الربامج يف تنفيذ أنشطتها على العمل التطوعي يف إطار  -٢٣٣

 أنثى  ٧٤ ذكراً و  ٧٨٠ طفالً منهم    ١ ٤٣٣ يضم   ١٧ بلغ   ٢٠٠٣ أن عدد املراكز يف عام       ١٢يبني اجلدول رقم     -٢٣٤
 خاللع املراكز واألطفال فيها مبختلف مناطق السلطنة        يتوز ١٣ويبني اجلدول رقم    .  مـتطوعاً  ٢٩٦يشـرف علـيهم     

 . حسب نوع اإلعاقة٢٠٠٣ عدد امللتحقني يف هذه املراكز عام ١٤ويبني اجلدول رقم . ٢٠٠٣-٢٠٠١الفترة 

 قني باخلوضا وتأهيل املعمركز رعاية ٣-١-٧

قني وتأهيلهم مهنياً وثقافياً لتمكينهم من االلتحاق       ا على تدريب املع   ١٩٨٧ عام   إنشائهيعمل املركز منذ     -٢٣٥
 . بسوق العمل واالندماج يف اجملتمع

  :املركز يفتتلخص أهداف هذا  -٢٣٦

 ؛ة سن١٦قني على املهن املناسبة لقدراهتم بداية من عمر اتدريب املع -

 ؛تقدمي الربامج التربوية املساندة لعملية التأهيل املهين -

ق عن طريق تأهيله مهنياً لضمان حصوله على مورد رزق ثابت من خالل عمل              امسـاعدة املع   -
 .مناسب، أو من خالل تنفيذ مشروعات مدرة للدخل سواء فردية أو مجاعية
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 تدريبهم  اتلقو ي ٢٠٠٢/٢٠٠٣ التأهيليخالل العام    معاقاً   ٥٥ستوعب   أن املركز أ   ١٥يبني اجلدول رقم     -٢٣٧
، اخلياطة، النجارة والدهان،  احلدادة واللحام ،  األعمال اليدوية واحلرفية  ،  اإلدارة واحلاسب اآليل  جمال  وتأهيلهم يف   

 .والتربية األسرية

  )٢٩(قنيامجعية رعاية األطفال املع ٤-١-٧

ها ست مراكز لتأهيل األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة        ، يتبع مقرها مسقط ،  ١٩٩٠مت إنشاؤها يف عام      -٢٣٨
 :وأهدافها هي.  سنة١٣ سنوات و٦الذين تقع أعمارهم بني سن 

اجلهود بتنسيق كافة املتطورة االهتمام بالطفل املعاق والعمل على رعايته وتقدمي أفضل اخلدمات    -
 ؛والطاقات حلصوله على حياة كرمية

يف واالندماج مع جمتمعه احمليط به مهنياً ونفسياً واجتماعياً      مسـاعدة الطفـل املعـاق يف التك        -
حتفيز اجلهود األهلية والدولية هبدف تقدمي العون املالئم لألطفال املعاقني والسعي لتوفري         .وثقافياً

 ؛السبل ملشاركتهم يف األنشطة العامة لألطفال يف أحناء العامل

ة املتخصصة لرعاية صحة األطفال وتطويرها      دعـم وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمي       -
 ؛لتالئم متطلباهتم اليومية

تنظيم . اإلعاقةتنمـية وعي اجلمهور حبقوق املعاق وكيفية رعايته صحياً وأساليب الوقاية من              -
العديد من املشروعات القومية واألنشطة مبختلف واليات السلطنة لالستفادة من براجمها لصاحل            

 .ور واهليئات واملؤسسات على تقدمي اخلدمات التطوعية للطفل املعاقحث اجلمه .قنيااملع

 طفالً، وعدد   ٣٥٧ هو   ٢٠٠٣عام  املعاقني املسجلني باجلمعية يف      أن عدد األطفال     ١٦يبني اجلدول رقم     -٢٣٩
 . أسرة٩٠" اإلرشاد األسري"األسر املستفيدة من برنامج 

 مجعية التدخل املبكر ٥-١-٧

 ٦قني حديثي الوالدة وحىت سن      اختتص بتقدمي الرعاية لألطفال املع    . ٢٠٠٠ عام   تأسسـت يف مسـقط     -٢٤٠
سنوات، وتقدم اجلمعية حالياً خدماهتا من خالل مركز متخصص تعمل به مدرسات مؤهالت ومساعدات يف جمال 

 .  العمى أو اإلعاقة العقلية احلادةإصاباتاالحتياجات اخلاصة مثل 

  :خالل الربامج التاليةيقدم املركز خدماته من  -٢٤١

 ؛يعتمد على نظام املونتسوري يف نشاطات الروضة التعليمية والترفيهية: برنامج روضة األطفال -

                                                      

 .اليت ال هتدف إىل الربح املادي) NGOS(هي من اجلمعيات األهلية التطوعية  )٢٩(
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يوفر خدمات الفحص والتقييم والعالج لألطفال من ذوي االحتياجات         : برنامج العالج الطبيعي   -
  ؛اخلاصة حديثي الوالدة

لفحص وتقييم حاالت األطفال    الدورية   األخصائينيرة  يعتمد على زيا  : بـرنامج العالج النطقي    -
 ؛املتعلقة بالنطق والسمع ومن مث تقدمي اجللسات العالجية الالزمة

يعتمد الربنامج على األم لكوهنا العنصر الرئيسي يف االهتمام         : )بورتج(برنامج الزيارات املرتلية     -
 يف هذا اجملال    لألخصائياتعليمية الدورية   بالطفل، وحيقق الربنامج من خالل الزيارات املرتلية الت       

توسيع جمال  ) ٢(؛   عدد أكرب من األطفال    إىلتوسيع دائرة تقدمي اخلدمات     ) ١ (:األهداف التالية 
 ؛نشر الوعي يف اجملتمع) ٣(؛  كل الشرحية العمرية اليت ترعاها اجلمعيةإىلاخلدمة 

مالئكة "مثال ذلك جمموعة    (وهنا املركز   يتكون من جمموعات دعم أسرية يك      :برنامج الدعم األسري   -
حيث ) مثال ذلك متالزمة داون   (ومـن خالهلـا يلتقي أهايل األطفال املصابني بإعاقات          ") األرض

 ؛ها، ويتبادلون اآلراء ويساندون بعضهم البعضئيناقشون مشكالت أطفاهلم وما يعانونه من جرا

ون من محالت توعية عرب الربامج التعليمية       يتك: قضية اإلعاقة للتأييد  ا  وتعزيز بـرنامج التوعـية    -
عـالم املختلفة هبدف نشر الوعي بني قطاعات اجملتمع املختلفة وتفعيل دورها يف             اإلووسـائل   

 ؛مساندة ودعم ذوي االحتياجات اخلاصة

يهدف لتنمية وتطوير مهارات املوظفني واملوظفات ضمن اخلطط التدريبية         : الـربنامج التدرييب   -
 .رة التنمية االجتماعيةالسنوية لوزا

 ٢٠٠٣/٢٠٠٤ أن عدد األطفال املستفيدين من برامج اجلمعية يف العام الدراسي            ١٦يشري اجلدول رقم     -٢٤٢
 . روضة املركز، برنامج الزيارات املرتلية، خدمات العالج الطبيعي:  طفالً موزعني على ثالثة برامج هي١٣٨هو 

  احلكومية للمعاقني اخلدمات اليت تقدمها بعض األجهزة ٦-١-٧

قني من خالل األنشطة الرياضية للفريق      اتقـوم وزارة التنمية االجتماعية بالتأهيل الرياضي لألطفال املع         -٢٤٣
 .قني، ومن خالل الدورات التدريبية للمتطوعاتاالوطين الرياضي للمع

ل توفري اخلدمات الوقائية    قني من خال  االهتمام باملع ا  يف تشـارك وزارة الصـحة اجلهات املعنية األخرى        -٢٤٤
 اإلصابات ومراقبة النمو وبرنامج احلد من  البصرصحة ربنامجك  مبجموعة الربامج وقائيةوالعالجية والتأهيلية متمثلة

، كما تقوم   ٢٠٠١ يف عام     يف املائة  ٩٩ تغطيته   جتاوز  والذي وتدعيم السالمة ورعاية األمومة والطفولة وبرنامج التحصني      
 املتاحة، تاإلمكانيا خدمات العالج الطبيعي وتوفري األطراف الصناعية وغريها من االحتياجات حسب    الـوزارة بـتوفري   

 . السلطنةإضافة إىل اخلدمات العالجية املقدمة من خالل شبكة اخلدمات الصحية املنتشرة يف

 ).٣-١-٨ البند(قني باملدارس اتقوم وزارة التربية والتعليم باالهتمام باملع -٢٤٥
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 قد جعلت من أهداف هذه      ١٠/٩٩ أن الئحـة جملـس اآلباء واألمهات الصادرة بالقرار الوزاري رقم           -٢٤٦
 واقتراح الربامج اليت تنمي قدراهتم مبا يسهم يف رفع املستوى           ،اجملـالس رعاية األطفال ذوي االحتياجات اخلاصة      

 .التعليمي واالجتماعي هلم

 منه على   ٧باملادة   واألفراد احملتاجني قد نص      لألسرئحة املساعدات    بإصدار ال  ٥٤/٩٠أن القـرار الوزاري رقم       -٢٤٧
صـرف تكالـيف األجهزة التعويضية، ومنها الكراسي والعكازات، للخاضعني لقانون الضمان االجتماعي وللمحتاجني              

 .  منه صرف قيمة األطراف الصناعية هلؤالء إذا مل تصرفها املستشفيات احلكومية٨ فعالً، وأجازت املادة

وهي مؤسسة حكومية   املعاقني  اللجنة الوطنية خلدمات    إلنشاء   ١٩٥/٢٠٠٠القرار الوزاري رقم    جـاء    -٢٤٨
وكالء من الوزارات ذات الصلة ونائيب       ٨ التنمية االجتماعية وعضوية     ة قد شكلت برئاسة وزير    إشرافيةختطيطية  

هتدف اللجنة إىل   .  احلكومية ذات الصلة   أعضاء آخرين ميثلون اهليئات احلكومية وغري      ٧و مسقط وظفار    يتحمافظ
تنسـيق وتعزيز اخلطط والربامج املتصلة بالوقاية من كافة أنواع اإلعاقة مبا يؤدي إىل اكتشافها مبكراً واحلد من                  

ومن صالحيات اللجنة مجع وتوثيق     . قني وإدماجهم يف اجملتمع   اآثارهـا وإعـداد برامج التأهيل وإعادة تأهيل املع        
قني وتصنيفها وتبويبها وتسهيل تبادهلا والتنسيق والتعاون مع اجلهات ا عن اإلعاقات واملع   حصاءاتواإلالبـيانات   

وترفع هذه اللجنة تقاريرها جمللس الوزراء ويتم       . املعنـية إلجراءات الدراسات واملسوح اليت حتقق أهداف اللجنة        
 .قني حالياً يف من خالل هذه اللجنةاالتنسيق جمال املع

 .قنيا األعمال اخلريية لصاحل املع١٢/٨٩لقرار الوزاري رقم نظم ا -٢٤٩

ة املعوقني واملتمثلة يف توفري الضمان االجتماعي وفق        تكامل اخلطط والربامج يف جمال رعاي     يتضح مما تقدم     -٢٥٠
هم قـانون الضـمان االجتماعي، وتتمثل يف برنامج تقدمي خدمات الرعاية املرتلية للمعاقني وكبار السن يف بيئت                

الطبيعـية وهـو يف مراحله األوىل فضالً عن إصدارات خمتلفة موجهة للمعاقني وأسرهم وباقي أفراد اجملتمع مثل                  
وتتضمن خصوصياهتم واحتياجاهتم ووجهة نظرهم واملقابالت بصددهم ) التحدي(إصدارات مجعية رعاية املعوقني 

 . إخل... وآراء املسؤولني 

 حيصلون على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفق قنياأن املعويتضح مما تقدم  -٢٥١
ويتم التنسيق حالياً يف هذا اجملال من خالل اللجنة الوطنية خلدمات بـرامج جلهـات مـتعددة حكومية ومدنية،      

لألسرة باحلصول على   كما تقوم اللجنة املشار إليها من خالل أجهزهتا الفنية بتقييم احلاالت اليت تسمح              . املعاقني
مسـاعدة ألفـرادها املعوقني كما جيري تنفيذ محالت توعيه للمجتمع باستخدام مجيع وسائل االتصال املسموعة       

 .إخل ملواجهة املواقف السلبية اجتاه املعاقني... واملرئية واملكتوبة 

قدمة من خمتلف اجلهات ومت     وقد أعد مشروع قانون رعاية وتأهيل املعاقني هبدف تقنني مجيع اخلدمات امل            -٢٥٢
 .رفعه إىل جملس الوزراء
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 الصحة واخلدمات الصحية ٢-٧

 سيتم تناول    هذا املوضوع  ٥،  ٤،  ٣،  ٢،  ١الفرعية  وفقراته   ٣-٦ تـناول التقرير الوطين األول يف البند       -٢٥٣
اصل خططها يف   من هذا التقرير ونضيف أن السلطنة ما زالت تو         ٤-٧البند  هذا املوضوع بشيء من التفصيل يف       

 . من النظام األساسي للدولة١٢اجملال الصحي إعماالً للمادة 

اليت تركز على دعم الربامج الصحية اليت ازدادت ، تقـوم وزارة الصحة بتطبيق املرحلة الثالثة من خطتها      -٢٥٤
أسلوب  منتهجة   حيةإدارة اخلدمات الص  و.  الصحية األولية  تنوعاً وتنظيماً ونضوجاً مبا يتماشى مع مفهوم الرعاية       

 . الالمركزية والتعامل مع نوعية األمراض احلديثة الناجتة عن تغري أسلوب احلياة والنمو السكاين

 تطور املؤشرات الصحية ١-٢-٧

 السلطنة من حتقيق خفض ملحوظ وسريع يف معدل وفيات الرضع واألطفال دون اخلامسة يف               استطاعت -٢٥٥
 مع التركيز يف تقدمي هذه       ونوعاً اًويعود ذلك إىل التوسع يف اخلدمات الصحية كم       فترة زمنية تعترب قصرية نسبياً،      

النجاح الذي حققته الربامج النوعية     ولتعليم والوعي الصحي،    ا االرتفاع املتواتر يف مستويات      اخلدمـات عـززه   
 . انعكس كل ذلك إجياباً على زيادة العمر املتوقع واخنفاض معدالت الوفياتممااملختلفة، 

رقم يبني اجلدول و. ٢٠٠٣-١٩٧٠تطور مصروفات وزارة الصحة خالل األعوام  ٢يـبني الشكل رقم      -٢٥٦
، ويبني اجلدول رقم ٢٠٠٢ و ٢٠٠١،  ٢٠٠٠: يف السلطنة خالل السنوات   بعـض مؤشرات التطور الصحي       ١٧
 .٢٠٠٢-٢٠٠٠خالل أعوام  واحلكومية ةالصحية اخلاصتطور عدد املستشفيات واملراكز  ١٨

أن املقـيمني يف السـلطنة خيضعون لفحوصات طبية مسبقة قبل قدومهم للسلطنة من اجلهات املختصة                 -٢٥٧
ببالدهم، وكذلك بالسلطنة حني حضورهم، ويستخدمون املؤسسات الصحية لغرض العالج عمالً بعقود عملهم،    

ن يف القطاع اخلاص فتعتمد غالبيتهم ويتمتع العاملون منهم بالقطاع احلكومي بالعالج اجملاين، أما املقيمون العاملو    
ويقوم . على مؤسسات القطاع اخلاص الصحية، علماً بأن ذلك ال يعين امتناع املؤسسات احلكومية عن استقباهلم              

 .القطاع اخلاص جبهود كبرية يف اجملال الصحي بدعم من وزارة الصحة

بكة من املؤسسات الصحية املنتشرة يف      توفر وزارة الصحة اخلدمات الصحية لغالبية السكان من خالل ش          -٢٥٨
 . أحناء السلطنة، يشاركها يف ذلك جهات حكومية أخرى مثل وزارة الدفاع والشرطة وجامعة السلطان قابوس

، وبتشجيع من وزارة الصحةيسهم القطاع اخلاص إىل جانب القطاع احلكومي يف توفري اخلدمات الصحية  -٢٥٩
 .احلكومة القروض امليسرة للقطاع اخلاص يف اجملال الصحيبالدعم الفين، كما تقدم الً متمث

 الرعاية الصحية للطفل ٢-٢-٧

 وحىت اآلن،   ١٩٩٢جيـري تطبيق مبادرة املستشفيات الصديقة لألطفال يف كل مستشفيات الدولة منذ              -٢٦٠
ليب يف املستشفيات   هدفـا يف دعـم الرضاعة الطبيعية، وما زال منع الترويج أو التوزيع اجملاين لعينات بدائل احل                

  .والعيادات قائماً
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، ٢٠٠١جرى تفعيل تشجيع الرضاعة الطبيعية وسياسة األطعمة املكملة من الشهر اخلامس للوليد يف عام  -٢٦١
يعكف العاملون  حيث  وال زالت اجلهود مستمرة يف تنفيذ ومتابعة ما جيري داخل املؤسسات الصحية وخارجها،              

يف عام  علماً أنه .يف تغذية الرضع تغيري املمارسات اخلاطئةلحي وتوعية اجملتمع  على رفع الوعي الصونالصـحي 
 جلنة وطنية، هتدف إىل محاية الرضاعة الطبيعية والتوعية، وتضم          ٥٤/٢٠٠٠قرار وزاري رقم     شكلت بال  ٢٠٠٠

ن من جهات   ، وزارة التنمية االجتماعية ومنظمة اليونيسيف وخمتصني آخري       الصحةبعضـويتها إىل جانب وزارة      
 .حكومية أخرى، هذا إىل جانب اللجنة الوطنية للمستشفيات الصديقة لألطفال وجمموعات دعم اجملتمع

 من األطفال الذين ولدوا خالل العامني        يف املائة  ٩٨,٦ أن   ٢٠٠٠أظهـر املسـح الصحي الوطين لعام         -٢٦٢
دأن يف الرضاعة يف أقل من نصف ساعة بعد  من األمهات ب يف املائة٨٤,٨السابقني للدراسة قد مت إرضاعهم، وأن 

الـوالدة، كما تشري البيانات إىل إن نسبة األطفال الذين تعتمد تغذيتهم بصورة كاملة أو رئيسية على الرضاعة                  
 للرضع، مشرياً إىل التقدم الذي       يف املائة  ٩٨,٥الطبيعـية ممـن هم دون الشهر الرابع من العمر قد بلغت حوايل              

كما أكد املسح عدم وجود فوارق يف فترة الرضاعة لألطفال الذكور مقارنة            . اعة الطبيعية حـدث يف جمال الرض    
 .باإلناث، وقد تساوت معدالت الفترة الزمنية لإلرضاع بني الريف واحلضر

 يف هيكل وزارة الصحة  األولية خاصة بالتغذية، وأخرى خاصة بشؤون الرعاية الصحية     ةأفـردت دائـر    -٢٦٣
، لتدعيم اجلوانب الفنية لألنشطة اجملتمعية وخدمات الرعاية الصحية األولية ٣٣/٢٠٠٠ري رقم حسب القرار الوزا

 .اليت تقدمها املؤسسات الصحية يف السلطنة

 املواليد ذوي الوزن املنخفض عند الوالدة  ٣-٢-٧

 ٢٠٠٢ ام وع ١٩٩٩منذ  )  غرام ٢ ٥٠٠أقل من   ( مواليد الوزن املنخفض     أعدادمل حيدث تغري واضح يف       -٢٦٤
 . املواليد األحياء١ ٠٠٠ لكل ٧٩حيث بلغت النسبة 

  وفيات ما حول الوالدة ٤-٢-٧

 انظر -  حتسناً ملحوظاً وإن كان بطيئاً يف اخنفاض وفيات ما حول الوالدةاألخريتنيشـهدت السـنتني      -٢٦٥
نظام الرصد   تنفيذ   مع بدء مالص يف السنوات األخرية،     اإل، ويعود ذلك إىل اخنفاض أعداد املواليد        ٣الشكل رقم   

 .١٩٩٩والتبليغ عن وفيات األجنة منذ عام 

كما أشارت مالص كان نتيجة للتشوهات اخللقية، اإل من وفيات  يف املائة٢٠ أن إىلأظهر حتليل البيانات  -٢٦٦
 ٣٠بوين يف مالص، كما برز دور قرابة األإلبوفيات ا وعالقته صابة األمهات بداء السكريإلالدور اهلام أيضاً إىل 
 . من احلاالت املسجلةيف املائة

جيـري حالـياً وضـع اللمسات األخرية للبدء يف تنفيذ نظام إلزامي بتسجيل الوقائع احليوية للمواليد                  -٢٦٧
 .والوفيات



CRC/C/OMN/2 
Page 49 

 خدمة الفحص قبل الزواج ٥-٢-٧

 لتقليل ما أمكن بدأت خدمة الفحص قبل الزواج، كإحدى مكونات برنامج احلد من أمراض الدم الوراثية -٢٦٨
، أن بني )١٩٩٤(مـن حـاالت اإلصابة بأمراض الدم الوراثية، حيث أظهر املسح الوطين ألمراض الدم الوراثية      

 يف  ٥,٧٣ ونسبة    يف املائة  ١٧,٩سنوات قد بلغت نسبة اإلصابة بأنيميا تكسر اخلاليا املنجلية           ٥األطفال أقل من    
 .البيتاثالسيمياب اإلصابة املائة

افر هذه اخلدمة يف مجيع مناطق السلطنة للمقبلني على الزواج والراغبني بالفحص، وخباصة املصابني              تـتو  -٢٦٩
عائالهتم بوجود بعض األمراض الوراثية مثل انيميا تكسر خاليا الدم          اً عن   فوعرمببعض األمراض الوراثية، أو من      

 .)G6PD(اخلاليا املنجلية والثالسيميا ونقص اخلمائر 

ربنامج إىل جانب الكشف عن أمراض الدم الوراثية وتوفري املشورة وتسجيل احلاالت، إىل توعية              يسعى ال  -٢٧٠
اجملـتمع هبذه األمراض وطرق انتقاهلا وعالقة زواج األقارب بظهور هذه األمراض، عن طريق احلمالت اإلعالمية               

 كتاب حقائق للحياة اخلاص بطلبة      وباستخدام مجيع طرق االتصال املتوافرة، وجتدر اإلشارة إىل أنه قد مت تضمني           
 . املرحلة الثانوية من اجلنسني فصل خاص عن عواقب زواج األقارب وعالقته باألمراض الوراثية

 .يشترط لزواج عماين أو عمانية من أجنبية أو أجنيب وجود شهادة طبية بسالمتهما -٢٧١

 برنامج دعم خدمات رعاية األمومة والطفولة ٦-٢-٧

نامج إىل خفض معدالت األمراض والوفيات لألمهات من خالل توفري الرعاية الصحية للمرأة             يهدف الرب  -٢٧٢
 عند الوالدة وبعدها، وتشجيع الوالدة حتت اإلشراف الطيب، ونشري هبذا الصدد ملا ورد يف تقريرنا األول يف البنود                 

 . بعض مؤشرات رعاية األمومة١٩، ويلخص اجلدول رقم  وبنوده الفرعية٣-٦

 تغطيأن الرعاية الصحية    ) ٢٠٠٠(، واملسح الصحي الشامل     )١٩٩٥(مسـح األسـرة العمانية      يـبني    -٢٧٣
 . احلديدتناولن أقراص يف املائة ٧٣من احلوامل، وأن  يف املائة ٩٨قرابة 

 من املواليد ١٠٠ ٠٠٠ لكل ٣٧,٥ حالة، أي مبعدل ١٧ ،٢٠٠٢لعام املسجلة وفيات األمهات بلغ عدد  -٢٧٤
بطرق إحصائية غري مباشرة    تقريبية مقدرة   املشار هلا يف التقرير هي أرقام       احليوية   علماً أن كل املؤشرات      األحياء،

معترف هبا من قبل اجملتمع الدويل، وأن االستعداد جاري للبدء يف تنفيذ النظام اإلجباري لتسجيل املواليد والوفيات 
 .وغريها يف السلطنة

 برنامج التحصني املوسع ٧-٢-٧

 . جيم-الفرع السادس يف هذا املوضوع تناول التقرير الوطين األول  -٢٧٥
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 للتغطية بالتحصينات وخفض     اليت حتققت  عاليةالنسب  اللمحافظة على    ل أن وزارة الصحة ما زالت تعمل      -٢٧٦
  خالل   يف املائة  ٩٩معـدالت األمـراض، وقـد بلغـت التغطـية باللقاحات املشمولة بالربنامج املوسع حوايل                

 .٢٠٠٢م عا

 يف) ب( لقاح ضد مرض التهاب السحايا املستدمية الرتلية النوع          بإعطاءبـدأ بـرنامج التحصني املوسع        -٢٧٧
 من الوالدة  يوما٤٠ً لألمهات خالل األملانية إعطاء لقاح احلصبة ٢٠٠١، كما أنه قد بدأ منذ عام       ٢٠٠٢عـام   

حصني ضد أمراض الطفولة الستة وإضافة مصل الكبد         للت إضافةوملـرة واحدة طيلة حياهتا اإلجنابية، وذلك كله         
 ). (MMR والنكاف األملانيةالوبائي ومصل احلصبة 

زالت خالية من مرض شلل      تستمر السلطنة يف رصد األمراض الوبائية املعدية، حيث تبني أن السلطنة ما            -٢٧٨
كما جنحت استراتيجية   . ز الوليدي  مبرض الكزا  إصاباتاألطفـال للسنة التاسعة على التوايل، كما مل تسجل أية           

 ٢٠٠١القضـاء على مرض احلصبة حبيث بلغت احلاالت املبلغة واملؤكدة باالختبارات املصلية أربع حاالت لعام                
  .٢٠٠٢وحالة خامسة مؤكدة سريرياً خالل عام 

ذ بدء الربنامج    الزيادة يف معدالت التغطية مبختلف الطعوم واللقاحات ألمراض الطفولة من          ٤يبني الشكل    -٢٧٩
 .٢٠٠٢ وحىت ١٩٨١عام 

 السلطنة للسيطرة على انتشار األمراض املعدية أو دخوهلا من املناطق املوبوءة، خيضع             إستراتيجيةيف إطار    -٢٨٠
املقـيمون يف السـلطنة إىل فحوصات مسبقة قبل قدومهم للسلطنة، حيث مت اختيار عدد من املراكز الصحية يف                 

 .الوافدة للتأكد من سالمة الوافد من األمراض املعدية قبل دخوله السلطنةالدول املصدرة للعمالة 

 مكافحة اإلسهال ٨-٢-٧

 باإلسهال اإلصابة، حيث تبني اخنفاض حاالت      اإلسهالتواصـلت جهود وزارة الصحة ملكافحة أمراض         -٢٨١
 ضااخنفثل هذا   ومي. ٢٠٠١ إصابة عام    ٨١ ٣٧٦ حالة إسهال مقارنة بعدد      ٧٧ ١٦٦، فقد سجلت    ٢٠٠٢لعام  
 إصابة  ٢٦٦إىل   ٢٠٠١ سنوات يف العمر عام      ٥ طفل أقل من     ١ ٠٠٠ إصابة لكل    ٢٨٧ من   صابةاإل معـدل    يف

كما مل  . ٢٠٠١مقارنة بعام   )  يف املائة  ٠,٣ (٢٠٠٢مل تـتغري نسبة احلاالت احلادة خالل عام         . ٢٠٠٢خـالل   
 .تسجل أي وفيات نتيجتها

 مكافحة أمراض اجلهاز التنفسي ٩-٢-٧

وقد بلغت وفيات األطفال .  اجلهاز التنفسي اإلصابة بأمراضمكافحة وخفض حاالت يف  اجلهوداستمرت -٢٨٢
 من إمجايل وفيات     يف املائة  ٦,٩٤ سنوات من العمر نتيجة هذه األمراض املعدية للجهاز التنفسي نسبة            ٥ن  أقل م 

  . سنوات٥األطفال أقل من 

 السنوية بأمراض اجلهاز التنفسي واإلسهال لكل طفل أقل من مخس           معدل اإلصابات  ٥يبني الشكل رقم     -٢٨٣
 .٢٠٠٢-١٩٩٠سنوات 
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 مكافحة سوء التغذية ١٠-٢-٧

زال سوء التغذية ميثل مقاومة وحتدياً       ماو. ٣-٣-٦يف البند   هذا املوضوع   تـناول التقرير الوطين األول       -٢٨٤
 فرد  ١١ جلنة مركزية تضم يف عضويتها       ٢٠٠١ ديسمرب/كانون األول ه يف   ـشديدين لوزارة الصحة، فوضعت ل    

 عمان، واقتراح احللول املناسبة وتقدمي املشورة        سلطنة من املتخصصني، لتعمل على دراسة أسباب سوء التغذية يف        
  .٢٠٠٠الفنية لدائرة التغذية املعنية هبذه املشكلة واليت جرى استحداثها عام 

