
 تقرير حقوق اإلنسان في سلطنة ُعمان لعام 2017

 

 ملخص تنفيذي

 

.  ويتمتع السلطان وحده 1970سلطنة عمان هي دولة ملكية وراثية يحكمها السلطان قابوس بن سعيد منذ عام 

بسلطة سن القوانين من خالل إصدار مرسوم سلطاني، وإن كانت الوزارات ومجلس ُعمان )البرلمان( 

ين  تستطيع صياغة القوانين، ويجوز للمواطنين تقديم مالحظاتهم من خالل ممثليهم المكون من فرع

 84المنتخبين.  ويتألف مجلس ُعمان من مجلس الدولة )مجلس األعيان( الذي يتم تعيين أعضائه البالغين 

عضواً  85عضواً من قبل السلطان، ومجلس الشورى )مجلس النواب، المجلس االستشاري( الذي يضم 

ألف مواطن في انتخابات مجلس الشورى  250، شارك أكثر من 2015نتخبا.  في  تشرين األول/أكتوبر مُ 

للجمعية االستشارية في البالد. ولم يكن هناك مراقبون مستقلون ولم  ترد أي مطالبات بارزة حول تدخل 

 الحكومة بشكل غير مالئم.

 

ان تابعان للسلطان شخصيا، يتوليان اإلشراف على وكان المكتب السلطاني والديوان السلطاني، وهما مكتب

 القوات األمنية.

 

شملت أهم قضايا حقوق اإلنسان ادعاءات عرضية حول تعذيب السجناء والمحتجزين والسجناء السياسيين، 

والقيود المفروضة على حرية التعبير، بما في ذلك تجريم التشهير والمحتوى السياسي، والرقابة على وسائل 

م، وحجب مزايا ومحتويات االنترنت، والقيود على حرية التجمع وتكوين الجمعيات، بما في ذلك تمويل اإلعال

المنظمات غير الحكومية، واإلعادة القسرية لالجئين، والقيود المفروضة على قدرة المواطنين على اختيار 

 الجنسي المثلي. حكومتهم من خالل انتخابات حرة ونزيهة، واالتجار باألشخاص، وتجريم النشاط

 

وحاسبت الُسلطات بشكل عام أفراد األمن ومسؤولين حكوميين آخرين على أفعالهم.  واتخذت الحكومة 

 اجراءات ضد الفساد خالل العام، فيما تم البت في بعض القضايا أمام المحاكم.

 

 . احترام كرامة الشخص، بما في ذلك عدم تعريضه إلى أي مما يلي:1القسم 

 

 ن من الحياة على نحو تعسفي وأعمال قتل أخرى غير مشروعة أو بدوافع سياسيةالحرما أ.

 

 لم ترد تقارير عن ارتكاب الحكومة أو عمالئها أي أعمال قتل على نحو تعسفي أو غير مشروع.

 

 اختفاء األشخاص ب.

 

 لم ترد تقارير عن حاالت اختفاء أشخاص من قبل سلطات الحكومة أو نيابة عنها.

 

 ذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير  اإلنسانية أو المهينةالتع ج .

 

يحظر قانون البالد مثل هذه الممارسات. ومع ذلك، أبلغ يعض السجناء في بعض األحيان عن حاالت 

 تعرضوا فيها للحرمان من النوم واالحتجاز وسط  درجات حرارة عالية والضرب والحبس االنفرادي.
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 اع في السجون ومراكز االحتجازاألوض

 

 استوفت أوضاع السجون ومراكز االحتجاز المعايير الدولية بشكل عام.

 

 لم يكن هناك مشاكل تثير القلق بشأن ألوضاع المادية في السجون ومراكز االحتجاز .  األوضاع المادية:

 

ظالمهم إليها بشأن ظروف السجن.  لم تكن هاك سلطة معموٌل بها في السجن يمكن للسجناء تقديم م  اإلدارة:

ولم يكن هنالك ديوان للمظالم ينوب عن السجناء والمحتجزين، فيما ظلت هذه المسؤولية ضمن صالحيات 

 المدعي العام.  ولم يتمكن السجناء والمحتجزون دائماً من مالقاة الزوار بشكل منتظم.

 

ان، وهي هيئة شبه مستقلة فرضت الحكومة قيودا :  وقامت اللجنة العمانية لحقوق االنسالمراقبة المستقلة

عليها، بالتحقيق في أوضاع السجون ومراكز االعتقال ومراقبتها من خالل زيارات ميدانية.  وحققت سلطات 

اللجنة العمانية لحقوق االنسان في دعاوى إساءة المعاملة، غير أنها لم تنشر نتائج تحقيقاتها بدواعي حماية 

متّورطين في تلك الحاالت.  سمح القانون بزيارات الجماعات المستقلة لمراقبة حقوق خصوصية األشخاص ال

اإلنسان. لكن لم يكن لمثل هذه الجماعات وجود في البالد< ,لم ترد تقارير حول وجود مراقبين مستقلين غير 

جود بعض حكوميين من الخارج ممن طلبوا زيارة البالد.  ذكر مسؤولو قنصليات من بعض السفارات  بو

 الصعوبات في مقابلة السجناء أو في التأخير بإخطارهم بمواطني بالدهم المحتجزين.

 

 االعتقال أو االحتجاز التعسفي د.

 

يمنع القانون االعتقال واالحتجاز على نحٍو تعسفي. ولكن القانون يسمح للحكومة باعتقال األشخاص لفترة ال 

ق لألشخاص المعتقلين أو المحتجزين الطعن في مدى قانونية يوماً دون توجيه تهم إليهم.  يح 30تتعدى 

 اعتقالهم أمام المحكمة.

 

 دور الشرطة وأجهزة األمن

 

تسيطر وزارة المكتب السلطاني على األمن الداخلي والخارجي وتُنسق جميع السياسات الخاصة 

ني، بالتحقيق في جميع األمور باالستخبارات واألمن.  ويقوم جهاز االمن الداخلي، تحت إمرة المكتب السلطا

المتعلقة باألمن الداخلي.  وتخضع شرطة ُعمان السلطانية، بما في ذلك شرطة خفر السواحل التابعة لها، 

إلشراف المكتب السلطاني وتؤدي واجبات الشرطة النظامية، وتوفر األمن عند نقاط الدخول إلى البالد، وهي 

د.  وتتولى وزارة الدفاع، وعلى وجه الخصوص الجيش السلطاني بمثابة وكالة الهجرة والجمارك في البال

العُماني، مسؤولية تأمين الحدود، ولها صالحيات أمنية محدودة بشأن األمن الداخلي.  وتعمل قوة السلطان 

الخاصة على تسهيل األمن عند الحدود البرية والبحرية بالتعاون مع شرطة ُعمان السلطانية، بما فيها قدرات 

د السريع لمكافحة التهريب والقرصنة.  وحافظت السلطات المدنية على السيطرة الفعالة على جهاز األمن الر

ولم ترد خالل العام الداخلي، وقوة السلطان الخاصة، والجيش السلطاني العُماني، وشرطة عمان السلطانية.  

 أي تقارير عن اإلفالت من العقاب بشأن تصرفات قوات األمن.

 

 ت االعتقال ومعاملة المحتجزينإجراءا
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ال يتطلب القانون من شرطة ُعمان السلطانية الحصول على مذكرة اعتقال قبل عملية االحتجاز. ولكنه ينص 

على أن تطلق الشرطة سراح الشخص أو تحيل األمر إلى االدعاء العام ضمن فترات زمنية ُمحددة.  وبالنسبة 

ساعة من  48اعتقال الشخص أو اطالق سراحه رسمياً خالل  لمعظم الجرائم، يجب على المدعي العام

االعتقال. غير أنه في القضايا المتعلقة باألمن، وهو مصطلح تم تعريفه على نحٍو واسع، يمكن للسلطات 

يوماً دون توجيه تهم إليهم.  ويتطلب القانون إبالغ المحتجزين  30االبقاء على االشخاص لفترة ال تتعدى 

ة إليهم فوراً.  وكان هناك نظام معمول ل به لإلفراج عن المتهم بكفالة.  تمكن المتهمون من بالتهم الموجه

الحصول على محام فوراً ومن اختيارهم بشكل عام.  ووفرت الدولة محامين عامين للمحتجزين المعوزين 

فوراً.  وفي حسب مقتضيات  القانون.  وسمحت السلطات بشكل عام للمحتجزين بمقابلة أفراد عائالتهم 

الحاالت التي يكون فيها المحتجز مواطنا أجنبيا، لم تقم الشرطة في بعض االحيان بإبالغ الكفيل المحلي أو 

 سفارة المواطن.

 

يمنع القانون االعتقال واالحتجاز على نحٍو تعسفي، ولكن يمكن اعتقال األشخاص لفترة ال   االعتقال التعسفي:

 إليهم. يوماً دون توجيه تهم 30تتعدى 

 

 الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة هـ.

