
 تقرير حقوق اإلنسان في سلطنة عُمان لعام 2020
 

 الملخص التنفيذي
 

سلطنة عمان هي دولة ملكية وراثية يحكمها منذ شهر يناير/كانون الثاني السلطان هيثم بن طارق آل سعيد. 
.  ويتمتع السلطان وحده بسلطة سن  1970كان هيثم هو الخليفة المعين لقابوس آل سعيد، الذي حكم منذ عام 

فرعين  نين من خالل إصدار مرسوم سلطاني، وإن كانت الوزارات ومجلس عُمان )البرلمان( المكون من القوا
صياغة القوانين التي ال تتعلق باألمن، ويجوز للمواطنين تقديم مالحظاتهم من خالل ممثليهم   تستطيع

  85، الذي يعين السلطان  ولة(المنتخبين.  ويتألف مجلس عُمان من مجلس الدولة )مجلس األعيان أو مجلس الد
عضوا )مجلس النواب أو المجلس االستشاري(.  في    86عضوا فيه، ومجلس الشورى المنتخب المكون من 

  سألف مواطن في انتخابات مجلس الشورى للمجل  350، شارك حوالي  2019أكتوبر/تشرين األول عام 
 ئق.االستشاري ولم تكن هناك ادعاءات ملحوظة بتدخل حكومي غير ال

 
تتألف المنظومة األمنية من المكتب السلطاني وشرطة عمان السلطانية وجهاز األمن الداخلي ووزارة الدفاع.  

المتعلقة باالستخبارات األجنبية واألمن.  وتؤدي شرطة عمان  وراالم ويضطلع المكتب السلطاني بمسؤولية  
احل، مهام الشرطة العادية عالوة على السوالسلطانية، التي تشمل الدفاع المدني والهجرة والجمارك وحرس  

العديد من المهام اإلدارية المشابهة لوزارة الداخلية في دول أخرى.  ويعمل مفتش عام بمثابة الرئيس لشرطة 

عمان السلطانية، وهي وظيفة على المستوى الوزاري تتبع مباشرة للسلطان.  يُعتبر جهاز األمن الداخلي،  
اني، هيئة مستقلة يرأسها مسؤول بدرجة وزير.  ويحقق جهاز األمن الداخلي في لسلطالذي كان يتبع للمكتب ا

المسائل المتعلقة باألمن الداخلي.  وعيّن السلطان هيثم أخيه نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الدفاع، رغم أن 
مدنيين  ن الالسلطان ال يزال القائد األعلى للقوات المسلحة.  وحافظ السلطان، وكذلك كبار المسؤولي

والعسكريين الذين يعملون تحت إشرافه، على سيطرة فعالة على قوات األمن.  ولم ترد أية تقارير تفيد  
 بارتكاب قوات األمن النتهاكات.

 
قيود على حرية التعبير والصحافة واإلنترنت، بما في ذلك الرقابة  شملت أهم قضايا حقوق اإلنسان ما يلي:  

ر اإلجرامي والتدخل بشكل كبير في حقوق التجمع السلمي وحرية تكوين  شهيوحجب المواقع وقوانين الت
الجمعيات واالنضمام إليها وتصاريح الخروج المطلوبة للعمال األجانب والقيود على المشاركة السياسية  

وتجريم سلوك المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وحاملي صفات  
 جتمع الميم(.)م   الجنسين

 

وقد حاسبت السُلطات بشكل عام أفراد األمن ومسؤولين حكوميين آخرين على أفعالهم.  واتخذت الحكومة 
 اجراءات ضد الفساد خالل العام، فيما تم التعامل مع القضايا في نظام المحاكم.

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

 
مان من الحياة على نحو تعسفي وغير ذلك من عمليات القتل غير المشروع أو ذات الدوافع  لحرا أ.

 السياسية
 

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

 ها.عن  لم ترد تقارير عن حاالت اختفاء سببتها السلطات الحكومية أو من ينوب
 

 ج. التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو الُمهينة
 

، أبلغت منظمة العفو الدولية عن مزاعم بأن  2019يحظر القانون مثل هذه الممارسات.  وفي مايو/أيار عام 
حافظة مسندم، وذلك ي م السلطات اعتدت جسديا على متهمين من قبيلة الشحوح انتقدوا سياسات الحكومة ف

النتزاع اعترافات، مما أدى إلى عقوبات بالسجن مدى الحياة على المتهمين الستة.  حققت اللجنة العمانية 
لحقوق اإلنسان الممولة من قبل الحكومة في المزاعم الواردة بهذا التقرير وخلصت في شهر سبتمبر/أيلول  

 إلى أنها لم تجد أية إساءة معاملة للمتهمين.
 

 وضاع في السجون ومراكز االعتقالاأل
 

في حين أن ظروف السجن ومراكز االعتقال قد استوفت المعايير الدولية بشكل عام، كانت هناك بعض  
 االدعاءات بسوء المعاملة والظروف التي تهدد الحياة.