ت رعاية األمومة والطفل فيما خيص محاية الرضاعة الطبيعية، تعمـل الوزارة على تعزيز ودعم ما ورد حت     -٢٨٥
 . العاملية وبدعم من املنظمات الدوليةIMCIومنع تسويق بدائل حليب األم، ومراقبة النمو ضمن مبادرة 

 من األطفال يعانون من اخنفاض       يف املائة  ١٨ أن   ١٩٩٩بني املسح الصحي الشامل لسوء التغذية يف عام          -٢٨٦
وأن انتشار سوء التغذية .  قصر الطول يف املائة١٠,٦ يعانون من اهلزال، و يف املائة  ٧نسـبة للطول، و   الـوزن بال  

  . وأن دالئل سوء التغذية غالباً ما تبدأ يف الظهور يف فترة استخدام األطعمة املكملة يف املائة١,٥الشديد 

 : نتائجهاءتج ٢٠٠٢عن مسببات سوء التغذية لدى األطفال يف عام أجري حبث  -٢٨٧

 ؛نقص الوعي الغذائي -

 ؛تالحق احلمل وتكرار الوالدات -

 . يف بعض املناطق النقية  مياه الشربعدم توافرتكرار اإلصابة بأمراض اإلسهال بسبب  -

 سنوات بسوء ٣ إصابة األطفال حتت احتمالعوامل اخلطورة اليت تزيد من عن البحوث كما بينت إحدى  -٢٨٨
، إصابات اإلسهال املتكرر، الرضاعة الصناعية،      )غرام٢ ٥٠٠حتت  (ليد ذوي الوزن املنخفض     املوامثل  الـتغذية   

 .وأخرياً الرعاية الوالدية

 تشمل مراقبة منو األطفال     الذي، و ٢٠٠٢كاملة لتحسني تغذية الطفل يف عام       تتبين إستراتيجية الرعاية امل    -٢٨٩
ت الصحية، وحصر حاالت األطفال املصابني بسوء التغذية دون مخس سنوات يف اجملتمع، واملترددين على املؤسسا 

، باإلضافة إىل التقييم الغذائي جلميع األطفال دون العامني تها أو إحالـتهم للمؤسسات الصحية ملعاجل   ،ملعاجلـتها 
 .املترددين على اخلدمات الصحية

ية الصحية األولية والعمل استقبال ومعاجلة سوء التغذية يف مجيع مؤسسات الرعا      خمتصة ب عيادات  وضـع    -٢٩٠
 .على استكماهلا

 . وضع برامج خاصة للمشورة يف جمال الرضاعة الطبيعية واألطعمة املكملة -٢٩١

 .، خاصة وبسبب تشعبها تقع حلوهلا يف كثري من األحيان خارج وزارة الصحة اجملتمعية باملشكلةالتوعيه -٢٩٢
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بني  ٢٠٠٢يف عام    يف األلف    ١٤ معدل اإلصابة بسوء التغذية      كان من حصيلة اجلهود السالفة الذكر إن بلغ        -٢٩٣
 منهم   يف املائة  ٨٢,٧ مصابون حبالة شديدة وحتسنت حالة        يف املائة  ١٣,٦األطفـال أقل من مخس سنوات، من بينهم         

 .مل تسجل أي حالة وفاة بني األطفال أقل من مخس سنوات بسبب اإلصابة بسوء التغذيةكما للوزن الطبيعي، 

 املباعدة بني الوالدات ١١-٢-٧

أن وزارة الصحة ما زالت تتابع       ونضيف إىل ذلك     ٥-٣-٦حنـيل إىل مـا ورد يف تقريرنا األول البند            -٢٩٤
براجمها التوعوية واخلدمية من أجل رفع نسب االستخدام للوسائل احلديثة للمباعدة بني الوالدات، وتبين ممارسات   

 .ني األمهات واملواليد وحتسني صحتهمبة صحية وحضارية خلفض معدالت املراض

 بعض املؤشرات ذات العالقة باستخدامات وسائل املباعدة بني الوالدات، ويبني الشكل            ٢٠يبني اجلدول    -٢٩٥
 خالل الفترة معـدالت اخلصوبة العمرية وعدد املترددات العمانيات على عيادات املباعدة بني الوالدات          ٦رقـم   

 .٢٠٠٢ إىل ١٩٩٥من 

  يدزاإلمكافحة  ١٢-٢-٧

  شخص تقريباً وتبقى منهم على قيد      ١ ٣٠٠، بلـغ عدد املصابني باإليدز       ٢٠٠٣حـىت هنايـة عـام        -٢٩٦
 . شخصا٨٤٦ًاحلياة 

 :أهم اخلدمات اليت تقدم يف هذا اجملال -٢٩٧

 تضم يف عضويتها ممثلني من الوزارات       ١٩٨٧تشـكيل جلـنه وطنـية ملكافحة اإليدز يف عام            -
 ة، هتدف اللجنة إىل نشر الوعي حول خماطر مرض اإليدز، وكيفية الوقاية منه؛واجلهات املعني

 انتهت اللجنة من إنشاء مشروع تثقيف األقران بني الشباب كفئات مستهدفة،            ٢٠٠٢يف عام    -
كمـا يهـدف املشروع إىل نشر التوعية بني شباب املدارس، وغرس سلوكيات محيدة بينهم،               

 دهم على التكيف مع متغريات العصر؛وإكساهبم قيم اجتماعية تساع

 .كما أن هذا املشروع يطبق يف مجعيات املرأة العمانية وخاصة مجعية املرأة العمانية مبسقط والكشافة واملرشدات -٢٩٨

 مركز خدمات توعية الشباب يقدم خدماته من خالل اخلط الساخن الذي يعمل             ٢٠٠٣افتـتح يف عام      -٢٩٩
 .دمة مجيع املوطنني بالسلطنةعلى مدار الساعة وجماين خل

 مـن املالحـظ أن نسـبة األطفال املصابون باإليدز قد تناقص عددهم سنوياً نتيجة لضمان أمن الدم                  -٣٠٠
 حيث امتنعت السلطنة عن استرياد الدم من اخلارج، كما أن برامج التوعية املوجهة لألمهات املصابات ١٩٩٤منذ 

 .طفال مصابونكانت هلا نتائج مثمرة يف عدم إجناب أ

 :يتم يف هذا الشأن ما يلي -٣٠١
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  أو احلمل؛تقدمي املشورة الصحية واالجتماعية للمصابني خاصة للمقبلني منهم على الزواج -

 ية للفريوس اتتوفري اخلدمات الوقائية والعالجية مثل العالج الثالثي للمصابني، أو األدوية املضاد           -
 ؛ن أم مصابة لألطفالرية للحامل املصابة، واملولود مقالقه

 .العمل ضد إجراءات التمييز يف املدارس ضد املصابني -

ال زالت السلطنة تواجه حتديات يف نسبة املواليد ذوي الوزن املنخفض           ولكل ما تقدم يف البنود السابقة        -٣٠٢
طفال دون اخلامسة وسوء التغذية لأل  معدل اخلصوبة وانتشار أمراض الدم الوراثية،وارتفاعووفيات حول الوالدة 

بإصرار وتضع اخلطط سواًء يف خدمات الرعاية قبل  بقوة و التحدياتهولكن مع هذا فهي تواجه هذ. مـن العمر  
وتقوم بتنفيذ  . خلإ... وتوسيع خدمات أمراض الدم واملباعدة بني الوالدات         احلمل أو التوعية أو تأهيل القابالت،     

 . من مالحظات اللجنة على تقرير السلطنة األول٣٨التوصية رقم مع وكل ذلك متاشياً  ، بتصميم كبريخططها

 الصحة املدرسية ١٣-٢-٧

 . ، ونضيف املعلومات التالية٣-٢وبنوده الفرعية  ٢-١-٦ يف البندهذا املوضوع تناول التقرير الوطين األول  -٣٠٣

  بالتحصينات لغت نسبة التغطية  أن وزاريت الصحة والتربية ما زالتا تتابعان خططهما هبذا الشأن، حيث ب            -٣٠٤
وتقوم دائرة الصحة املدرسية من خالل قسم .  يف املائة١٠٠ احلادي عشرلطلبة الصفني األول والسادس، والصف 

كما تقوم الوزارتان بإجراء    . صحة الفم واألسنان بتقدمي اخلدمات العالجية والوقائية جلميع طالب الصف األول          
وإجراء البحوث، كما يتم نشر التوعية الصحية بني طلبة         " حقائق للحياة  "مسـابقات سـنوية على قراءة كتاب      

 .املدارس من خالل العديد من الندوات واحملاضرات ووسائل التثقيف الصحي

 رعاية املراهقني ١٤-٢-٧

 . من اجملتمع العماين يف املائة٣٠متثل هذه الشرحية حوايل  -٣٠٥

 من اجلهات احلكومية، وبدعم من املنظمات الدولية بدراسة   يدالعدقامـت وزارة الصـحة بالتعاون مع         -٣٠٦
 وضع  تهاتل.  لتحديد معارف واجتاهات وممارسات الشباب من كال اجلنسني         التعليم العام  وطنية شاملة يف مدارس   

مل ها وبشكل مطلق يف وثيقة برنامج الع ينب ت متمسودة استراتيجية وطنية إعالمية لتمكني النشء والشباب معرفياً،         
  ما جاء منمن املؤمل وضع خطة إعالمية شاملة لتنفيذو. السـكاين للسـلطنة والـذي بلـغ مـراحله األخرية      

 . يف االستراتيجيةتوصيات 

ـ    -٣٠٧ التعليم العام دراسة معارف واجتاهات وممارسات املراهقني يف مدارس   نتائج   ٢١دول رقم   يـلخص اجل
 .٢٠٠١أبريل /نيسان



CRC/C/OMN/2 
Page 54 

 

  ودعم السالمةصاباتاإلبرنامج احلد من  ١٥-٢-٧

 واإلصابات املرتلية والسقوط من علو والتسمم       واإلصابات السري   إصاباتيهـدف الـربنامج للحد من        -٣٠٨
 عاماً  ١٥أساساً لألطفال أقل من     ويتوجه   االختناق واالنتحار والغرق     وإصابات األطفال وإصـابات الصـناعية   

  . سنة من السكان٤٥-١٥والفئات املنتجة من الفئات 

وتقـدم وزارة الصـحة اخلدمات هلذه الفئات يف مستشفياهتا كما تقدم اخلدمات التأهيلية يف مستشفى                 -٣٠٩
ـ خول  قيادة املركبات محاية هلم     ة سن ١٨ونشـري هـنا إىل أن قـانون املرور حيظر على األطفال دون سن               . هـ
 .ملصلحتهم الفضلىو

 الصحة النفسية والعقلية ١٦-٢-٧

صـحة النفسية يف السنني األخرية حيث أدرجت خدمات الصحة النفسية مع خدمات الرعاية              زاد االهـتمام بال    -٣١٠
 ). مستشفى مرجعي(الصحية األولية من خالل شبكة املؤسسات الصحية واملستشفيات اإلقليمية ومستشفى ابن سينا 

 املشاكل مبكراً مت تضمني خدمات الصحة املدرسية جوانب للرعاية بالصحة النفسية للتمكن من تشخيص -٣١١
ما أمكن وحتويلها إىل الطبيب املختص يف املستشفى اإلقليمي التابع للمنطقة، ويتواصل حالياً االستعداد لعمل حبث 

 .ميداين لدراسة مدى انتشار املشاكل النفسية والعقلية

  ختان البنات- احلماية من املمارسات التقليدية ١٧-٢-٧

 يف ٨٥نسبة النساء الاليت يوافقن على ختان البنات  أن ٢٠٠٠شامل لعام أشارت دراسة املسح الصحي ال -٣١٢
  يف املائة  ٤٥,٦نسبة   وميثل النوع البسيط      يف املائة  ٥٣ إىل، وتبني من الكشف الطيب أن نسبة اخلتان تصل          املائـة 

 .  يف املائة٧,٥بينما ميثل النوع الكبري 

 تقريباً من    يف املائة  ٨٠ نسبة   أن إىلارس التعليم العام     يف مد  ٢٠٠١أشارت دراسة صحة املراهقني لعام       -٣١٣
 إيالئه خطورة املوقف وضرورة     وهذا يشري إىل   عملية اخلتان ضرورية،     أنالطلـبة الذكـور واإلناث وافقوا على        

أفادت حيث  ولكن، تنخفض هذه النسبة بني أبناء املتعلمني واملتعلمات بشكل ملحوظ،           . االهتمام الذي يستحقه  
 من  يف املائة١٧عن رفضهن هلذه املمارسة مقابل )  وما فوقالتعليم العام( من بنات املتعلمات  يف املائة ٤٦حوايل  

عليه أن تتناقص هذه املمارسة تدرجيياً مع ارتفاع الوعي    ًء  جيايب ويتوقع بنا  إوهذا مؤشر   . البـنات ألمهات أميات   
 .الصحي واملستوى التعليمي خاصة لألمهات

 من النساء يلدن على  يف املائة٩٥ املهن الطبية ومنها التوليد ختضع لرقابة وزارة الصحة وأن أن ممارسـة   -٣١٤
زال يتابع، وأن من يلدن على أيدي مولدات يف          أيـدي أطـباء، كما نشري إىل أن تدريباً متواصالً للمولدات ما           

 .طارئة اليت ال تسمح بالنقل ملستشفى أو طبيبأغلبهن من املناطق النائية جداً أو يف اجملتمعات املتنقلة أو احلاالت ال
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 التوعية الصحية ١٨-٢-٧

 . املعلومات التاليةونضيف باء -يف الفرع الرابع حنيل هبذا الصدد ملا ورد يف تقريرنا األول  -٣١٥

أن التوعـية مـا زالـت على رأس اهتمامات وزارة الصحة، ويتم تصميم وتطوير وطباعة العديد من                   -٣١٦
خل، وغريها من الوسائل التثقيفية اليت تغطي مواضيع صحية إ...  والكتيـبات وامللصقات واللوحات   املنشـورات 

 واإلصحاح ومحاية البيئة واملباعدة بني الوالدات       واإليدزمتعددة كصحة األم والطفل، والوقاية من شلل األطفال         
 .خلإ... والتدخني وعالج احلمى وزواج األقارب واحلوادث والتغذية 

 .يتم تنظيم فعاليات إعالمية وتثقيفية مستمرة باجملاالت املذكورة أعاله وباقي اجملاالت الصحية -٣١٧

 ووسائل االتصال املباشر يف     اإلعالمتسـتعني وزارة الصحة لنشر رسالتها يف هذا الشأن مبختلف وسائل             -٣١٨
ادر ذات االتصال املباشر باجملتمع     املؤسسـات الصحية واملدارس واجلمعيات والفرق املتحركة، وباستخدام الكو        

 .كاملثقفات الصحيات وجمموعات دعم اجملتمع

مكانات املادية هي اليت    اإل وأن   واألنثىونشـري أنه ال متييز يف تقدمي وتلقي اخلدمات الصحية بني الذكر              -٣١٩
 احلضر والريف يف هذه  كثري من اآلمال يف توسيع نطاق ما يعمل كما نشري إال أنه ال متييز بني      حتقيق حتـول دون  

 .مكاناتاإلاخلدمات حيث تتوفر 

 حبق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن تبعاً لتقاليدها وقيمها            تعترف السلطنةكمـا نشري إيل أن       -٣٢٠
 منها بأن ذلك مرتبط بشكل أساسي مبستقبلها وإهنا تراعي أيضاً التزاماهتا باالتفاقية هبذا الصدد وهي ما                 وإميانـاً 

 .لت حتقق رغم الظروف الصعبة جناحا هام أدى إىل التغريات اليت أوضحتها األرقام اليت بيناها سابقاًزا

 وإجراءتواصـل السـلطنة جهودها جلمع املعلومات ذات الصلة بالصحة واستثمارها وفق خطط وطنية                -٣٢١
العمر سواًء يف احلضر أو      وخاصة ملن هم دون الثامنة عشرة من          هذا البند  مسـوحات شـاملة أشرنا لبعضها يف      

وستطلب السلطنة املساعدة الفنية حيث حتتاجها من اجلهات الالزمة مبا . الريف، وكذلك بالنسبة لألطفال املعوقني
فـيها منظمة األمم املتحدة لرعاية الطفولة، وتؤكد بأهنا ختصص أكرب قدر ممكن من مواردها للخدمات الصحية                 

سب اإلرضاع الطبيعي وحتسني مؤشرات املباعدة بني الوالدات وخفض معدل          لتحقـيق النجاح املستمر يف رفع ن      
 .اخلصوبة للمرأة وتعزيز اإلجراءات يف جماالت التغذية

ويسـتمر التعاون بني السلطنة ومنظمة الصحة العاملية واليونيسيف لتطبيق الربامج الصحية ذات األولوية            -٣٢٢
 .وذات االنتشار الواسع

 ةإصحاح البيئ ١٩-٢-٧

 ١٩٩٦ جالون يف هناية     ١٥ ٠٥٠ ٠٠٠ارتفعـت معـدالت التغطـية باملـياه الصـاحلة للشرب من              -٣٢٣
 .٢٠٠٢ جالون يف هناية عام ١٩ ٦٩٨ ٠٠٠ىل إ
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يوجـد بالسـلطنة حالياً أكثر من مائة حمطة غري موحدة ملعاجلة مياه الصرف، منها عشر حمطات رئيسة       -٣٢٤
 . خبمسة وثالثني ألف متر مكعب يومياً تقدرإمجاليةتديرها بلدية مسقط، بسعة 

 .يف املائة ٦,٢أي بنسبة   جالون،٢٢ ٨٥٠ ٠٠٠ارتفعت معدالت التغطية باملياه النقية فبلغت  -٣٢٥

 مت  ٢٠٠٢أولـت السلطنة اهتماماً كبرياً الستكمال البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي، ففي عام               -٣٢٦
 ١٤ه، كما مت وضع املوازنات لبناء شبكات الصرف الصحي يف           اسـتكمال شبكة الصرف الصحي ملدينة صالل      

 ). ٢٠٠٥-٢٠٠١(والية ومدن رئيسية خالل اخلطة اخلمسية احلالية 

 مجاليةإمت تطويـر وزيـادة السـعة االسـتيعابية حملطـة الصـرف الصـحي يف دارسـيت بـتكلفة                      -٣٢٧
 .اً عماني رياال٢ً ٣٢٢ ٤٧٦رها اقدم

مبتدئه مبناطق التجمع  كافة إرجاء السلطنة بشبكات الصرف الصحي تتم تغطيةتواصل السلطنة جهودها ل -٣٢٨
السكين الكبرية وترصد نفقات كبرية هبذا اجملال، ورغم العمل املتواصل إال أن التغطية الكاملة مل تتم بعد، ومرد                  

 باهتمام بالغ وحيتل    ىإال أن هذا الشان حيظ    ). بداية النهضة  (١٩٧٠ذلك إىل عدم وجود أي بنية حتتية قبل عام          
موقعـه مـن أولويـات الدولة، وليس أدل على ذلك من املشاريع القائمة واليت هي قيد التنفيذ، وتلك اليت قيد           

 . باإلمكاناتالدراسة، وكل ذلك حمكوم

تويل السلطنة اهتماماً كبرياً ملكافحة األمراض املنقولة عن طريق احلشرات ونواقل األمراض، حيث تبنت               -٣٢٩
 املالريا من السلطنة، وهو مرض ما زال يفتك مباليني األطفال يف العامل ويؤثر سلباً على         الستئصالوعاً رائداً   مشر

 السامة يف اهلواء، فكان قرار إخالء البرتين من         االنبعاثللسلطنة دور رائد يف التقليل من        و .صـحتهم ومنوهـم   
 . على صحة األطفال خاصةاالنبعاثاتل من تأثري ، كما يوجد حمطات رصد للتلوث للتقلي٢٠٠١الرصاص يف عام 

اهتمام السلطنة بالبيئة، واملعروف عاملياً، تؤكده القوانني الصارمة فيما يتعلق حبماية البيئة وتطويرها، كما  -٣٣٠
 . يؤكده تعدد احملميات وغريها وانتشارها بالسلطنة

، وتقوم وزارة )٢وثيقة رقم ( من النظام األساسي ١٢ادة تويل السلطنة جمال البيئة اهتماماً كبرياً عمالً بامل -٣٣١
 : والبيئة وموارد املياه، فيما خيص األطفال، باآليتاإلقليميةالبلديات 

، واستزراع أشجار القرم وتوعية أطفال      الشواطئمشـاركة أطفال املدارس يف محالت تنظيف         -
، مع عقد اللقاءات التلفزيونية واإلذاعية       واحلياتية ةالبيئياملدارس بقضايا األوزون وشىت اجملاالت      

لتثقـيف وتوعية األمهات واألطفال عن خماطر البيئة املرتلية وكيفية التعامل مع املواد الكيميائية              
 ؛البيئة املرتليةعلى وغريها مما يشكل أخطاراً 

لتقدمي " يئةأحباب الب"اخلاصة بالطفل حتت مسمى "  والبيئةاإلنسان"يتم إصدار ملحق بيئي مبجلة  -
املفاهيم واملعلومات البيئية واحللول للعديد من املشاكل البيئية للطفل بطريقة مبسطة، إضافة إىل             
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فردات البيئية  مب سنوات لتعريف األطفال     ٩-٥ من   لألعمارسلسلة من كراسات التلوين موجهة      
 ؛الطبيعة بطريقة جذابة

معاً "لطفل مثل الربنامج التلفزيوين  نها ا  لكافة شرائح اجملتمع من بي     مت ختصـيص بـرامج موجهة      -
، وختصيص ركن خاص بالطفل على موقع       "البيئة واحلياة "والربنامج اإلذاعي   " حلمايـة البيـئة   

، وختصيص بعض املهرجانات البيئية للطفل مثل مهرجان        )اإلنترنت(الـوزارة بالشبكة العاملية     
 . السلطنةالذي مت تنظيمه يف خمتلف واليات" الطفل صديق البيئة"

 ) من االتفاقية١٨ و٦املادتان  (الضمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل ٣-٧

 ٨٧/٨٤أن السـلطنة مـا زالت تعمل أحكام نظام الضمان االجتماعي الصادر باملرسوم السلطاين رقم               -٣٣٢
 . من النظام األساسي للدولة ١٢وتعديالته عمالً بالتزام الدولة الوارد يف املادة 

  حق األطفال يف االنتفاع بربامج الضمان االجتماعي ١-٣-٧

 .١ - زاي -الفرع السادس يف هذا املوضوع تناول التقرير الوطين األول  -٣٣٣

ناث أو أصل أو حمل إقامة بل هو ميد سن          إإن قـانون الضمان االجتماعي ال مييز يف اجلنس بني ذكور و            -٣٣٤
عملهن وتتم تغطية املناطق وفق الطلبات اليت تتقدم هبا األسر احملتاجة،            بالضمان حلني زواجهن أو      اإلناثمشـول   

 سنة  ١٨أو أكثر وأوالدهم إىل سن      وزوجة  واألسـرة املستحقة للضمان االجتماعي يف القانون تتألف من زوج           
 وهو منتظم ناث إىل أن يتزوجن أو يلتحقن بعمل، واعترب يف حكم األوالد من جتاوز السن املشار إليهالإلللذكور و
 الذين مل جياوز عمرهم وإناثاًذكوراً ( كما يشمل الضمان االجتماعي األيتام  إىل هناية الصف الثاين عشر.باملدارس

وهم من تويف عنهم أبوهم أو جمهولو األب أو الوالدين ومشل باحلكم من جتاوز العمر املذكور                ) الثامـنة عشـرة   
، وعليه فقد أكد القانون حق الطفل يف الضمان االجتماعي          يم العام  للصفوف األخرية من التعل    مسـتمراً بدراسته  

 .قاًاأو مع) وفق التعريف الذي أشرنا إليه(سواًء أكان من أسرة حمتاجة أم يتيماً 

املستفيدة من منحة العيدين واملكرمة السلطانية  الضمان االجتماعي  أن عدد حاالت٢٤رقم يبني اجلدول  -٣٣٥
 . رياالً عمانيا٢٤ً ٥٣٠ ٦٦٥ حالة صرف هلا ٤٧ ٧٦٥  قد بلغت٢٠٠٣يف عام 

من قانون الضمان االجتماعي قد نصت على صرف معاشات شهرية لأليتام وأسر املسجونني     ٢أن املادة    -٣٣٦
 .والعاجزين عن العمل

ه ـ ل منه على استحقاق طالب املعاش كامالً إذا مل يكن٥أن قانون الضمان االجتماعي قد نص يف املادة  -٣٣٧
دخل، وال يعترب من الدخول ما ينجم عن احلرف اليدوية والصناعات املرتلية غري املستدمية واملساعدات غري املنتظمة 
من األقارب واملساعدات اليت تقدمها املؤسسات العالجية واالجتماعية على سبيل العالج واملساعدات واملكافآت             

 .منه حداً أدىن ال جيوز أن يقل املعاش عنه ٧اليت تصرف للدارسني، وحدد القانون باملادة 
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 ١  نص يف املادة   قد بإصدار الئحة املساعدات لألسر واألفراد احملتاجني        ٥٤/٩٠ أن القرار الوزاري رقم    -٣٣٨
 لألسر واألفراد احملتاجني ممن ال يصرف هلم معاش وفق أحكام           مؤقتةمـنه على صرف مساعدات نقدية أو عينية         

 .اعي أو قانون آخر بعد التأكد من أن احلالة املعروضة تستدعي هذه املساعداتقانون الضمان االجتم

من قانون الضمان االجتماعي قد نصت على صرف قيمة تكاليف األجهزة التعويضية مثل              ٧أن املـادة     -٣٣٩
عي ولني بالضمان االجتما  ممساعـات األذن والكراسي والنظارات وأطقم األسنان والعكازات للمحتاجني وللمش         

وصـرف األطراف الصناعية هلؤالء إن مل تصرفها املستشفيات، وكذلك يصرف ألسر الضمان االجتماعي رسوم              
 منه على صرف    ١٣إدخـال التـيار الكهربائي واملاء إن كان املرتل مملوكاً هلم ويقيمون فيه، كما نصت املادة                 

 وعلى صرف مساعدات خاصة يف      مسـاعدة شهرية حلاالت مرضية خاصة كالفشل الكلوي أو التدرن الرئوي،          
 .حال الكوارث والنكبات الفردية واجلماعية

 اخلاص باألطفال احملتاجني للرعاية قد تضمن بأن تقوم وزارة التنمية ٩٦/٨٨أن القـرار الـوزاري رقم       -٣٤٠
د بلغت   استدعت ظروفهم ذلك، وق    إذااالجتماعـية بتقدمي املساعدات الالزمة لألسر البديلة اليت ترعى األطفال           

 . أسرة١٨٠عدد األسر احلاصلة على املساعدات 

 من شرطة عمان    بإسنادمت تشكيل فريق عمل ملتابعة حاالت التسول حلماية األطفال منها ويعمل الفريق              -٣٤١
 .شراف املديرية العامة للرعاية االجتماعيةإالسلطانية وبتعاون اجلهات املعنية حتت 

 ة األطفال احلق يف خدمات ومرافق رعاي ٢-٣-٧

 وما زال العمل مستمراً لتوفري      ٢ - زاي   -حنـيل هبذا الصدد ملا ورد بتقريرنا األول يف الفرع السادس             -٣٤٢
 .اخلدمات واملرافق رعاية األطفال، كما نشري إىل ما يلي

من شروط  التنظيمية لدور احلضانة نافذاً مبا تضمنه الالئحة املتضمن ١٩/٩٠ما زال القرار الوزاري رقم      -٣٤٣
 واألنشطة وتوفري الوسائل واألدوات التعليمية والترفيهية املناسبة لسن         لأللعابصحية املبىن وشروط وجود صالة      

ل عن األطفال األكرب سناً وفناء واسع وحديقة ومظلة         زالطفـل، وشروط وجود أسرة صغرية لألطفال الرضع مبع        
ت وقيودات تتعلق مبختلف النواحي الصحية      واقـية مـن الشمس ومطبخ ووسائل تربيد، وشروط وجود سجال          

ذلك إىل جانب ما اشترطه من مؤهالت علمية ختصصية للعاملني باحلضانة،            .واجلسمية والثقافية والتربوية للطفل   
وشروط أخري تتعلق بوجود . ومـن توفري زائرة صحية لعيادة األطفال، وجتهيز وجبات غذائية متكاملة لألطفال           

 سنة،  ٢-١ شهراً، وأخرى لكل عشرة تتراوح أعمارهم بني         ١٢-٦ تتراوح أعمارهم بني     مربية لكل ستة أطفال   
كما أجاز القرار إنشاء دور حضانة      .  سنوات ٣,٥ىل   إ شهور ٣ طفالً تتراوح أعمارهم بني      ١٥ لكل   ىوأخـر 
 .األجنبيةجلاليات باخاصة 

 ٢٠٠٤ ذلك، ويبني أنه يف العام  يلخص٢٥اجلدول تتوزع دور احلضانة حسب املنطقة واجلنس والسنة و -٣٤٤
 .  أنثى٧٧٢ ذكراً و٨٣٣ أطفال منهم ١ ٦٠٥ حتتضن ٣٥بلغ عدد الدور 
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 املتعلق بتحديد األسس والشروط اخلاصة بأركان ٨٥/١٩٩٤ما زال العمل مستمراً بالقرار الوزاري رقم  -٣٤٥
، واشترط يف أبنيتها    ))د-أ(٦-٤-٢ البند(األطفـال وبـيوت منـو الطفل اليت تقدم اخلدمات الثقافية والتربوية             