 

على الرغم من أن القانون يكفل وجود نظام قضائي مستقل، يكون السلطان بمثابة محكمة استئناف نهائية 

ويمارس سلطته في العفو بصفته رئيس المجلس االعلى للقضاء، وهو أرفع هيئة قانونية في البالد، ويتمتع 

ع القرارات القضائية.  تعتمد القوانين المدنية والتجارية والجنائية على مبادئ الشريعة بصالحية مراجعة جمي

اإلسالمية.  ويسمح القانون للنساء بالعمل كقاضيات  تنظر المحاكم المدنية والعسكرية في جميع القضايا.  لم 

لترهيب أو التورط في ترد تقارير حول تعرض المسؤولين القضائيين والمدعين العامين ومحامي الدفاع ل

 الفساد.

 

 إجراءات المحاكمة

 

يكفل القانون حق المواطنين في الحصول على محاكمة عادلة، ويفترض مبدأ براءة المجرم.  ويتمتع 

المواطنون والمقيمون من غير المواطنين على نحٍو قانوني بحق الحصول على محاكمة علنية، مالم تقرر 

المحكمة عقد جلسة مغلقة مراعاة لمصلحة النظام العام أو اآلداب العامة، ويفرض النظام القضائي بشكل عام 

هذا الحق.  كانت الغالبية العُظمى من االجراءات القانونية مفتوحة للجمهور. إال أن السلطات أحياناً قامت بعقد 

جلسات مغلقة للبت في القضايا المتعلقة بالفساد وخاصة التي تورط فيها مسؤولون حكوميون رفيعو المستوى 

وأفراد العائلة المالكة.  ولم توفر الحكومة بشكل منتظم خدمات الترجمة الفورية للذين ال يتحدثون اللغة 

 العربية.

 

يحق للمتهمين استشارة محام.  وتوفر المحاكم محامين عامين للمحتجزين المعوزين ودفاعا قانونيا للمتهمين 

سنوات أو أكثر.  ويوجه االدعاء ومحامو الدفاع االسئلة للشهود من الذين يواجهون أحكاما بالسجن لثالث 

خالل القاضي.  ويحق للمتهمين الحضور وتقديم األدلة ومواجهة الشهود أثناء محاكماتهم.  ليس هناك استخدام 

منتظم معروف لالعتراف القسري أو اإلكراه لغرض تجريم الذات أثناء جلسات المحاكم في البالد.  ولدى 

ذين تتم ادانتهم في أي محكمة فرصة واحدة الستئناف حكم السحن الصادر ضدهم إذا كان الحكم يتجاوز ال

دوالر أمريكي( أمام محاكم االستئناف.  كفل  1250لاير عماني ) 480ثالثة أشهر ودفع غرامات تزيد عن 
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لم يتم تطبيق هذه الحقوق  النظام القضائي هذه الحقوق لكل المواطنين، وذكرت بعض السفارات االجنبية أنه

 على نحو موحد على المواطنين وخاصة العمال المهاجرين.

 

 السجناء والمحتجزون السياسيون

 

لم ترد أي تقارير عامة موثقة  حول وجود سجناء أو محتجزين سياسيين. ومع ذلك، ففي مقابلة له مع جريدة 

حول عدد المعتقلين السياسيين، قال الوزير  وسؤاله 2016"عكاظ" السعودية في شهر تشرين األول/أكتوبر 

 المسؤول عن الشؤون الخارجية يوسف العلوي أن الحكومة قد "احتجزت عددا صغيرا" من النشطاء.

 

 اإلجراءات القضائية المدنية والمعالجات

 

قديم دعاوى، تخضع القضايا المدنية لقوانين اإلجراءات المدنية.  وكان بإمكان المواطنين والمقيمين االجانب ت

بما فيها دعاوى قضائية بخصوص أضرار بسبب انتهاكات لحقوق االنسان، ولكن لم يتم رفع مثل هذه القضايا 

خالل العام.  وتستعرض المحكمة االدارية الشكاوى المتعلقة بإساءة استخدام السلطة الحكومية.  ولها سلطة 

 لطة منح التعويضات.نقض القرارات التي تتخذها الهيئات الحكومية ، وأيضا س

 

وتخضع التعيينات لهذه المحكمة لموافقة مجلس الشؤون االدارية.  ويتم تعيين رئيس المحكمة ونائب الرئيس 

من خالل مرسوم سلطاني بناء على ترشيح المجلس.  ويجوز للمواطنين والعمال االجانب تقديم شكاوى فيما 

وصل إلى تسوية بديلة.  ويجوز للوزارة إحالة القضايا إلى يتعلق بظروف العمل لدى وزارة القوى العاملة للت

 المحاكم إذا لم تتمكن من التوصل إلى حل من خالل التفاوض.

 

التدخل التعسفي أو غير القانوني في الشؤون الخاصة أو في شؤون األسرة أو البيت أو في  و.

 المراسالت

 

قبل دخول المنازل، ولكن الشرطة غالباً ما ال يفرض القانون على الشرطة الحصول على مذكرات تفتيش 

حصلت عليها من مكتب المدعي العام.  وقد راقبت  الحكومة االتصاالت الخاصة، بما فيها الهواتف النقالة، 

والبريد االلكتروني، وحوارات غرف الدردشة في شبكة االنترنت.  وقامت الحكومة بحجب أغلب مواقع 

ل سكايب وفيس تايم.  ومنعت السلطات استيراد مطبوعات معينة مثل الصوت عبر بروتوكول االنترنت مث

المواد االباحية والنصوص الدينية دون الحصول على الترخيص الالزم.  وادعت شركات الشحن أن مسؤولي 

 الجمارك صادروا احيانا هذه المواد.

 

تثناء الرعايا من دول مجلس تشترط وزارة الداخلية أن يحصل المواطنون على موافقة للزواج من أجانب باس

التعاون الخليجي الذين يُسمح لمواطنيها الزواج دون قيود. وال تمنح السلطات الموافقة تلقائيا، ومن الصعب 

على النساء العُمانيات على وجه الخصوص الحصول عليها.  وقد يؤدي الزواج بأجانب في الخارج دون 

الزوج األجنبي من الدخول إلى البالد ومنع االطفال من الحصول  موافقة الوزارة إلى منع الزوجة األجنبية أو

على حقوق الجنسية واإلقامة.  وقد يؤدي ذلك أيضا إلى الحرمان من التوظيف الحكومي ودفع غرامة مقدارها 

 دوالر أمريكي(. 5200لاير عماني ) 2000

 

، إال أن الممارسات القبلية المتجذرة في على الرغم من االجراءات الحماية القانونية للنساء ضد الزواج قسراً 

 العمق تجبر معظم المواطنين من النساء في نهاية المطاف على القبول أو عدم االرتباط بزوج.
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 . احترام الحريات المدنية بما فيها:2القسم 

 

 حرية التعبير، بما فيها الصحافة أ.

 

وقد مارس   يكفل القانون حرية التعبير والصحافة بشكل محدود، بيد أن السلطات لم تحترم هذه الحقوق دائماً.

 الصحفيون والُكتاب الرقابة الذاتية.

 

يمنع القانون توجيه انتقادات إلى السلطان بأي شكل أو وسيلة، كما يحظر نشر أي "مادة تؤدي   حرية التعبير:

قوقه"، و "رسائل بأي شكل تخل إلى الفتنة العامة، أو تنتهك أمن الدولة، أو تسيء لكرامة االنسان أو ح

بالنظام العام واألخالق العامة أو تضر بسالمة الشخص"، و"التشهير".  وعلى هذا النحو، ال يجوز قانونياً 

توجيه اإلهانة إلى أي مسؤول عام أو مواطن عادي.  وقامت السلطات بُمقاضاة أفراٍد ألنهم كتبوا عن السلطان 

 بطريقة اعتبرتها الحكومة سلبية.

 

لم تعمل وسائل االعالم بحرية.  أبدت السلطات التسامح إزاء انتقادات   الصحافة والحريات اإلعالمية:

محدودة جاءت في ُصحف ومجالت مملوكة للقطاع الخاص، وإن كانت المقاالت االفتتاحية بشكل عام تتفق 

وسائل االعالم، إال أن  مع وجهات نظر الحكومة.  وعلى الرغم من وجود النقاشات بين الرأي العام في

الحكومة ومحطات اإلذاعة والتلفاز الحكومية والمملوكة للقطاع الخاص لم تعرض بشكل عام مواد سياسية 

 تنتقد الحكومة.

 

في شهر تشرين األول/أكتوبر، أيدت المحكمة العليا األحكام القضائية السابقة وأغلقت بشكل كامل صحيفة 

، أغلقت المحكمة الصحيفة بصورة مؤقتة بعد أن 2016في أيلول/سبتمبر "الزمن"، وهي صحيفة مستقلة.  و

نشرت مقاالً تسرد فيه تفاصيل عن الفساد في المحكمة العليا.  وحكمت المحكمة على مدير التحرير يوسف 

الحاج بالسجن لمدة سنة واحدة  وبالسجن لمدة ستة أشهر على رئيس التحرير إبراهيم المعمري.  وتمت تبرئة 

صحفي زاهر العبري عند االستئناف.  تم اإلفراج عن المعمري في شهر نيسان/أبريل، وأطلق سراح يوسف ال

 الحاج في تشرين األول/أكتوبر.