 

لظروف في ا  2019شهر مارس/آذار عام  وصفت منظمة العفو الدولية في تقرير صدر في: األوضاع المادية
سجن سمائل المركزي بأنها "سيئة".  ووفقاً للتقرير، فإن السجن لم يقدم وجبات طعام مناسبة أو يصف أدوية  

لنزالء مرضى السكري أو أمراض أخرى، وكان يزود السجناء برداء واحد في السنة.  وأشار مراقب  
الحصول على األدوية ترجع عموما   يدبلوماسي واحد على األقل إلى أن الصعوبات التي يواجهها السجناء ف

إلى سوء الفهم أو مشاكل في الترجمة.  وذكرت اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان أن وفداً تابعاً لها زار سجن 
والتقى بسجناء من الذكور واإلناث والحظ أن السجناء المرضى يتلقون    2019سمائل المركزي في عام 

 م.ئالرعاية الصحية ويحصلون على غذاء مال
 

، وردت تقارير عن إصابات وسط السجناء في بعض سجون البالد.  بعد  19-خالل تفشي جائحة كوفيد
زيارات للسجون خالل العام، ذكرت اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان أن مسؤولي السجون ومراكز االحتجاز 

  14لسجناء الجدد لمدة امن خالل عزل ومراقبة   19-كانوا يعملون على حماية السجناء ومنع انتشار كوفيد
يوما في أماكن منفصلة قبل نقلهم إلى زنازينهم، وتثقيف السجناء بشأن أفضل الممارسات الصحية والوقاية  

 من الفيروس.

 
لم تكن هناك سلطة قائمة في السجن يمكن للسجناء تقديم مظالمهم إليها بشأن ظروف السجن.  وقامت   اإلدارة:

سان بزيارات ميدانية إلى السجون ومراكز االحتجاز وراجعت الشكاوى المكتوبة  اللجنة الُعمانية لحقوق االن
باالشتراك مع اإلداريين في السجون.  ولم يكن هناك مأمور مظالم للعمل بما فيه مصلحة السجناء  

والمحتجزين. وتقع هذه المسؤولية في نطاق االختصاص العام االدعاء العام الذي كان له مكتب في سجن 
 المركزي.  ولم يتمكن السجناء والمحتجزون دائماً من مالقاة الزوار بشكل منتظم.  سمائل

 
ترفع اللجنة الُعمانية لحقوق اإلنسان تقاريرها إلى السلطان عن أوضاع حقوق اإلنسان عن : المراقبة المستقلة

وقامت بزيارات إلى   طريق مجلس الدولة.  وحققت اللجنة الُعمانية لحقوق اإلنسان في ادعاءات االنتهاكات
مواقع السجون ومراكز االعتقال ونشرت ملخصاً عن أنشطتها في تقريرها السنوي.  ويسمح القانون بزيارات  
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مراقبين دوليين لحقوق اإلنسان، ولكن لم يكن هناك أي من هذه الجماعات متمركزة في البالد، ولم ترد تقارير 
بون زيارة البالد.  وأفاد مسؤولون قنصليون من بعض  لطعن مراقبين مستقلين غير حكوميين من الخارج ي

البعثات الدبلوماسية بوجود بعض الصعوبات في مقابلة السجناء أو في التأخير بإخطارهم بمواطني بالدهم  
 المحتجزين.

 
 االعتقال أو االحتجاز التعسفي د.

 
لبات بشكل عام.  ويحق  طتيحظر القانون االعتقال واالحتجاز التعسفي.  وقد راعت الحكومة هذه الم 

 لألشخاص المعتقلين أو المحتجزين الطعن في مدى قانونية اعتقالهم أمام المحكمة.
 

 إجراءات االعتقال ومعاملة المحتجزين
 

ال يسمح القانون لشرطة عُمان السلطانية باعتقال أو احتجاز شخص "بدون أمر يخص ذلك من سلطة قانونية  
يجب على الشرطة إما اإلفراج عن الشخص أو إحالة األمر إلى االدعاء   هنمختصة".  وينص القانون على أ

ساعة.  وبالنسبة لمعظم الجرائم، على النيابة العامة أن تأمر "باالحتجاز الوقائي"    48العام في غضون  
ساعة. ويُعتبر االحتجاز الوقائي مبررا إذا "كانت الواقعة جريمة أو جنحة    24للشخص أو تفرج عنه خالل  

يوما في الجرائم التي    45يوما، أو    30اقب عليها بالسجن".  ويجب أن ال يتجاوز أمر االحتجاز الوقائي  ع ي

تتعلق بأموال عامة ومخدرات وعقاقير ذات تأثير نفسي.  ويشترط القانون إبالغ المحتجزين بالتهم الموجهة 
ك نظام معمول ل به لإلفراج عن المتهم انإليهم فوراً.  وقد راعت الحكومة هذه المتطلبات بشكل عام.  وكان ه

بكفالة.  كما تمكن المتهمون من الحصول على محام فوراً ومن اختيارهم بشكل عام.  ووفرت الدولة محامين 
القانون.  وسمحت السلطات بشكل عام للمحتجزين بمقابلة أفراد عامين للمحتجزين المعوزين حسب مقتضيات  

تي يكون فيها المحتجز مواطنا أجنبيا، لم تقم الشرطة في بعض االحيان بإبالغ  الت  عائالتهم فوراً.  وفي الحاال
 الكفيل المحلي أو سفارة المواطن.