، وتضم وزارة التنمية االجتماعيةوموظفـيها كل الشروط الصحية والتربوية والترفيهية والنفسية، وتشرف عليها           
، وبالطبع فإن األركان تقدم  سنوات ذكوراً وإناثا٥ً سنوات وحىت   ٣,٥هـذه الدور واألركان األطفال من سن        

 . وعضوات اجلمعيات النسائية واملتدرباتخدماهتا ألطفال العاملني هبا

  . توزيع األركان، وبيوت الطفل، ودور احلضانة على املناطق الرئيسية يف السلطنة٢٤يبني اجلدول رقم  -٣٤٦

؛ وهو دعم مايل تطوعي من األفراد لأليتام يف دور الرعاية أو يف األسر              "كافل اليتيم "مـا زال مشروع      -٣٤٧
 رغم  إىل جانب وجود مساعدات عينية تقدم من قبل املوطنني لأليتام مباشرةواسعاً وملموساًالبديلة، حيقق جناحاً  

 . اإلسالميةعدم توفر إحصاءات دقيقة لعائداته املادية والعينية مليل املواطنني إىل املساعدة سراً عمالً بالتقاليد 

نظيمية لدور احلضانة، واليت حددت قواعد       الت الالئحة املتضمن   ١٩/٩٠ستناداً إىل القرار الوزاري رقم      ا -٣٤٨
مراقبة وإشراف الوزارة على احلضانات والشروط اليت جيب توفرها يف األبنية والعاملني باحلضانة من شروط صحية 
وتربوية وعلمية وعدد الزائرات الصحيات بالنسبة لعدد األطفال ولكل سن وكذلك املربيات، تعمل وزارة التنمية 

  . عنهااً على تشجيع قيام حضانات املؤسسات احلكومية واألهلية والشركات وفق الشروط املعلناالجتماعية حالي

 بوزارة التنمية االجتماعية، بالعمل     ٢٠٠١تقـوم دائرة اإلرشاد واالستشارات األسرية اليت أنشئت عام           -٣٤٩
ومساعدة أفرادها على إجياد احللول  وحماولة مساعدهتا االجتماعيةاملتواصل لتدعيم كيان األسرة ودراسة مشكالهتا 

املناسـبة ملشكالهتم، وذلك باستخدام األساليب العلمية اليت تؤمن وحتافظ للمستفيدين على خصوصياهتم وسرية              
كما تقوم الدائرة بتقدمي العديد من الربامج التوعوية املوجهة للمجتمع وجلميع أفراد األسرة، وتقوم أيضاً . أمورهم
ـ  ن خالل الدراسات والندوات العلمية اليت تقيمها، كما تعمل على تأهيل العاملني يف جمال               املشكالت م  يبتقص

وتتعاون هذه الدائرة مع العديد . األسرة من خالل الدورات التدريبية التخصصية اليت تقيمها بصورة دورية تتابعية
ألحوال الشخصية والسجون والشرطة من اجلهات ذات العالقة باألسرة والطفولة مثل دار رعاية الطفولة وحماكم ا

 .وخمتلف مديريات ودوائر وزارة التنمية االجتماعية

 .٢٠٠٣-٢٠٠١ا خالل الفترة إجنازاهتوفيما يلي بعض  -٣٥٠

متت املعاجلة النهائية لغالبيتها ويتواصل و حالة، ١٠٠ لى واالستشارية ملا يزيد عاإلرشاديةخلدمة مت تقدمي ا -٣٥١
 . ويتواصل يف ذات الوقت اتصال املواطنني بالدائرة طلباً خلدماهتا وعوهنا.اجلهد مع عدد منها

 األسري  واإلرشاديف جماالت اإلرشاد    ) الدورات التدريبية التخصصية  (تواصـل الدائرة برناجمها التدرييب       -٣٥٢
 واجلمعيات  ومنتسبات وزارة التنمية االجتماعية   منتسيب   من   ٥٠والذي يتم من خالله التدريب التخصصي لعدد        

اهلدف النهائي للربنامج التدرييب هو إنشاء مكاتب فرعية لإلرشاد واالستشارات األسرية يف مجيع . األهلية التطوعية
 .مناطق السلطنة
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الدور التقليدي لألسرة يف مواجهة التغريات   " ندوة علمية بعنوان     ٢٠٠٣أقامـت الدائـرة خـالل عام         -٣٥٣
من العلماء   ، وقد شارك يف الندوة العديد     "واملعلومايتوالتسارع التكنولوجي   والـتحديات الـيت تفرضها العوملة       

تناولت الندوة  . والباحـثني واملهـتمني بشؤون األسرة والعاملني يف جماالت خدمتها من جهات حكومية وأهلية             
 العوملة،  العديـد مـن موضوعات الساعة يف ساحة األسرة مثل تغريات الواقع االقتصادي لألسرة العربية يف ظل                

التمكني االقتصادي لألسرة العربية، التماسك النفسي لألسرة، والثوابت واملتغريات يف عملية التنشئة االجتماعية يف 
 . خلإ... األسرة العربية 

 املستوى املعيشي  ٤-٧

ابية من جهة، جياإل الوطنية للتنمية االجتماعية إىل الربط بني النمو االقتصادي ونتائجه اإلستراتيجيةتسعى  -٣٥٤
  .وبني النمو االجتماعي ملختلف قطاعات اجملتمع من جهة أخري هبدف حتقيق التنمية املستدامة

 على وجوب يت تنص منه وال١٢املادة  مبا اعتمده النظام األساسي يف اإلطاريأخذ اجلانب التنفيذي يف هذا  -٣٥٥
ري الظروف املناسبة لتنمية ملكاهتم وقدراهتم، وتكفل  االلـتزام بتنظـيم وسائل محاية األسرة ورعاية أفرادها وتوف         

 واملرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان االجتماعي،      الطوارئالدولـة مبعونة املواطن وأسرته يف حاالت        
وقد أشرنا يف   . كمـا تلتزم الدولة بالعمل على تضامن اجملتمع يف حتمل األعباء النامجة عن الكوارث واحملن العامة               

لبند السابق ملا حيققه نظام الضمان االجتماعي يف هذا اجملال، فضالً عن اللوائح الصادرة بالقرارات الوزارية لدور ا
رعاية الطفولة والالئحة التنظيمية لألطفال احملتاجني للرعاية والئحة املساعدات لألسر واألفراد احملتاجني، إضافة إىل 

 . انية هلذه األسرالتعليم اجملاين والرعاية الصحية اجمل

 ) من االتفاقية٢٧ة املاد(الثقافية  التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة -ثامناً 

 ) من االتفاقية٣١ و٢٩، ٢٨املواد (التعليم  ١-٨

 حق الطفل يف التعليم ١-١-٨

 .الفرع السابعيف تناول التقرير الوطين األول هذا املوضوع  -٣٥٦

 التربية والتعليم ما زالت تعمل على توفري التعليم جلميع األطفال الذين هم يف نذكر أن الدولة ممثلة بوزارة -٣٥٧
  بلغت  سنوات حبيث  ٦نسبة التحاق األطفال سن     ارتفاع   سنة وتبني اإلحصاءات     ١٨-٦سن الدراسة املمتدة من     

 التعداد  وذلك يف نتائج   لإلناث    يف املائة  ٩٩,٧ للذكور    يف املائة  ١٠٠حوايل   ٢٠٠٣/٢٠٠٤للعـام الدراسـي     
 .٢٠٠٣/٢٠٠٤ وبيانات وزارة التربية والتعليم للعام ٢٠٠٣السكاين للعام 

 فقد أمثرت التدابري اليت اختذهتا الوزارة لتشجيع احلضور املنتظم          ، على خمرجات خطط الوزارة املستقبلية     بناًء -٣٥٨
 دراسة نسبة االنقطاع عن ال    وصـلت لـلمدارس وقللـت مـن معـدالت االنقطـاع عـن الدراسـة حيـث                 

  يف املائة لإلناث، أما    ١,٧يف املائـة للذكـور و      ٣,٣،  ٢٠٠٢/٢٠٠٣ يف العـام الدراسـي       ٩ إىل   ٧للصـفوف   
ما يتماشى مع توصية اللجنة     ، وهو    يف املائة لإلناث   ١,٦ يف املائة للذكور مقابل      ٢,٧ فبلغت   ١٢ إىل   ١٠للصفوف  
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وتعمل الوزارة حالياً على اختاذ التدابري الالزمة       .  من مالحظاهتا على تقرير السلطنة األول      ٤٤الـواردة يف الفقـرة      
 .لتقليل معدالت ترك الدراسة للجنسني حبيث تصل إىل أدىن معدالهتا

 ،٢٠٠٣/٢٠٠٤ال توجد فوارق بني التحاق الذكور واإلناث يف املدارس حيث بلغت نسبة اإلناث يف عام                 -٣٥٩
  ٩ إىل   ٧ يف املائة للصفوف     ٤٦,٧٨ و ٦ إىل   ١ف   يف املائة للصفو   ٤٩ و  األساسـي  يف املائـة لصـفوف     ٤٨,٩٥

 .١٢ إىل ١٠للصفوف  يف املائة ٤٩,٠٩و

 من االتفاقية من خالل املناهج   ٢٩يهدف نظام التعليم املطبق بالسلطنة إىل حتقيق األهداف الواردة يف املادة             -٣٦٠
 .الدراسية واألنشطة الصفية والالصفية اليت تقوم هبا املدرسة

 إىل حصة الريادة األسبوعية واليت من خالهلا ميارس الطالب أنشطة ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية باإلضافة -٣٦١
املوسيقية لتنمية  املهارات   و  التربية الرياضية والفنون التشكيلية    وعلمية، فإن الفرصة تتاح هلم أيضاً من خالل حصص        

 .  الذاتالقدرات واملواهب والتواصل الفكري واالجتماعي والتعبري عن

 إليها يف التقرير الوطين األول فقد قامت        اليت نفذهتا وزارة التربية والتعليم واملشار     ضـافة إىل الفعاليات     باإل -٣٦٢
 :الوزارة بتنفيذ ما يلي

حتديد املوضوعات اليت يتوجب إضافتها إىل تلك الكتب بآليات عمل مشترك بني جلنة متابعة تنفيذ  -
 ؛ج بوزارة التربية والتعليماالتفاقية ومديرية املناه

التنسـيق مع جامعة السلطان قابوس وكليات التربية لتعريف طالب تلك الكليات ببنود االتفاقية               -
 ؛وتزويدهم باملطبوعات اخلاصة باالتفاقية قبل خترجهم واخنراطهم يف سلك العمل التربوي

ة باملوضوعات املدرجة واملتعلقة    تزويد أدلة املعلمني ببيانات وإشارات يف هوامش الكتب الدراسي         -
 ؛باتفاقية حقوق الطفل

متابعة االتفاقية يف البيئة    الرامية إىل   لتنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية واإلعالمية      عمل  تشكيل فريق    -
 .املدرسية

ام لرصد نتائج   جبمع البيانات واإلحصاءات وحتليلها بانتظ    واملعلومات التربوية    املديرية العامة للتخطيط     تقوم -٣٦٣
سري العملية التعليمية، كما يقوم املكتب الفين للدراسات والتطوير بإجراء الدراسات والبحوث املتعلقة بتطوير التعليم 

 .يف السلطنة

تشـارك جمـالس اآلباء واألمهات يف متابعة القضايا التربوية، كما يتابع جملس الشورى مجيع املوضوعات                 -٣٦٤
ع وزير التربية والتعليم، وقد شكل اجمللس جلنة تسمى جلنة التربية والتعليم، إضافة للجنة اخلدمات التربوية يف لقاءاته م

 .يف غرفة التجارة والصناعة
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يسسكو ومكتب إلالسلطنة عضو عامل يف املنظمات التربوية اإلقليمية والدولية مثل اليونسكو واألليسكو وا         -٣٦٥
باإلضافة إىل ذلك فإن    . ون مع تلك املنظمات بشأن كافة القضايا التربوية       التربـية العـريب لدول اخلليج، وهي تتعا       

االتفاقـات املـربمة بني وزارة التربية والتعليم وخمتلف املؤسسات التربوية على املستويني اإلقليمي والدويل يتم من                 
 .طروحةخالهلا تبادل اخلربات واملعلومات واألفكار والرؤى املستقبلية بشأن كافة القضايا امل

 ولكنها ملتزمة بتأمني فرصة لكل طفل راغب        .)وتدرس ذلك حالياً  (ال تطـبق السـلطنة إلزامـية التعليم          -٣٦٦
  من اخنفاض نسبة غري امللتحقني بالدراسة من األطفال املشار         اإلحصاءاتبااللـتحاق باملدرسـة وهـو مـا تثبته          

 .إليها سابقاً

 عدم التمييز يف جمال التعليم ٢-١-٨

 ويقبل مجيع األطفال من الذكور واإلناث ممن        .شر املدارس يف مجيع أحناء السلطنة دون متييز بني املناطق         تتن -٣٦٧
 بالبند السابق توضح عدم وجود فجوة بني اجلنسني كما توضح ذلك     ة واألرقام الوارد  .تنطـبق علـيهم الشـروط     

  .البيانات اليت يتضمنها هذا التقرير

ـ  -٣٦٨  املواقع  بسببن دون متييز    و يف ذلك الراشد   ن على توفري التعليم جلميع الفئات مب      ل املمارسات الفعلية  تعم
 ميكن مراجعة اإلحصاءات التفصيلية     ، وللتوضيح .اجلغرافـية الريفـية أو احلضرية أو اجلنس أو املستوى االجتماعي          

 . املوضحة يف اجلداول الالحقة

كومية بنفس الشروط املتعلقة بالطالب املواطن دون تفرقة أو         يتم قبول األطفال غري املواطنني يف املدارس احل        -٣٦٩
تـتوفر مدارس خاصة للراغبني يف االلتحاق هبا، وكذلك تنتشر مدارس ألبناء اجلاليات من غري               و. رسـوم مالـية   

  . وبذلك تتعدد خيارات التعليم للمواطنني ولغري املواطنني بصورة أكرب.املواطنني

 ٢  والكشف رقم،عن توزع املدارس والشعب والتالميذ حسب املناطق ١شف رقم يتضمن هذا التقرير الك -٣٧٠
جدوالً بعدد املدارس   كما يتضمن التقرير     .عـن توزع املدارس والشعب والتالميذ يف التعليم اخلاص حسب املناطق          

 .  فيهاواإلدارينيع التالميذ واملدارس اخلاصة وتوّز

 قونااألطفال املع ٣-١-٨

 . ذوي االحتياجات اخلاصة القابلني للتعليم يف مدارس ومعاهد ختصصية بالسلطنةلألطفاللتعليم ر اُيوفَّ -٣٧١

  . طالب لاللتحاق مبدارس ومعاهد متخصصة يف عدد من الدول اجملاورةيوفد -٣٧٢

عقلية (غة  األطفال الذين يعانون من عجز بدين فيتم قبوهلم يف املدارس العادية إن مل تكن هناك إعاقة بال                أما   -٣٧٣
 عدد الدارسني حسب ٤ و٣الكشفان  ويوضح .تستدعى حتويلهم إىل مدارس ذوي االحتياجات اخلاصة  ) أو بدنـية  

 .اإلعاقة والعمر والدولة اليت يدرسون هبا
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 مصاحل الطفل الفضلى ٤-١-٨

كملوا ست سنوات فما وزارة على توفري التعليم جماناً جلميع األطفال ممن هم يف السن احملددة الذين أالتعمل  -٣٧٤
فوق دون النظر إىل اللون أو اجلنس أو اجلنسية أو املوقع اجلغرايف أو احلالة االقتصادية أو االجتماعية يف املدارس اليت                    

 .تنشئها وتشرف عليها حكومة سلطنة عمان ممثلة يف وزارة التربية والتعليم

مية واملختربية والنقل من مكان السكن إىل املدرسة جلميع الكتب والوسائل التعليتوفر وزارة التربية والتعليم  -٣٧٥
 ويعمـل باملدارس معلمون ومدراء مؤهلون تربوياً ويتم متابعة سري العملية التربوية عن طريق املشرفني                .الطـالب 

ة املوارد البشرية وتتوىل دائرة تنمي. ولني يف مديريات التربية باملناطق التعليمية باإلضافة إىل املختصني يف الوزارةؤواملس
وأقسـامها باملناطق اإلشراف على استمرار التدريب أثناء اخلدمة جلميع العاملني يف اجملال التربوي، وخاصةً مدراء                

 .املدارس واملعلمني واملشرفني

 حترام آراء الطفلا ٢-٨

تسب خالله الدارسون مهارة  اليت هي عبارة عن تعليم عام يك     األساسي مرحلة التعليم     أو لعاشربعد هناية الصف ا    -٣٧٦
 الفرصة للطالب الختيار املساق الدراسي الذي ىطعالكـتابة والقراءة واحلساب واملعارف واالجتاهات األساسية للحياة، تُ      

 هين كما مت إدخال خدمة التوجيه امل.يرغـب يف االنضمام إليه باالستعانة والنصح والتشاور مع اجلهات املختصة باملدرسة         
 .ومت تدريب األخصائيني االجتماعيني ملساعدة الطالب الختيار املساقات اليت تناسب قدراهتميف املدارس 

 النشاط الثقايف ١-٢-٨

مجاعة التصوير و ؛مجاعة اإلذاعة املدرسيةو ؛مجاعة الصحافة املدرسية  : يشـمل النشـاط الثقايف يف املدرسة       -٣٧٧
 .نادي العلومو ؛مجاعة الندوات واحملاضراتو ؛الضوئي

 النشاط االجتماعي  ٢-٢-٨

مجاعة و ؛مجاعة اخلدمة العامة وأصدقاء البيئة    و ؛مجاعة الرحالت يشـمل النشـاط االجتماعي يف املدرسة         -٣٧٨
 .مجاعة اجلمعية التعاونيةو ؛الصحة املدرسية

 اجملالس الطالبية ٣-٢-٨

 .جمالس الفصولوجملس اإلدارة الطالبية يوجد باملدارس  -٣٧٩

 البية أخرىات طنشاط ٤-٢-٨

ومجاعة املهارات املوسيقية ومجاعة  املدرسي؛مجاعة املسرح و ون التشكيلية؛مجاعة الفنهذه النشاطات تشمل  -٣٨٠
 .الرياضة املدرسية
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 التأهيل والتدريب للمدرسني  -٣-٨

 .حلة التعليمية مـن أهم شروط شغل وظيفة معلم يف مدارس السلطنة أن حيمل املتقدم مؤهالً تربوياً مناسباً للمر                 -٣٨١
وحالـياً ال يتم قبول من ال حيمل شهادة جامعية تربوية، أي أن يكون خريج جامعة أو كلية تربوية وذلك باإلضافة إىل                      

وكذلك فإن خطة التأهيل أثناء اخلدمة تطبق على مجيع العاملني يف اجملال التربوي . شروط اخلربة بالنسبة للمعلمني الوافدين  
 .واقع عملهم من أجل إكساهبم املهارات التربوية الالزمة ملواكبة التطوراتباختالف ختصصاهتم وم

 القطاع اخلاص ٤-٨

يتوىل القطاع اخلاص تغطية اجلانب املتعلق بإقامة مراكز رياض األطفال حتت إشراف وتوجيه ودعم فين من              -٣٨٢
ءات املرفقة واليت توضح عدد تلك      ن أعداد املدارس اخلاصة يف ازدياد حسب اإلحصا       وإ. وزارة التربـية والتعلـيم    

 .املدارس ومواقعها ومراحلها التعليمية

على توسيع رقعة مسامهة القطاع اخلاص يف جمال إنشاء املدارس إمياناً منها بأمهية التربية والتعليم تعمل وزارة  -٣٨٣
 يف البالد، مع مراعاة الشروط اضطالع هذا القطاع ومشاركته من أجل توفري خدمة التعليم لكافة املواطنني واملقيمني

 . واللوائح املنظمة إلنشاء وإدارة املدارس اخلاصة

خيضـع القطاع اخلاص ملراقبة مستمرة وإشراف دائم من وزارة التربية والتعليم وهو ملتزم مبناهجها ويدار                 -٣٨٤
 .وفق معايريها

 كل املتطلبات   ٥٩/٩٦قرار الوزاري رقم    يوفر ملدارس التعليم اخلاص حسب الالئحة التنظيمية الصادرة بال         -٣٨٥
 االجتماعيني وتدريس املناهج واملقررات والكتب املعتمدة من األخصائينيالصحية والتربوية والتعليمية، مبا فيها توفري 

 ). ٤-١-٨البند و ٢ ورقم ١ رقم انالكشف(الوزارة 

 احلقوق واحلريات املدنية ٥-٨

 )تفاقية من اال١٣املادة (حرية التعبري  ١-٥-٨

باإلضـافة إىل اجملـالس واجلماعـات الطالبية اليت أوردناها سابقاً فإنه ميكن للطالب عن طريق الصحافة                  -٣٨٦
املدرسـية إصـدار جمالهتـم املدرسية ونشر األفكار واملعلومات واالقتراحات اليت يهتمون هبا واملناسبة ألعمارهم                

 . وملراحلهم التعليمية

إذاعة األخبار واملعلومات واألفكار يف حدود      من  خالله الطالب   يتمكن من    اًرسية منرب إلذاعة املد تعتـرب ا   -٣٨٧
 .مدرستهم

 القيود املفروضة على حرية التعبري ٢-٥-٨

ال جيـوز للطالب التدخل يف القضايا الدينية املتعلقة باملذاهب واألديان وكذلك سياسات الدول األخرى                -٣٨٨
 . وعدم التدخل يف شؤون الدول األخرى الذي تؤمن به السلطنة وتعمل على ترسيخه التعايش السلمي ملبادئتطبيقاً 
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لطـالب مناقشة القضايا االجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وكل ما يتعلق هبم من القضايا              يسـتطيع ا   -٣٨٩
 . ترام الثقافات األخرىالتربوية والتعليمية بروح التفاهم والعمل املشترك املبين على احترام الرأي اآلخر، واح

 ) من االتفاقية١٤املادة  (حرية الفكر والوجدان ٣-٥-٨

 اإلسالمية وأداء  الفنون التشكيليةعفى الطالب غري املسلم من حضور حصصيف املدارس احلكومية واخلاصة ُي -٣٩٠
 .الشعائر الدينية كما ال تدخل درجات مادة التربية اإلسالمية يف جمموع درجاته

 يـتم تدريس أي مادة دينية أو تؤدى شعائرها يف مدارس اجلاليات نظراً لوجود خليط من الطالب من                   ال -٣٩١
 .خمتلف اجلنسيات واملعتقدات الدينية

 )  من االتفاقية١٧املادة  (احلصول على املعلومات املناسبة ٤-٥-٨

 .١-٢-٤متت اإلشارة إىل أساليب احلصول على املعلومات يف البند  -٣٩٢

تتم مراجعة وتقييم املناهج الدراسية باستمرار من أجل التأكد من وجود الضمانات الوافية لتوفري املعلومات          -٣٩٣
 .املناسبة للطالب حسب مراحلهم الدراسية وسنوات أعمارهم

ة واألجنبية املعلومات والوثائق والكتب واألشرطة السمعية والبصرية مع الدول العربي      التربية والتعليم   تتبادل وزارة    -٣٩٤
 .وفقاً لبنود االتفاقيات الثنائية املوقعة بني السلطنة وتلك الدول، وكذلك مع املنظمات التربوية اإلقليمية والعاملية

تتم مراجعة وفحص الكتب واملراجع واألقراص املدجمة اليت تزود هبا           و . يف خمتلف املدارس   تتـتوافر املكتبا   -٣٩٥
 .  قبل تربويني متخصصني تالفياً لتسرب معلومات قد تكون ضارة بالطالبمراكز مصادر التعلم باملدارس من

 )  من االتفاقية٣٧املادة  (احلق يف عدم التعرض للتعذيب ٥-٥-٨

 .هذا املوضوع ٣-٢-٧يف البند تناول التقرير الوطين األول  -٣٩٦

 خيالفون  نوجب اختاذها حيال الطالب الذي    نظمت الالئحة التنظيمية ملدارس التعليم العام التدابري املالئمة املت         -٣٩٧
. النظام املدرسي وهي تتناسب مع نوع الفعل املرتكب وتتدرج يف التصاعد مع تكرار الطالب لنفس الفعل أو غريه                 

 . تربوية تعمل على توجيه الطالب حنو حتسني سلوكه والتقيد باألنظمة والقوانني املعمول هبا             أساليبوهي يف جمملها    
 . تلك األساليب بأي حال من األحوال العقوبات القاسية أو الضرب أو اإلهانةوال يدخل يف

يـتم عقـد االجـتماعات الدوريـة وإصـدار النشرات والتوجيهات واملناقشات أثناء زيارات املشرفني                 -٣٩٨
بعض  حنـو أسـاليب التعامل وكيفية تطبيق اللوائح اخلاصة بالتعامل مع السلوكيات غري السليمة ل               واالختصاصـني 

 .  ويتم التأكيد على إدارات املدارس االلتزام هبا ومتابعة املعلمني يف املدرسة لتطبيقها على النحو املنشود               .الطـالب 
  املناسبة وفقاً لكل حالة     اإلجراءات املقدمة سواء من الطالب أو أولياء األمور وتتخذ          الشكاوىويـتم التحقيق يف     

 . على حدة
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 املدرسة بالتعاون مع أسرة الطالب واملؤسسات الصحية العالجية على          يف  نيتربوييعمل األخصائي وكافة ال    -٣٩٩
 وفقاً خلطة   حتصيله ىإعـادة التوازن النفسي والبدين للطالب الذي حيتاج لذلك لكي يندمج مع أقرانه ويعود ملستو              

من مالحظاهتا على تقريرنا     ٤٨الواردة يف الفقرة    تفق عليها مع أسرته، وذلك مبا يتماشى مع توصية اللجنة           عالج يُ 
 إليه من دراسات وإجراءات     اإلشارة هذا فضالً عما سبقت      .٤٧يف الفقرة   األول، ويـزيل دواعي قلقها املعرب عنها        

 ).٤-٧فرع ال (هذا اخلصوصاختذت يف 

 التدابري املتخذة للمحافظة على كرامة الطفل  ٦-٥-٨

 ووفقاً للواقع   . اإلجراءات اجلزائية  قوبات اليت جتيزها الئحة   أو العقوبة اجلسدية يف الع    اإلهانـة   ال تـندرج     -٤٠٠
 . بالكرامة ال يتيح تطبيق أي عقوبة متس كرامة الطفلاً شديداعتزازاًالعماين فإن هنالك 

 قون ااألطفال املع ٧-٥-٨

جات ن وزارة التربـية والتعلـيم قد شكلت جلنة تسمى جلنة معاجلة صعوبات التعلم ودمج ذوي االحتيا                إ -٤٠١
 : اخلاصة وقامت بطرح خطة مستقبلية مشلت برناجمني

  برنامج صعوبات التعلم: الربنامج األول

 ومت   الذين جيدون صعوبات يف مسارهم التعليمي      التعليم األساسي هذا الربنامج   طلبة  هذا الربنامج   يستهدف   -٤٠٢
املناطق التعليمية وبلغ عدد املدارس     ة  كاف واستمر يف التوسع يف الربنامج حيث مشل         .٢٠٠١ -٢٠٠٠البدء فيه عام    

 وتعطي الوزارة أمهية كربى لتدريب وتأهيل       .٢٠٠٤/٢٠٠٥مدرسة خالل العام الدراسي      ٦٠املـنفذ هبا الربنامج     
 .الكوادر الفنية الالزمة للربنامج

 حتياجات اخلاصةدمج ذوي اال: الربنامج الثاين

طبق عليها الربنامج واخلطوات لت حجم الفئات اليت سوف ُيقامت اللجنة املختصة بطرح خطة مستقبلية مش      -٤٠٣
 ببعض  ٢٠٠٥/٢٠٠٦ خالل العام الدراسي     تطبيقه للجهات املختصة على أمل      هالتنفـيذية للـربنامج الذي مت رفع      

 .مدارس التعليم العام كتجربة

مج بسبب أن لديهم    ميكن أن يشملهم برنامج الد      الذين ال  باألطفالعىن  توجـد ثالث مؤسسات تعليمية تُ      -٤٠٤
 وقد مت تطبيق مناهج التعليم العام يف هذه املؤسسات بعد معاجلة بعض النصوص              .إعاقات بصرية أو فكرية أو مسعية     

 ويوجد يف هذه املؤسسات    .الدراسية خاصة فيما يتعلق بالوسائط التعليمية حسب قدرات ذوي االحتياجات اخلاصة          
 .كوادر إدارية وهيئات تدريسية متخصصة

يقوم باإلشراف عليها ويشارك    ) قسم التربية اخلاصة  (لك قسم خمتص بتطوير التعليم يف هذه املؤسسات         هنا -٤٠٥
 واملنظمة العربية للتربية    ، ومنظمة اليونيسيف،  يف الربامج اليت تدعمها مؤسسات إقليمية ودولية مثل منظمة اليونسكو         