 

طلبت السلطات من الصحفيين الحصول على رخصة للعمل، ولم يكن الصحفيون المستقلون مؤهلين للحصول 

 على رخصة.

 

ين عن مواجهة مضايقات شبه يومية قام بها مسؤولون حكوميون تحدث بعض الصحفي  العنف والمضايقة:

 رفيعو المستوى بسبب نشر مقاالت اعتبروها بمثابة انتقادات لوزاراتهم المعنية.

 

كانت العناوين الرئيسية لألخبار في وسائل االعالم المطبوعة العامة والخاصة   الرقابة أو تقييد المحتوى:

ة وموافقة أولية قبل النشر.  وقد مارس الصحفيون والُكتاب الرقابة الذاتية.  تخضع لمراجعة رسمية غير شفاف

يسمح القانون لوزارة اإلعالم بمراجعة جميع المواد اإلعالمية والُكتب التي يتم انتاجها في البالد أو التي يتم 

حلية أو استيرادها.  وحظرت الوزارة أو فرضت في بعض االحيان الرقابة على مواد من مطبوعات م

مستوردة كان يُنظر إليها على أنها مسيئة من الناحية السياسية أو الثقافية أو الجنسية.  في شهر أيار/مايو، 

حكمت إحدى المحاكم على كاتب محلي بالسجن لمدة ثالثة سنوات بتهمة "إهانة السلطان" و "المساس بهيبة 

ريخ البالد.  ولم تسمح بدخول بعض الُكتب حول تا 2016و  2014الدولة" وذلك بكتابة ونشر كتب عامي 
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إلى البالد.  وتوجد دار نشر واحدة رئيسية في البالد، فيما ظل نشر الكتب محدوداً.  وطلبت الحكومة من 

المجموعات الدينية إبالغ وزارة األوقاف والشؤون الدينية قبل استيراد أي مواد دينية وتقديم نسخة لحفظها 

 لدى الوزارة.

 

:  استخدمت الحكومة قوانين التشهير والمخاوف المتعلقة باألمن الوطني كأسباب لقمع لقذف والتشهيرقوانين ا

االنتقادات الموجهة للشخصيات الحكومية واآلراء المعارضة من الناحية السياسية.  يعد التشهير جريمة 

 جنائية تسمح بفرض غرامة كبيرة وحكم بالسجن.

 

 أيضا نشر أي مواد "تُسيء ألمن الدولة".منعت الحكومة   األمن القومي:

 

 حرية الوصول إلى اإلنترنت

 

يفرض القانون قيودا على حرية التعبير عن طريق االنترنت، وطبقت الحكومة تلك القيود.  ووفرت شركة 

االتصاالت الوطنية التابعة للحكومة ومزودو الخدمة  االلكترونية في القطاع الخاص خدمات االنترنت 

ين والمقيمين األجانب مقابل رسوم.  ويتوفر االنترنت في المدارس وأماكن العمل وعبر شبكات للمواطن

 االنترنت الالسلكية في المقاهي واألماكن االخرى خاصة في المناطق الحضرية.

 

وراقبت السلطات أنشطة مجهزي خدمة االتصاالت وأجبرتهم على حجب العديد من المواقع االلكترونية التي 

تها إباحية او حساسة من الناحية الثقافية أو السياسية.  ولم تكن معايير حجب مواقع االنترنت شفافة أو اعتبر

ُمتسقة.  حجبت السلطات في بعض األحيان المدونات وكذلك معظم التكنولوجيا المتعلقة بالدردشة الصوتية 

 والمرئية عبر االنترنت مثل برنامج سكايب.

 

تقنية المعلومات للسلطات بأن تقاضي أفراداً بسبب أي رسالة يتم توجيهها عبر أي  يسمح قانون مكافحة جرائم

وسيلة "تسيء للنظام العام واألخالق العامة".  ويحدد القانون بالتفصيل الجرائم التي تحدث عبر االنترنت 

سنة، وغرامات ال تقل والتي "قد تمس النظام العام أو القيم الدينية"، ويحدد عقوبة بالسجن تتراوح بين شهر و 

دوالر امريكي(.  وطبقت السلطات ايضا القانون على المدونين ومستخدمي  2600لاير عماني ) 1000عن 

 وسائل التواصل االجتماعي الذين يوجهون االهانات إلى السلطان.

 

نتقاد الشخصي ووجهت الحكومة تحذيرات إلى مستخدمي المواقع االلكترونية تنبه إلى أن انتقاد السلطان أو اال

للمسؤولين الحكوميين سيخضع للرقابة، وقد يؤدي إلى االستجواب من قبل الشرطة، مما أدى إلى زيادة 

الرقابة الذاتية.  وخالل أوقات االضطرابات االقليمية، ساهمت الحكومة بملصقات في وسائل التواصل 

 إلى زعزعة السالم. االجتماعي تشجع المستخدمين على اإلبالغ عن اآلخرين الذين يسعون

 

وكان ُمدراء أو منظمو المواقع االلكترونية حذرين حيال المحتوى، وأفادت التقارير بأنهم كانوا يحذفون 

وبسرعة المواد التي من المحتمل أن تكون ُمسيئة في غرف الدردشة ومنتديات التواصل االجتماعي 

ة تحذيرات تحث المستخدمين على اتباع ومنشورات المدونات.  ونشر بعض مدراء المواقع االلكتروني

 القوانين واللوائح المحلية.

 

 .2016بالمائة من األفراد اإلنترنت خالل سنة  70وفقا لالتحاد الدولي لالتصاالت، استخدم  
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 الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية

 

حفيون الرقابة الذاتية على نطاق حدّت الحكومة من الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية.  كما مارس الص

واسع.  وتعين على الكليات والجامعات الحصول على موافقة من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي قبل 

االجتماع بالبعثات الدبلوماسية األجنبية أو استالم مبالغ مالية مقابل المشاركة في برامج أو إلقاء محاضرات.  

ثة دبلوماسية غربية اإلذن الستضافة معرض لطالب الجامعة، لكن وزارة في حزيران/يونيو، طلبت بع

الخارجية أخبرتها أن التفاعل مع الطالب محظور.  وفي تشرين األول/أكتوبر، سمحت الوزارة للبعثات 

 الدبلوماسية األجنبية بالمشاركة في معرض للجامعات تستضيفه الحكومة.

 

تي تُعرض على الجمهور بسبب المحتوى الجنسي والتعري بصورة فرضت الحكومة الرقابة على األفالم ال

رئيسية، كما فرضت قيوداً على أداء عروض في األماكن العامة.  وكان الرقص في المطاعم وأماكن الترفيه 

 دون موافقة ممنوعاً أيضاً.

 

لمحليين مكتب معهد أمديست في مسقط، الذي كان يُعد الطالب ا 2016أغلقت الحكومة في آب/أغسطس 

 للدراسة في الخارج.  وكان المكتب يعمل على تسهيل التبادل الثقافي أيضا.

 

 حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها ب.

 

 حرية التجمع السلمي

 

يكفل القانون حرية التجمع، ولكن الحكومة قيّدت هذا الحق.  كانت موافقة الحكومة قبل أكثر من شهر واحد 

روريا بالنسبة للتجمعات العامة ألكثر من تسعة أشخاص، على الرغم من أن آلية الحصول على أمرا ض

الموافقة للمظاهرات العامة لم تكن واضحة.  وقد فرضت السلطات هذه الشرط على نحو متقطع.  وأعرب 

محاوالت أحد تقارير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحقوق حرية التجمع السلمي عن قلقه حيال 

الحكومة تحديد حقوق التجمع وتكوين الجمعيات واالنضمام إليها، وذكر التقرير بأن االفراد الراغبين 

 باإلصالح كانوا "خائفين من التعبير عن افكارهم والحديث عبر الهاتف واللقاء بنا".

 

راب.  ومع ذلك، وفي حاالت منفصلة، هدد موظفو القطاع الخاص في مجال تصنيع الطاقة والصناعة باإلض

استخدمت قيادة الشركة حوافز مثل الوعود باألمن الوظيفي ومنافع مادية أخرى من أجل إقناع الموظفين 

 .أ(.7بوقف اإلضرابات )انظر القسم 

 

 حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها

 

ٍو سليم" لم يتم يكفل القانون حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها "لتحقيق أهداف مشروعة وعلى نح

تحديدها.  ومن االمثلة على هذه الجمعيات نقابات العمال المسجلة والجمعيات االجتماعية للرعايا االجانب 

مثل النادي االجتماعي الهندي.  وفرض مجلس الوزراء قيودا على حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها 

المجلس انشطتها "معادية للنظام االجتماعي" او غير  من الناحية العملية من خالل منع الجمعيات التي يعد

، نص مرسوم سلطاني بخصوص قانون جديد للجنسية على أن المواطنين الذين 2014مناسبة.  وفي 

 ينضمون إلى جماعات تُعتبر مضرة بالمصالح الوطنية قد يكونوا ُعرضة لسحب الجنسية منهم.
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المعنية التي توافق على جميع االنظمة الداخلية للجمعيات ويتعين على الجمعيات التسجيل لدى الوزارات 

وتحدد ما إذا كانت أي مجموعة تخدم مصلحة البالد.  وتراوح الوقت المطلوب لتسجيل جمعية ما بين شهرين 

إلى سنتين.  وتباينت فترة الموافقة على ترخيص الجمعية بناًء على مستوى التحضير للجمعية التي تقدمت 

اصها، فضال عن هوية من يتزعمها وَمهمة الجمعية.  وكان التسجيل الرسمي للجمعيات بالطلب واختص

 القائمة على جنسية الرعايا محدداً بجمعية واحدة لكل جنسية.