 
يحظر القانون االعتقال واالحتجاز التعسفي.  وقد راعت الحكومة هذه المتطلبات بشكل  :  االعتقال التعسفي

 عام.
 

من الداخلي اعتقل واحتجز غازي العولقي، وهو  األ هازأفاد مراقبو حقوق إنسان في شهر أغسطس/ آب أن ج
ناشط سياسي ومواطن عماني، بسبب أنشطته السلمية على وسائل التواصل االجتماعي.  ,ذكر مراقبون أن  

 يوماً رهن االحتجاز بدون توجيه تهم.  50  بقائهالسلطات أفرجت عن العولقي بعد 

 
 الحرمان من المحاكمة العلنية المنصفة هـ.

 
غم من أن القانون يكفل وجود نظام قضائي مستقل، يجوز للسلطان أن يعمل بمثابة محكمة استئناف  الرلى  ع

نهائية ويمارس سلطته في العفو بصفته رئيس المجلس االعلى للقضاء، وهو أرفع هيئة قانونية في البالد  
أن مبادئ الشريعة اإلسالمية ال ، اتتمتع بسلطة مراجعة جميع القرارات القضائية.  وتوجد بالبالد محاكم مدنية

توّجه القوانين المدنية والتجارية والجنائية.  يسمح القانون للمرأة بالعمل في القضاء، اال أنه ال توجد حالياً  
نساء يعملن في هذا المجال. تنظر المحاكم المدنية أو العسكرية في جميع القضايا.  ولم ترد تقارير حول  

 كالء االدعاء ومحامي الدفاع للترهيب أو التورط في الفساد.وو  يينتعرض المسؤولين القضائ
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 إجراءات المحاكمة
 

ينص القانون على الحق في محاكمة عادلة وينص على افتراض البراءة حتى تثبت اإلدانة.  ويتمتع  
  قررالمواطنون والمقيمون من غير المواطنين على نحٍو قانوني بحق الحصول على محاكمة علنية، مالم ت

محكمة عقد جلسة مغلقة مراعاة لمصلحة النظام العام أو اآلداب العامة، ويفرض النظام القضائي بشكل عام ال
هذا الحق.  واحتفظت الحكومة بحق حجب القضايا الحساسة عن الجمهور.  ولم تقدم الحكومة بشكل متسق  

 ترجمة شفهية أو ترجمة مستندات للناطقين بغير اللغة العربية.
 

ين استشارة محام.  ويكفل القانون للمدعى عليهم الحق في إبالغهم على الفور بالتهم الموجهة  تهم للم يحق  
إليهم.  وال يوجد نص بشأن منح الوقت الكافي لمحامي الدفاع إلعداد دفاعه، ولكن في الممارسة العملية كانت  

ب قيام مترجم شفهي بمساعدة وجولى  التواريخ التي تُحدد للمحاكمات تتيح وقتاً كافياً.  وينص القانون ع
الخصوم والشهود الذين ال يعرفون اللغة العربية في تقديم إفاداتهم، ولكن ال يوجد نص حول الترجمة الشفهية  

المجانية.  وتوفر المحاكم محامين عامين للمحتجزين المعوزين ودفاعا قانونيا للمتهمين الذين يواجهون أحكاما 
ويوجه االدعاء ومحامو الدفاع االسئلة للشهود من خالل القاضي.  ويحق   ر.  أكثبالسجن لثالث سنوات أو 

للمتهمين الحضور وتقديم األدلة ومواجهة الشهود أثناء محاكماتهم.  ليس هناك استخدام منتظم معروف 
 تهمدانلالعتراف القسري أو اإلكراه لغرض تجريم الذات أثناء جلسات المحاكم في البالد.  ولدى الذين تتم ا

في أي محكمة فرصة واحدة الستئناف حكم السجن الصادر ضدهم إذا كان الحكم يتجاوز ثالثة أشهر ودفع 

دوالر أمريكي( لمحاكم االستئناف.  كفل النظام القضائي هذه   1,250لاير عماني )  480غرامات تزيد عن  
الحقوق على نحو موحد على  ذه ق هالحقوق لكل المواطنين، وادعت بعض السفارات االجنبية أنه لم يتم تطبي

 المواطنين وخاصة العمال المهاجرين.
 

 السجناء والمحتجزون السياسيون
 

ال يُعرف عدد السجناء السياسيين.  تم منح السجناء السياسيون نفس الحقوق التي يتمتع بها السجناء اآلخرون، 
اإلنسان أو اللجنة الدولية للصليب  وق  لحقوكان بامكانهم أن يطلبوا التحدث مع ممثلين من اللجنة العمانية 

 األحمر.
 