وتندرج املتطلبات املالية واإلنشائية هلذا القسم ضمن امليزانية        . والثقافة والعلوم، ومكتب التربية العريب لدول اخلليج      
 .العامة لوزارة التربية والتعليم
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 )  من االتفاقية٢٤املادة  (الصحة واخلدمات الصحية ٨-٥-٨

حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير اخلدمات الصحية املقدمة لطالب املدارس وذلك عن طريق وضع    -٤٠٦
والتغذية يف إطار دائرة   وقد مت إنشاء قسم التوعية الصحية. وتوعوية تستهدف الطالب وأولياء أمورهمبرامج صحية

صبح حالياً بكل مدرسة املعلم املشرف الصحي املسؤول عن برامج أاإلرشـاد والتوعـية التربوية هلذا الغرض، وقد     
 . التوعية الصحية اليت يشرف عليها القسم املذكور

 الوعي على إكساببقة احملافظة على النظافة والصحة يف البيئة املدرسية مثاالً على حرص السلطنة     تعترب مسا  -٤٠٧
كذلك تقوم  . الصـحي والبيئي الالزمني وتكرم املدارس الفائزة بكأس حضرة صاحب اجلاللة وجوائز مادية وعينية             

 .الوزارة بوضع برامج تدريبية للهيئة التدريسية والفنية

 الوزارة من تنفيذ براجمها الصحية تتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة الصحة ووزارة البلديات لكي تتمكن -٤٠٨
 . اإلقليمية والبيئة وموارد املياه والبلديات املختصة، كل يف جمال ختصصه

التطعيمات والعناية الصحية الشاملة بالتعاون مع وزارة        مـن أهـم اخلدمات الصحية اليت تقدمها الوزارة         -٤٠٩
 : ما يليصحة، وتتضمنال

لصف السابع والصف العاشر حيث تصل      واالفحص الطيب الشامل لطلبة وطالبات الصف األول،         -
  يف املائة؛٩٩نسبة التغطية سنوياً ما يقرب من 

مسـح عام للفم واألسنان باإلضافة إىل برنامج طالء األسنان جلميع طلبة وطالبات الصف األول                -
لسلطنة عيادات أسنان متنقلة يقوم الطبيب من خالهلا بفحص طلبة الفئة حيث يتوفر جبميع مناطق ا

 ؛املستهدفة وتطبيق برنامج طالء األسنان

فحـص الـنظر جلميع طلبة وطالبات الصفوف األول والسابع والعاشر، حيث يقوم فريق الصحة       -
غ فاحص البصر   املدرسية بفحص الطلبة وحتديد الطلبة الذين يعانون من ضعف اإلبصار ويتم إبال           

 ؛باملنطقة ملتابعة احلالة ووصف النظارة الطبية املناسبة هلم

 ؛وما جلميع طلبة وطالبات الصف األول ومعاجلة احلاالت املكتشفةخمسح عام ملرض الترا -

فحـص السمع واكتشاف أي مشاكل صحية لطلبة وطالبات الصف األول حيث يتوفر يف مناطق          -
 يف املائة ٩٥نقالً لفحص السمع وقد وصلت نسبة التغطية إىل حوايل           جهازاً مت  ٤٠السلطنة حوايل   

 ؛٢٠٠٣يف عام 

 ؛عالج احلاالت البسيطة وتقدمي اإلسعافات األولية الضرورية هلا -

الربو، والصرع،  و القلب،   بأمراضمـتابعة احلـاالت الـيت حتتاج إىل عناية خاصة مثل املصابني              -
 ؛السكري، وغريهاو

 .احلاالت اليت حتتاج للعرض على أخصائيحتويل ومتابعة  -
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 :التثقيف الصحي لطالب املدارس ويهدف إىل -٤١٠

وتوصيل ، توعية الطلبة يف جمال الوقاية من األمراض  و ،توعـية الطلـبة التباع سلوك صحي سليم        -
 .املعلومات الصحية السليمة إىل األسر واجملتمعات عن طريق أبنائهم

. خالل إعداد خطة زمنية تشمل مجيع املوضوعات اليت ميكن مناقشتها مع الطلبة           يـتم التثقيف الصحي من       -٤١١
 :وهناك العديد من الربامج التوعوية اليت يتم تنفيذها يف املدارس وهي

 بالسلطنة  فاليونيسيهو كتاب تصدره وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة          :كـتاب حقائق للحياة    -
 بالكثري من املعلومات العلمية ئلكتاب إىل تزويد القاريهدف ا. ١٩٩٦/١٩٩٧منذ العام الدراسي 

يتم توزيع الكتاب على طلبة وطالبات      و. الصـحيحة اليت تلعب دوراً هاماً يف حياة الفرد واجملتمع         
الصـف احلـادي عشـر حيث يقوم فريق الصحة املدرسية باالشتراك مع املعلم املشرف الصحي     

ولتشجيع الطلبة والطالبات على قراءة الكتاب      . باملدرسـة بشـرح موضـوعات الكتاب للطلبة       
واليت تتطلب أن " حقائق للحياة"والبحث جبدية يف املواضيع الصحية، تتواصل سنوياً مسابقة كتاب 

يقـوم الطالـب املشـارك يف املسابقة بإعداد حبث يتناول أحد املشاكل الصحية املتعلقة مبواضيع         
قابالت أو استطالع آراء من خالل تطبيق استبيان    الكـتاب وذلك جبمع معلومات حبثية وإجراء م       

ويتم تقييم البحوث واختيار البحوث الفائزة على مستوى السلطنة         . خيـدم موضـوع البحـث     
 ويتم تكرمي الفائزين يف حفل كبري حتت رعاية وزير التربية والتعليم وحبضور وزير الصحة .واملناطق

 ؛وحشد هائل من القيادات التعليمية والصحية

للصف ) سيجنال(للصف األول األساسي و   ) كوجليت( برنامج التوعية حول صحة الفم واألسنان      -
الـرابع، ويـتم فـيه توزيع عينات جمانية من فرشاة ومعجون األسنان وكذلك القرص الكاشف                

كما يقوم طبيب األسنان بالصحة املدرسية أو مساعده بتعليم التالميذ أمهية           . للتسوس على الطلبة  
 ؛استخدام الفرشاة واملعجونوكيفية 

، ويتم  )أنا كربت (برنامج التوعية حول البلوغ واملراهقة لطالبات الصف السادس والصف السابع            -
 .فيه توعية الطالبات فيما خيتص بفترة املراهقة وكيفية االعتناء باجلسم خاصة أثناء الدورة الشهرية            

. ول هذا املوضوع  ـ تعليمي للطالبات ح   كما يتم توزيع عينات جمانية من الفوط الصحية وكتيب        
 من مالحظاهتا على تقرير السلطنة األول       ٤٠الواردة يف الفقرة    ويتماشـى ذلك مع توصية اللجنة       

 ؛ من مالحظاهتا املشار إليها٣٩ويزيل دواعي قلقها املعرب عنه يف البند 

 ة املرض وذلك عن طريق    ، ويتم من خالله توعية الطالب عن خطور       )اإليدز(برنامج العوز املناعي     -
 احملاضـرات التوعوية يف املدارس وتوزيع مطويات ونشرات على طالب         و املقـررات الدراسـية   

 . من السابع إىل الثاين عشرالصفوف

 : والتوعية التربويةاإلرشادالربامج التوعوية املنفذة واليت سوف تنفذ من قبل دائرة  -٤١٢
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 متعددة مثل أمهية    عمواضييونية وإذاعية مت من خالهلا مناقشة       لقاءات تلفز : الربامج اليت مت تنفيذها    -
وبعض املوضوعات  وتنفيذ ندوة التغذية املدرسية     أمهية تنويع الوجبات الغذائية،     ووجـبة اإلفطار،    

 ؛املتعلقة بأقران السوء وبعض السلوكيات اخلاطئة وكيفية الوقاية منها

عديد من املوضوعات الصحية مثل خماطر      ال ب لتوعيةلوضع برنامج إعالمي     :الربامج اليت سوف تنفذ    -
أمهية وأمهية تناول غذاء متكامل ومتوازن،      وأمهية تناول وجبة اإلفطار،     والـتدخني ومشـتقاته،     

وسيتم ذلك عن طريق مطويات ونشرات،    . ممارسة الرياضة، وأمهية احملافظة على النظافة الشخصية      
 .قصرية، وإقامة حماضرات توعوية يف هذا اجلانبرسائل إذاعية ورسائل تلفزيونية قصرية، و

 امليزانيات واألعباء املادية وآليات الرصد ٩-٥-٨

ي هريال عماين و   ٣٥٦ ٧١٨ ٧٠٠،  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ االعتمادات املالية املعتمدة للعام الدراسي       ةبلغت مجل  -٤١٣
  إىل  ٦من سن   (التربية والتعليم   خمصصـة بكامـلها لتغطـية املصـروفات اجلاريـة والرأمسالية واإلمنائية اخلاصة ب             

 .يف مجيع مناطق السلطنة) ١٨سن 

 :كما ينفذ اآليت -٤١٤

 متوفر جماناً لكل من الذكور واإلناث يف سن الدراسة كما أشرنا، ١٢ إىل ١التعليم العام للصفوف  -
طالب مثل  وبالـتايل ال تتحمل األسرة إال أعباء رمزية تتمثل يف توفري القرطاسية اليت يستخدمها ال              

األقـالم والدفاتر حيث توزع الكتب جماناً على الطالب إضافة إىل أن الوزارة توفر وسائل النقل                
 ؛للطالب من وإىل املدرسة

 والتدابري املتخذة واآلليات املستحدثة لضمان وصول مجيع األطفال مبن فيهم الفتيات واألطفال ذو             -
 صعبة بشكل خاص إىل تعليم جيد النوعية االحتـياجات اخلاصـة واألطفال الذين هم يف ظروف    

 ؛اً لسن الطفل ودرجة نضجه تبعومكيف

وهو نظام تعليمي حديث يهتم ) التعليم األساسي (١٠ إىل   ١تـبين نظـام التعليم العام للصفوف         -
بالـتكامل بني النظرية والتطبيق والفكر والعمل، ويعمل على تنمية مجيع جوانب شخصية الفرد              

 ؛التعلم الذايت وغرس القيم واملمارسات الالزمة لتحقيق اإلتقان يف التعليم والتعلموإكسابه مهارات 

للتأكد من  ) احللقة األوىل  (٤ إىل   ١إنشـاء املكتب الفين لتعليم املبتدئني ملراجعة مناهج الصفوف           -
 ؛مناسبة حمتواها مع مستوى النمو اجلسمي والعقلي واالنفعايل للطفل

والوسائط اليت تعمل على جتويد التعليم وتنميته من جهة وربط الطالب           توفـري مجـيع الوسـائل        -
 ؛باملستجدات احلديثة يف عصر اتسم بثورة تكنولوجية كبرية من جهة أخرى

تطويـر املـناهج الدراسـية بصورة تساعد على تنمية املتعلم وتطويره يف خمتلف اجلوانب الدينية                 -
 ؛اة مواكبة املناهج للتطورات والربامج التنموية احلديثةواالجتماعية والثقافية والنفسية مع مراع
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تـزويد املـدارس مبراكز مصادر التعلم وخمتربات احلاسوب اليت تعمل على تنمية الطالب وصقل                -
 .قدراته ومواهبه املتعددة بشكل يتواءم مع ما يشهده العامل من تسارع معريف

  املدرسنيالتدابري املتخذة لضمان توافر عدد كاف من ١٠-٥-٨

 وكما  . ومعلمة اًمعلم ٣٢ ٣٤٥،  ٢٠٠٣/٢٠٠٤ي  بلـغ عدد املعلمني العاملني يف الوزارة يف العام الدراس          -٤١٥
طالباً، ويف الصفوف من     ٢٥: ٩ إىل   ٧يف الصفوف من    و،  اً طالب ٢٧: ٦ إىل   ١ يبلغ نصيب املعلم يف الصفوف من     

 .طالباً ٢٠: ١٢ إىل ١٠

تقوم  و.رجني من اجلامعات أو كليات التربية املؤهلني تأهيالً جامعياً واملدربني تربوياًيتم تعيني املعلمني املتخ -٤١٦
أو من ) األوائلاملعلمني (الـوزارة مبتابعة املعلمني باستمرار وتقدمي العون الفين هلم من خالل نظام التوجيه باملدرسة            

 .املشرفني الفنيني والتربويني الذين يزورون املدارس بانتظام

يعمـل برنامج التدريب والتأهيل املستمر على صقل مهارات وزيادة قدرات املعلمني واالرتقاء هبم ملواكبة                -٤١٧
 .املستجدات التربوية

 ، ويف هذا اإلطار   .تعمل الوزارة على توفري املعلمني يف مجيع املدارس ويف خمتلف املناطق واملراحل الدراسية             -٤١٨
 موزعة يف أحناء السلطنة     اتكلي ٦  عن طريق كليات التربية اليت يبلغ عددها       يـتم توفـري املعـلمني داخل السلطنة       

 التربية جبامعة   ة إىل كلي  باإلضافة هذا   .أعوامة  طالب سنوياً ويتم تأهيلهم ملدة أربع      ٢ ٠٠٠املختلفة يقبل هبا حوايل     
درسون يف كليات التربية     ي اً كما أن هناك طالب    . طالب وطالبة  ٥٠٠السـلطان قابوس اليت تستوعب سنوياً حوايل        

 .جبامعات عربية متعددة على األخص اجلامعات اخلليجية وجامعات األردن

تـتم متابعة املعلمني اجلدد عن طريق املعلم األول للمادة يف املدرسة وكذلك املشرفني التربويني مبديريات                 -٤١٩
ما يتم إخضاعهم لدورات تدريبية مستمرة على        ك .التربـية باملناطق واملشرفني واألعضاء الفنيني العاملني بالوزارة       

 . املستويني احمللي والوطين لرفع قدراهتم وصقل مهاراهتم

توفـر الوزارة أجهزة احلاسوب ومجيع مستلزمات مراكز مصادر التعلم من أجهزة وكتب وشرائط مسعية                -٤٢٠
لك التسهيالت مجيع طالب املدرسة وفقاً  ويستفيد من ت.ومرئية وكذلك اخلرائط وأجهزة املعامل واملختربات العلمية

وإىل استمرار العمل هبذه   ١٨٩فقرة  كما نشري إىل ما ورد بتقريرنا األول يف ال        . ملتطلبات املواد الدراسية اليت يتلقوهنا    
 . من املالحظات اخلتامية للجنة٤٤واردة يف الفقرة توصية الالمبا يتماشى مع  الربامج

 وفري التسهيالت التعليمية املالئمة وجعلها يف متناول مجيع األطفال لتدابري املتخذة لتا ١١-٥-٨

يف توفري الوسائل التعليمية واملعينات التقنية اليت تعمل على تسهيل وصول املعارف            هـذه التدابري    تتمـثل    -٤٢١
سوب وكتب   كما يتم تزويد املدارس مبراكز مصادر التعلم وهي مراكز حتتوي على أجهزة حا             .واملعلومات للطالب 

 وذلك إضافة إىل تضمني املبىن املدرسي خمتربات        .ومراجع متعددة تساعد يف تدعيم مسرية املناهج الدراسية املختلفة        
 .للحاسوب تعمل على هتيئة الطالب وإكسابه املهارات اليت تواكب العصر مبا فيه من تطور تكنولوجي متقدم
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الذين جيهلون القراءة والكتابة، ونسبة التردد على        سنة وما فوقها     ١٨معدل الشبان دون سن      ١-١١-٥-٨
 دروس حمو األمية حبسب السن واجلنس واملنطقة الريفية واحلضرية واألصل االجتماعي

  سنة بالنسبة للذكور   ١٩-١٥ إىل أن نسبة األمية يف الفئة العمرية         ٢٠٠٠ تقديرات السكان للعام     تشـري  -٤٢٢
 ٥ مدى الفئة يف اإلحصاء بأن، علماً  يف املائة٣,٢٢هي والنسبة العامة ملائة  يف ا٤,٨٩ إلناثلو يف املائة ١,٦٢هي  

كل شخص تعدى سن العاشرة وليس منتظماً يف أي         "سـنوات، وأن نظـام حمو األمية بالسلطنة عّرف األمي بأنه            
احلساب واملعارف  مدرسـة أو مؤسسة تعليمية، ومل يصل إىل املستوى الوظيفي يف القراءة والكتابة باللغة العربية و               

 . عاماً وهي الفئة العمرية املنتجة٤٤-١٥ وتستهدف برامج حمو األمية الفئة العمرية ".األخرى

 تبلغ يف الريف وسط قطاع       األمية  بالسلطنة بأن  فاليونيسي يف تقارير وزارة التربية والتعليم ومنظمة        وجاء -٤٢٣
 يف املائة   ٢٣,٦ يف املائة يف الريف يقابلها       ٤٠,٢ ووسط الذكور     يف املائة،  ٤٧  يف املائة تقابلها يف احلضر     ٦٨ النساء

 سنة حيث إن غالبيتهم ُولدوا وكربوا ٤٥ ومن املالحظ أن األمية تزداد بني الفئة العمرية ما فوق .للذكور يف احلضر 
ومع ذلك  . ا، ومل يكونوا يف سن تؤهلهم لدخول املدارس يف حينه         ١٩٧٠قـبل النهضة التعليمية اليت بدأت يف سنة         

 . فقد عمدت السلطنة الستيعاهبم يف برامج حمو األمية كما سريد ذلك يف الفرع القادم

 سنة مل يلتحقن بأي نوع من أنواع التعليم ١٢ إىل ٦ومـع ذلـك فإن هناك فتيات صغريات يف فئة السن        -٤٢٤
 :وسبب ذلك يتمثل يف اآليت

إىل وقدموا  ) وجنوب شرق آسيا  ،  ريقياأفرق  ش(أعداد من األسر العمانية عاشت خارج السلطنة         -
.  وكان الذين حضروا من العاملني ومل حتضر معهم أسرهم         .، للمشاركة يف بناء وطنهم    ةالسـلطن 

هلذا فإن . وهنالك أعداد من هذه الفئة ولدوا من أمهات غري عمانيات، والتأم مشل هذه األسر اآلن
ة ويف أماكن حمدودة يتم استيعاهبن يف التعليم        صـغريات السن الاليت يترددن على فصول حمو األمي        

 ؛العام حال االنتهاء من الدراسة يف الصفني األول والثاين حمو األمية

أعـداد من املواطنني اقتضت طبيعة حياهتم االقتصادية واالجتماعية إىل الترحال وهم البدو وأدى               -
 األساسية للدولة   البىنعد اكتمال    إال أنه ب   .عـدم استقرارهم إىل عدم وجود املؤسسات التعليمية       

 وقامت الدولة ببناء املدارس على      .وعـلى رأسـها الطـرق اليت ربطت أطراف السلطنة ببعضها          
 أصبح بإمكان األطفال الوصول إىل املدرسة عن طريق النقل اجلماعي الذي            ،مشارف هذه الطرق  

 ؛وفرته الدولة

 وقامت الدولة ل جمموعات صغرية أو أسر،جمموعـات من املواطنني يسكنون قمم اجلبال ويف شك       -
ببناء املراكز اإلدارية هلؤالء وهي عبارة عن جممعات خدمية هبا املدرسة واملستشفى ومكتب الربيد              

 .والشرطة والسوق وبذلك وفرت التعليم ألطفال هذه اجلهات

 إحصاءات خاصة بأعداد الطالب يف برنامج حمو األمية  ٢-١١-٥-٨

. دارساً ودارسة  ٧ ٦٤١: ٢٠٠٤/٢٠٠٥رسني الذين التحقوا مبراكز حمو األمية يف العام الدراسي          بلغ عدد الدا   -٤٢٥
 . دارساً ودارسة٥٨ ٣٦١: ٢٠٠٣/٢٠٠٤وقد بلغ عدد الذين حترروا من األمية منذ بدء النشاط وحىت العام الدراسي 
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وللمحافظة . لعدد املناسب من األطفال  ابه  تنتشر املدارس يف مجيع مناطق السلطنة وتكاد تصل إىل كل مكان يوجد              -٤٢٦
 املكاسب اليت حدثت خالل سنوات النهضة املباركة فإن الوزارة تسعى لتوفري املعلمني األكفاء واملناهج الدراسية                هعـلى هذ  

 .هاملطورة واملبىن املدرسي املالئم وكافة املعدات واألجهزة جماناً للطالب لتنمية وتطوير التعليم يف خمتلف جوانب

فقد بلغ عدد املدارس    ،  ١٩٩٧/١٩٩٨ عام   ١٠ إىل   ١ للصفوفساسي  منذ أن بدأ العمل بنظام التعليم األ       -٤٢٧
 مدرسة موزعة على مجيع مناطق السلطنة، علماً        ٣٥٣) ٢٠٠٣/٢٠٠٤العام الدراسي   (اليت تعمل هبذا النظام حالياً      

 العام الدراسي مما يلغي نظام      أثناءييم املستمر للطالب    بـأن أهم األساليب اليت يتبعها نظام التعليم األساسي هي التق          
كما أن . االمتحانات اخلتامية وبالتايل رسوب الطالب والذي يؤدي إىل انقطاعهم وعدم مواصلتهم للمسرية التعليمية

 لدى  طبق حالياً على نطاق واسع يف املدارس يعمل على تقليل نسب الرسوب واالنقطاع            نظام التقييم املطور الذي يُ    
 ومبوازاة ذلك فإن رفع كفاءة اهليئات التدريسية واإلدارية وحتديث الكتب واملناهج وتوفري األنشطة الصفية               .الطالب

. والالصـفية املشـوقة ستعزز توجهات الوزارة الرامية لتخفيض نسب اإلعادة واالنقطاع عن الدراسة بني الطالب          
 .الوتؤكد اإلحصاءات السابقة ما مت إجنازه هبذا اجمل

 )  من االتفاقية٢٩املادة  (أهداف التعليم ٦-٨

 ةعلى عد، ونضيف أن برامج التعليم تعتمد  باء-يف الفرع سابعاً نشري هبذا الصدد ملا ورد يف تقريرنا األول  -٤٢٨
 : وقدراته العقلية والبدنية، ويتم ذلك عن طريق ما يليهركائز تعمل على تنمية شخصية الطفل ومواهب

 لتوجه إىل مصادر التعلم املختلفة    على ا أسـلوب التعـلم الـذايت الـذي يعـّود الطالـب             اعـتماد    -
 ؛للبحث واالستقصاء

 ؛اعتماد أسلوب عرض املشكالت والتعامل معها بعقالنية وتوفري عوامل التغلب عليها بصورة واقعية -

ب كل مرحلة على حدة     تضمني املناهج الدراسية األنشطة املختلفة واملناسبة للقدرات العقلية لطال         -
 ؛حبيث تتيح هذه األنشطة اجملال للطالب إلبراز مواهبهم املختلفة

رائه يف مجيع املوضوعات اليت هتمه عن طريق آ الفرصـة للطالب للتعبري عن أفكاره وإبداء     إتاحـة  -
 التقارير والبحوث واملشاركة يف الندوات وجمالس إدارات الفصول واجلماعات أو حىت بالكتابة يف            

 وهذا التعدد مقصود    .الصـحافة املدرسية أو التعبري عن طريق األداء املسرحي أو اإلذاعة املدرسية           
 .جيابيةإللفتح أكثر من جمال أمام الطالب للمشاركة ا

ـ    -٤٢٩ بنود االتفاقية عن مع توافق برامج ومناهج التعليم يف تنمية حقوق اإلنسان واحلريات األساسية    كذلـك ت
د الدراسية العديد من املوضوعات املتعلقة حبقوق األفراد وواجباهتم والسالم ونبذ اخلصومات            طـريق تضـمني املوا    

كما يشارك الطالب يف املسابقات . تباع أساليب احلوار والتفاهم واحترام الثقافات واحلضارات األخرىاواحلروب و
 . ذاهتاالفنية والثقافية بالرسم والكتابة يف العديد من اجملاالت حتت العناوين
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حتتوي املناهج العمانية على العديد من املوضوعات اليت تتناول بنود اتفاقية حقوق اإلنسان وبنود اتفاقية حقوق                 -٤٣٠
الطفل وهي موزعة على أكثر من مادة دراسية ويف مراحل تعليمية خمتلفة ويتم تدريسها، مبا يتماشى مع توصيات اللجنة                   

 .ا منه٤٥ فقرةعلى تقريرنا األول ويزيل دواعي قلقها املعرب عنه يف الا اخلتامية  من مالحظاهت٤٦الواردة يف الفقرة 

 بني مديرية املناهج بوزارة التربية والتعليم وجلنة        ٢٠٠٣مايو  /شهر أيار بـناء على االتفاق الذي مت خالل         -٤٣١
ملواد الدراسية كما سوف يتم     مـتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فسوف يتم التوسع يف تشريب بنود االتفاقية يف ا              

 . إصدار نشرات توضيحية للمعلمني لالسترشاد هبا عند تدريسهم لتلك املوضوعات لطالهبم

 املوضوعات املتعلقة بالسلم والتفاهم والتسامح واملساواة والعدالة ونبذ الصراعات مساحات جيدة يف   ىعطَُت -٤٣٢
وهي بالتايل تكرس لدى الطالب هذه املفاهيم اليت يتم تناوهلا          . تماعيةدروس التربية اإلسالمية والقراءة والتربية االج     

 . بأساليب تربوية مشوقة

يف مادة املهارات احلياتية يتفاعل الطالب مع البيئة الطبيعية احمليطة به ويتفهم قضاياها واألخطار احملدقة هبا                 -٤٣٣
 وتتعاون الوزارة مع أجهزة . ومعافاة من كل عطب    وأسـاليب احملافظة على الصحة والنظافة يف بيئة مدرسية سليمة         

دورية على شكل رسومات أو تصاميم       قليمية والبيئة يف تنظيم مسابقة فنية     إلالدولـة األخرى مثل وزارة البلديات ا      
البيئة الطبيعية ومنع    إعالنـية يشـارك فيها آالف الطلبة للتعبري عن أفكارهم ومقترحاهتم بشأن كيفية احملافظة على              

 .ضرار هبا وأساليب مكافحة التلوثاإل

 الوطين واحمللي بكافة املستجدات     على املستويني يتم عقد املشاغل وورش التدريب بشكل مستمر لتزويد املعلمني           -٤٣٤
وكيفـية الـتعاطي مـع املوضوعات املهمة اليت يتم إدخاهلا يف املناهج الدراسية باإلضافة إىل النشرات التوجيهية اليت يتم          

ويقوم املشرفون بدور كبري أثناء زياراهتم الدورية للمدارس يف االجتماع باملعلمني والتباحث معهم             . ها على املدارس  توزيع
 .حول كيفية تطبيق موضوعات الكتب املدرسية على أرض الواقع ومبا يتفق مع قدرات الطالب

 فباإلضافة إىل أساليب التقومي التربوي      .تعتمد الوزارة أساليب عديدة ملراقبة ومراجعة تطبيق أهداف التعليم         -٤٣٥
على املتبعة يقوم املسؤولون واملشرفون واألخصائيون بزيارات دورية وبشكل مكثف للمدارس للتعرف بصورة أكرب              

 "(MLA)قياس التحصيل الدراسي    " برناجماً هو    ١٩٩٤كما طبقت الوزارة منذ عام      . ما يعترض سري العمل التربوي    
إضافة إىل . لواقع امليداين وحتديد جوانب القوة والضعف لدى الطالب يف مراحل دراسية خمتلفة    يتم من خالله مسح ا    

 يتم تنفيذ دراسات ميدانية لقياس جوانب متعددة من العمل التربوي، ويتم دراسة التقارير الواردة من املناطق                 ،ذلك
ورد يف كل ذلك واالتفاق على األهداف عقد الندوات واالجتماعات بشكل مستمر ملناقشة ما  التعليمـية بدقـة وتُ    

 .جيابياتإلواالستراتيجيات املستقبلية اليت من شأهنا معاجلة السلبيات وتعزيز ا

 قات الفراغ والترفيه واألنشطةأو ٧-٨

 .هذا املوضوع جيم -الفرع سابعاً تناول التقرير الوطين األول يف  -٤٣٦
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 دقيقة فترة راحة وفرصة لتناول الوجبات اخلفيفة من املقاصف     ٣٠ينقسم اليوم املدرسي إىل فترتني يتخللها        -٤٣٧
ة اخلاصة باملواد العلمية واألدبية ميارس      يحلصص الدراس اوخـالل اليوم املدرسي وباإلضافة إىل حضور        . املدرسـية 

 .الطالب العديد من األنشطة الثقافية والرياضية

 يضاف إىل .املدرسية املوسيقية والرياضية املهاراتوية ون التشكيلون حصص األنشطة عبارة عن حصص الفنوتك -٤٣٨
ذلـك مشاركة الطالب يف أنشطة األندية العلمية أو اجلماعات املدرسية والكشافة واألشبال واملرشدات والزهرات، واليت                

 . اهتمتعمل على االستفادة من أوقات فراغ الطالب وتنمية مهاراهتم وممارسة هواياهتم حسب رغباهتم ووفقاً لقدر