 

ويمنع القانون على الجمعيات استالم تمويل من هيئات دولية أو حكومات اجنبية دون موافقة الحكومة.  وقد 

ذين يُدانون بتهمة قبول تمويل خارجي لجمعية ما بالسجن لفترة تصل إلى ستة أشهر يتم الُحكم على االفراد ال

دوالر امريكي(.  ويُطلب من البعثات الدبلوماسية االجنبية تقديم  1300لاير عماني ) 500وغرامة بمقدار 

سية.  وال طلب لالجتماع بالمنظمات غير الحكومية من خالل وزارة الخارجية من خالل تقديم مذكرة دبلوما

يجوز للمنظمات غير الحكومية االجتماع بالبعثات الدبلوماسية األجنبية والمنظمات األجنبية دون موافقة 

مسبقة من وزارة الخارجية.  وقد طبقت الحكومة هذا القانون، إذ كانت جميع البرامج التعليمية وبرامج 

 الدبلوماسية العامة تتطلب مراجعة حكومية مسبقة.

 

 ة الدينيةالحري ج.

 

يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول  أوضاع الحريات الدينية الدولية على الموقع: 

/www.state.gov/religiousfreedomreport 

 

 حرية التنقل د.

 

يكفل القانون حرية التنقل داخل البالد والسفر والهجرة إلى الخارج والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة 

كان بإمكان المواطنين بشكل عام السفر بحرية خارج البالد على الرغم من أن هذا   بشكل عام هذه الحقوق.

ومة الحق غير مقنن.  تردّد أنه تم إبالغ المواطنين األقارب من مواطنين يعيشون في الخارج وانتقدوا الحك

بعدم مغادرة البالد.  وزار مكتب مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين البالد من حين آلخر، ولكنه 

 لم يكن لديه مكتب أو هيئة موظفين داخل البالد.

 

هناك عدد كبير من العامالت المهاجرات من   إساءة معاملة المهاجرين، والالجئين، ومن ال يحملون الجنسية:

وباكستان، ونيبال، وبنغالديش، وسريالنكا، وإثيوبيا، وإندونيسيا، والفلبين، وغالبيهن يعملن في الهند، 

المنازل.  وتزعم المنظمات غير الحكومية الموجودة خارج سلطنة عمان، مثل هيومن رايتس ووتش 

البدنية والجنسية وسفارات الدول المرسلة للعمالة أن عامالت المنازل يواجهن التمييز، بما فيه اإلساءات 

والنفسية.  يجّرم البلد العبودية واالتجار باألشخاص، إال أن التطبيق كان ضعيفاً.  وعلى الرغم من أن قانون 

العمل في البالد يعاقب على العمل القسري، إال أن عامالت المنازل غير مشموالت بعناصر الحماية الخاصة 

د بتهمة العمل القسري، ولكن لم يكن واضحا ما إذا كانت أي من بالقانون.  وقامت السلطات بمقاضاة ستة أفرا

 هذه القضايا تنطوي على عامالت منازل.

 

لم تسمح الحكومة للالجئين بالبقاء في البالد.  سمح لالجئين الهاربين من مناطق الصراع، مثل اليمن، بالبقاء 

عرضوا لالضطهاد أو التعذيب.  وفي حالة في مخيم حدودي لبضعة أيام ثم أعيدوا إلى بلدهم حيث يمكن أن يت

 السوريين الفارين من الصراع في اليمن، سمحت الحكومة لهم باختيار بلد ثالث كوجهة للترحيل.

 

http://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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ليست هنالك قيود رسمية تفرضها الحكومة على حرية المواطن في التنقل داخل البالد.    التنقل داخل البالد:

لى منطقتي ظفار ومسندم الحصول على الموافقة الرسمية المسبقة من ويتطلب سفر الدبلوماسيين االجانب إ

الحكومة.  وكانت هناك تقارير مفادها قيام أرباب العمل الذي يكفلون العمال االجانب بالتحفظ على جوزات 

 سفر العديد من عامالت المنازل المهاجرات.

 

نظام كفالة التأشيرات في البالد العمال  وألصحاب العمل قدر كبير من السيطرة على هؤالء العمال.  يربط

المهاجرين بأصحاب عملهم ويمنعهم من تغيير وظائفهم بدون موافقة الكفيل.  وال يستطيع العمال المهاجرون 

العمل لدى رب عمل جديد في سلطنة عمان خالل فترة عامين بدون رخصة من صاحب العمل الحالي، حتى 

العمل الحالي مسيئا لهم.  ويمكن ألرباب العمل إلغاء تأشيرة سفر عامل  وإن أكملوا عقدهم وحتى إن كان ربّ 

ما على نحو تعسفي.  يمكن أن يتعرض العمال الذين يتركون وظائفهم دون موافقة رب العمل إلى غرامات أو 

 ترحيل و/أو حظر على إعادة الدخول.

 

تأشيرة مغادرة من رب عملهم قبل :  يشترط القانون على بعض األجانب الحصول على السفر إلى الخارج

مغادرة البالد.  وقد يتم رفض تأشيرة الخروج إذا كان هناك خالف حول الدفع أو حول عمل ُمتَبق مما يفرض 

على المواطن األجنبي البقاء في البالد واللجوء إلى المحاكم المحلية فقط.  وتكفل المحاكم للعمال الذين لم يتم 

في الطعن، غير أن هذه العملية كانت ُمبهمة.  وفي بعض الحاالت في عام منحهم تأشيرات خروج الحق 

 ، تم فرض حظر على سفر النشطاء السياسيين من خالل  مصادرة جوازات سفرهم.2016

 

 حماية الالجئين

 

لم توفر الحكومة الحماية لالجئين من العودة غير الطوعية إلى بلدان يمكن أن تتعرض فيها   الترحيل القسري:

حياتهم أو حرياتهم للتهديد.  وأدت الرقابة الصارمة المفروضة على دخول األجانب إلى الحد بشكل فعلي من 

إمكانية الحصول على الحماية بالنسبة لالجئين وطالبي اللجوء.  وقد أوقفت السلطات وابعدت الصوماليين 

تصادية وسعوا لدخول البالد بشكل غير واالثيوبيين واالريتيريين الذين يحتمل ان يكونوا مهاجرين ألسباب اق

قانوني عن طريق البر والبحر من الجنوب.  ودخل االفغان والباكستانيون بشكل عام إلى البالد بالقوارب عن 

طريق إيران.  وكانت السلطات عادة تحتجز هؤالء األشخاص في مراكز في صاللة أو في مدينة صحار 

 فترة شهر واحد في المتوسط قبل ترحليهم إلى بلدانهم.الساحلية الشمالية حيث كانوا يمكثون ل

 

يكفل القانون حق اللجوء أو وضع الجئ لألشخاص المشردين داخلياً، وقامت   الحصول على اللجوء:

ولم يكن نظام شرطة ُعمان السلطانية شفافا في منح اللجوء   الحكومة بوضع نظام من أجل توفير حماية لهم.

شفافا، وال يحدد القانون جدوال زمنيا يجب فيه على شرطة ُعمان السلطانية البت في أي طلب وإعادة التوطين 

لجوء.  تقضي السياسة الحالية بعدم االعتراف بالالجئين من مناطق الصراع، مثل اليمن، على الرغم من أنه 

 تم تقديم الرعاية الطبية المؤقتة إلى بعض المواطنين اليمنيين من قبل الحكومة.

 

:  كان من الصعب على المهاجرين ألسباب اقتصادية الحصول على خدمات الحصول على الخدمات الرئيسية

أساسية مثل الرعاية الصحية بدون كفيل رسمي.  وقد تقدم الكثير  بطلبات إلى سفاراتهم للمساعدة على 

جالياتهم المحلية التي وفرت لهم عودتهم إلى بلدانهم.  وقام البعض من طالبي اللجوء ببناء عالقات قوية ضمن 

 بعض الخدمات بشكل غير رسمي أثناء بحثهم عن فرصة عمل جديدة.

 

 . حرية المشاركة في العملية السياسية3القسم 
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ال يكفل القانون للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة على أساس االقتراع 

ويملك السلطان السلطة العُليا على جميع القضايا الخارجية والداخلية.  وباستثناء   العام وعلى قدم المساواة.