أن محكمة حكمت على ستة من أفراد قبيلة الشحوح    2019أفادت منظمة العفو الدولية في مارس/آذار عام 
بتهمة "التعدي على استقالل البالد أو وحدتها أو حرمة    2018بالسجن مدى الحياة في أحكام صدرت عام 

، وصفت منظمة العفو الدولية أحد المدانين بأنه  2019ايو/أيار عام ي م ق فأراضيها".  وفي تقرير الح

"سجين رأي" وأشارت إلى أنها لم تتمكن من مراجعة القائمة الكاملة للتهم الموجهة ضد األفراد الخمسة  
 مواوزعاآلخرين المعنيين.  وفقاً للتقرير، فقد انتقد جميع األفراد الستة سياسات الحكومة في محافظة مسندم 

أن االدعاء العام صورهم على أنهم خططوا لمؤامرة انفصالية.  وكان أربعة من المتهمين مواطنين عُمانيين  
واثنان منهم إماراتيين.  وفقاً للجنة العمانية لحقوق اإلنسان، كان لدى المتهمين الحق في االستعانة بمحامين 

 واالتصال بأفراد أسرهم.
 

 االنتصاف  سبلة واإلجراءات القضائية المدني
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تخضع القضايا المدنية لقوانين اإلجراءات المدنية.  وكان بإمكان المواطنين والمقيمين االجانب تقديم دعاوى، 
بما فيها دعاوى قضائية بخصوص أضرار بسبب انتهاكات لحقوق االنسان، ولكن لم يتم رفع مثل هذه القضايا  

 خالل العام.
 

علقة بإساءة استخدام السلطة الحكومية.  ولها سلطة نقض القرارات التي  لمتى اتراجع المحكمة االدارية الشكاو
تتخذها الهيئات الحكومية وأيضا سلطة منح التعويضات.  وتخضع التعيينات لهذه المحكمة لموافقة مجلس  

الشؤون االدارية.  ويتم تعيين رئيس المحكمة ونائب الرئيس من خالل مرسوم سلطاني بناء على ترشيح  
.  ويجوز للمواطنين والعمال االجانب تقديم شكاوى فيما يتعلق بظروف العمل لدى وزارة العمل  جلسالم 

لتسوية النزاع بطريقة بديلة.  ويجوز للوزارة إحالة القضايا إلى المحاكم إذا لم تتمكن من التوصل إلى حل من 
 خالل التفاوض.

 
 ون األسرة أو البيت أو المراسالتشؤ  في  التدخل التعسفي أو غير المشروع في الخصوصية أو و.

 
ال يسمح القانون للموظفين العموميين بدخول منزل خاص دون الحصول أوالً على مذكرة من االدعاء العام.   

وقد راقبت الحكومة االتصاالت الخاصة، بما في ذلك الهواتف النقالة، والبريد االلكتروني، وحوارات على 
الحكومة معظم مواقع بروتوكول الصوت عبر اإلنترنت، ولكن في    جبتوح جتماعي.  وسائل التواصل اال

(    Skypeشهر مارس/أذار رفعت هيئة تنظيم االتصاالت الحظر الذي فرضته على منصات مثل سكايب )

( أثناء ما وصفته الهيئة بـ    WebEx( و ويبيكس )  Zoom( وزوم )   Google Meetوغوغل ميت )
.  منعت السلطات استيراد مطبوعات معينة مثل المواد االباحية  19-فيدكو  ئحة"الفترة االستثنائية" لـجا

والنصوص الدينية بدون الحصول على الترخيص الالزم.  وزعمت شركات الشحن أن مسؤولي الجمارك 
 صادروا أحيانا هذه المواد.

 
 احترام الحريات المدنية بما فيها: .2القسم  

 
 افةلصحة احرية التعبير، بما في ذلك حري أ.

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

 الصحفيون والُكتاب الرقابة الذاتية.
 

يحظر القانون انتقاد السلطان بأي شكل أو وسيلة، كما يحظر أية "دعاية استفزازية لتقويض    :حرية التعبير

التواصل اإللكتروني الذي "قد يمس النظام العام أو القيم الدينية،" و "التشهير."  وعلى هذا  ة،" والدولهيبة  
النحو، ال يجوز قانونياً توجيه اإلهانة إلى أي مسؤول عام أو مواطن عادي.  وقامت السلطات بُمقاضاة أفراٍد 

، أصدرت  2018كانون الثاني    /ناير  شهر يألنهم كتبوا عن السلطان بطريقة اعتبرتها الحكومة سلبية.  في 
الحكومة قانون عقوبات جديد شدد بشكل عام العقوبات القصوى للجرائم المتعلقة بـ "تقويض الدولة".  

وأعربت منظمات دولية معنية بحقوق اإلنسان عن قلقها من أن قانون العقوبات يحتوي على مواد غامضة 
النشطاء وتشديد القيود على حرية التعبير، بما في ذلك  ستهدافمها الالتعريف يمكن لألجهزة األمنية استخدا

 على اإلنترنت.
 

ذكرت منظمة حقوق إنسان في شهر يناير / كانون الثاني إن السلطات استخدمت الترهيب لثني بعض النشطاء  
رير،   للتقووفقاً  عن المطالبة بإصالحات أو الكتابة عن الوضع السياسي في البالد بعد وفاة السلطان قابوس.  
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ذكر ناشط يعيش في المنفى إنه تلقى وأفراد من أسرته في عمان تهديدات من مسؤولين عمانيين، أمروا عائلته  
 بمنعه من نشر أي شيء على وسائل التواصل االجتماعي.