 .تقوم الوزارة بتوفري األدوات واألجهزة األساسية الالزمة ملمارسة تلك األنشطة عن طريق تزويد املدارس هبا -٤٣٩
من نصيبها من أرباح اجلمعيات التعاونية  نواقص يف الوسائل واملواد اإلضافية   كمـا تقوم املدارس بشراء ما يلزم من       

 .اليت متارس باملدرسةحسب أنواع األنشطة ) املقاصف املدرسية(

 النشاط الرياضي ١-٧-٨

يـتم تنظـيم املسـابقات يف خمتلف جماالت الرياضة بني املدارس يف املنطقة وبني املناطق وهناك مدرسون                   -٤٤٠
 .وزارة الشؤون الرياضيةمتخصصون يف هذا اجملال يشرفون على هذه األنشطة فضالً عن دور 

 النشاط الكشفي ٢-٧-٨

  . هاء٦-٤-٢فرع الء يف انظر ما جا -٤٤١

 وزارة الشؤون الرياضية ٣-٧-٨

 . دال-فرع سابعاً تناول التقرير الوطين األول هذا املوضوع يف ال  -٤٤٢

 ومن  . جمانية وموجهة للجنسني بدون متييز     ،أنشئ فيها قسم خاص بأنشطة الفتيات     وزارة، اليت   ن أنشطة ال  إ -٤٤٣
 : صرضمن هذه األنشطة على سبيل املثال ال احل

 ؛ سنة١٨ إىل ٩مركز التدريب الدائم لأللعاب اجلماعية للفئات من  -

 ؛ سنة١٣ إىل ٩مدرسة الرباعم لكرة القدم من  -

 ؛ سنة١٥ إىل ٩مدرسة الرباعم لكرة اليد من  -

  ؛ سنة١٣ إىل ٩فريق امليين باسكت من  -

 ؛ سنة١٨ إىل ٩فريق الناشني للسلة من  -

 ؛ سنة١٨ إىل ١٢ نة متنظيم بطولة تنس الطاول -



CRC/C/OMN/2 
Page 75 

 ؛ سنة١٦ إىل ١٢تنظيم بطولة تنس للفتيات من  -

 ؛ سنة١٨ إىل ١٤تنظيم مسابقة ريشة الطائرة من  -

 ؛ سنة١٨ إىل ١٢تنظيم بطولة الشواطئ للجري املفتوح من  -

 .  سنة١٨ إىل ١٠تنظيم اليوم الرياضي للمعاقني من  -

 الرياضية واجملمعات واملسارح دون تفرقة األنديةاحملافظات من خالل تغطي بنشاطاهتا مجيع املناطق ووزارة ال -٤٤٤
 .بني حضر وريف

 أنشطة بلدية مسقط ٤-٧-٨

 كل عام ويستمر    يف األنشطة وتتكرر هذه    ية واالجتماع ة والثقافي ة الفني تتقوم البلدية بعدة أنشطة يف اجملاال      -٤٤٥
 : وأمههاالعمل هبا 

 وعيد األضحى لليوم األول والثاين والثالث، وتوزع فيها اهلدايا          عيد الفطر ": العيود"احـتفاالت    -
 ؛وتتم مشاركة األطفال فرحتهم بالعيد السعيد باملسابقات والعروض واملسرحيات واألغاين

مشاركة األطفال بليلة اخلامس عشر من رمضان، وتتمثل يف توزيع احللويات : احتفاالت القرنقشوة -
 ؛ واألغاين الشعبية التراثية املناسبة هلذا احلدثواملبالغ النقدية واهلدايا

تنظم بلدية مسقط كالعادة مع طلبة املدارس واألطفال مسابقات وفعاليات          : االحـتفاالت اخلريية   -
املسابقات اإلرشادية التوعوية الرمضانية، والربامج الترفيهية باحلدائق       وسنوية مبناسبة عيد الشجرة،     

 ؛واملنتزهات العامة

تنظم البلدية بالتنسيق مع املراكز الصيفية بواليات احملافظة املسابقات الصيفية : تفاالت الصيفيةاالح -
 ؛ماكن السياحيةأللطلبة املدارس واألطفال والقيام بالزيارات امليدانية ل

مشاركة : املشاركات الفاعلة مبهرجـان مسقــط السنوي وتتمثل فـي      : مهـرجان مسقـط   -
، ومسابقات كتلوين الوجوه والرسم وقراءة القصص، وركن األلعاب          بقـرية الطفـل    األطفـال 

 ؛ والتلفزيونية املباشرة واملسجلةاإلذاعيةالترفيهية لألطفال، والربامج 

عرض الشرائح الكرتونية لألطفال عن طريق الوسائل اإلعالمية املقروءة         : املشـاركات الـتوعوية    -
إلرشادية والربامج التلفزيونية، للحد من الظواهر      واملرئـية كاملطويـات واملنشورات والكتيبات ا      

 ؛السلبية كظاهرة العبث باملرافق العامة والكتابة على اجلدران

املناسبات يف الزيارات التوعوية اإلرشادية يف جمال الصحة املدرسية، املشاركات : املشاركات العامة -
فصل الصيف ملمارسة العديد من     إقامة معسكرات إرشادية خالل     والوطنـية والقومـية والدينية،      
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تنظيم مسريات توعوية   واجلانب الترفيهي،   إىل  األنشـطة والـربامج التعليمية والتثقيفية باإلضافة        
 ؛ العامةواألماكناجملمعات التجارية يف  باألطفالإقامة االحتفاالت اخلاصة وإرشادية، 

ألطفال وطلبة املدارس ومن    تنظمه بلدية مسقط خالل فصل الصيف ل      : مهـرجان القراءة للجميع    -
خاللـه تـتم مشاركتهم باملسابقات الثقافية والتعليمية والترفيهية وعرض املسرحيات الكرتونية            

 ؛وتوزيع اهلدايا واجلوائز للزوار

تقام هذه الندوات واحملاضرات بواسطة قسم التوعية واإلرشاد بالبلدية بزيارات    : الـندوات واحملاضرات   -
 .ث الوعي اإلرشادي والتثقيفي لألطفال والطلبة بكافة املستويات الدراسيةملدارس احملافظة لب

 بري احلماية اخلاصةا تد- تاسعاً

 ) من االتفاقية٢٢املادة  ( الالجئوناألطفال ١-٩

 . ألف من تقرير السلطنة األول الذي نضيف إليه ما يرد أدناه-نشري إىل الفرع ثامناً  -٤٤٦

 منه تسليم املطلوب من     ٣ املادة   يف ٤/٢٠٠٠رمني الصادر باملرسوم السلطاين رقم      حيظـر قانون تسليم اجمل     -٤٤٧
 السلطنة قبل طلب التسليم    يفنح حق اللجوء السياسي      كان املطلوب تسليمه قد مُ     إذادولـة أخرى يف حاالت منها       

سليم جرمية سياسية أو ذات     واستمر متمتعاً هبذا احلق بعد ورود الطلب، أو إذا كانت اجلرمية املطلوب من أجلها الت              
منه للمفتش  ٤  جييز يف املادةاألجانب كما نشري إىل أن قانون إقامة  .طـابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي       

 . بعض شروط اإلقامة ألسباب إنسانيةأو من كل أشخاصالعام للشرطة واجلمارك استثناء 

منحها لزوجه وأوالده املقيمني معه ممن مل يبلغوا         قامةإلاأن هذا القانون قد رتب على منح أي من الزوجني            -٤٤٨
،  عمانيف وأن األجنيب املقيم إليهاح هلم مغادرة السلطنة والدخول ي يتاإلقامةسن احلادية والعشرين، وأن منح هؤالء     

 ألقاربه كما لـه أن يطلب تأشرية زيارة        .٢٨ دون سن    وأوالدهوزوجه  هو  مـنح تأشرية التحاق      يُ ،بأيـة صـفة   
 وال ختضع   . إىل نتائج ضارة على مقدمه أو املشمولني حبكمه        األنواع وال يـؤدي تقدمي طلب من هذه         .وأصـدقائه 

 ومل  .مغادرة أجنيب للسلطنة ألي قيد سوى القيود االحترازية القضائية النامجة عن وجود التزامات أو مطالبات حبقه               
نه ال  إ ولذلك ف  .تاضطراباالبلدان احمليطة هبا حلروب أو      تواجه السلطنة حاالت أطفال الجئني سياسياً لعدم تعرض         

 .تدابري تنفيذية أو تشريعية حصرية هبذه احلالة

 ) من االتفاقية٣٩ و٣٨املادتان  ( املنازعات املسلحةيف األطفال ٢-٩

ال يف   باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطف      ني امللحق ني االختياري نيالربوتوكولإىل   السلطنة   انضـمت  -٤٤٩
 باملرسوم السلطاين  اإلباحية األطفال يف املواد     غالل األطفال واست  بغاءالرتاعـات املسـلحة وبشـأن بيع األطفال و        

 .  من املالحظات اخلتامية للجنة٥٥الواردة يف الفقرة صية التو حمققة بذلك ٤١/٢٠٠٤رقم 

 نه إ ولذلك ف.ال تتعرض السلطنة هلا حالياًمن االتفاقية تتعلق حباالت   ٣٨  احلـاالت الـيت تعاجلها املادة      إن -٤٥٠
 .ال توجد تدابري تنفيذية أو تشريعية خاصة هبذا اجملال
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إن تعهـدات عمـان الدولية وكوهنا أحد أعضاء األمم املتحدة وما نص عليه نظامها األساسي من سعيها                   -٤٥١
احترامها لقواعد القانون اإلنساين الدويل       إىل يللسلم وللتعاون بني الشعوب واحترامها للعهود واملواثيق الدولية يؤد        

ن قوانينها الداخلية حول أهلية الطفل ورعايته ومحايته        إ و .املنطبقة عليها يف املنازعات املسلحة وذات الصلة بالطفل       
 يفن املشاركة يف املنازعات املسلحة خيرق حق الطفل أل احترام هذه احلقوق  مسبقاً تضمن أيضاً   إليهاالـيت أشـرنا     

 . حلماية والرعاية والبقاء والنموا

 أية حرب يف مباشراً اشتراكاًبلغ سنهم مخس عشرة سنة ت الذين مل األطفالن القانون النافذ ال يتيح اشتراك إ -٤٥٢
 .إليه اإلشارةيز وفقاً ملا سبق يلفقدهم أهلية التم

أما األطفال بني   . القوات املسلحة  يفن القـانون النافذ ال يتيح جتنيد أي شخص مل يبلغ مخس عشرة سنة               إ -٤٥٣
 فروع  يف سناً و  لألكربعطى األفضلية عادة    سـن اخلامسة عشرة والثامنة عشرة فلهم التطوع يف القوات املسلحة وتُ           

 الذي هو مصدر التشريع     اإلسالمن التقاليد العمانية املستمدة من      إ و .نطاق ضيق جداً  على  حمددة بالقوات املسلحة و   
يني وممتلكاهتم ومصادر رزقهم يف احلروب حيث ينهي الدين احلنيف يف احلروب عن قطع شجرة               حتمي السكان املدن  

 . أو التعرض ملن ال يقاتلتللممتلكاأو قتل عاجز أو امرأة أو طفل أو أي ختريب 

  األحداث الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون األطفال ٣-٩

 )ية من االتفاق٤٠املادة  (إدارة شؤون األحداث ١-٣-٩

جملس الوزراء املوقر   إىل  مت رفعه   وقد  ألحداث  ا  ملساءلة زالـت السلطنة تدرس بتعمق مشروع قانون      مـا    -٤٥٤
 اجلزائية الصادر باملرسوم السلطاين     اإلجراءاتينظم إدارة شؤون القضاء فيما يتعلق هبم، علماً بأن قانون           ولدراسته  

هم بطريقة ختتلف عن طريقة التعامل مع البالغني مبا حيفظ         قد اعتمد نصوصاً تضمن معاملة الطفل املت       ٩٧/٩٩رقـم   
 . عادته للمجتمعإكرامته وقدره واحترامه، وهبدف تشجيع 

ـ   -٤٥٥  وتعديالته احتوى نصوصاً تراعي سن ٧/٧٤انون اجلـزاء العماين الصادر باملرسوم السلطاين رقم     إن ق
 :اآلتية فروعالطفل الفضلى تعمل يف جوانب متعددة ونفصل من خالل ال

 مبدأ عدم العقاب على أفعال أو أوجه قصور مل تكن حمظورة عند ارتكاهبا ١-١-٣-٩

 من ٢١، وقد نصت عليه املادة نؤكد أن هذا املبدأ معمول به، وهو من أساسيات التشريعات اجلزائية يف السلطنة       -٤٥٦
 . للعمل بالقانون الذي ينص عليهاالنظام األساسي للدولة عندما قررت أنه ال عقاب إال على األفعال الالحقة

 ضمانات الطفل املتهم ٢-١-٣-٩

 .٣- باء-فرع ثامناً يف تقريرنا األول يف الانظر ما ورد : افتراض الرباءة -٤٥٧

حنيل هبذا  :  بالـتهمة حبضور والديه أو أوصيائه واحلصول على املساعدة القانونية لبيان دفاعه            اإلخطـار  -٤٥٨
. ١٥ من  بدال١٤ً إىل ونصحح رقم املادة الواردة فيه ٤- باء-يف الفرع ثامناً رنا األول يرما ورد يف تقإىل الصدد 
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 قد أكدت على هذه احلقوق، كما نضيف أن )١-١ البند( للدولة األساسي من النظام  ٢٤ املـادة    أنونضـيف   
من قانون   ١١٤ادة   فقد أوجبت امل   . وحىت احملاكمة  األوىل بالـتهمة واجب من بداية مراحل التحقيق         اإلخطـار 
 مرة أن حييطه علماً بالتهمة املنسوبة       ألول اجلزائية على عضو االدعاء العام عند حضور املتهم التحقيق           اإلجراءات

من هذا القانون احملكمة بتوجيه التهمه للمتهم وقراءهتا عليه وتوضيحها  ١٨٨ وألزمت املادة. ن يسمع أقوالهأ وإليه
املسؤول عنه ومن يدافع  ا القانون أجازت للمتهم واجملين عليه واملدعي باحلق املدين أومن هذ ٧٤ املادة أنكما . له

 . وللمتهم يف جناية أن يصطحب معه حمامياً عنه.االبتدائي التحقيق إجراءاتعن أي منهم احلق يف حضور 

ة وغريها من املساعدات    احلصول على املساعدة القانوني   ) أو طفالً كان  بالغاً  ( القانون يتيح لكل متهم      إن -٤٥٩
 منه اليت جتيز للخصوم ووكالئهم حضور ١٨١املادة يف  خمتلف مراحل القضية، وهو حق مكرس يف دفوعه إلعداد

 صدر عنه ما خيل هبيبة احملكمة أو نظام إذاجلسـات احملاكمة ولو كانت سرية وعدم جواز إخراج أحد منهم إال       
 ١١٥ونشري هنا أيضاً إىل أن املادة . للدولةي  من النظام األساس٢٤ادة امليف أن هذه احلقوق مكرسة كما  .اجللسة

 احملامى على  إطالع اجلزائية قد حظرت الفصل بني املتهم وحماميه خالل التحقيق وأوجبت            اإلجراءاتمـن قانون    
 .التحقيق قبل يوم من االستجواب

يف الفرع  ما ورد يف تقريرنا األول      إىل  دد  ـحنيل هبذا الص  : ة خمتصة ـاحلق يف احملاكمة أمام سلطة قضائي      -٤٦٠
 . ما يرد أدناهونضيف إىل ذلك ٥- باء-ثامناً 

أن  و ، منه على أن سيادة القانون أساس احلكم يف الدولة         ٥٩أن الـنظام األساسي للدولة ينص يف املادة          -٤٦١
لى أن السلطة القضائية منه ع ٦٠ وتنص املادة .شـرف القضاء ونزاهة القضاة وعدهلم ضمان للحقوق واحلريات      

 منه على ٦١وتنص املادة . مستقلة وتتوالها احملاكم على اختالف أنواعها ودرجاهتا وتصدر أحكامها وفق القانون
 وال .ن ال سلطان على القضاة يف قضائهم لغري القانون وهم غري قابلني للعزل إال يف احلاالت اليت حيددها القانون          أ

كما . لقضايا أو يف شؤون العدالة ويعترب مثل هذا التدخل جرمية يعاقب عليها القانون            جيوز ألية جهة التدخل يف ا     
 القضائية من جانب املوظفني العموميني األحكام منه على أن االمتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ    ٧١ تـنص املادة  

 .اجلنائية مباشرة للمحكمةاملختصني جرمية يعاقب عليها القانون وللمحكوم له يف هذه احلالة حق رفع الدعوى 

 قد رتب احملاكم على درجات ووفر       ٩٠/٩٩ن قـانون السلطة القضائية الصادر باملرسوم السلطاين رقم        إ -٤٦٢
االختصاص بكل  هبا  كل وسائل استقالل القضاء وأنشأ إدارةً للتفتيش القضائي ملراقبة سالمة سري العدالة، وأناط              

اً وتفتيشاً مبجالس قضائية أو قضاة، وذلك كله لضمان استقالل ونزاهة وعدل  تعييناً وترقية وتأديب:شؤون القضاة
 كما أن املادة    . بعد دراسته  مساءلة األحداث  بصدور قانون    رهونة فقط م  باألحداثن حماكم خمتصة    أ إال   .القضاء
ألوصياء فضالً عن    السابق تتيح حضور الوالدين أو ا      فرع اجلزائية اليت أشرنا إليه يف ال      اإلجراءات مـن قانون     ١٤

 . كان حضور والديه ال حيقق مصلحتهإذااحملامني، وراعت مصلحته الفضلى يف جواز تعني وصي باخلصومة 

 .على كفالة الدولة لسرعة الفصل يف القضايا منه ٢٥يف املادة  النظام األساسي للدولة قد نص إن -٤٦٣

 من النظام  ٢٠تنص الـمادة   :  يف استجواب الشهود    بشهادة أو االعتراف واحلق    اإلدالءعدم اإلكراه على     -٤٦٤
غراء أو املعاملة احلاطة بالكرامة، إلال يعرض أي إنسان للتعذيب املادي أو املعنوي أو ا      أاألساسـي للدولـة على      
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ف يثبت صدوره حتت وطأة التعذيب أو اكما يبطل كل قول أو اعتر  . ن يفعل ذلك  قوبـة م  وحيـدد القـانون ع    
ء املتهم جسمانياً  يذا من النظام األساسي للدولة إ     ٢٢ وحتظر املادة . ملعاملة أو للتهديد بأي منها    لك ا لتاالعتداء أو   
عقاب كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة ال          من قانون اجلزاء على    ١٨١ اً، وتـنص املادة   ـأو معـنوي  

جزاء الً عما يعاقب عليه القانون جييزها القانون رغبة منه يف احلصول على إقرار عن جرمية أو معلومات بشأهنا فض
 .لتحقري أو اإلهانة أو اإليذاءا

 اجلزائية على عدم جواز حتليف املتهم اليمني أو إكراهه أو إغرائه            اإلجراءاتمن قانون    ١٨٩ تنص املادة  -٤٦٥
إلجابة بأنه  امتناعه عن ا  أو   وال يفسر سكوت املتهم      . وسيلة من الوسائل   بأيةبداء أقوال معينة    إجابة أو   إلعـلى ا  

ـ      وتنص . ينفي هبا التهمة عن نفسه     اليت للألقواء، وال جيوز أن يعاقب على الشهادة الزور بالنسبة          يإقـرار بش
 .كراه باطلإ صدر نتيجة تعذيب أو فأو اعترا منه على أن كل قول ١٩٢ املادة

 . اإلدانة أو الرباءةإلثباتم على مساع االدعاء العام لشهادة الشهود الذين يطلبهم اخلصو ١٠٤تنص املادة  -٤٦٦
 منه للمتهم يف كل وقت أن يطلب مساع من          ١٩٤ وأجازت املادة .  مناقشة الشهود  ١١٠ وللخصـوم وفق املادة   

 .يرى من الشهود أو يطلب إجراًء معيناً من إجراءات التحقيق

إنسان أو حبسه إال بأمر ال جيوز القبض على أي " : اجلزائية على أنهاإلجراءات من قانون ٤١ تنص املادة -٤٦٧
حظر على مأموري الضبط القضائي من السلطة املختصة بذلك وجيب معاملة املقبوض عليه مبا حيفظ عليه كرامته وُي

غراء أو املعاملة احلاطة بالكرامة للحصول      إل أو ا  اإلكراه التعذيب أو    إىل سلطة عامة أن يلجأ      يوأي شـخص ذو   
 ".ت أو التحقيق االبتدائي أو احملاكمةالستدالالء مجع ا هبا أثنااإلدالءعلى أقوال أو منع 

 إعادة وطلب يف األحكاميتيح للمتهم الطعن : اإلجراءاتواملكرس بقوانني   مـبدأ التقاضي على درجات     -٤٦٨
 . القضاة يف حيدةالنظر فيها وحىت الطعن

لتهمة للمتهم واالستماع   إن واجب جهات التحقيق واحملكمة يف إسناد ا       : احلصول على مساعدة مترجم    -٤٦٩
ه ممارسة حقوقه وقيام  ـ وحقه يف املناقشة يفترض حقه يف وجود مترجم إن كان ال يتقن اللغة العربية ليتاح ل                إليه

 .احملكمة بواجباهتا  وهو ما جيري عليه العمل يف كل احملاكم

 تأمني احترام حياته اخلاصة

 .٧-٥الفرع ما ورد يف هذا التقرير يف نرجو الرجوع إىل  -٤٧٠

ال جيوز إجراء أية جتربة طبية أو علمية على         : "من النظام األساسي للدولة على أنه      ٢٦ نصـت املـادة    -٤٧١
للمساكن حرمة فال جيوز دخوهلا بغري إذن أهلها إال         : "منه على أن   ٢٧  ونصت املادة  . بدون رضائه احلر   اإلنسان

أن حرية القيام بالشعائر الدينية "على ٢٨ ونصت املادة". ص عليها يناليتحوال اليت يعينها القانون وبالكيفية أليف ا
 ".طبقاً للعادات املرعية مصونة على أال خيل ذلك بالنظام العام أو ينايف اآلداب
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 حرية املراسالت الربيدية والربقية واملخاطبات اهلاتفية وغريها من وسائل          أن"على   ٣٠ نصـت املـادة    -٤٧٢
 فال جيوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخريها أو مصادرهتا إال يف               .كفولةاالتصال مصونة وسريتها م   

 اجلزائية ضبط   اإلجراءاتمن قانون    ٩٠ حظرت املادة  و "احلاالت اليت يبينها القانون باإلجراءات املنصوص عليها        
ن خاص أو مراقبة اهلاتف أو       مكا يف عليها أو تسجيل األحاديث اليت جتري        عاالضطالاملرسـالت والربقيات أو     

حوال املبينة  أل منه دخول املساكن إال يف ا      ٧٩كما حظرت املادة    . تسـجيل املكاملات بغري إذن من االدعاء العام       
  كتايب مسبب من االدعاء العام بناءأو بإذن" بالقانون أو يف حالة طلب املساعدة من الداخل أو يف حالة الضرورة    

 إذا جنحة أو اشتراكه يف ارتكاهبا أو أوقيم باملسكن املراد تفتيشه بارتكاب جناية  شخص ي  إىلعـلى اهتام موجه     
وال جيوز تنفيذ التفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ          . وجـدت قرائن تدل على انه حائز ألشياء تتعلق باجلرمية         

 ." جديدإذنصدوره ما مل يصدر 

ن  أ ٧٨وأوجبت املادة   . وز فيها القبض عليه   ـت اليت جي  تفتيش املتهم إال يف احلاال     ٧٧ز املادة   ــمل جت  -٤٧٣
 مبعرفة أنثى بعد أدائها اليمني على القيام بواجبها بأمانة وصدق إذا مل             -حيث جيوز ذلك     - يكون تفتيش األنثى  

على مأموري الضبط أن يقتصر حبثهم يف املسكن على          ٨٥ وأوجبت املادة . تكـن من مأموري الضبط القضائي     
نه إذا كان يف املسكن نساء ومل يكن        أ على   ٨٦ كما نصت املادة  .  اآلثار اليت صدر بشأهنا أمر التفتيش      األشياء أو 

الغرض من دخوله تفتيشهن أو ضبطهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد املتبعة وأن ميكنهن                 
 . ر بالتفتيشضراإلمن مغادرة املسكن أو مينحهن التسهيالت الالزمة لذلك بشرط عدم ا

 عليها، يف املادة    األختامتعلق باجلرمية أو وضع     ي اجلزائية، الذي أجاز ضبط ما       اإلجراءاتأوجـب قانون     -٤٧٤
 منه قد أجازت    ٩٢ كما أن املادة     . عرض املضبوطات  أو األختاممـنه حضور املتهم أو وكيل عنه عند فض           ٨٩

 وأوجبت حضور - حيث جيوز ذلك - املضبوطة واألوراقت سالت والربقياا على املراالطالعلالدعاء العام وحده 
أخضعت  ٨٧ ن املادة أكما  .  أو املرسلة إليه، وأوجبت تدوين مالحظاهتم على ذلك        األوراقاملـتهم واحلائز هلذه     

 .إجراءات الضبط للمراقبة القضائية وحلق الطعن يف القيام هبا من عدمه

 اليت األشياءعلمه بسبب التفتيش معلومات عن إىل صل وص كل شخ: "منه تنص على أن ٢٩٣ ن املادةإ -٤٧٥
 أي شخص غري ذي صفة أو انتفع هبا بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبة املقررة               إىلتـناوهلا التفتيش وأفضى هبا      

  أو إليهبالغ املتهم باملراسالت وما يف حكمها املضبوطة أو املرسلة           إ ٩٥ وجبت املادة أ و ."سراراألجلـرمية إفشاء    
 وخيضع رد املضبوطات    .ه مصلحة عاجلة فيها   ـ كانت ل  إذاإعطائـه صورة منها يف أقرب وقت، وكذلك األمر          

 .٩٨ طالباً تسليمها له عمالً باملادة إليهملراقبة القضاء وحق املتهم يف التظلم 

 أولنظام العام    جواز إجراء احملاكمة سراً أو منع فئات معينة من حضورها مراعاة ل            إىلقد سبق أن أشرنا      -٤٧٦
أماكن أخرى من هذا التقرير، إمنا      يف  وكل هذه التشريعات وإجراءاهتا التنفيذية املذكورة أعاله، و        .اآلداب العامة 

 . ق بشكل صارمسرار وكلها تطبَّألهي لضمان احلق يف احلياة اخلاصة واالحتفاظ با
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  األطفال املتهمني وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً علىوإجراءاتتعزيز قوانني  ٢-٣-٩

 مساءلة األحداث طفال وأن مشروع قانون     أل عدم وجود هيئات قضائية خاصة با      إىلسـبق وأن أشرنا      -٤٧٧
 كل املوجبات من كفاءة وحياد وعدل ونزاهة يضمنها         القضاةيتضـمن ذلـك، مع تأكيد ما ذكرنا سابقاً بأنه يتوفر يف             

 والتدابري والعقوبات حبقهم    اإلجراءاتطفال املتهمني فإن    أل خاصة با  نه ال توجد قوانني   إ وحيث   .قـانون السلطة القضائية   
 . معزولة عن البالغنيأماكنتعاجل من خالل القانون اجلزائي، كما أن تنفيذ األحكام حبقهم يتم يف 

 حتديد سن دنيا للمساءلة اجلزائية ١-٢-٣-٩

من مل يكن عند ارتكابه اجلرمية قد أمت         من قانون اجلزاء على أن ال يالحق جزائياً          ١٠٤ نصـت املـادة    -٤٧٨
 .اجلزاءنتهك قانون ا ال جمال لالدعاء بأنه قد التاسعةن من مل يبلغ إ وعليه ف.التاسعة من عمره

 واإلصالحيةالتدابري التأديبية  ٢-٢-٣-٩

 عند  ةعشرمن قانون اجلزاء العماين على أن من أمت التاسعة من عمره ومل يكمل الثالثة                ١٠٥ تنص املادة  -٤٧٩
حكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة بل يوضع حبكم قضائي يف مؤسسة لإلصالح يعينها              ارتكابـه اجلـرمية ال يُ     
  ويل ىلإجلسة احملاكمة ويسلمه بعد ذلك         وميكن للقاضي أن يوخبه يف     . الثامنة عشرة  إمتامهالقاضي ملدة ال جتاوز     

وإذا أخل (لة دون ارتكابه جرمية أخرى خالل املدة احملددة باحلكم أمره لقاء تعهد يتعهد فيه بتربية القاصر واحليلو
 بتسييب قاصر ويعود للقاضي عندئذ تقرير وضع القاصر يف مؤسسة           قالـويل بـتعهده يـتعرض للعقـاب املتعل        

 .صالحيةإ ةأو عالجي تأديبية إجراءات وإمناوعليه فال عقوبة جزائية تفرض على احلدث هبذه السن ). لإلصالح

من قانون اجلزاء العماين على أن من أمت الثالثة عشرة من عمره ومل يكمل اخلامسة عشرة  ١٠٦تنص املادة  -٤٨٠
حني ارتكابه اجلرمية يعاقب بالسجن إصالحاً للنفس حيث ينص القانون على السجن من ثالث حىت مخس سنوات 