سنة بحق التصويت الختيار  21الجيش والقوات األمنية االخرى، يتمتع جميع المواطنين الذين بلغت أعمارهم 

 المرشحين لمجلس الشورى ومجالس المحافظات.

 

 االنتخابات والمشاركة السياسية

 

مواطن في انتخابات مجلس الشورى  250000، شارك ما يُقارب من  2015في عام   ات األخيرة:االنتخاب

للجمعية االستشارية، أو مجلس النواب في البرلمان.  واستعرضت الهيئات االنتخابية فرص المرشحين 

الفرد المحتملين في ضوء مجموعة من المعايير الموضوعية الخاصة بالتعليم وشخصية الفرد )أن يكون 

خريج ثانوية كحد أدنى وال يملك تاريخا اجراميا وخاليا من االمراض العقلية( قبل السماح بوضع أسماء 

المرشحين على صناديق االقتراع.  وأدارت وزارة الداخلية مواد وأنشطة الحمالت االنتخابية وراقبتها عن 

حدوث تزوير أو تدخل حكومي غير  كثب.  ولم تكن هناك مزاعم ملحوظة أو منتشرة على نطاق واسع بشأن

 الئق  في عملية التصويت.  ولم تسمح الحكومة بمراقبة مستقلة لسير االنتخابات.

 

 ال يسمح القانون بتأسيس األحزاب، ولم يحاول المواطنون تأسيس أيا منها.  األحزاب والمشاركة السياسية:

 

ركة النساء في العملية السياسية، وتمكنت النساء من ال توجد قوانين تحد من مشا  مشاركة النساء واألقليات:

، انتخب المصوتون امرأة واحدة ضمن عضوية 2015المشاركة.  وأثناء انتخابات مجلس الشورى عام 

مجلس النواب.  وال تعترف سياسة الحكومة بمشاركة جماعات األقليات في الحياة السياسية أو أن يكون لها 

 هنالك أقليات حددت نفسها على هذا األساس.دور في الحكومة.  ولم تكن 

 

 . الفساد واالفتقار إلى الشفافية في الحكومة4القسم 

 

ينص القانون على فرض عقوبات جنائية بحق المسؤولين الذين يدانون بالفساد، وبصفة عامة طبقت الحكومة 

 هذه القوانين بصورة فعالة.

 

بما في ذلك الشرطة والوزارات والشركات التي تملكها  وردت تقارير عن حاالت فساد حكومي،  الفساد:

 الحكومة.  وكانت المحسوبية السياسية واالجتماعية واسعة االنتشار  في المؤسسات العامة والخاصة.

 

يخضع المسؤولون العامون لقوانين الكشف عن الذمة المالية.  وعند اختيار مسؤولين   :كشف الذمة المالية

لمالية، يطلب منهم تقديم قائمة بأموالهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم، وأيضا ممتلكات للكشف عن ذمتهم ا

وأرصدة أزواجهم وأطفالهم.  وتكون هذه السجالت متوفرة لكي يطلع عليها الجمهور، ويفرض القانون دفع 

 للدولة.غرامات على عدم االمتثال.  ويتولى رصد هذه العملية جهاز الرقابة المالية واإلدارية 

 

 . موقف الحكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان5القسم 
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لم توجد منظمات حقوق انسان محلية ومستقلة محظورة على نحو رسمي في البالد.  وكانت هناك جماعات 

االنسان وعلى وجه الخصوص  المجتمع المدني التي ناصرت االشخاص المحميين بموجب اتفاقيات حقوق

 المرأة وذوي االعاقة.  ويشترط القانون على هذه الجماعات أن تكون ُمسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية.

 

 ولم تدعم الحكومة منظمات حقوق االنسان الدولية أو المحلية العاملة في البالد.

 

حقوق االنسان، وهي لجنة تمولها الحكومة وينتمي :  كانت اللجنة العمانية لالهيئات الحكومية لحقوق اإلنسان

أعضاؤها إلى القطاعات العامة والخاصة واالكاديمية، ترفع تقاريرها عن حقوق االنسان إلى الُسلطان من 

خالل مجلس الدولة.  كما نشرت اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان تقريراً سنوياً لخصت فيه أنواع الشكاوى التي 

معالجة هذه الشكاوى.  وقامت اللجنة العمانية لحقوق االنسان أيضا بزيارات السجون، تلقتها وكيف تم 

 وواصلت تنفيذ أحد برامج التواصل مع المجتمع المحلي والمدارس لمناقشة حقوق االنسان مع الطالب.

 

 . التمييز واالنتهاكات المجتمعية واالتجار باألشخاص6القسم 

 

 المرأة

 

سنة  15يجرم القانون االغتصاب ويفرض عليه عقوبات تصل إلى الحبس لمدة   ي:االغتصاب والعنف األسر

ولكنه ال يعتبر اغتصاب الزوج زوجته جريمة.  وطبقت الحكومة القانون بشكل عام  في الحاالت التي تم 

االبالغ عنها.  وأفادت بين الحين واآلخر وافدات يعملن خادمات في المنازل بأن من يكفلهن أو موظفي 

وكاالت التعيين أساءوا إليهن جنسياً.  وبحسب ما أفاد به مسؤولون في بعثات دبلوماسية، لم تؤد تحقيقات 

 الشرطة إال إلى عدد ضئيل من اإلدانات في حوادث االغتصاب.

 

ال يتطرق القانون لمشكلة العنف المنزلي على نحو محدد، وال توجد أوامر قضائية للحماية منه.  ومع ذلك، 

مكن توجيه تهم العنف المنزلي بموجب القوانين الحالية التي تجرم االعتداء والضرب واالعتداء الشديد، فإنه ي

والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى ثالث سنوات كحد اقصى.  وكانت حاالت االدعاء 

انون االسرة.  ويمكن باإلساءة من قبل احد الزوجين شائعة في المحاكم المدنية التي تتعامل مع قضايا ق

لضحايا العنف المنزلي رفع شكوى لدى الشرطة، وأظهرت التقارير أن الشرطة استجابت فوراً لتلك الحاالت 

 وبشكل مهني.  أدارت الحكومة مأوى لضحايا العنف المنزلي.

 

لممارسات يحظر القانون ممارسي الرعاية الصحية وأولياء األمور واألوصياء من أداء "ا  ختان اإلناث:

التقليدية" التي يمكنها أن تضر بصحة الطفل، ولكنه ال يحظر بشكل واضح ختان اإلناث )بتر/ تشويه 

األعضاء التناسلية لألنثى(.  لم تكن هنالك إحصاءات موثوقة حول انتشار ختان أو بتر األعضاء التناسلية 

 لإلناث، ولكن بعض التقارير تفيد بممارسته.

 

ات توعية في المساجد والمستشفيات والمدارس كما بثت برامج تلفزيونية تتحدث عن عقدت الحكومة فعالي

 الضرر الذي قد تحدثه "الممارسات التقليدية" على األطفال.

 

ال يملك البالد قانونا ضد التحرش الجنسي.  وتم البت في حاالت التحرش الجنسي بشكل   لتحرش الجنسي:ا 

 ر استخدام اللغة والسلوك المسيئين.فعال باستخدام القوانين التي تحظ
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التدابير القسرية لضبط الزيادة في عدد السكان:  لم ترد تقارير عن اإلجهاض القسري أو التعقيم غير الطوعي 

أو غيره من أساليب قسرية أخرى لضبط الزيادة السكانية.  وتتوفر تقديرات حول وفيات األمهات وانتشار 

 وسائل منع الحمل في الموقع: 

-mortality-www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal

./en/2015 

 

د المواطنين.  وميّزت التفسيرات يحظر القانون التمييز القائم على أساس الصنف الجنساني ض  التمييز:

المحلية للقانون االسالمي والممارسات المتعلقة بالتقاليد الثقافية ضد المرأة، ضمن عمل المؤسسات 

االجتماعية والقانونية.  وفي بعض قضايا األحوال الشخصية كالطالق، تساوي شهادة المرأة نصف شهادة 

د الفصل في قضايا الميراث.  وال يجوز للنساء المتزوجات من الرجل.  ويفضل القانون الورثة من الرجال عن

رجال ال يحملون الجنسية العمانية منح الجنسية ألطفالهن، وال يمكنهن أن يكفلن أزواجهن أو أوالدهن غير 

 المجنسين لإلقامة في البالد.

 

ذا كانت األم تحمل الجنسية يكفل القانون منح الجنسية للطفل عند الوالدة إذا كان األب يحمل الجنسية، أو إ

ولكن األب غير معروف، أو إذا ُعثر على الطفل في البلد وأبواه غير معروفْين.  ويكفل القانون إمكانية 

حصول الشخص البالغ على الجنسية من خالل التقدم بطلب الحصول على الجنسية، ويتعين عليه بالتالي 

سنوات إذا كانت المرأة متزوجة من مواطن يحمل  10أو  عاماً، 20اإلقامة بشكل قانوني في البالد لمدة 

 الجنسية.