 
في شهر يوليو / تموز، ذكرت وسائل للتواصل االجتماعي ومصادر صحفية أن السلطان أصدر عفواً عن  

سيين عُمانيين منفيين، على الرغم من عدم نشر أي قناة حكومية رسمية معلومات بشأن هذا اء سياعة نشطأرب
العفو.  عاد اثنان من الذين ورد أنهم قد حصلوا على عفو إلى عُمان وأعلنوا والئهم للسلطان في مقاطع فيديو  

أيضاً على تقييد   وافقواائدين  على وسائل التواصل االجتماعي.  زعمت تقارير صحفية أن النشطاء الع 
 تعاطيهم مع وسائل التواصل االجتماعي.

 
وفقاٌ لمنظمة حقوق إنسان أصدرت تقريراً حول هذه المسألة، أّجلت السلطات في شهر أبريل/ نيسان، وإلى  

،  2019، محاكمة مسلّم المعشني.  في نوفمبر/تشرين الثاني عام 19-أجل غير مسمى، بسبب جائحة كوفيد
ق اإلنسان أن السلطات اعتقلت مسلّم المعشني عند منفذ صرفيت الحدودي لدى عودته  ات حقوت منظم أفاد

إلى عُمان من اليمن.  وزعمت هذه المجموعات ومستخدمو وسائل التواصل االجتماعي أن السلطات اعتقلت  
ه في م لعرضاإلعالالمعشني لطبعه كتابا يوثق األنشطة القبلية في ظفار، وكان ينوي تقديمه إلى وزارة 

.  وفقاً لمواقع التواصل االجتماعي، أفرجت السلطات عن المعشني 2020معرض مسقط الدولي للكتاب عام 
 نوفمبر/تشرين الثاني بكفالة بعد نحو أسبوعين من االعتقال.  25في 

 

.  مل بحريةعالم تع لم تكن وسائل اال:  االلكترونيةحرية الصحافة ووسائل اإلعالم، بما في ذلك وسائط اإلعالم 
وأبدت السلطات التسامح إزاء انتقادات محدودة جاءت في صُحف ومجالت مملوكة للقطاع الخاص، وإن  

كانت المقاالت االفتتاحية بشكل عام تتفق مع وجهات نظر الحكومة.  ورغم أن الجدل االجتماعي السائد كان 
محطات اإلذاعة والتلفزيون   ، إال أنى تويتر(يحدث في وسائل اإلعالم التقليدية واالجتماعية )خاصة عل

 للحكومة والقطاع الخاص لم تبث بشكل عام مواد سياسية تنتقد الحكومة.المملوكة 
 

في شهر أبريل/ نيسان أن المحاكم قد فرضت غرامات وأصدرت    19-أعلنت اللجنة العليا المعنية بكوفيد
 تنتهك النظام العام.ت ورسائل  رهم شائعاأحكاما بالسجن وأمرت بمصادرة هواتف عدة أفراد لنش

 
اشترطت السلطات على الصحفيين الحصول على رخصة للعمل، ولم يكن الصحفيون المستقلون مؤهلون  

 للحصول على رخصة.
 

أفاد بعض الصحفيين بحاالت مضايقة من قبل مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى بسبب   العنف والتحرش:

 نشر أخبار ينظر إليها على أنها تنتقد وزاراتهم.
 

كانت العناوين الرئيسية في كل من وسائل اإلعالم المطبوعة والخاصة تخضع    :الرقابة أو تقييد المحتوى
لمراجعة رسمية غير شفافة، كما تخضع إلجراءات موافقة قبل النشر.  وقد مارس الصحفيون والُكتاب الرقابة 

اإلعالمية بما في ذلك الكتب المنتجة داخل  المنتجات    راجعة جميعالذاتية.  يسمح القانون لوزارة اإلعالم بم 
البالد أو المستوردة منها.  وحظرت الوزارة أو فرضت في بعض االحيان الرقابة على مواد من مطبوعات  

محلية أو مستوردة كان يُنظر إليها على أنها مسيئة من الناحية السياسية أو الثقافية أو الجنسية.  وتوجد دار 
لبالد، فيما ظل نشر الكتب محدوداً.  واشترطت الحكومة على الجماعات الدينية إبالغ  ئيسية في اشر واحدة رن

وزارة األوقاف والشؤون الدينية قبل استيراد أية مواد دينية.  ذكرت منظمات حقوق إنسان في شهر فبراير/  
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ي الذي  كتاب السنوالدولي لل كتابا خالل معرض مسقط  20شباط إن الحكومة صادرت أو حظرت أكثر من 
 تديره الدولة في البالد.