 أما  . حىت ثالث سنوات يف اجلنايات األخرى      إذا كانت اجلرمية معاقباً عليها باإلعدام أو السجن املؤبد، ومن سنة          
أما من أمت اخلامسة عشرة من عمره ومل        . إذا كانت اجلرمية جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام إىل ستة أشهر           

يتم الثامنة عشرة عند ارتكابه اجلرمية فيعاقب بالسجن من مخس سنوات إىل عشر، إذا كانت اجلرمية معاقباً عليها                  
 أما إذا كانت اجلرمية     . سبع سنوات إذا كانت من اجلنايات األخرى       إىللسجن املؤبد، ومن ثالث     بـاإلعدام أو ا   

 .جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام إىل سنة واحدة

ن كان  إ ف . باحلامل حىت تلد   اإلعدام اجلزائية توجب تأجيل تنفيذ عقوبة       اإلجراءاتمن قانون    ٢٩٢ املادة -٤٨١
ن تويف خالهلا فيؤجل التنفيذ أربعني يوماً بعد الوفاة، وإن ولد          إ أما   .إلرضاعهذ ملدة عامني    د حياً أجل التنفي   واملول

 . اجلنني ميتاً فيؤجل التنفيذ ستني يوماً بعد الوالدة

رأة ـعلى جواز تأجيل تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية بامل        قانون اإلجراءات اجلزائية     من ٣٠١توجب املادة    -٤٨٢
 منه على جواز تأجيل تنفيذ العقوبة املقيدة للحرية         ٣٠٤ ادة وتنص امل  .ى ثالثة أشهر على والدهتا    احلامل حلني مض  

مل يتم اخلامسة عشرة من عمره وكان هلما        ) أو يكفالنه (على أحد الزوجني إذا حكم كالمها هبا وكان هلما طفل           
 .حمل إقامة معروف يف السلطنة
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 قضائيةالجراءات إلا يف لألطفالحتديد معاملة خاصة  ٣-٢-٣-٩

 . وهو قيد الدراسةمساءلة اإلحداث بصدور قانون اًإن ذلك رهن -٤٨٣

 إتاحة ترتيبات خمتلفة ملعاملة األطفال ٤-٢-٣-٩

 :.رد أدناهي ونضيف إىل ذلك ما، ٥- باء-يف الفرع ثامناً حنيل هبذا الصدد ملا ورد يف تقريرنا األول  -٤٨٤

 حىت هناية الصف  والسجون متوفر حملو األمية وكذلكاإلصالحية املؤسسات   يف لألحداثإن جمال التعليم     -٤٨٥
فال توجد فصول     أما مراحل التعليم العام    .فقـط كدراسة منتظمة حتت إشراف وزارة التربية والتعليم        السـادس   

طفل قد شكلت   ىل أن جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية ال      إكما نشري   . للدارسة املنتظمة بل االنتساب فقط للدراسة احلرة      
 وقد قام الفريق بدراسة موسعة هبذا الصدد        .فريق عمل لدراسة أوضاع األحداث داخل مراكز التوقيف والسجن        

 .اقتراحات جتري متابعتها مع اجلهات املختصةإىل خلص فيها 

 الوسائل  من قانون السجون قد كفلت للسجني أو املوقوف احملافظة عل شعائره الدينية وهتيئة٢٢ن املادة إ -٤٨٦
منه على متتع الرتالء     ٢٣ونصت املادة   . له ملمارستها، وأن يكون لكل سجني مرشد أو اكثر من الدعاة املختصني           

 منه ٢٤وأوجبت املادة .  احلبس االحتياطيأماكنواحملبوسني بالرعاية الصحية واالجتماعية اجملانية داخل السجن أو 
منه  ٢٥وجبت املادة أو. مال الصحية ويعاونه عدد من املساعدين كل سجن طبيب مقيم تناط به األعيفأن يكون 

 منه بتوفري املالبس واألغطية     ٢٦ كما ألزمت املادة     .توفري التغذية الصحية الكافية املناسبة للسن وللحالة الصحية       
 .املالئمة لالستعمال الشخصي

حىت مضي أربعني يوماً على الوضع معاملة        منه معاملة الرتيلة احلامل منذ بداية احلمل و        ٢٦ألزمت املادة    -٤٨٧
 .إليهاطبية خاصة من حيث نوع الغذاء واألعمال اليت تسند 

 أن عدد ٢٧رقم اجلدول إذ يبني  . أدىن مستوىيف ال تشكل ظاهرة يف عمان بل هي         األحداثن جرائم   إ -٤٨٨
 يف  ٩٧,٢ جرمية منها    ٧٠٤  هو ٢٠٠٣يف عام   )  سنة ١٨ سنوات إىل    ٩أقل من   (اجلـرائم املرتكبة من األحداث      

ن جرائم السرقة والشروع فيها واإليذاء      أ بسيطة و  جنحةن أغلب هذه اجلرائم هي جرائم       وإ. املائة ارتكبها ذكور  
 األحداثجداول تبني سن      ونرفق .البسيط واملشاجرة ودخول البالد بشكل غري مشروع متثل النسبة الكربى منها          

 .٢٠٠٣إىل  ٢٠٠٠الفترة  املناطق خالل  جرائمهم ونوعها وتوزعها علىوأعداد

  االندماج االجتماعي للطفلوإعادةالتأهيل النفسي والبدين  ٥-٢-٣-٩

صالحية وما اإلن مجلة تدابري التأهيل النفسي والبدين وإعادة االندماج، مبا يف ذلك ما متارسه املؤسسات إ -٤٨٩
 .السابقالفرع إلشارة إليها يف ميارسه املرشدون والدعاة واملعلمون يف السجون قد سبقت ا
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  يف حاالت االستغاللاألطفال ٤-٩

 االستغالل االقتصادي  ١-٤-٩

 . من هذا التقرير ٥-١-٢ البندانظر  -٤٩٠

 أن  إىلكما نشري   .  ريف وحضر أو أجنيب وعماين أو دين أو جنس         أون القانون مل مييز بني ذكر وأنثى        إ -٤٩١
 ومثال ذلك ما . فيما يتعلق بتشغيل النساء٨٦ إىل ٨٠ ت عن الذكور يف املوادقانون العمل قد أضاف مزايا للفتيا

 منه بعدم جواز تشغيل النساء يف األعمال الضارة صحياً وكذلك يف األعمال الشاقة أو غريها من                 ٨٢ ادةورد بامل 
 .حدد بقرار من الوزيرُتعمال اليت ألا

عاية العمالية ومحالت التفتيش بالتأكد من التزام أصحاب        تقوم وزارة القوى العاملة من خالل دائرة الر        -٤٩٢
 يف إطار برامج األطفالويتم رصد حاالت . العمل مبواد قانون العمل، وتتم مناقشة كل فرد خيالف أحكام القانون

خمالفة  ويف حالة    . من قانون العمل   ٨  املادة إىلوزيارات املتابعة اليت يقوم هبا موظفو ومفتشو قطاع العمل استنادا           
 من قانون العمل ١١٨ صـاحب العمل ألحكام الباب اخلامس اخلاص بتشغيل النساء واألحداث يتم تطبيق املادة           

 وتتعدد العقوبات بتعدد األحداث والنساء اجلاري تشغيلهم        .بـتغرمي صاحب العمل مببلغ ال يزيد على مائة ريال         
ة خالل سنة من تاريخ احلكم جاز معاقبة صاحب العمل           وإذا ارتكبت املخالفة مرة ثاني     .باملخالفة لتلك األحكام  

 . فضال عن الغرامة بالسجن

 يف السلطنة ليس هلا وجود يبعث على القلق نظراً للتماسك االجتماعي وما حيث األطفالن ظاهرة عمالة إ -٤٩٣
 ويبني  .هات احلكومية  يف اجل  لألطفال وال عمالة    .إليها أشرنا   اليتعلـيه الدين من طلب العلم فضالً عن القوانني          

 ذكور ١ ٢٢٣ منهم ١ ٣٩٠ بلغ ٢٠٠١العاملني يف عام )  سنة١٨أقل مـن ( أن عدد األطفال ٢٨رقم اجلدول 
 . ويعمل هؤالء األطفال كتبة أو سعاة أو عمال نظافة أو مراسلني، وجمملها أعمال خفيفة. إناث١٦٧و

 سباق اهلجن وركوب اخليل ٢-٤-٩

هذه الرياضة من الرياضات الشعبية املتأصلة يف املنطقة ميارسها البالغون واألطفال مثل            نشري أوالً إىل أن      -٤٩٤
كما أن األطفال الذين يتسابقون على . السـباحة وركـوب اخليل وكرة القدم واملصارعة وغريها من الرياضات    

 .ر عند رب عمل   اهلجـن هـم من العمانيني حصراً ومن أوالد مالكي اهلجن وال ميارسون ذلك كعمال لقاء أج                
 أمن وسالمة صارمة للمتسابقني منها غطاء الرأس ومعدات ربط متنع السقوط ومالبس ال متتلىء               إجراءاتوتتخذ  

ويندفع األطفال يف املناطق الشرقية خاصة      . باهلواء، وتوفر مساعة على صدر املتسابق يستطيع من خالهلا املخاطبة         
وحتاط حلبة  . ات وبالركوب ملا حيققه من شهرة وما يناله من مكافآت         للمشاركة بالسباق تفاخراً وتباهياً بالقدر    

 عاماً على أن    ١٥ أعوام و  ٧ ويكون عمر املتسابق بني      .السباق بسواتر ترابية متنع اجلمل من اخلروج من املضمار        
اوز عدد  وال جي .  كغ ومتمتعاً بالذكاء والفطنة واالنتباه وسهولة التخاطب والتفاهم        ٢٢ إىل   ١٢يكون وزنه من    

 تدريب املتسابقني وقتاً طويالً ألن مجيعهم ممن        ستغرق وال ي  . طفل ٣٠٠ إىل   ٢٠٠ يف السباق    األطفال املشاركني 
 ٥يتنقلون على اهلجن وأهلهم من مربيها وال جياوز التدريب تبعاً لذلك أسبوعاً أو أسبوعني قبل السباق، وملدة                   

 قبل السباق ملدة شهرين ل والطفل املتسابق عادة يتعايش مع اجلم. ركبات٥دقائق يف كل مرة، وال جتاوز يف اليوم 
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وال تأثري فعلي على دراسة املتسابقني ألن هذه التمارين جزًء من حياهتم ومعظم السباقات . ىل ثالثة للتأقلم بينهماإ
 .درسةتنظم أيام العطلة الرمسية وبفترات بعد الدراسة ويف حالة نادرة خالهلا يتم االستئذان من امل

هـذه الرياضة ال تزيد خماطرها عن أية رياضة أخرى ميارسها األطفال يف دول أخرى وأدت لوفاة أو        إن   -٤٩٥
 وبذلك ال نؤيد    .راً هاماً أمام املشاركني يف رياضات أخرى بالعامل       م بل إن نسبة عدد املشاركني ال متثل أ        .إصابة

واقعه عن ذلك وألنه لو كان عمالة ملا جاز وفقاً لقانون           مناقشة هذا املوضوع على أنه عمالة لألطفال الختالف         
على  من مالحظاهتا اخلتامية     ٥١يرد ذلك على توصية اللجنة الواردة يف الفقرة         . العمـل استخدام هؤالء األطفال    

 . منها٥٢وما أعربت عنه اللجنة من قلق يف الفقرة تقرير السلطنة األول 

 مع توصيات اللجنة يف هذا  اجملال ومع ما اختذته دول جماورة من قرارات               كما قامت السلطنة مؤخراً ومتشياً     -٤٩٦
بإصدار قرار بتحديد سن راكيب سباقات اهلجن حيث صدر هذا القرار من احتاد الفروسية واهلجن بتحديد سن راكيب                  

إن على راكيب اهلجن إبراز     وتنفيذاً للقرار جاء فيه بأنه عند املشاركة يف السباقات ف         .  عاماً ١٤اهلجن حبيث ال تقل عن      
 .وينفذ هذا القرار على مجيع السباقات. صورة من شهادة امليالد ويف حالة عدم توفرها فعليه تقدمي شهادة تقدير السن

ن ما تقدم مأخوذ من إ . لفريق خاص متابعة هذا املوضوعأسندتن جلنة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل قد        إ -٤٩٧
  .ولقاءات متعددة مع منظمي السباقات واملتسابقني ومالكي اهلجن واملضمرينتقريره بعد زيارات ميدانية 

 .أعداد اخليل باملنطقة الشرقية وعدد األطفال املمارسني هلواية الفروسية ٢٧ويبني اجلدول رقم  -٤٩٨

 صيد األمساك ٣-٤-٩

 عمالة األطفال يف هذا اجملال      كلفت جلنة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فريق عمل متخصص من كافة اجلهات لرصد             -٤٩٩
 : وقد قام الفريق بعدة زيارات ميدانية ولقاءات اطلع من خالهلا على الوقائع، ومن مث قدم تقريراً يبني اآليت.وبيان خماطره

 ئمهنة صيد األمساك مهنة قدمية ورياضة وترفيه ميارسها كثري من العمانيني منذ القدم لطول شواط -
 ؛عمان وغناها باألمساك

 ؛كثري من األسر املقيمة على السواحل تعتمد يف كسب قوهتا على هذه املهنة -

 ؛الصيد يف أوقات فراغهيف هنون هذه املهنة، ولكن بعضهم يشارك أهله تال يوجد أطفال مي -

 سنة، وال يتقاضى الطفل عنها أجراً ألنه ميارسها مع ١٢ و٦بني تتراوح سن األطفال املشاركني  -
 .سجل الرصد املستمر أثراً باالنقطاع عن الدراسة وال ي.أهله

 ويعمل بعض األطفال فيها     .عمالـة األطفـال يف القطاعات األخرى احلرفية حمدودة جداً وال تذكر           إن   -٥٠٠
مساعدة ألسرهم اليت متتهن هذه األعمال وال تؤثر على دراستهم وترجع حمدوديتها لقلة عائدها املادي وحلاجاهتا                

ذكر يف عمان   كما نشري إىل أن عمل األطفال يف املزارع ال يُ         .  األطفال ابذهلمديدين ال يقدر على      وصرب ش  إلتقان
 . يشارك بعض األطفال أهلهم يف العمل مبزارعهم اخلاصة يف أوقات فراغهموإمناكعمالة، 
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 ) من االتفاقية٣٣املادة  (إساءة استعمال املخدرات ٤-٤-٩

 يف تقرير   ١٧/٩٩ السلطاين واملؤثرات العقلية الصادر باملرسوم   حة املخدرات   سبق أن أشرنا إىل قانون مكاف      -٥٠١
 التامة ملصاحل الطفل الفضلى يف قانون مكافحة املخدرات         ةهو ما يدل على املراعا     و ، هذا التقرير  ويف السلطنة األول 

 مبكافحة التبغ واللجان     ما يتعلق  إىلأشرنا  أن  وقد سبق   . ١٧/٩٩واملؤثـرات العقلـية الصادر باملرسوم السلطاين        
كما نشري إىل أن شرب الكحول علناً غري مسموح به بعمان كما مينع بيعه يف               . املشكلة لذلك وحظر بيعه لألطفال    

 وإن العادات االجتماعية واملستمدة من الدين تستهجن التدخني وحتظر          .قـدم إطالقاً لصغار السن     وال يُ  .املـتاجر 
كما أن قانون اجلزاء العماين قد عاقب بالسجن كل من وجد . حقر من يشربهوتعاقب بشدة على شرب اخلمر وتست

 كما .ن، أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغري وهو يف حالة سكرمكان مباح للجمهور يف حالة سكر بيِّيف حمل عام أو 
شاط يتعلق   سنوات وبالغرامة ملن صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل باخلمور أو مارس أي ن               ٣عاقب بالسجن حىت    

ىل وجود حاالت قليلة لشرب إ ٢٠٠٣ املتوفرة لعام  اإلحصاءات وتشري   ٢٢٩و ٢٢٨ادتان  هبـا بدون ترخيص امل    
 . حاالت كان فيها األطفال من الذكور١٠، هي اخلمر

 االستغالل اجلنسي واالعتداء اجلنسي ٥-٤-٩

 . منه٣- جيم-تناول تقرير السلطنة األول ذلك يف الفرع ثامناً  -٥٠٢

 أو  إنشائه حمالً للفجور أو الدعارة أو عاون يف         أدار منه من    ٢٢٢ ن قـانون اجلزاء قد عاقب يف املادة       إ -٥٠٣
كما عاقب باملادة   . منه من مارس الدعارة أو الفجور نظري أجر أو بغري مثن           ٢٢١ املادةيف   كما عاقب    .دارتـه إ

جلنسية العلنية وعلى طبع أو توزيع أو اقتناء أو  على الفضائح ا٢٢٤املادة يف  وعاقب .على اللواط والسحاق ٢٢٣
دمت لغرض علمي ويف إطار علمي ومل تكن  الفاضحة إال إذا قُءأو األشياعرض صور خالعية أو رسائل أو غريها 
 .موجهة ملن يقل عمره عن الثامنة عشرة

والصور اإلباحية ن استعمال األطفال يف العروض إ و.ال وجـود هلـذه الظاهـرة يف عمان بأثر حمسوس       -٥٠٤
.  على الفجور  اًاملخالفة لآلداب العامة وللتقاليد والدين ال يسمح هبا القانون ويعاقب مرتكبها على اعتبارها حض             

  .بينا انضمام السلطنة للربتوكول االختياري هبذا الصددأن وقد سبق 

 ) من االتفاقية٣٦املادة ( واإلساءة لألطفال أشكال االستغالل ٦-٤-٩

تـرب اجملـتمع العمـاين ذا ثقافة اجتماعية تقليدية حمافظة، حيث تلعب العادات والتقاليد واملمارسات          يع -٥٠٥
ونظراً النفتاح جمتمعنا على العامل اخلارجي حىت أصبحنا . التقليدية حيزاً كبرياً يف تشكيل سلوكيات أفراد جمتمعها    

حة البدنية والنفسية للطفل، وهذا وفق ما أظهرته قرية صغرية، ظهرت بعض املمارسات اخلاطئة اليت تؤثر على الص
الدراسـة النوعـية حول أمناط معاملة الطفل يف اجملتمع العماين، حيث ظهرت بعض حاالت االستغالل اجلنسي                 

كما أن الضرب ال زال ميارس يف بعض املدارس، واألسرة أيضاً           . لألطفال، وبعض مظاهر اإلمهال من قبل األبوين      
 . الضرب كوسيلة عقابيةال تزال تلجأ إىل
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أظهـرت الدراسة النوعية أيضاً أن وسائل اإلعالم عرب القنوات الفضائية املرئية هلا تأثري ثقايف واجتماعي            -٥٠٦
 . سليب على عملية اندماج األطفال يف اجملتمع وميكن مالحظته فيما يتعلق بسلوكيات الطفل وخاصة العنف

 يالقيه الطفل املعاق وخاصة يف اجملتمعات الريفية حيث ال جيدون املعاملة            من املمارسات اخلاطئة أيضاً ما     -٥٠٧
 .املناسبة كنتيجة طبيعية لبعدهم عن املراكز املتخصصة لذلك

) جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل     (إال أن هـذه املمارسات ظهرت كبيانات نوعية ولكن السلطنة            -٥٠٨
ويتم التصدى  . اين من الدراسة الذي سيتضمن البيانات اإلحصائية الرقمية       حالـياً تعكف على استكمال اجلزء الث      

 .هلذه املمارسات من خالل التنسيق مع اجلهات املعنية كل وفق اختصاصه

هذا التقرير ألن تقاليد يف ال يالحظ يف عمان وجود أشكال استغالل لألطفال يف غري احلاالت املشار إليها  -٥٠٩
 .  التمسك بالدين ومحاية األطفال ورعايتهم حتول دون ذلكإىلية األسرة العمانية الداع

 من ربح وما حلقه من      فاته يتضمن ما    إساءة به للطفل الذي يتعرض ألية       ىقضلـذي يُ   ا وإن الـتعويض   -٥١٠
  فهو شامل يف مفهومه للتأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج يف اجملتمع، علماً بأن األسرة اليت يتعرض                .خسارة

 .وتتابعهذلك  هتوجبسطفلها لالستغالل تقوم يف األغلب الشامل بكل ما ي

 بيع األطفال واالجتار هبم ٧-٤-٩

 ألنه ليس حمل    لإلنسانسلطنة عمان، والقانون العماين ال جييز االجتار أو البيع          يف  ال وجود هلذه الظاهرة      -٥١١
 أو اخلطف أو التهديد أو الرق أو اإليذاء جرم أركانيها  حني يتوفر فاألفعال وقانون اجلزاء يطال هذه .تعامل مايل
 . وقد انضمت السلطنة للربتوكول االختياري هبذا الصدد.االستبعاد

 األصليني أقلية أو جمموعة من السكان إىلاألطفال الذين ينتمون  ٨-٤-٩

 واحد، ويتمتع كل من  من انتماء واحد وعلى ديناألصلينيال توجد هذه الظاهرة يف عمان ألن السكان    -٥١٢
االحتفاظ بثقافته وممارسة شعائر دينه، ويستفيد من كل الفرص املتاحة لعمل           يف  هـو على أرض عمان بكل حق        
 .األجانب شاملة الصحة والتعليم

 اخلامتة

مع مراعاة حتفظاهتا إىل أن     (ووضعها موضع التنفيذ    حقوق الطفل    باتفاقية   عمان التزامها  تؤكـد سلطنة   -٥١٣
رغم   باالتفاقية،التزاماهتا للوفاء بكامل إمكاناهتاعلى تسخري كافة  - السلطنة -تعمل ، و)سحبها أو تعديلهاجيري 

 تواجهها، مقدرة أن جتاوزها حيتاج لزمن وفق اخلطط الشاملة    اليت واإلحصائيةالصعوبات االقتصادية واالجتماعية    
وهناك مراجعة دورية   .  مع مبادئها  وانسجامات اللجنة   ، مسترشدة بتوصيا  استحدثتهااليت وضعتها واآلليات اليت     

 . )CRC/C/15/Add.161ة الوثيق(تحفظاهتا ودراسة معمقة ل
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 تشرين  ٢٠ املؤرخة   CRC/C/58لواردة يف الوثيقة    باملبادئ التوجيهية العامة ا   مت إعداد هذا التقرير التزاماً       -٥١٤
مل ترد يف التقرير األول أو املعلومات ذات الصلة اليت وات اإلحصاءات والتشريعومت تضمينه . ١٩٩٦نوفمرب /الثاين

الواردة من  الحظات  املالرد على   ، ومت   )٢٠٠٤يناير  /كانون الثاين  وحىت   ١٩٩٩هيولي/بعد متوز (الـيت استحدثت    
 . تقرير األولالاللجنة على 

 من هذا   ١، تناول الفرع    ةبنود االتفاقي بعض  تنفيذ  الواقع العماين والظروف والصعوبات احمليطة ب     فهـم   ل -٥١٥
 تضمنت املؤشرات اجلغرافية والسكانية واالقتصادية والصحية والتربوية معلومات أساسية عن سلطنة عمانالتقرير 

 .والتعليمية واالجتماعية

 من  ٢ ويلقي الفرع    .الطفلاإلنسان ومنها حقوق    حقوق  وانني النافذة يف سلطنة عمان محاية       القتكفـل    -٥١٦
 املـزيد من الضوء على بعض القوانني اليت وردت يف التقرير األول أو اليت مل ترد فيه أو القوانني                    هـذا الـتقرير   

النظام األساسي للدولة، وقانون اجلزاء     : ويشمل ذلك . والتشـريعات اجلديـدة الـيت صدرت بعد كتابة التقرير         
 وتغطي هذه القوانني   الشخصية  حوال  العمـاين، وقانون اإلجراءات املدنية والتجارية، وقانون العمل، وقانون األ         

تفصيلية ة دراسوجتري السلطنة وبشكل مستمر .  من االتفاقية٤٤ من املادة ٦ والفقرة  ٤٢ و ٤ما جاء يف املادتني     
جيمع حقوق الطفل إعماالً وإمكانية إصدارها يف قانون موحد مع حقوق الطفل نافذة  توافق التشريعات الىمدعن 

 . من مالحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة األول) ب(و) أ(١١ة يف الفقرتني لتوصية اللجنة الوارد

ن الـنظام األساسي للدولة قد تضمن كافة مبادئ حقوق اإلنسان وحرياته اليت بينتها املواثيق والعهود                إ -٥١٧
ل األحداث من   تشغيرفع سن   املختص صالحية    الوزير   العماين قد منح    قانون العمل   وإن   .واإلعالنـات الدولية  

 مع توافق إىل حد كبريوأن ذلك ي.  يف بعض الصناعات واألعمال اليت تقتضي ذلك،)سن اخلامسة عشرة(اجلنسني 
 من املالحظات اخلتامية على تقرير السلطنة األول والتوصية برفع العمر األدىن            ٤٩املالحظـة الـواردة يف الفقرة       

 .لاللتحاق بالعمل

حتري مصلحة الطفل الفضلى يف الدعاوى اليت تقام منه أو عليه ملدنية والتجارية قد    إن قانون اإلجراءات ا    -٥١٨
 من مالحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة       ٣٠يساير توصية اللجنة الواردة يف الفقرة       اعتـباراً أساسياً     أعطـي و

السلطنة أن دواعي   خصية ترى   وبناء عليه وعلى ما جاء يف قانون اإلجراءات اجلزائية وقانون األحوال الش           . األول
 زالت مربراهتا يف كثري من       من املالحظات اخلتامية على تقرير السلطنة األول قد        ٢٩ الفقرة   القلـق الـواردة يف    

 املادة  معيضاف إىل ذلك أن ما جاء يف قانون األحوال املدنية يتوافق. اجلوانب حول تطبيق مصلحة الطفل الفضلى
  من املالحظات اخلتامية على تقرير السلطنة األول        ٢٤ملالحظة الواردة يف الفقرة      ا لذلك فإن .  مـن االتفاقـية    ٧

نه راعى االحتفاظ بسرية املعلومات اليت تشري خاصة وأ  إليهال تتوافق مع واقع التشريع وال مربر إللغاء النص املشار
وكل . " تزر وازرة وزر أخرى    ال: " تعتمد مبدأ  اإلسالميةأن الشريعة   يضاف إىل ذلك    . ولد غري شرعي   إىل انـه  
 . من املالحظات اخلتامية على تقرير السلطنة األول٢٥ توصية اللجنة الواردة يف الفقرة توافق معذلك ي

 من مالحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة       ٢٣اختذت السلطنة متشياً مع توصية اللجنة الواردة يف الفقرة           -٥١٩
منها توزيع أعداد كبرية من االتفاقية على اجلهات املعنية، ونشرها : ادئ االتفاقيةاألول جمموعة من التدابري لنشر مب

املدارس على  ووزعت  تعريفية  النشرات  وسائل اإليضاح وال  لصقات و املإعداد  عن طريق أجهزة اإلعالم املختلفة و     
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ألطفال عن فحوى    ل تلفزيونية وإذاعية  رسائل قصرية عرب برامج      توبث. املؤسسـات العاملـة يف جمال الطفولة      و
ألجل التدريب  و. ومت دمج املبادئ العامة التفاقية حقوق الطفل يف املناهج الدراسية واملناهج املعدلة            .االتفاقـية 

 ونظمت برامج تعريفية،نظمت دورات تدريبية، وعقدت لقاءات موسعة، وألقيت حماضرات       عـلى االتفاقـية،     
، وُنشرت املقاالت باجلرائد والصحف احمللية،      نشر بنود االتفاقية  لأدبية وثقافية   تلفزيونـية وإذاعـية ومسابقات      

 .دراساتوأُجريت ال

 يف رصد وتنسيق    تعتـرب اللجنة الوطنية ملتابعة اتفاقية حقوق الطفل واللجان املنبثقة عنها اجلهة الرمسية             -٥٢٠
. ومية ومؤسسات اجملتمع املدينيساعدها يف ذلك العديد من اجلهات احلكاجلهود اخلاصة بتنفيذ أحكام االتفاقية، 

 تشاوريهبوضع خطة شاملة لتنفيذ االتفاقية عن طريق عملية         وتقـوم اللجـنة واللجـنة الوطنية لرعاية الطفولة          
وتشاركيه مع اجلهات احلكومية املعنية وجهات اجملتمع املدين، وذلك عن طريق دراسة كل جهة للتشريعات ذات                

متشياً مع توصية اللجنة الواردة يف       أو بصدد إجراءات التنفيذ وذلك       بصددها الصـلة بالطفولة و اقتراح ما يلزم      
 . من مالحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة األول١٣الفقرة 

التنسيق ، يف متابعة    ممثليها يف اللجان الوطنية وجلنة االتفاقية     من خالل    ،ن منظمات اجملتمع املدين تتعاون    إ -٥٢١
ن جتمعات األطفال والشباب باملدارس والنوادي واحلركة الكشفية        وإ . اخلاصة باألطفال  واملشاركة يف النشاطات  

 ويدخل كل ذلك سياق تنفيذ توصية       وغريها تشارك بشكل فعال يف مناقشة احلقوق واحلريات الواردة باالتفاقية         
 . من مالحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة األول١٥اللجنة الواردة يف الفقرة 