 

ال يكون األطفال من زواج امرأة عمانية ورجل غير عماني مؤهلين للحصول على الجنسية وهم عرضة ألن 

 يصبحوا عديمي الجنسية.

 

الفجوة السابقة ما  وفرت سياسة الحكومة للمرأة فرصاً متكافئة للتعليم. وقد أنهت هذه السياسة وبصورة فعالة

بين الجنسين في الحصول على التعليم.  وعلى الرغم من َشغَل بعض النساء المتعلمات مناصب قيادية في 

الحكومة والشركات ووسائل اإلعالم، إال أن الكثير منهن واجهن تمييزاً في العمل بسبب االعتبارات الثقافية.  

ومة مدفوعة وأجر متكافئ لعمل متكافئ.  وقد اعتمدت يمنح القانون المرأة حق الحصول على إجازة أم

 الحكومة، وهي أكبر مصدر لتشغيل النساء، مثل هذه اللوائح وكذلك فعل أرباب العمل من القطاع الخاص.

 

وزارة التنمية االجتماعية هي المنظمة الشاملة لشؤون المرأة.  وقد وفرت الوزارة الدعم للتنمية االقتصادية  

 ل جمعية المرأة العمانية ومراكز التنمية االجتماعية.للمرأة من خال

 

 األطفال

 

يتم الحصول على الجنسية عن طريق األب.  وال يجوز للنساء المتزوجات من رجال ال   تسجيل المواليد:

يملكون الجنسية العمانية منحها ألطفالهن، وكانت هنالك بعض الحاالت التي تم االبالغ عنها تخص اطفاالً بال 

نسية بناًء على هذا القانون.  يُعد االطفال مجهولو األبوين مؤهلين للحصول على الجنسية.  وأشرف ج

موظفون حكوميون على رعاية األطفال المهجورين في دور األيتام.  ويتلقى هؤالء االطفال تعليماً مجانياً 

ج مواطن ما من شخص حتى نهاية المستوى الجامعي ويحصلون على وظيفة بعد التخرج.  قد يحول زوا

 . و.(.1أجنبي في الخارج دون أخذ موافقة من الوزارة االطفال من المطالبة بحقوق الجنسية )أنظر القسم 

 

http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
http://www.who.int/reproductivehealth/publications/monitoring/maternal-mortality-2015/en/
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اشارت وزارة الصحة إلى أن االعتداء الجنسي كان يُمارس عادة على االطفال من   إساءة معاملة األطفال:

تكبه اقارب أو اصدقاء مقربون للعائلة.  ووفقا لقانون ِكال الجنسين بين سن السادسة والثانية عشرة، وار

الطفل، يجوز ألي مواطن ينتابه القلق ان يبلغ عن حالة اساءة لطفل، وكانت لكل محافظة لجنة مشتركة بين 

مختلف الوكاالت تجتمع لمناقشة االدعاءات، ومن المحتمل أن تُبعد الطفل من حضانة الوالدين حتى يتم 

 اءات.التحقيق في االدع

 

سنة، على الرغم  18الحد القانوني األدنى لسن زواج الرجال  والنساء هو   الزواج المبكر والزواج القسري:

من أن القاضي قد يسمح لشخٍص ما بالزواج في عمر مبكر عندما يقرر القاضي أو العائلة بأن الزواج كان من 

 عات الريفية باعتباره ممارسة تقليدية.مصلحة الشخص الحدث.  وحصلت حاالت زواج االطفال في المجتم

 

يُعاقب القانون على ممارسات االستغالل الجنسي التجاري لألطفال والمواد   االستغالل الجنسي لألطفال:

اإلباحية التي يُستخدم فيها االطفال بالسجن خمس سنوات على االقل.  وتعد كافة العالقات الجنسية خارج 

، غير ان القانون يعاقب على ممارسة الجنس مع القاصرين دون سن الخامسة نطاق الزواج أمرا غير قانوني

سنة(.  وال تحاسب السلطات الشخص القاصر.  ال تعد البالد  15عشرة بعقوبة أشد )قد تصل إلى السجن 

وجهة للسياحة الجنسية مع االطفال، وكانت دعارة االطفال أمراً نادراً.  ويحظر القانون طلب خدمات دعارة 

 االطفال.

 

بشأن الجوانب المدنية لالختطاف  1980البلد ليس طرفاً في اتفاقية الهاي لعام   االختطاف الدولي لألطفال:

على  حول االختطاف الدولي لألطفال  الدولي لألطفال.  يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية

الموقع:  أيدي أحد الوالدين على 

travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html 

 

 معاداة السامية

 

لم يكن هنالك سكان أصليون من اليهود في البالد.  ولم يكن هناك قضايا قيد التحقيق حول أعمال معادية  

حوادث ضد يهود أجانب مقيمين وال تصريحات عامة من قبل  رؤساء أو مسؤولين في المجتمع  للسامية، وال

 المحلي.

 

 االتجار باألشخاص

 

راجع تقرير وزارة الخارجية األميركية حول  االتجار باألشخاص على الموقع التالي: 

./ip/rls/tiprptwww.state.gov/j/t 

 

 األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة

 

يمنح القانون االشخاص ذوي االعاقات نفس حقوق المواطنين اآلخرين في التوظيف والتعليم والحصول على 

الرعاية الصحية فضال عن توفير خدمات حكومية اخرى.  ومع ذلك، ظل األشخاص ذوو اإلعاقات يواجهون 

ن تسهيل دخول األشخاص ذوي االعاقات إلى المباني. ولكن العديد من المباني القديمة، التمييز.  يفرض القانو

بما فيها المباني والمدارس الحكومية، لم تمتثل للقانون.  ويتطلب القانون أيضا من الشركات الخاصة التي 

http://travel.state.gov/content/childabduction/en/legal/compliance.html
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
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عاقات.  بالمئة على األقل من وظائفها لألشخاص ذوي اال 2شخصاً أن تخصص نسبة  50توظف أكثر من 

 ولم تطبق السلطات هذه اللوائح بشكل منتظم.

 

طفل من ذوي اإلعاقات، بما في ذلك التعليم في الخارج  1900وفرت الحكومة فرصاً تعليمية بديلة ألكثر من 

 عندما يكون ذلك مناسباً.

 

منهج دراسي باإلضافة لذلك، تعاونت وزارة التعليم مع المجلس الدولي إلصالح وتنمية التعليم إلنشاء  

للطالب ذوي اإلعاقات الذهنية ضمن النظام المعياري للمدارس الذي كان قائماً خالل العام.  أسس كل من 

وزير التربية والتعليم ووزير الصحة استراتيجية واسعة النطاق ومبوبة بحسب األولوية للوزارات المختلفة 

في ذلك التشخيص المبكر لمرض التوحد في من أجل التنسيق حول قضية توحد األطفال في السلطنة، بما 

 األطفال والتدخل للعالج.

 

تتولى وزارة الشؤون االجتماعية مسؤولية حماية حقوق ذوي اإلعاقات.  وتضع المديرية العامة لشؤون 

المعاقين في وزارة التنمية االجتماعية برامج لألشخاص ذوي االعاقات وتُنفذها بالتنسيق مع السلطات المعنية.  

وتم منح المزيد من الصالحيات للمديرية لإلشراف على جميع مراكز إعادة تأهيل وعالج  ذوي االعاقات 

 التابعة للوزارة.

 

 أعمال العنف، والتمييز، وإساءة المعاملة وسائر االنتهاكات استناداً إلى التوجه الجنسي والهوية الجنسية

 

ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين تمييزاً واجهت المثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي 

قانونياً ومؤسسياً واجتماعياً.  ويجّرم قانون العقوبات السلوك الجنسي بين المثليين بالتراضي بالسجن لمدة 

تتراوح ما بين ستة اشهر وثالثة سنوات.  عززت القواعد االجتماعية والثقافية التمييز ضد المثليات والمثليين 

 ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

 

بقي النقاش العام حول الميول الجنسي والهوية الجنسانية أمراً محرماً من الناحية االجتماعية، واتخذت 

السلطات خطواٍت لحجب مواد على االنترنت ذات العالقة بالمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي 

 مغايرو الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.و

 

لم تعترف الحكومة بمغيري الهوية الجنسانية كطبقة تابعة للتصنيف الجنساني ولم يتم توفير الحماية لهم ضد 

 التمييز.

 

ولم تكن هنالك منظمات فعالة ومعروفة للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايرو الهوية 

حاملي صفات الجنسين في البالد. بيد أن هناك منظمات إقليمية لحقوق االنسان ركزت على حقوق الجنسانية و

المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملي صفات الجنسين من العمانيين.  

ميل الجنسي ومغايرو الهوية ولم يتم تنظيم مسيرات فخر أو أنشطة لمناصرة المثليات والمثليين ومزدوجي ال

 الجنسانية وحاملي صفات الجنسين.