 
 يُعتبر التشهير جريمة جنائية يُعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى عام واحد.  :قوانين التشهير/ القذف

 
 حظرت الحكومة نشر أي مادة "تقوض هيبة الدولة.: األمن القومي

 
 حرية اإلنترنت

 
طبقت الحكومة تلك القيود.  يسمح القانون   النترنت، وقدير عن طريق ايفرض القانون قيودا على حرية التعب

للسلطات بمقاضاة األفراد بسبب أي رسالة "تمس النظام العام واآلداب العامة" يتم إرسالها عبر أية وسيلة.  
وينص على  ويُفصّل القانون الجرائم التي تحدث على اإلنترنت والتي "قد تمس النظام العام أو القيم الدينية"  

راوح بين شهر إلى سنة.  ويمكن للسلطات أن تطبق القانون على المدونين ومستخدمي بة بالسجن تتعقو
وسائل التواصل االجتماعي الذين يوجهون إهانة إلى السلطان.  ذكرت اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان في 

ماعي في  لتواصل االجتخدام وسائل اشهر سبتمبر/ أيلول إن السلطات كانت تضع األفراد الذين أساءوا است
 الحجز لمدة تصل إلى أسبوعين وتقدم لهم " التوجيه واإلرشاد."

 

وفقاً لمنظمات حقوق إنسان، القت الشرطة في شهر يونيو/ حزيران القبض على الناشط والمدون عوض  
واطنين.  لتهديدها الم الصوافي واعتقلته بسبب منشورات على مواقع التواصل االجتماعي انتقد فيها الحكومة 

ت تقارير أن محكمة أصدرت حكما على الصوافي بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومنعته من استخدام ذكر
 وسائل التواصل االجتماعي لمدة عام.

 
وفقاً للنيابة العامة، حكمت محكمة استئناف في شهر يونيو/ حزيران على مواطن بالسجن لمدة ثالث سنوات،  

ر بتهمة "إثارة الكراهية واالنقسام والتحريض على الكراهية بين  ابه على تويته، وأغلقت حسوصادرت هاتف
 سكان البالد".

 
أعرب مراقبو حقوق انسان عن قلقهم من أن مركز الدفاع اإللكتروني الجديد في البالد، الذي أنشئ في شهر 

ية  اإلنترنت وحرتعريض حرية   يونيو/حزيران تحت إشراف جهاز األمن الداخلي، من شأنه أن يزيد من
 التعبير للخطر.

 

راقبت السلطات أنشطة مقدمي خدمة االتصاالت وأجبرتهم على حجب العديد من المواقع االلكترونية التي  
اعتبرتها إباحية او حساسة من الناحية الثقافية أو السياسية.  كانت السلطات أحياناً تحجب مدونات عالوة على  

ر مارس/أذار رفعت هيئة تنظيم االتصاالت الحظر الذي ، ولكن في شه عبر اإلنترنتمعظم تقنيات الصوت  
( وزوم   Google Meet( وغوغل ميت )  Skypeفرضته على تقنيات الصوت عبر االنترنت مثل سكايب )

 (Zoom  ( و ويبيكس )WebEx  أثناء ما وصفته الهيئة بـ "الفترة االستثنائية" لـجائحة كوفيد )-19. 
 

جتماعي الرقابة الذاتية وقاموا بمشاركة التحذيرات التي تحث  التواصل اال  ستخدمو وسائلمارس م 
 المستخدمين على اتباع القوانين واللوائح المحلية.

 
 الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية
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اق  ذاتية على نطقيدت الحكومة من الحرية األكاديمية والمناسبات الثقافية.  كما مارس األكاديميون الرقابة ال

عين على الكليات والجامعات الحصول على موافقة من وزارة الخارجية ووزارة التعليم العالي قبل  واسع.  وت
 االجتماع بالبعثات الدبلوماسية األجنبية أو استالم مبالغ مالية مقابل المشاركة في برامج أو إلقاء محاضرات.

 
حتوى الجنسي والتعري بصورة هور بسبب الم عرض على الجم فرضت الحكومة الرقابة على األفالم التي تُ 

رئيسية، كما فرضت قيوداً على أداء عروض في األماكن العامة.  ويمنع القانون أيضاً الرقص في المطاعم 
 وأماكن الترفيه بدون تصريح.

 
 حرية التجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها ب.

 
يات واالنضمام إليها.  وأعربت منظمات حقوق انسان  وتكوين الجمع تجمع السلمي  قيدت الحكومة من حرية ال

عن قلقها من أن األحكام الفضفاضة بشكل مفرط في قانون العقوبات يمكن أن تزيد من تقييد عمل نشطاء  
 حقوق اإلنسان وتحد من حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

 
 حرية التجمع السلمي

 

قيّدت هذا الحق.  وبموجب قانون العقوبات، فإن التجمعات لعشرة  لكن الحكومة ية التجمع، ويكفل القانون حر
أشخاص أو أكثر في مكان عام تعتبر غير قانونية إذا كانت "تُعّرض األمن أو النظام العام للخطر" أو "تؤثر  

 على عمل السلطات".
 

 حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها
 

إليها "لتحقيق أهداف مشروعة وعلى نحٍو سليم" لم يتم    ات واالنضمامتكوين الجمعييكفل القانون حرية  
 تحديدها.  وتشمل أمثلة هذه الجمعيات النقابات العمالية المسجلة والجمعيات االجتماعية للجاليات األجنبية.