 اإلمكاناتيف حدود   ) قواعد باريس (تناسب مع القواعد املتعلقة باهليئات القومية       يالـلجان الوطنية    وجـود   ن  إ -٥٢٢
 من املالحظات اخلتامية    ١٨ا يف الفقرة    يزيل دواعي قلق اللجنة املعرب عنه     وذلك  وطبـيعة التطور والنهضة بسلطنة عمان،       

 .  من هذه املالحظات على تقرير السلطنة األول١٩لفقرة للجنة، ويتماشى ذلك مع توصية اللجنة الواردة يف ا

 إنشاء قاعدة البيانات واملؤشرات االجتماعية      ٢٠٠٣اسـتكملت وزارة التنمـية االجتماعية خالل عام          -٥٢٣
  من مالحظاهتا اخلتامية والتعليق الوارد يف      ١٧العمانـية ويتماشـى ذلـك مع توصية اللجنة الواردة يف الفقرة             

 .ن هذه املالحظات م١٦الفقرة 

 ٤ويتناول الفرع   ).  من االتفاقية  ١املادة  ( من التقرير تعريف الطفل يف التشريع العماين         ٣تناول الفرع    -٥٢٤
 من ٢املادة (ويشمل ذلك استعراض قوانني السلطنة اليت تؤكد على عدم التمييز : مـن الـتقرير املـبادئ العامة    

وهو مبدأ ملزم للبالغني ولألطفال القانون ومتساوون يف احلقوق والواجبات ، وإن املواطنني سواسية أمام )االتفاقية
 وال متييز بني الذكور واإلناث يف االنتفاع من اخلدمات        . يف ُعمان  الجئني أو طاليب جلوء   ،  مواطـنني أو أجانـب    

لتمييز بني الريف   إحصاءات تؤكد عدم ا   وأُرفق بالتقرير   . التعليمـية والصحية واالجتماعية واملعامالت القانونية     
إن و رتفاع النشاط يف التجمعات السكنية الكبرية،     ا و  بأهنا ترجع إىل اإلمكانات    توفسرت بعض التباينا  . واحلضر

وأوضح . ال متييز بني من يعاين من عجز وبني السليم، بل يلقى األول رعاية أكثر             و. ذلكإلزالة   تـبذل    هـود اجل
. مواقف معادية لألطفال، ويشمل ذلك املواطنني واألجانب على حٍد سواء         ال توجد يف اجملتمع العماين      التقرير انه   

يف قليات أو سكان أصليني     األأنه ال متييز إطالقاً بني      كذلـك اسـتعرض التقرير القوانني واإلجراءات اليت تؤكد          
 أثر لذلك   األساسي ضد التمييز العنصري وكراهية األجانب، وال      وإن النظام   . النعدام هذه الظواهر  سلطنة عمان   
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محاية األجنيب   من النظام تقر     ٢٥ُيضاف إىل ذلك أن املادة       .ممـا مل يسـتدع وضع خطط ملواجهة هذا املوضوع         
 من مالحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة       ٢٨؛ وكل ذلك يتماشى مع توصية اللجنة الواردة يف الفقرة           وأمالكه
ان تدرس مسألة التصديق على االتفاقية الدولية حلماية حقوق العمال          وبالرغم من تأكيد التقرير على أن سلطنة عم       . األول

املهاجـرين وأفـراد أسرهم إال أنه أوضح يف ذات الوقت أن قانون العمل ينطبق على الوافدين واملواطنني يف جمال الرعاية      
 من مالحظاهتا   ٢٦يف الفقرة   وبذلك فإن الواقع العملي يف السلطنة يستدرك أوجه قلق اللجنة الواردة            . الصـحية والتعليم  

 . من هذه املالحظات على تقرير السلطنة األول٢٧اخلتامية، ويتماشى مع توصياهتا الواردة يف الفقرة 

يف جمال اخلدمات الصحية واالجتماعية   )  من االتفاقية  ٣املادة  (مشـل التقرير أيضاً مصاحل الطفل الفضلى         -٥٢٥
إن مبدأ مصاحل    و .تكفل احلماية القانونية للطفل   اليت  تشريعات  ماعي، وال والتعليم واإلسكان ونظام الضمان االجت    

 ومؤسسات الرعاية اإلدارية ومعمول به باحملاكم والسلطات    اإلجراءاتميثل اعتباراً أولياً يف كل      الطفـل الفضلى    
 . الواردة يف هذا التقريراإلحصاءاتوتؤكد ذلك . االجتماعية العامة واخلاصة

قرير القوانني والسياسات الوطنية والتدابري واآلليات املتخذة واليت تضمن حق الطفل يف البقاء استعرض الت -٥٢٦
وحرية التعبري مبا يناسب  )  من االتفاقية  ١٢املادة  (، وضمان احترام آراء الطفل      ) من االتفاقية  ٦املـادة   (والـنمو   

 .مستوى إدراكهم ومنوهم

 ). من االتفاقية٣٧ و١٧ و١٦ و١٥ و١٤ و١٣ و٨ و٧املواد (يات  احلقوق املدنية واحلر٥يتناول الفرع  -٥٢٧

 وأن  احلقوق املدنية واحلريات  يشري التقرير إىل أن النظام األساسي للدولة وقانون اجلزاء العماين قد ضمنا              -٥٢٨
ذلك وك)  من االتفاقية٨ و٧ نااملادت(السم واجلنسية حق ا: منهالألطفال قد ضمنت حقوقاً النصـوص القانونية    

الالئحة التنظيمية يف )  من االتفاقية٨املادة (، واحلفاظ على اهلوية  قانون األحوال املدنية مـن ١٩ و ١٤املـادتني   
وإن كل تلك القوانني وما رافقها من آليات وإجراءات         . قانون اجلنسية العماين  ، و لألطفـال احملـتاجني للرعاية    

 . الحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة األول من م٢٥تستجيب لتوصية اللجنة الواردة يف الفقرة 

).  من االتفاقية  ١٣املادة  (قد ضمنت حرية التعبري     من النظام األساسي للدولة      ٣٠ و ٢٩ و ٢٨إن املواد    -٥٢٩
ويسـتعرض التقرير العديد من اآلليات واإلجراءات احلكومة واألهلية املتخذة لتمكني األطفال من حرية التعبري،               

 من ١٤املادة ( حرية الفكر والوجدان والدين، و) من االتفاقية١٧املادة (لى املعلومات املناسبة حـق احلصول ع  و
 ٢٧٨(كما أن املادة     ).  من االتفاقية  ١٥املادة  (حرية تكوين اجلمعيات وحرية االجتماع السلمي       ، و )االتفاقـية 
محاية احلياة   قد ضمنت     اجلزائية اءاتاإلجرمن قانون    ١٧٧ و ٩٠مـن قانون اجلزاء العماين، واملادتني       ) مكـرراً 
املراسالت والربقيات واألحاديث اليت جتري يف اآليل، واستخدام احلاسب يف جمال ) من االتفاقية ١٦ ةاملاد( اخلاصة

 العامة وعدم كشف أسرار اخلصوصية العائلية أو كشف ما اآلدابمحافظة على  وسرية احملاكمات للمكان خاص،
 . من خصوصياتحييط الفرد باملهانة

 من قانون اإلجراءات اجلزائية، ١٩٢ من النظام األساسي للدولة، واملادة ٢٠ُيضـاف إىل ذلك أن املادة        -٥٣٠
عدم التعرض للتعذيب أو لغريه من ضروب املعاملة        وقـانون اجلـزاء العماين، وغريها قد ضمنت حق الطفل يف            

بشيء من التفصيل اإلجراءات املتخذة يف هذا اجملال لألطفال،       وتناول التقرير    .) من االتفاقية  ٣٧املادة   (القاسـية 
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كذلك استعرض التقرير اجلهود اليت تبذهلا وزارة التنمية االجتماعية . ولطالب املدارس، ودور اإلعالم يف هذا اجملال
فة أنواع   على تطوير استراتيجية هتدف حلماية األطفال من كا        مع وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية     بالتعاون  

كما تناول التقرير عددا من الدراسات املنفذة يف هذا اجملال، والنتائج اليت خلصت هلا تلك الدراسات . اإلساءة هلم
أن املعلمني يستخدمون يف الغالب أساليب تأديبية       ووجود أي بالغات عن وقائع الضرب باملدارس        مـنها  عدم     

أن أساليب العقاب و. ن املؤقت من بعض األنشطة والفعالياتأخرى مثل شكوى الطالب املخل لألبوين أو احلرما     
ضد ظواهر اإلساءات اجلنسية وال توجد . يف األسرة العمانية تتنوع وترتبط مبدى ثقافة األبوين ومستوامها التعليمي

  وذلك ينسجم مع توصية اللجنة الواردة يف       العـنف ضد األطفال ال ميثل ظاهرة مؤثرة يف السلطنة،         و. األطفـال 
 .أي بالغات عن وقائع الضرب باملدارس من مالحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة، وال توجد ٣٦الفقرة 

)  من االتفاقية  ٥املادة  (ويشتمل على توجيه الوالدين     :  البيئة األسرية والرعاية البديلة    ٦يتـناول الفرع     -٥٣١
ن موروثاهتا الدينية واخللقية والثقافية، وتوجيه اجلهات ودورمها يف بناء وتركيب األسرة العمانية وطبيعتها املكونة م

 من ١٨املادة (ويتعرض التقرير إىل مسؤولية الوالدين . هلنافذانني االقووما تلزم به املشاركة يف تربية ورعاية الطفل 
ن قانون األحوال  م٣٦ من املادة ٥البند (العناية باألوالد وتربيتهم مبا يكفل تنشئتهم نشأة صاحلة بشأن ) االتفاقية
األطفال ، و) من االتفاقية١٠ املادة  (مجع مشل األسرة، و) من االتفاقية٩املادة (، والفصل عن الوالدين )الشخصية

بصورة غري   - نقل األطفال إىل اخلارج وعدم عودهتم     ، و ) من االتفاقية  ٢٠املادة   (احملـرومون من بيئتهم العائلية    
إساءة املعاملة  ، و ) من االتفاقية  ٢٥املادة  ( الطفل   إليداعاملراجعة الدورية   ، و )قية من االتفا  ١١املادة   (- مشروعة

، ) من االتفاقية  ٣٩و ١٩املادتان   (واإلمهـال مبـا يف ذلك التأهيل البدين والنفسي وإعادة االندماج االجتماعي           
 .التوعية والرعاية وإعادة التأهيل مبختلف أنواعه ومستوياتهو

ويشتمل ).  من االتفاقية  ٢٧ و ٢٦ و ٢٤ و ٢٣ و ١٨ و ٦املواد  ( الصحة األساسية والرفاه     ٧يتناول الفرع    -٥٣٢
 :هذا الفرع على ما يلي

على أشار التقرير إىل إن األطفال املعاقني حيصلون        ):  من االتفاقية  ٢٣املادة   (األطفـال املعاقون   -
جلهات متعددة حكومية   التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفق برامج          

ويتم التنسيق يف هذا اجملال من خالل اللجنة الوطنية لرعاية املعاقني وهي جلنة ختطيطية               .ومدنية
. حكومية تضم يف عضويتها منظمات من اجملتمع املدين وهي مؤسسة حكومية ختطيطية إشرافية            

وتناول أيضاً دور   . قنيادمات املع خلري حالياً دراسة مشروع قانون      وأشـار التقرير إىل أنه جي     
م، والتنسيق بينها   التأهيل الرياضي هل  وقني  اتأمني رعاية األطفال املع   يف  وزارة التنمية االجتماعية    

وزارة التربية  ودور   للمعاقني،اخلدمات الوقائية والعالجية والتأهيلية     وبـني وزارة الصـحة يف       
التقرير اجلمعيات األهلية التطوعية والنشاط كما تناول . املدارسيف قني ااملعباالهتمام يف والتعليم 

 الذي تقوم به يف جمال رعاية األطفال املعاقني؛

ناول التقرير بشيء من التفصيل اخلدمات الصحية اليت تقدمها وزارة ت :الصحة واخلدمات الصحية -
 تركز على اليت بتطبيق املرحلة الثالثة من خطتها،تقوم وزارة الصحة إىل األطفال، وأشار إىل إن ال

دعم الربامج الصحية اليت ازدادت تنوعاً وتنظيماً ونضوجاً مبا يتماشى مع مفهوم الرعاية الصحية 
أسلوب الالمركزية والتعامل مع نوعية األمراض احلديثة  منتهجة إدارة اخلدمات الصحيةو. األولية
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امج دعم خدمات رعاية    برنكما تناول التقرير    . الـناجتة عن تغري أسلوب احلياة والنمو السكاين       
 وما تقوم به    إىل خفض معدالت األمراض والوفيات لألمهات،      والذي يهدف    األمومة والطفولة 

من إجراء  ، من اجلهات احلكومية، وبدعم من املنظمات الدوليةالعديدزارة الصحة بالتعاون مع و
 الشباب من كال    دراسة وطنية شاملة يف املدارس الثانوية لتحديد معارف واجتاهات وممارسات         

مشاركة أطفال املدارس يف وتعرض التقرير إىل جهود السلطنة يف جمال االهتمام بالبيئة و .اجلنسني
 ؛ واحلياتيةةالبيئيشىت اجملاالت يف توعية الو أشجار القرم ، واستزراعالشواطئمحالت تنظيف 

 املستوى  ،)التفاقية من ا  ١٨ و ٦املادتان  (الضـمان االجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل         -
أحكام نظام  تعرض التقرير إىل جهود السلطنة يف جمال تفعيل         ):  من االتفاقية  ٢٧املادة  (املعيشي  

 عمالً بالتزام الدولة الوارد يف املادة       ٨٧/٨٤الضمان االجتماعي الصادر باملرسوم السلطاين رقم       
تفاع بربامج الضمان   حق األطفال يف االن   : ويشمل ذلك .  مـن الـنظام األساسـي للدولة       ١٢

عن العمل،  صرف معاشات شهرية لأليتام وأسر املسجونني والعاجزين        مبا يف ذلك    ،  االجتماعي
رسوم إدخال التيار الكهربائي واملاء إن كان املرتل مملوكاً  وتكاليف األجهزة التعويضية،وصرف 

خاصة يف  صرف مساعدات   وصرف مساعدة شهرية حلاالت مرضية خاصة       وهلم ويقيمون فيه،    
  التنظيمية لدور احلضانة،كما تناول التقرير الالئحة.  الكوارث والنكبات الفردية واجلماعيةةحال
 وحماولة مساعدهتا ومساعدة أفرادها على االجتماعيةودراسة مشكالهتا  ،"كافل اليتيم"مشروع و

الوطنية للتنمية    وركز التقرير على اجتاهات االستراتيجية     .إجيـاد احللـول املناسـبة ملشكالهتم      
جيابية من جهة، وبني النمو االجتماعي      إلالربط بني النمو االقتصادي ونتائجه ا     يف  االجتماعـية   

 . هبدف حتقيق التنمية املستدامةىملختلف قطاعات اجملتمع من جهة أخر

، وال سيما )ة من االتفاقي٣١ و٢٩ و٢٨املواد ( التعليم وأوقات الفراغ واألنشطة الثقافية      ٨تناول الفرع    -٥٣٣
جماناً جلميع األطفال ممن هم يف السن احملددة الذين أكملوا ست سنوات فما             جهود السلطنة يف جمال توفري التعليم       

 كما تناول   .فوق دون النظر إىل اللون أو اجلنس أو اجلنسية أو املوقع اجلغرايف أو احلالة االقتصادية أو االجتماعية                
يالت التعليمية املالئمة وجعلها يف متناول مجيع األطفال واجلهود اليت تبذهلا وزارة            الـتدابري املتخذة لتوفري التسه    

الكتب والوسائل التعليمية واملختربية والنقل من مكان السكن إىل املدرسة جلميع الطالب،            التربية والتعليم لتوفري    
وبني التقرير  . افر عدد كاف من املدرسني    التدابري املتخذة لضمان تو    و تربوياً،ني  ؤهلاملدراء  املومني  علتوفـري امل  و

لتشجيع احلضور املنتظم   التربية والتعليم   التدابري اليت اختذهتا وزارة     الـنجاحات الـيت حتققـت مبا يف ذلك جناح           
 من مالحظاهتا ٤٤ مع توصية اللجنة الواردة يف الفقرة يتماشى مبا معدالت االنقطاع عن الدراسةتقليل للمدارس و

وفقا ملا جاء يف    نظام التعليم املطبق بالسلطنة      واستعرض اجلهود املبذولة جلعل      . تقرير السلطنة األول   اخلتامية على 
جلنة ها وبني    بين ةآليات عمل مشترك   من االتفاقية، وما قامت به الوزارة من وضع          ٢٩ يف املادة    األهداف الواردة 

التنسيق مع جامعة السلطان قابوس وكليات التربية هج، وإلدخال التعديالت الالزمة على املنامتابعة تنفيذ االتفاقية 
تزويد أدلة املعلمني ببيانات وإشارات يف هوامش الكتب الدراسية باملوضوعات          وطالب ببنود االتفاقية    اللتعريف  

 . ذوي االحتياجات اخلاصةلألطفالتوفري التعليم كما تناول التقرير . املدرجة واملتعلقة باتفاقية حقوق الطفل

 يف السلطنةأن برامج التعليم  ، وأشار إىل ) من االتفاقية٢٩املادة (كمـا تـناول التقرير أهداف التعليم     -٥٣٤
املناهج العمانية   وأن    وقدراته العقلية والبدنية،   ه ركائز تعمل على تنمية شخصية الطفل ومواهب       ةعلى عد تعـتمد   
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ة حقوق اإلنسان وبنود اتفاقية حقوق الطفل وهي        عـلى العديد من املوضوعات اليت تتناول بنود اتفاقي        حتـتوي   
 مبا يتماشى مع توصية اللجنة الواردة موزعة على أكثر من مادة دراسية ويف مراحل تعليمية خمتلفة ويتم تدريسها،    

  . منها٤٥ من مالحظاهتا اخلتامية على تقرير السلطنة األول ويزيل دواعي قلقها املعرب عنه يف الفقرة ٤٦يف الفقرة 

، التأهيل والتدريب للمدرسني  ، و احترام آراء الطفل  وتـناول التقرير أيضا جهود وزارة التربية يف جمال           -٥٣٥
 من  ١٣املادة   (لتعبريودور القطـاع اخلـاص يف التعليم، وما تتخذه الوزارة من أنشطة وفعاليات لضمان حرية                

والفنية وكل ما يتعلق هبم من القضايا التربوية        مناقشـة القضـايا االجتماعية والثقافية والرياضية        ، و )االتفاقـية 
جيوز و .والتعليمـية بـروح الـتفاهم والعمل املشترك املبين على احترام الرأي اآلخر، واحترام الثقافات األخرى       

 ملبادئللطـالب الـتدخل يف القضايا الدينية املتعلقة باملذاهب واألديان وكذلك سياسات الدول األخرى تطبيقاً    
 ويف جمال   .لسلمي وعدم التدخل يف شؤون الدول األخرى الذي تؤمن به السلطنة وتعمل على ترسيخه             التعايش ا 

 يعفى الطالب غري املسلم من حضور حصص التربية اإلسالمية          ) من االتفاقية  ١٤املادة  (حـرية الفكر والوجدان     
دة التربية اإلسالمية يف جمموع     كما ال تدخل درجات ما    ،  )املدارس احلكومية واألهلية  (وأداء الشـعائر الدينـية      

ال يتم تدريس أي مادة دينية أو تؤدى شعائرها يف مدارس اجلاليات نظراً لوجود خليط من الطالب من و. درجاته
، أوضح  ) من االتفاقية١٧املادة  (احلصول على املعلومات املناسبة      ويف جمال    .خمتلف اجلنسيات واملعتقدات الدينية   

راجعة وتقييم املناهج الدراسية باستمرار من أجل التأكد من وجود ربـية والتعلـيم تقوم مب  الـتقرير أن وزارة الت    
تتبادل وزارة   و .الضمانات الوافية لتوفري املعلومات املناسبة للطالب حسب مراحلهم الدراسية وسنوات أعمارهم          

املنظمات ولدول العربية واألجنبية    املعلومات والوثائق والكتب واألشرطة السمعية والبصرية مع ا       التربية والتعليم   
تتم مراجعة وفحص الكتب واملراجع واألقراص املدجمة اليت تزود هبا مراكز مصادر            و. الـتربوية اإلقليمية والعاملية   

 يف خمتلف توتتوافر املكتبا. متخصصني تالفياً لتسرب معلومات قد تكون ضارة بالطالب التعلم باملدارس من قبل تربويني    
كذلـك تناول التقرير الالئحة التنظيمية ملدراس التعليم العام وما تضمنته من بنود تعطي الطالب احلق يف عدم              . املـدارس 

 من مالحظاهتا اخلتامية    ٤٨، وذلك يتماشى مع توصية اللجنة الواردة يف الفقرة          ) من االتفاقية  ٣٧املادة  (التعرض للتعذيب   
 . من هذه املالحظات٤٧املعرب عنها يف الفقرة على تقرير السلطنة األول، ويزيل دواعي قلقها 

، استعرض التقرير جهود وزارة التربية      ) من االتفاقية  ٢٤املادة  (ويف جمـال الصـحة واخلدمات الصحية         -٥٣٦
 .تطوير اخلدمات الصحية املقدمة لطالب املدارسوالتعليم الرامية إىل 

، واألطفال يف   ) من االتفاقية  ٢٢املادة  (ل الالجئني    تدبري احلماية اخلاصة ويشمل األطفا     ٩تـناول الفرع     -٥٣٧
، واألطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون األحداث،         ) من االتفاقية  ٣٩ و ٣٨املادتان  (املنازعات املسلحة   

 .واألطفال يف حاالت االستغالل

، من دولة أخرىتسليمهم وب املطلتنظم إجراءات تسليم قانون تسليم اجملرمني  من ٣بني التقرير أن املادة  -٥٣٨
تفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك األطفال يف الرتاعات ال ني االختياريني الربوتوكولوأشار إىل انضمام السلطنة إىل

حمققه بذلك توصية اللجنة     اإلباحية،ملواد  ا األطفال يف    غاللاألطفال واست بغاء  املسـلحة وبشـأن بيع األطفال و      
تتعلق )  من االتفاقية  ٣٨املادة   ( احلاالت اليت تعاجلها   كما أوضح التقرير أن   . تقريرها من   ٥٥الـواردة يف الفقرة     

إن تعهدات عمان    و .لذلك ال توجد تدابري تنفيذية أو تشريعية خاصة هبذا اجملال          السلطنةهلا  حبـاالت ال تتعرض     
 للسلم وللتعاون بني الشعوب الدولية وكوهنا أحد أعضاء األمم املتحدة وما نص عليه نظامها األساسي من سعيها          
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 احترامها لقواعد القانون اإلنساين الدويل املنطبقة عليها يف املنازعات املسلحة           إىلواحترامها للعهود واملواثيق الدولية يؤدى      
حترام  ا  مسبقاً تضمن أيضاً   إليهان قوانينها الداخلية حول أهلية الطفل ورعايته ومحايته اليت أشرنا           إ و .وذات الصلة بالطفل  

  . احلماية والرعاية والبقاء والنمويفن املشاركة يف املنازعات املسلحة خيرق حق الطفل ألهذه احلقوق 

السلطنة تدرس بتعمق   ، أوضح التقرير أن     ) من االتفاقية  ٤٠املادة  (وفـيما يتعلق بإدارة شؤون األحداث        -٥٣٩
 اعتمد نصوصاً تضمن معاملة الطفل املتهم بطريقة         اجلزائية اإلجراءاتأن قانون   وألحداث  ساءلة ا مشروع قانون مل  

 كما أن . للمجتمعأعادتهختتلف عن طريقة التعامل مع البالغني مبا حيفظ كرامته وقدره واحترامه، وهبدف تشجيع 
 .قانون اجلزاء العماين احتوى نصوصاً تراعي سن الطفل

وى العاملة حلماية األطفال من االستغالل      ويف جمـال حاالت االستغالل، أوضح التقرير جهود وزارة الق          -٥٤٠
من الرياضات الشعبية املتأصلة يف املنطقة ميارسها       كذلك بني التقرير أن سباق اهلجن وركوب اخليل         . االقتصادي

هذه الرياضة ال وإن . البالغون واألطفال مثل السباحة وركوب اخليل وكرة القدم واملصارعة وغريها من الرياضات
وبذلك ال نؤيد مناقشة هذا املوضوع على أنه  عن أية رياضة أخرى ميارسها األطفال يف دول أخرى،تزيد خماطرها 

وبذلك ترى السلطنة أنه ينبغي أن تناقش اللجنة يف ضوء ذلك قلقها            . عمالـة لألطفال الختالف واقعه عن ذلك      
 من هذه املالحظات تقرير السلطنة      ٥٢ة   من مالحظاهتا اخلتامية وتوصيتها الواردة يف الفقر       ٥١املعـرب عـنه يف الفقرة       

 من األسر املقيمة على السواحل تعتمد يف كسب قوهتا على مهنة          أوضح التقرير أن الكثري     ويف جمال صيد األمساك،     . األول
ال يتقاضى الطفل    و .الصيد يف أوقات فراغه   يف  هنون هذه املهنة ولكن بعضهم يشارك أهله        تال يوجد أطفال مي   و. الصـيد 
 .االنقطاع عن الدراسةيتمثل يف جراً ألنه ميارسها مع أهله، وال يسجل الرصد املستمر أثراً عنها أ

 يدل واملؤثرات العقليةمكافحة املخدرات كما تناول التقرير إساءة استعمال املخدرات وأوضح أن قانون  -٥٤١
كافحة التبغ وحظر بيعه ملشكلة ملكذلك تطرق التقرير إىل اللجان ا    .  التامة ملصاحل الطفل الفضلى    ةعـلى املـراعا   

منع بيعه يف املتاجر وال يقدم إطالقاً لصغار ُيمان كما أن شرب الكحول علناً غري مسموح به بعُ  واىل   ،لألطفـال 
وتعاقب بشدة على   شرب اخلمر   السـن، وإن العادات االجتماعية واملستمدة من الدين تستهجن التدخني وحتظر            

عاقب بالسجن كل من وجد يف حمل عام أو مكان مباح ين قانون اجلزاء العماين  كما أ . وتستحقر من يشربه  ذلك  
وأوضح التقرير انه ال وجود     . ن، أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغري وهو يف حالة سكر          بيِّللجمهور يف حالة سكر     

باحية املخالفة حمسوس، وأن استعمال األطفال يف العروض والصور اإللظاهرة االستغالل اجلنسي يف ُعمان وبشكل 
 . على الفجوراًلآلداب العامة وللتقاليد والدين ال يسمح هبا القانون ويعاقب مرتكبها على اعتبارها حض

، أشار التقرير إىل أنه ال ُيالحظ يف ) من االتفاقية٣٦املادة (وفـيما يـتعلق بأشكال االستغالل األخرى      -٥٤٢
االت املشار إليها هبذا التقرير ألن تقاليد األسرة العمانية الداعية          وجود أشكال استغالل لألطفال يف غري احل      ُعمان  

يف بيع األطفال واالجتار هبم     لظاهرة  ال وجود   و.  التمسـك بالدين ومحاية األطفال ورعايتهم حتول دون ذلك         إىل
ال توجد   و .عالاألفوقانون اجلزاء يطال هذه     . باإلنسان أو بيعه  سـلطنة عمان، والقانون العماين ال جييز االجتار         

 من انتماء األصليني يف عمان ألن السكان    األصليني أقلية أو جمموعة من السكان       إىلظاهرة األطفال الذين ينتمون     
االحتفاظ بثقافته وممارسة شعائر دينه،     حق يف    ويتمتع كل من هو على أرض عمان بكل          .واحد وعلى دين واحد   

 .املة الصحة والتعليمويستفيد من كل الفرص املتاحة لعمل األجانب ش
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 املرفق

 معلومات إحصائية بشأن قضايا األطفال يف سلطنة عمان

 ١اجلدول 
 الكثافة السكانية يف مناطق وحمافظات السلطنة

 الباطنة الشرقية
 املنطقة/احملافظة مسقط ش ج مسندم الظاهرة ش ج الوسطى ظفار

 )٢كم/شخص(فة السكانية الكثا ١٦٢,١ ٥١,٥ ٥٣,٥ ١٥,٧ ٤,٧ ٨,٤ ٨,٤ ٠,٢ ٢,٢

 ٢اجلدول 

املـبالغ املـنفقة من قبل اليونيسيف لتنفيذ برامج للطفولة استهدفت الوفاء            
 بـتعهدات السـلطنة يف املواثـيق الدولية والعربية واخلليجية للربامج املعنية           

 )٢٠٠٣-٢٠٠١(                            بالطفولة 

 ٢٠٠٣-٢٠٠١ )بالدوالر األمريكي(املبالغ املنفقة 
 الوزارات ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ اجملموع
 وزارة التنمية االجتماعية ١٤١ ٧٣٤,٠٩ ١٤٤ ٤١٥ ٢٢٢ ٥٠١,٠٣ ٥٠٨ ٦٥٠,١٢
 وزارة الصحة ٢٤١ ٣٠٠,٥٢ ٢٤٢ ٤٤٦,٥٨ ٢٣٨ ٨٨٨,٤٨ ٧٢٢ ٦٣٥,٥٨
١٩٦ ٨٥٢,٥٥  وزارة التربية والتعليم ٤٦ ٨١٩,٤٤ ٧٩ ٧٢٠ ٧٠ ٣١٣,١١