 

ولم تكن هناك معلومات متوفرة حول التمييز الرسمي أو الخاص في العمالة والمهنة واإلسكان وانعدام 

الجنسية، أو الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية على أساس التوجه الجنسي وهوية النوع االجتماعي.  

 لحكومة أية جهود لمعالجة التمييز المحتملولم تبذل ا
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 وصمة العار االجتماعية بسبب فيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسب  )اإليدز(

 

يتم فحص األجانب الراغبين في اإلقامة في البالد للتأكد من خلوهم من فيروس نقص المناعة المكتسب  إذا 

ة، ال يتم منح رخصة اإلقامة، ويجب على األجانب مغادرة البالد، بيد أنه لم ترد كانت نتيجة االختبار إيجابي

 أي تقارير عن حدوث ذلك.

 

 . حقوق العمال7القسم 

 

 الحق في تكوين الجمعيات واالنتساب إليها وفي التفاوض الجماعي أ.

 

بإضرابات بشكل قانوني  يكفل القانون حق العُمال في تكوين نقابات واالنضمام إليها فضال عن القيام

والتفاوض بشكل جماعي، وإن كانت في ظل قيود كبيرة.  يكفل القانون وجود اتحاد عام واحد يجب ان تنتمي 

إليه جميع النقابات، ويمثل النقابات في المنتديات االقليمية والدولية.  وللموافقة على إضراٍب ما، يتطلب 

معينة، ويجب تقديم إشعار ألرباب العمل قبل تاريخ االضراب القانون وجود أغلبية مطلقة لموظفي مؤسسة 

الُمزمع إجراءه بثالثة أشهر.  ويسمح القانون بالتفاوض الجماعي وتتطلب اللوائح من أرباب العمل المشاركة 

في التفاوض الجماعي حول شروط التوظيف بما في ذلك األجور وساعات العمل.  وعند عدم وجود نقابة، 

التفاوض الجماعي بين رب العمل وخمسة ممثلين يختارهم العمال.  وال يجوز لرب العمل أن  يجوز أن يتمّ 

يرفض أي من الممثلين الذين تم اختيارهم.  وال يجوز أن ينفذ أي قرارات تتعلق بمشاكل في طور المناقشة 

عليهم بسبب خالل مرحلة التفاوض.  ويحظر القانون على أرباب العمل طرد الموظفين أو فرض عقوبات 

 نشاط نقابي، على الرغم من أنه ال يتطلب إعادة عمال مطرودين بسبب نشاط نقابي.

 

على الرغم من الحمايات القانونية الجاري بها العمل لنقابات العمل، لم تكن هناك نقابات عمال مستقلة 

 هها.وُمنظمة.  واستمر االتحاد العام لعمال سلطنة ُعمان في إدارة حقوق العمال وتوجي

 

تكون النقابات التي توافق عليها الحكومة مفتوحة لجميع العُمال الشرعيين بغض النظر عن جنسيتهم.  ويحظر 

القانون اعضاء القوات المسلحة والمؤسسات األمنية العامة األخرى والموظفين الحكوميين وعمال المنازل 

 من تكوين نقابات مثل هذه أو االنضمام إليها.

 

النقابات من قبول ِمنَح أو مساعدات مالية من أي مصدر دون موافقة مسبقة من الوزارة.   ويحظر القانون

وبموجب القانون، يجب على النقابات إبالغ الحكومة بالنية في عقد اجتماعات النقابة قبل شهر واحد على 

عمان، ويمكن لهذا االقل.  تخضع جميع النقابات للتنظيمات الموضوعة من قبل االتحاد العام لعمال سلطنة 

 االتحاد أن يغلق أو يحل منجس هذه النقابات.

 

وطبقت الحكومة بشكل فعال القوانين المعمول بها، واحترمت حق التفاوض الجماعي وشن اإلضرابات، على 

الرغم من حظرها االضرابات في مجالي النفط والغاز.  وقد وفرت الحكومة آلية لتسوية النزاعات بطرق 

ل وزارة القوى العاملة التي توسطت بين رب العمل والموظفين في النزاعات الصغيرة مثل عدم بديلة من خال

االتفاق حول االجور.  وإذا لم يلق الحل رضا الموظفين، يجوز للموظف اللجوء إلى المحاكم. وقد حدث ذلك 

قبون أن االجراءات في بعض الحاالت.  وكانت البالد تفتقر لمحاكم ُمخصصة لنزاعات العمل. والحظ المرا

االلزامية لتقديم المظالم كانت ُمربكة للعديد من العمال وخاصة العمال االجانب.  وكانت لدى وزارة القوى 
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العاملة موارد كافية للعمل في مجال تسوية النزاع، ولم تكن هنالك شكاوى ضد حاالت تأخير أو استئناف 

المحلية  بتعّرضهم للترهيب من قبل الشركات بسبب أنشطتهم، طويلة األمد.  أفاد زعماء االتحادات األجنبية و

 وشكوا من أنهم خسروا فرص الترقية.

 

يكفل القانون حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها فيما يخص أمور النقابة وحق التفاوض الجماعي، ولكن 

إلى تدخل حكومي.  وقعت  التهديد باإلضراب يمكن ان يدفع الشركة عادة إلى التوصل إلى تسوية أو يؤدي

 إضرابات بشكل نادر وكان يتم ايجاد حل لها بسرعة من خالل توسط الحكومة أحياناً.

 

 حظر العمل القسري أو اإلجباري ب.

 

  يحظر القانون جميع أشكال العمل القسري أو اإلجباري، ولكن ال يشمل القانون عمال وعامالت المنازل.

ريبا على كيفية التعرف على ضحايا االتجار باألشخاص لمساعدتهم على وتلقى جميع مسؤولي الشرطة تد

التعرف على حاالت العمل القسري أو االجباري.  ولم ترد تقارير عن قيام الشرطة باتخاذ اجراءات مباشرة 

إلنهاء العمل القسري، وكان تركيزها يقع على التعرف على العمال األجانب الذين لم يكن لديهم تصريح 

 ل واعتقالهم.للعم

 

كانت هناك ظروف تشير إلى وجود ظاهرة العمل القسري.  ويقتضي القانون أن تتم كفالة جميع العُمال 

األجانب، الذين يشكلون نصف القوى العاملة وأغلب العُمال في بعض القطاعات تقريباً، من قبل رب عمل 

والنساء من جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، يحمل الجنسية أو بعثة دبلوماسية ُمعتمدة.  وواجه بعض الرجاء 

تم توظيفهم كعمال منازل أو عمال بمهارات منخفضة في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، ظروف عمل 

تشير إلى العمل القسري، بما فيه التحفظ على جوازات السفر، وفرض قيود على حركة العامل، وفرض 

، وساعات عمل طويلة دون طعام أو راحة، والتعرض للتهديد، رسوم توظيف بفوائد عالية، وعدم دفع االجور

واإلساءة الجسدية أو الجنسية.  وبشكل عام، اعتبرت السلطات هذه األوضاع مسائل مدنية أو تعاقدية، 

وشجعت على حل النزاعات بدالً من اللجوء إلى اإلجراءات الجنائية.  وواصلت السلطات االعتماد على 

يف أنفسهم واإلبالغ عن اإلساءات، بدال من التحقيق بشكل استباقي في حاالت اإلتجار الضحايا للتطوع بتعر

 بالبشر بين الفئات االجتماعية المستضعفة.

 

جعلت متطلبات الكفالة العمال عرضة لظروف االستغالل نظرا للصعوبة التي يواجهها العامل في تغيير 

الحرة" للكفالء بأن يمكنوا موظفيهم من العمل لدى أرباب يسمح نظام "التأشيرة   . د(2الكفيل )أنظر القسم 

عمل آخرين، وفي بعض األحيان مقابل رسوم.  وهذا النظام غير قانوني، إال أن تطبيقه كان ضعيفاً، وتركت 

قام هذه الترتيبات العمال مستضعفين.  يسمح لكفالء عامالت المنازل بإرسال العامل إلى منزل آخر للعمل.  

العمل بالتحفظ على جوازات سفرهم ووثائق اخرى لعمال المنازل خالفا للقانون، وبذلك زادوا  بعض أرباب

من تعقيد إخراج العمال من عقود غير مرغوب فيها ومنع العمال من مغادرة البالد بعد انتهاء فترة العقد.  

دوالر  1820ي )لاير عمان 700وفي بعض الحاالت، طالب أرباب العمل برسوم تنازل باهظة تصل إلى 

أمريكي( قبل منح "رسالة التنازل" للعامل للسماح لهم بتغيير رب العمل.  وبدون رسالة التنازل هذه، يتحتم 

على العمال األجانب إما مغادرة البالد لسنتين على االقل أو البقاء في وظيفتهم الحالية.  وكانت هناك تقارير 

سائل التنازل، األمر الذي يؤدي إلى خسارة شهادة الحصول على تفيد بأن الُكفالء كانوا مترددين في منح ر

 عمال اجانب لتلك الوظيفة.
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راجع أيضا التقرير السنوي لوزارة الخارجية األمريكية حول االتجار باألشخاص  على الموقع التالي: 

/rptwww.state.gov/j/tip/rls/tip 

 

 حظر عمل األطفال والحد األدنى لسن االستخدام ج.