 
م معادية للنظاوقد قيّدت الحكومة حرية تكوين الجمعيات من خالل حظر الجمعيات التي تعتبر أنشطتها "

أو غير مناسبة بخالف ذلك.  ويمكن أن يخضع المواطنون الذين ينضمون إلى جماعات تعتبر    االجتماعي"
 ضارة بالمصالح الوطنية إللغاء الجنسية.

 

يتعين على الجمعيات التسجيل لدى الوزارات المعنية التي تعتمد جميع االنظمة الداخلية للجمعيات وتحدد ما 
وتراوح الوقت المطلوب لتسجيل جمعية ما بين شهرين إلى سنتين.   لحة البالد.  موعة تخدم مصإذا كانت المج

وتباينت الفترة التي تستغرقها الموافقة على ترخيص الجمعية بناءً على مستوى استعداد المنظمة التي تقدمت 
قائمة على للجمعيات ال بالطلب واختصاصها، فضال عن قيادتها ومهمتها.  ويُحدد القانون التسجيل الرسمي

جنسية بجمعية واحدة لكل جنسية ويقيد أنشطة هذه الجمعيات.  وقد رفضت الحكومة في بعض األحيان منح  ال
 تصريح بتشكيل الجمعيات.

 
يمنع قانون العقوبات الجمعيات من القيام بأي نوع من جمع التبرعات دون موافقة الحكومة، بما في ذلك 

ل تمويل غير قانوني لجمعية عقوبة تصل إلى عام واحد في  لمدانون بقبوقى األفراد األسباب خيرية.  وقد يتل
السجن.  ويُشترط على البعثات الدبلوماسية االجنبية التي ترغب في االجتماع بمنظمات غير حكومية أن تتقدم  
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ت  تماع بالبعثابطلب بواسطة وزارة الخارجية من خالل تقديم مذكرة دبلوماسية.  وال يجوز للجمعيات االج
ة األجنبية والمنظمات األجنبية دون موافقة مسبقة من وزارة الخارجية.  وقد طبقت الحكومة هذا  الدبلوماسي

 القانون، حيث كانت جميع البرامج التعليمية وبرامج الدبلوماسية العامة تتطلب مراجعة حكومية مسبقة.
 

 الحرية الدينية ج.
 

:  على الموقع أوضاع الحريات الدينية الدوليةية حول رجية األمريك يرجى مراجعة تقرير وزارة الخا
https://www.state.gov/religiousfreedomreport/. 

 
 حرية التنقل د.

 
ذه الحقوق.  كان يكفل القانون حرية التنقل الداخلي والعودة إلى الوطن، وقد احترمت الحكومة بشكل عام ه

 رية خارج البالد على الرغم من أن هذا الحق غير مقنن.بإمكان المواطنين بشكل عام السفر بح
 

ليست هنالك قيود رسمية تفرضها الحكومة على حرية المواطن في التنقل داخل البالد.     :التنقل داخل البلد
فيما يخص السفر الرسمي  ويجب الحصول على موافقة الحكومة، على أساس كل حالة على حدة،

نطقتي ظفار ومسندم.  كانت هناك تقارير تفيد بأن الكثير من عمال المنازل قد للدبلوماسيين األجانب إلى م 

صُودرت جوازات سفرهم من قبل أصحاب العمل الذين يكفلونهم، على الرغم من أن القانون يحظر هذه 
 الممارسة.

 
ن ال تشملهم المنازل الذي رة على هؤالء العاملين، وال سيما عماليتمتع أرباب العمل بقدر كبير من السيط

قوانين العمل القائمة.  ويربط نظام الكفالة في البالد العمال المهاجرين بأصحاب عملهم ويمنعهم من تغيير  
جهة عملهم بدون موافقة الكفيل.  وال يستطيع العمال المهاجرون عموما العمل لدى صاحب عمل جديد في 

حتى إذا أكملوا عقدهم.  ويمكن ألرباب العمل  د خالل فترة عامين بدون إذن من صاحب العمل الحالي،البال
إلغاء إقامة العامل على نحو تعسفي.  يمكن أن يتعرض العاملون الذين يتركون وظائفهم بدون موافقة رب  

ك، أصدرت شرطة عمان العمل إلى غرامات أو ترحيل و/ أو حظر دخولهم مرة أخرى إلى البالد.  مع ذل
لن يحتاج الوافدون بعد   2021يناير/كانون الثاني عام   1ًرا أنه اعتبارا من السلطانية في شهر مايو/أيار قرا

 اآلن إلى "شهادة عدم ممانعة" لتأمين عمل جديد عند إكمال أو إنهاء عقود عملهم.
 

ح خروج من رب العمل لمغادرة البالد يجب على العمال األجانب الحصول على تصاري السفر إلى الخارج:

بشكل قانوني.  وقد يتم رفض تصاريح الخروج عندما يكون هناك نزاع على الدفع أو العمل المتبقي، مما ال 
يدع للمواطن األجنبي في البلد طريقاً سوى اللجوء إلى المحاكم المحلية.  ومن الناحية النظرية، وفّرت  

المحاكم حالً للعمال الذين ُحرم وا من تصاريح الخروج، لكن العملية كانت غامضة مع عمال المنازل الذين  
 يدّعون باستمرار أن آليات تسوية المنازعات الحالية غير كافية لحمايتهم.