 ٣اجلدول 

 عيات املرأة العمانية مبختلف مناطق السلطنةأركان الطفل جبم
 )٢٠٠٤-٢٠٠١(وأعداد األطفال 

٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 

العــام 
 الدراسي

 ذكور إناث

عــدد 
 ذكور إناث األركان

عــدد 
 ذكور إناث األركان

عــدد 
 ذكور إناث األركان

عــدد 
 األركان

/ احملافظة
 املنطقة

 مسقط ١ ٢١ ٣١ ١ ٢١ ٣١ ١ ١٥٧ ١٥٧ صفر صفر صفر

 الداخلية ٣ ١ ٠٩٧ ١٧٧ ٥ ١٤٣ ٢٠٦ ٩ ٧٠٧ ٧٠٧ ٩ ٦٠٤ ٥٩١
 الظاهرة ٥ ٢٢٥ ٢١٠ ٢ ٢٧ ٥ ٦٣٠ ٤ ٣٤٩ ٤١٢ ١٠ ٢٧٣ ٢٥٩
 الشرقية ٢ ٧٢ ٦٥ ٨ ٧٢٣ ٦٤٦ ٥ ٣١٦ ٣٧٣ ٦ ٢٧٧ ٢٤٤
 الباطنة ٨ ٧٢٣ ٦٨٢ ٣ ٤٠ ٣٠ ١٣ ٨٣٠ ٨٤٤ ١٤ ٩٩٧ ١ ٠١٥
 مسندم ١ ٤٠ ٣٠ ٢ ١٩٧ ١٧٧ ٣ ٩٢ ٦٧ ٤ ١١٨ ١١١
 ظفار صفر صفر صفر ٢ ١٣١ ١٣٧ ٢ ٤٠ ٥٤ ٢ ٤٥ ٤٠
 اجملموع ٢٠ ٢ ١٧٨ ١ ١٩٥ ٢٢ ١ ٢٨٢ ١ ٢٨٣ ٣٧ ٢ ٤٩١ ٢ ٦١٥ ٤٥ ٢ ٣١٤ ٢ ٢٦٠
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 ٤اجلدول 

 أركان الطفل مبراكز التأهيل النسوي مبختلف مناطق السلطنة
 )٢٠٠٤-٢٠٠١(وأعداد األطفال 

 العام الدراسي ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

 ذكور إناث

دد ــع
 ذكور إناث كاناألر

دد ــع
 ذكور إناث األركان

دد ــع
 ذكور إناث األركان

دد ــع
 املنطقة/احملافظة األركان

 مسقط ٢ ٧٨ ٩٣ ٢ ٤٣ ٥٠ ٢ ١٢٨ ١٢٣ ٢ ١٢٦ ١٣٩

 الباطنة صفر صفر صفر ٤ ٤٦ ٥٦ ١ ٢٢ ٢٣ ١ ٢٣ ٢٢

 الظاهرة صفر صفر صفر صفر صفر صفر - - - صفر صفر صفر
 الشرقية ٢ ٢٩٣ ١٩٠ ٧ ٢٦٦ ٢٦٣ ٥ ١١٠ ١١٠ ٦ ٢١٨ ٢٢٩
 الداخلية ١ ٦٣ ٥٢ ١ ٤٦ ٥٢ ١ ٦١ ٦١ ١ ٦٢ ٨١

 اجملموع ٥ ٤٣٤ ٣٣٥ ١٤ ٤٤٥ ٤٤٨ ٩ ٣٢١ ٣١٧ ١٠ ٤٢٩ ٤٧١

 ٥دول اجل

 بيوت منو الطفل مبختلف مناطق السلطنة
 )٢٠٠٤-٢٠٠١( هبا األطفالوأعداد 

 ام الدراسيــالع ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

 ذكور إناث

دد ـع
 ذكور ثإنا البيوت

دد ـع
 ذكور إناث البيوت

دد ـع
 ذكور إناث البيوت

دد ـع
 املنطقة/احملافظة البيوت

 مسقط صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر

 الباطنة ١٠ ٤٦١ ٥٠٨ ١٠ ٥١٤ ٥٤٩ ٣ ٢١٤ ٢١٨ ٨ ٤٠٢ ٤٨٣

 الداخلية ١١ ٧٠٨ ٥٤٤ ١١ ٦٧٢ ٥٤٤ ٩ ٤٩٣ ٤٧٢ ٨ ٥٠٨ ٤٧٣
 الشرقية ٣ ١٠١ ١٠١ ٣ ٩٨ ١٠١ ١ ٣٢ ٤٠ ٢ ٧٠ ٧٠
 مسندم ٣ ٧٨ ٧٩ ٣ ٧٨ ٩٧ ١ ٢٧ ٢٩ صفر صفر صفر
 ظفار صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر
 الوسطى صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر صفر
 الظاهرة ٥ ١٣٣ ٩٥ ٥ ١٣٣ ٩٥ ٥ ١١٤ ٩٥ ٤ ١٣٦ ١١٤
 اجملموع ٣٢ ١ ٤٨١ ١ ٣٢٧ ٣٣ ١ ٤٩٥ ١ ٣٦٨ ١٩ ٨٨٠ ٨٥٤ ٢٢ ١ ١١٦ ١ ١٤٠

 ٦دول اجل

 توزيع حاالت الكوارث ومبالغ املساعدات الطارئة
 ٢٠٠٢واملساعدات العينية خالل عام 

 املساعدات الطارئة

 الفشل الكلوي أخرى املساعدات العينية

 تكاليف توصيل
 نقدية كوارث كهرباء ومياه

 البيان حاالت مبالغ حاالت مبالغ حاالت مبالغ حاالت مبالغ حاالت مبالغ خيام بطانيات حصر

 اجملموع ٢ ٨٢٨ ٦٩ ٩٢٤ ٧٣ ١٤ ٢٧٨ ٧٨٦ ٦٨ ٩٠٨ ٢ ٣٩٢ ١٥١ ١٦٢ ٢ ٤٦١ ١٥٨ ٩٤٧ ٤٩٥ ١ ١٩٧ ٣٥٥



CRC/C/OMN/2 
Page 96 

 

 ٧دول اجل

 تابع جدول الكوارث ومبالغ املساعدات الطارئة واملساعدات العينية

 حريق أمطار وسيول عواصف ورياح أخرى اجملموع

 حاالت مبالغ حاالت مبالغ حاالت مبالغ حاالت مبالغ حاالت مبالغ
 البيان

 اإلمجايل ١٦٧ ٥١ ٩٥٠ ٣ ٣٤٩ ٤٦٩ ٠٨٦ ١١ ١ ٦٤٥ ١٨٢ ٣٣ ٧٨٥ ٣ ٧٠٩ ٥٥٦ ٤٦٦

 ٨دول اجل

 أعداد األطفال واملربيات بدار رعاية الطفولة

 السنة عدد األطفال عدد املربيات
٢٠٠٠ ٣٨ ١٣ 
٢٠٠١ ٥١ ١٥ 
٢٠٠٢ ٥٩ ٢٢ 
٢٠٠٣ ٦٩ ٢١ 

 ٩دول اجل

 ٢٠٠٣عدد األطفال لدى أسر بديلة 

 ذكور إناث اجملموع
١٢٨ ١٩٥ ٣٢٣ 

 ١٠دول اجل

 ٢٠٠٤مارس /حسب اجلنس يف آذارألطفال بدار رعاية األطفال اعدد 

 ذكور إناث اجملموع
٥٣ ١٦ ٦٩ 

 ١١دول اجل

 ٢٠٠٣-٢٠٠١ األطفال املستفيدين بالدار خالل أعوام أعدادبيان 

 توزيع األطفال حسب اجلنس فال حسب نوع الرعايةتوزيع األط
 ذكور إناث داخلي خارجي

 العام اجملموع

٢٠٠١ ١١٣ ٧٥ ٣٨ ٢٩ ٨٤ 
٢٠٠٢ ٦٢ ٤٩ ١٣ ٣٠ ٣٢ 
٢٠٠٣ ٧٠ ٤٥ ٢٥ ٢٨ ٤٢ 
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 ١٢دول اجل

 بيان عدد األطفال امللتحقني مبراكز الوفاء االجتماعي
 ٢٠٠٣-٢٠٠١خالل األعوام 

 د األطفال املعوقنيعد
 العام عدد املراكز ذكور إناث اجملموع عدد املتطوعات

٢٠٠١ ١٤ ٦٨٠ ٦٠٦ ١ ٢٨٦ ٣٩٦ 
٢٠٠٢ ١٥ ٧٠٣ ٦٦٧ ١ ٣٧٠ ٣٧٠ 
٢٠٠٣ ١٧ ٧٨٠ ٧٤٦ ١ ٤٣٣ ٢٩٦ 

 ١٣دول اجل

 )٢٠٠١�٢٠٠٣(توزع املراكز واألطفال فيها مبختلف مناطق السلطنة 

 ٢٠٠١عام  ٢٠٠٢عام  ٢٠٠٣عام 
 وع املركزن ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع ذكور إناث اجملموع

 بدبد ٤٨ ٣٧ ٨٥ ٥٥ ٤٥ ١٠٠ ٤٩ ٤٠ ٨٩
 نزوى ٧١ ٧٩ ١٥٠ ٦٩ ٧٥ ١٤٤ ٧٧ ٧١ ١٤٨
 الرستاق ٤٦ ٥٤ ١٠٠ ٤٩ ٥٤ ١٠٣ ٤٧ ٥٣ ١٠٠
 ابراء ٤٣ ٣٦ ٧٩ ٥٠ ٤٠ ٩٠ ٤٢ ٨٣ ٨٥
 صور ٤٤ ٣٦ ٨٠ ٣٦ ٤٤ ٨٠ ٣١ ٣٦ ٦٧
 الربميي ٤١ ٣٩ ٨٠ ٤٠ ٤٠ ٨٠ ٣٤ ٣٦ ٧٠
 عربي ٧٦ ٤٤ ١٢٠ ٦١ ٥٩ ١٢٠ ٦٢ ٥٨ ١٢٠
 صالله ٧٤ ٥٢ ١٢٦ ٨٦ ٦٤ ١٥٠ ٧٧ ٦٩ ١٤٦
 صحار ٧٣ ٥٩ ١٣٢ ٨١ ٥٨ ١٣٩ ٧٣ ٦٣ ١٣٦
 طاقة ٢٢ ٢٩ ٥١ ٢٥ ٣٨ ٥٣ ١٩ ٢٤ ٤٣
 مرباط ٢٤ ١٦ ٤٠ ٢٢ ١٤ ٣٦ ١١ ١٤ ٢٥
 املضييب ٣٥ ٣٢ ٦٧ ٢٩ ٣٨ ٦٧ ٣١ ٣١ ٦٢
 ازكي ٣٨ ٣٨ ٧٦ ٣٨ ٣٧ ٧٥ ٣٧ ٣١ ٦٨
 هبال ٤٥ ٥٥ ١٠٠ ٤٣ ٥٧ ١٠٠ ٤٩ ٥١ ١٠٠
 العامرات - - - ١٩ ١٤ ٣٣ ١٥ ١٥ ٣٠
 شناص - - - - - - ٣٦ ٣٥ ٧١
 السويق - - - - - - ٤٤ ٣٩ ٧٣
 اجملموع ٦٨٠ ٦٠٦ ١ ٢٨٦ ٦٨٣ ٦٧٧ ١ ٣٨٠ ٧٣٤ ٧٤٩ ١ ٤٣٣
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 ١٤دول اجل
  والنوعاإلعاقةتوزيع الطالب امللتحقني بالربنامج املهين من حيث 

 ٢٠٠٢/٢٠٠٣ التأهيليالل العام خ والتخصص املهين

 اجملموع
تربية 
اخلياطة أسرية

النجارة 
والدهان

احلدادة 
 واللحام

األعمال اليدوية 
 واحلرفية

 واحلاسب اإلدارة
 املهنة يـاآلل

 اجملموع

ذكور إناث  اإلعاقةنوع  ذكور إناث ذكور ذكور ذكور ذكور إناث
 حركي ١٠ ١ - - - ٥ ١ ١٥ ٢ ١٧
 مسعي ١ ٢ - ٢ ٢١ - ١٢ ٢٤ ١٤ ٣٨
 أخرى      ١  ١  ١

٥٦ ٥٦ ١١ ٣ ١٣ ٤٠ ١٦ 
٢ ٢١ ٦ 

 ١٤ 
 اجملموع

 ١٥دول اجل
 ٢٠٠٣-٢٠٠١ األطفال املعاقني املسجلني باجلمعية يف األعوام أعداد

 األعوام التأهيلية ٢٠٠٢-٢٠٠١ ٢٠٠٣-٢٠٠٢ ٢٠٠٤-٢٠٠٣
 عدد األطفال ١٩٩ ٣٢٣ ٣٥٧
  األسرياإلرشاد - -  أسرة٩٠

 ١٦دول اجل

 )٢٠٠٠�٢٠٠٣( ملركز مجعية التدخل املبكر اإلحصائيةالبيانات 

٢٠٠٣-
٢٠٠٤ 

٢٠٠٠ ٢٠٠٢-٢٠٠١ ٢٠٠٣-٢٠٠٢-
٢٠٠١ 

 العام

 عدد األطفال بروضة املركز ٢٤ ٢٤ ٢٦ ٤٦
 عدد األطفال بربنامج الزيارات املرتلية - - ٢٧ ٦٥
ــتلقني   ١٧ ٢٧ ــال اخلارجــيني امل ــدد األطف ع

  الطبيعيالعالج خلدمة   

 ١٧دول اجل

 )٢٠٠٣-٢٠٠٠(عوام لألبعض مؤشرات التطور الصحي 

 املؤشرات ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 توقع احلياة عند الوالدة ٧٣,٣٨ ٧٣,٨٢ ٧٣,٧٨ ٧٤,٢
 )من السكان  ١ ٠٠٠لكل (معدل الوفيات اخلام  ٣,٦٥ ٣,٥ ٣,٤٧ ٢,٧
 )مولود حي ١ ٠٠٠لكل (طفال الرضع ألمعدل وفيات ا ١٦,٧ ١٦,٢ ١٦,٢ ١٠,٣
 )مولود حي ١ ٠٠٠لكل ( سنوات ٥معدل وفيات أقل من  ٢١,٧ ١٩,٧ ١٩,٣ ١١,٠٨
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 ١٨دول اجل

  واحلكوميةةالصحية اخلاصتطور عدد املستشفيات واملراكز 
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠خالل أعوام 

مراكز صحية 
 بأسرة

مراكز صحية 
 أسرةبدون 

عدد اجملمعات 
 الصحية

دد ـع
العيادات

دد ـع
األسرة

ملستشفيات عدد ا
 اخلاصة

دد ـع
 األسرة

عدد املستشفيات 
األعوام احلكومية

٥ ١٣٩ ٣ ٥١ ٥٦٠ ٩  ٥٢ ١٠٠ ٢٠٠٠ ٥٢
٥ ٠٩٧ ٣ ١٠٣ ٦٤١ ١٠  ٥٤ ١٠٢ ٢٠٠١ ٥٣
٥ ٠٥٦ ٣ ١١٢ ٦٣١ ١٠  ٥٨ ١٠٤ ٢٠٠٢ ٥٦
٥ ١٠٢ ٣ ١٠٨ ٦٧٥ ١٠  ٥٣ ١١٠ ٢٠٠٣ ٥٧

 ١٩دول اجل

 بعض مؤشرات رعاية األمومة

 ؤشراتامل ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢

 التغطية للحوامل *٪٩٩,٦  

 متوسط عدد زيارات النساء أثناء احلمل ٧,٩ ٧,٩ ٨

 الوالدات اليت متت على يد مقدمي اخلدمة الصحية *٪٩٥,٦  ٪٩٥

 احلوامل املسجالت/نسبة عدد زيارات ما بعد الوالدة ١,٣ ١,٢٤ ١,٢٤

٥٢ ٠٣٣ ٥١ ٥٥٩ ٤٩ ٣٠٩  حلواملاحلوامل املسجالت يف عيادة رعاية ا

 )اإلجنابة يف عمر أمرا ١ ٠٠٠لكل (جهاض إلمعدل ا ١١,٩ ١١,٠٤ ١٠,٢

 والدة ١ ٠٠٠األطفال املولودون موتى لكل  ١٠,٠ ٩,٠ ٩,٠

 )مولود ١ ٠٠٠لكل (املواليد ذو الوزن املنخفض  ٨١,٠ ٧٨ ٧٩

 )مولود ١٠٠ ٠٠٠لكل (معدل وفيات األمهات  ١٦,١ ٢٣,١ ٣٧,٥

اإلجنابامرأة يف سن  ١٠ ٠٠٠سبب أمراض األمومة لكل التنومي ب ٤٧٨ ٤٥٥ ٤٢٨
 من املواليد األحياء ١٠ ٠٠٠التنومي بسبب أمراض الطفولة لكل  ١ ٢٩٠ ١ ٣٢٥ ١ ٢٦٨
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 ٢٠دول اجل

 بعض املؤشرات ذات العالقة باستخدامات وسائل املباعدة بني الوالدات

 املؤشرات ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣
 دل املواليد اخلاممع ٣٢,٥٨ ٢٨,٤ ٢٥,٦٥ ٢٤,٤

 ) من السكان ١ ٠٠٠لكل (   
 معدل اخلصوبة الكلي ٤,٧ ٤,٢ ٣,٦٤ ٣,٥٦

 ) سنة٤٩-١٥مولود لكل سيدة (   
ــح ٪٣١/٪٤٠,٤     املسـ

 )٢٠٠٠(الوطين الشامل 
 نسبة استخدام النساء ملوانع احلمل

 احلديثة/ مجيعها  
 :املباعدة بني الوالدات    

 أقل من سنتني    ٢٣,٧ ٢١,٤ ٢٠,٧٧ ٢٠,٣
 ٣ أقل من ٢    ٤٣,٦ ٤٤,٤ ٤٤,٦١ ٤٢,٧
  سنوات فأكثر٣    ٣٢,٧ ٤٣,٢ ٣٥,٠٦ ١٦ ١٠١
 املنـتفعات اجلـدد بربنامج املباعدة      أعـداد  ٨٧ ٨١٣ ٨٧٨ ١٣ ١١٦ ١٥ ٦٥٠ ٤٢٢

  بني الوالدات  
  األمالصأعداد ٣٩٢ ٤٠٣ ٤١٠ ١٠,٢

 معدل اإلجهاض ١١,٩ ١١,٠٤ ١٠,٢ 

 ٢١دول اجل

 معارف واجتاهات وممارسات املراهقنيدراسة 
 ٢٠٠١أبريل /نيسان -دارس الثانوية  امليف

 املؤشرات الذكور اإلناث
 السن املفضل لإلناث يف الزواج ١٩,٩٧ ٢١,٧
 نسبة الوعي مبخاطر الزواج املبكر بني الفتيات ٪٧٢,٣ ٪٨٢,٤
 يفضلون الزواج من األقارب ٪٢٢,٤ ٪١٣,٧
 طفال يف املستقبلمتوسط عدد األ ٪٥,٤٩ ٪٤,٣
املعـرفة عـن وسيلة حديثة واحدة على األقل من وسائل املباعدة            ٪٩٣    ٪٩٤

  بني الوالدات  
 املوافقة على استخدام وسائل املباعدة بني الوالدات ٪٦٦,٦ ٪٧٠,٨
 املعرفة بالفترة الصحية للمباعدة بني الوالدات أي سنتني أو أكثر ٧٣,٢ ٪٧٧,٩
 عرفة مبرض اإليدزامل ٪٩٩    ٪٩٨,٣

 املوقف من ختان البنات ٪٨٠    ٪٨٠   
 معدل انتشار التدخني ٪١٢,٨ ٪١٠,٠

 ).٢٠٠١تقرير ملسح صحة املراهقني عام : (املصدر
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 ٢٢دول اجل

 حاالت الضمان االجتماعي واملبالغ املصروفة بالريال العماين
 ٢٠٠٣-٢٠٠٠مبا فيها منحة العيدين واملكرمة 

 السنة عدد احلاالت ةاملبالغ املصروف
٢٠٠٠ ٤٦ ٠٣٢ ٢٣ ٢٥٥ ٦٧٧ 
٢٠٠١ ٤٥ ٥٦٣ ٢٣ ٤٢٧ ٩١٨ 
٢٠٠٢ ٤٦ ٧٤٣ ٢٤ ١٣٩ ١٤٥ 
٢٠٠٣ ٤٧ ٧٦٥ ٢٤ ٥٣٠ ٦٦٥ 

 ٢٣دول اجل
 دور احلضانة مبختلف مناطق السلطنة وأعداد األطفال املسجلني هبا

 )٢٠٠١�٢٠٠٤(خالل الفترة 

 العام الدراسي ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤

 ذكور إناث

عدد 
 ذكور إناث الدور

عدد 
 ذكور إناث الدور

عدد 
 ذكور إناث الدور

عدد 
 املنطقة/احملافظة الدور

 حمافظة مسقط ٣١ ٦٨٠ ٦٠٠ ٢٦ ٤٩٨ ١ ٢٥٢ ٢٨ ٦١٥ ٥٢٤ ٣٠ ٧٥٠ ٦٧٣

 منطقة الظاهرة ٢ ١٥ ٥ ٢ ٢٠ ٢٢ ٢ ٤٤ ٢٣ ٢ ٣٨ ٤٩

 منطقة الشرقية ١ ١ ٤ صفر صفر صفر صفر صفر صفر ١ ١٢ ٩

 منطقة الباطنة ١ ١٥ ١٠ ٢ ٣٤ ٢١ ١ ٣١ ٢٦ ١ ١٣ ٢٨

 منطقة الداخلية ١ ١٠ ١٠ ١ ١٢ ١٧ ١ ٢٩ ٢٤ ١ ٢ ١٣

 اجملموع ٣٦ ٧٢١ ٦٢٩ ٣١ ٥٦٤ ١ ٣١٢ ٣٢ ٧١٩ ٥٩٧ ٣٥ ٨٣٣ ٧٧٢

 ٢٤دول اجل

 انتشارهاأعداد أركان وبيوت منو الطفل ودور احلضانة ومواقع 

عدد بيوت الطفل عدد األركان املنطقة أو احملافظة  قمالر
 ١ مسقط ٢ -
 ٢ الباطنة ١٧ ٨
 ٣ الشرقية ١٢ ٢
 ٤ الداخلية ١٠ ٨
 ٥ الظاهرة ١٠ ٤
 ٦ مسندم ٤ ١

 ٧ ظفار ٢ 
  اجملموع ٥٧ ٢٣
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 ٢٥اجلدول 

 ٢٠٠٣ -٢٠٠٠جرائم األحداث 

  وعددهمللجناةالفئة العمرية   النسبة املئوية بني اجلناة

 إناث  سنوات٩أقل من   سنه١٥-٩بني   سنه١٨-١٥من  موعاجمل
٪ 

 ذكور
 ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى ذكر أنثى اجملموع ٪

عدد 
 السنة اجلرائم

  ٢٠٠٠ ٦٣٤ ١٤ ٢ ٢٦٩ ١٤ ٧٠٨ ٢١ ٩٩١ ٣٧ ١ ٠٢٨ ٩٦ ٤ 

  ٢٠٠١ ٧٤٤ ١٠  ٢٩٧ ١١ ٨٢٠ ٢٧ ١ ١٢٧ ٣٨ ١ ١٦٥ ٩٧ ٣ 

  ٢٠٠٢ ٦٤٤ ١٤ ٤ ٢٠٥ ٣ ٧٣٧ ٢٦ ٩٥٦ ٣٣ ٩٨٩ ٩٧ ٣ 

٢٠٠٣ ٧٠٤ ٥ - ٢٤٠ ٩ ٧٧٥ ٢٠ ١ ٠٢٠ ٢٩ ١ ٠٤٩ ٩٧,٢ ٢,٨ 

 ٢٦اجلدول 

 ٢٠٠١ - ١٩٩٩ سنة حسب النوع ١٨عمالة األطفال أقل من 

 ١٩٩٩يناير / كانون الثاين١ سنة موزعة حسب النوع خالل الفترة من ١٨عمالة األطفال أقل من 
 ٢٠٠١أغسطس / آب٣١ إىل

١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ 
 ذكور إناث اجملموع ذكور اثإن اجملموع ذكور إناث اجملموع

الفئة 
 العمرية

١٥-١٣ ٢٨٢ ٣٣ ٣١٥ ١٩ ٤ ٢٣ ٤١ ١٢ ٥٣ 
١٨-١٦ ٣ ٠٣٣ ٤٢٩ ٣ ٤٦٢ ٤٧٩ ٥٦ ٥٣٥ ١ ١٨٢ ١٥٥ ١ ٣٣٧ 
 اجملموع ٣ ٣١٥ ٤٦٢ ٣ ٧٧٧ ٤٩٨ ٦٠ ٥٥٨ ١ ٢٢٣ ١٦٧ ١ ٣٩٠

 اجملموع     ٥ ٧٢٥    

 ٢٧دول اجل

  الفروسيةأعداد اخليل باملنطقة الشرقية وعدد األطفال املمارسني هلواية

 املالحظات
 عدد األطفال

 الوالية عدد اخليل  سنة١٨دون سن 
 ابراء ١٢  طفل٢٠ منهم من سيتعلم ومنهم من يهوي ركوب اخليل

 املضييب ٤٠  طفل٥٠ ستعانة هبم يف السباقاتال منهم يتم ا٥
 بدية ٧٥  طفل١٢٠  منهم يتم االستعانة هبم يف السباقات١٢
 القابل ١٤  طفل٢٠ م يف السباقات منهم يتم االستعانة هب٥
 صور ٢٠  طفل٣٠  منهم يتم االستعانة هبم يف السباقات١٠
 جعالن بين بو حسن ٣٠  طفل٥٠  منهم يتم االستعانة هبم يف السباقات٧

 الكامل والوايف ١٤  طفل٢٠ للهواية فقط
 اجملموع ٢٠٥  طفل٣١٠  طفل يتم االستعانة هبم يف السباقات٣٩
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 ١ اين البيشكلال

 )٢٠٠٢سلطنة عمان (توزيع السكان حسب النوع والعمر 
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 ٢الشكل البياين 

 ٢٠٠٣-١٩٧٠تطور مصروفات وزارة الصحة خالل األعوام 
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 ٣الشكل البياين 

 ٢٠٠٣-١٩٨٠عمان ، حول الوالدةا ملعدل التقديري لوفيات ما
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 ٤ البياينالشكل 

 مراض الطفولةأل واللقاحات مالطعوالزيادة يف معدالت التغطية مبختلف 
 ٢٠٠٣ وحىت ١٩٨١منذ بدء الربنامج عام 
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 ٥ البياينالشكل 

  لكل طفلواإلسهال  اجلهاز التنفسي السنوية ألمراضاإلصاباتمعدل 
 ٢٠٠٣إىل ١٩٩٠أقل من مخس سنوات خالل الفترة 
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 ٦ البياينالشكل 

  على عياداتمعدالت اخلصوبة العمرية وعدد املترددات العمانيات اجلدد
 ٢٠٠٢ اىل ١٩٩٥املباعدة بني الوالدات خالل الفترة من 
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 ١الكشف 

 بيان إمجايل بعدد الدارسني بالتربية اخلاصة داخل وخارج السلطنة موزعني
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣حسب نوع اإلعاقة والعمر، للعام الدراسي 

  الدارسون العمر
 نوع ذكور إناث اجملموع من إىل
 بكمصم و ٢٠٢ ٩٥ ٢٩٧ ٦ ٢١
 ختلف عقلي ١٨٠ ١٠٤ ٢٨٤ ٦ ٢١
 كف البصر ٤٦ ٣١ ٧٧ ٦ ٢٦
 شلل - - - - -
 اجملموع ٤٢٨ ٢٣٠ ٦٥٨ - -

 ٢الكشف 

 بيان بالدارسني بالتربية اخلاصة موزعني على الدول اليت يتعلمون هبا واسم املدرسة
 ٢٠٠٢/٢٠٠٣أو املعهد ونوع اإلعاقة يف العام الدراسي 

 الدارسون

 الرقم اسم الدولة م املدرسة أو املعهداس نوع اإلعاقة ذكور إناث اجملموع

 ١ ُعمان مدرسة األمل صم وبكم ١٥٨ ٩٤ ٢٥٢

   معهد عمر بن اخلطاب كف البصر ٣٦ ٢٨ ٦٤

   مدرسة التربية الفكرية ختلف عقلي ١٨٠ ١٠٤ ٢٨٤

 ٢ الكويت مدرسة األمل صم وبكم ٤٤ ١ ٤٥

   مدرسة النور كف البصر ٣ - ٣

   مدرسة الرجاء شلل - - -

 ٣ البحرين املعهد السعودي البحريين كف البصر ٧ ٣ ١٠

   اجملموع  ٤٢٨ ٢٣٠ ٦٥٨

- - - - - 