 

سنة بالنسبة لبعض الوظائف الخطرة.  ويجوز لألطفال الذين  18سنة، أو  16الحد األدنى لسن التوظيف هو 

مساء،. ويحظر  6صباحاً وحتى الساعة  6سنة العمل فقط بين الساعة  18و  16تتراوح أعمارهم ما بين 

العمل ألكثر من ست ساعات في اليوم، أو خالل عطل نهايات االسبوع، أو العُطل الرسمية.  القانون عليهم 

ويسمح القانون باالستثناءات بالنسبة لمتطلبات السن في االعمال الزراعية، وصيد االسماك، واالعمال 

ائلة واحدة وأال الصناعية، والحرف اليدوية، والبيع، والوظائف االدارية بشرط أن يكون العمل في ملكية ع

 يُعيق تعليم القاصر أو يؤثر على صحته أو نموه.

 

وتكون وزارة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية هي المسؤولة عن تطبيق القوانين فيما يتعلق بعمل 

األطفال.  ويفرض القانون غرامات بالنسبة للمخالفات الصغيرة وعقوبة بالسجن بالنسبة للمخالفات المتكررة.  

 تم منح أرباب العمل فترة زمنية لتصحيح الممارسات التي قد تُعد عمالة أطفال.ي

 

، حققت البالد تقدماً معتدالً في جهود الحد من أسوأ أشكال عمال األطفال من خالل نشر تقارير 2016في عام 

واسع، شارك عن حالة عمالة األطفال في البالد.  وعلى الرغم من أن المشكلة ال تبدو منتشرة على نطاق 

األطفال في أسوأ أشكال عمالة األطفال، بما فيها االستغالل الجنسي التجاري.  ال تنشر الحكومة معلومات 

حول تطبيق قوانين عمالة األطفال كما أنها تفتقر آللية تبادل المعلومات بين هيئة تفتيش العمل والخدمات 

 االجتماعية.

 

يرجى أيضا مراجعة تقرير وزارة العمل األمريكية "استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة األطفال" على 

 . /labor/findings-www.dol.gov/ilab/reports/childالموقع: 

 

 التمييز في الوظائف والمهن د.

 

القائم على العرق والجنس والنوع الجنساني والجنسية ووجهات ال تتطرق قوانين ولوائح العمل إلى التمييز 

النظر السياسية واالعاقة واللغة والميول الجنسي و/ أو الهوية الجنسانية، أو حالة االصابة االيجابية بفيروس 

نقص المناعة المكتسبة أو غير ذلك من االمراض المعدية، أو الحالة االجتماعية.   وحدث تمييز على أساس 

وع الجنس، والميول الجنسي، والجنسية، والهوية الجنسانية.  وللمزيد من النقاش حول التمييز، راجع القسم ن

6. 

 

 ظروف العمل المقبولة هـ.

 

دوالر أمريكي( في الشهر بالنسبة للمواطنين.  وال تنطبق  845لاير عماني ) 325كان الحد األدنى لألجور 

مجموعة من المهن واالعمال بما فيها االعمال الصغيرة التي توظف أقل من لوائح الحد األدنى لألجور على 

خمسة اشخاص، أو أفراد عائلة يعملون لشركة تعود للعائلة، أو فئات من العمال الحرفيين.  وال تنطبق لوائح 

قر، الحد االدنى من االجور على غير المواطنين في أي وظيفة.  وكان معظم المواطنين الذين عاشوا في ف

بالمئة، يعتمدون على طريقة عيش تقليدية كالزراعة أو الرعي أو صيد االسماك، ولم يستفيدوا عموماً  8وهم 

http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt
http://www.dol.gov/ilab/reports/child-labor/findings
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ساعة تتخللها فترة استراحة من  45من الحد االدنى لألجور.  يتألف اسبوع العمل في القطاع الخاص من 

ساعة في االسبوع.  ويفرض القانون  35يومين بعد خمسة ايام عمل متعاقبة.  ويعمل الموظفون الحكوميون 

 ساعة في االسبوع. 45أجراً عن العمل اإلضافي لساعات تزيد عن 

 

وينص القانون على انه يجوز للموظف ان يترك ظروف   تضع الحكومة معايير للصحة والسالمة المهنية.

م بالخطر ولم يطبق اجراءات العمل الخطرة دون المخاطرة باستمرارية الوظيفة، وذلك إذا كان رب العمل يعل

تصحيحية.  ويجوز للموظفين الذين يشملهم قانون العمل ان يستلموا تعويضات عن إصابة أو مرض يتعلق 

 بالعمل من خالل تأمين صحي يوفره رب العمل.

 

 وال تنطبق لوائح االجور وساعات العمل وال لوائح السالمة والصحة في مكان العمل على عمال المنازل.

 

 70مفتشاً تقريباً في مسقط و 90ولى وزارة القوى العاملة المسؤولية تطبيق قوانين العمل، وقد وّظفت تت

.  وطبقت القانون بشكل فعال بالنسبة للمواطنين عموماً. 2016مفتشا إضافيا في كل انحاء البالد خالل عام 

 ال األجانب بشكل فعال.غير أنها لم تطبق اللوائح فيما يخص ساعات وظروف العمل بالنسبة للعم

 

أجرى مفتشو العمل الذين كانوا يمتلكون صالحيات االعتقال ضد االنتهاكات الفظيعة عمليات تفتيش عشوائية 

مفتشاً تقريبا من قسم الصحة والسالمة  180ألماكن العمل للتحقق من االمتثال لجميع قوانين العمل.  يتولى 

لية تطبيق معايير الصحة والسالمة، على الرغم من أن عمليات التفتيش التابع لمديرية الرعاية العُمالية مسؤو

المطلوبة في أماكن العمل القطاع الخاص بموجب القانون لردع أو ُمعالجة ظروف العمل غير السليمة في 

 معظم القطاعات الخطرة كانت محدودة.

 

كل فعال.  ولم يكن هنالك حد أدنى طبقت وزارة القوى العاملة الحد األدنى لألجور بالنسبة للمواطنين بش

لألجور بالنسبة لغير المواطنين.  وفيما يخص قضايا االجور، تعاملت وزارة القوى العاملة مع الشكاوى 

وعملت كوسيط.  وفي معظم الحاالت، ربح المشتكون القضية وحصلوا على تعويض، أو فرصة للبحث عن 

في حالة العمال األجانب، على الرغم من أنهم لم يستخدموا وظائف بديلة، أو العودة إلى بلدانهم األصلية 

المحاكم لمعالجة الوضع إال نادراً.  وكانت الوزارة فعالة بشكل عام في القضايا المتعلقة بنزاعات العمل 

 البسيطة.

 

ي أثر ولم تقم الحكومة بجهود كافية اثناء العام لمنع االنتهاكات أو تحسين األجور وظروف العمل، األمر الذ

 على العمال األجانب بشكل غير متناسب.

 

كان العمال األجانب عرضة لظروف عمل سيئة أو خطرة أو تنطوي على االستغالل.  وكانت هنالك تقارير 

ساعة في اليوم بدون يوم عطلة  12تُفيد بأن العمال المهاجرين في بعض الشركات والمنازل عملوا ألكثر من 

السوق.  وألغى أرباب العمل عادة عقود التوظيف الخاصة بالعمال األجانب واحد وبأجور تقّل عن أجور 

المرضى أو المصابين بشدة، وبذلك تم إجبارهم على العودة إلى بلدانهم أو البقاء في البالد بشكل غير قانوني.  

تأشيرات وركزت حاالت التفتيش الخاصة بالعمل عادة على تطبيق القوانين المتعلقة بالمخالفات الخاصة ب

السفر وإبعاد االشخاص الذين لديهم وضع غير نظامي يخص تأشيرة عملهم، عوضا عن التحقق من ظروف 

 العمل اآلمنة والمناسبة.
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ليس هنالك حد أقصى لعدد ساعات العمل بالنسبة لعمال المنازل وال أي فترات الزامية للراحة، وإن كان العقد 

لبات.  وكانت هناك تقارير متكررة حول إرغام عمال المنازل على بين رب العمل والعامل يحدد تلك المتط

القيام بأعمال إضافية مع فترات راحة غير كافية.  وتجبر لوائح التوظيف المحلية المنفصلة رّب العمل على 

توفير العالج الطبي المحلي لعمال المنازل مجاناً طوال فترة العقد.  وكانت عقوبات عدم االمتثال للوائح 

دوالر  260إلى  26لاير عماني ) 100إلى  10لصحية غير كافية لردع االنتهاكات، وتراوحت ما بين ا

امريكي( تقريباً، على ان تتضاعف مرة واحدة عن كل عامل، وتتضاعف عدة مرات عند تكرارها.  وتم 

 إخضاع بعض عمال المنازل لظروف عمل سيئة.

 

 مة في موقع العمل.ولم تتوفر معلومات عن حاالت الوفيات والسال