 
 وضع المشردين داخلياً ومعاملتهمهـ.  

 
 ال ينطبق.

 
 و. حماية الالجئين

https://www.state.gov/religiousfreedomreport/
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د.  قام موظفو مكتب المفوض السامي لألمم  لم تسمح الحكومة بشكل عام لطالبي اللجوء بالبقاء في البال

ن الالجئين بزيارة البلد من حين آلخر ولكن لم يكن لديهم مكتب أو موظفين محليين.  وفقاً للجنة  المتحدة لشؤو
 العمانية لحقوق اإلنسان، تنظر لجنة القانون الدولي اإلنساني في قضايا الالجئين والمشردين.

 
من عامالت المهاجرات  يوجد في البلد عدد كبير من ال:  الجئين وعديمي الجنسيةإساءة معاملة المهاجرين وال

، والهند، ونيبال، ونيجيريا، وباكستان، والفلبين، وسري النكا، وتنزانيا، ويوغندا ويعمل الكثير  بنغالديش
رة منهن في المنازل.  وزعمت المنظمات غير الحكومية الموجودة خارج البالد وسفارات الدول المصد

بما في ذلك االعتداء الجسدي والجنسي والنفسي.  ويجرم  للعمالة أن عامالت المنازل تعرضن لسوء المعاملة،  
القانون الرق واالتجار بالبشر، وتبذل الحكومة جهودا لمكافحة االتجار.  على الرغم من أن العمل القسري  

، أدانت  2019ن من حماية القانون.  في عام يُعاقب عليه بموجب قانون العمل، إال أن عمال المنازل مستبعدو
عة أشخاص بتهمة جرائم االتجار بالبشر.  وقد أدانت الحكومة ألول مرة اثنين من المواطنين  المحاكم سب

 العمانيين باالتجار بالبشر.
 

بلدان  لم تقدم الحكومة حماية شاملة لطالبي اللجوء من عمليات العودة غير الطوعية إلى ال  اإلعادة القسرية:
تهديد، مما يعرض الالجئين إلمكانية اإلعادة القسرية.  وأدت  التي يمكن أن تتعرض فيها حياتهم أو حريتهم لل

 الرقابة الصارمة المفروضة على دخول األجانب إلى الحد بشكل فعلي من حصول طالبو اللجوء على الحماية. 

 
الحكومة   الجئ لألشخاص المشردين، وقد وضعتيكفل القانون منح اللجوء أو وضع    :الحصول على اللجوء

توفير الحماية.  ولم يكن نظام شرطة عُمان السلطانية في منح اللجوء وإعادة التوطين شفافا، وال يحدد  نظاماً ل
القانون جدوال زمنيا يجب على شرطة عُمان السلطانية أن تبت خالله في أي طلب لجوء.  وكانت السياسة  

تتمثل في عدم االعتراف بالالجئين من مناطق النزاع مثل اليمن، على الرغم من أن الحكومة قدمت رعاية  
طبية مؤقتة لبعض المواطنين اليمنيين.  وال توجد من الناحية العملية حماية قانونية موضوعية لطالبي اللجوء  

 في البالد.
 

ين اليمنيين الذين أثبتوا أنهم ال قدمت الحكومة الرعاية الطبية الطارئة لبعض المواطن  :الحماية المؤقتة
الرعاية الكافية في اليمن.  وُمنح هؤالء اليمنيين، ومرافق واحد من أفراد األسرة لكل  يستطيعون تلقي  

 مريض، وضعاً قانونياً في عمان خالل فترة العالج.
 

 عديمو الجنسية ز. األشخاص

 
لك، فإن األطفال المولودين آلباء أجانب وأمهات يتم اكتساب الجنسية بموجب القانون من خالل األب فقط.  لذ

 مانيات في عُمان معرضون ألن يكونوا بال جنسية.عُ
 

 حرية المشاركة في العملية السياسية .3القسم  
 

ال يكفل القانون للمواطنين القدرة على اختيار حكومتهم في انتخابات دورية حرة ونزيهة على أساس االقتراع 
ضايا الخارجية والداخلية.  وباستثناء  واة.  ويملك السلطان السلطة الُعليا على جميع القالعام وعلى قدم المسا

سنة بحق التصويت الختيار    21الجيش والقوات األمنية االخرى، يتمتع جميع المواطنين الذين بلغت أعمارهم 
 المرشحين لمجلس الشورى ومجالس المحافظات.
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 االنتخابات والمشاركة السياسية

 
ألف مواطن في انتخابات    350، شارك حوالي 2019في أكتوبر/تشرين األول عام  :ات األخيرةتخاباالن

مجلس الشورى للمجلس االستشاري أو مجلس النواب في البرلمان.  وراجعت الهيئات االنتخابية مؤهالت  
لفرد )أن المرشحين المحتملين على ضوء مجموعة من المعايير الموضوعية الخاصة بالتعليم وشخصية ا

ملك تاريخا اجراميا وخاليا من االمراض العقلية( قبل السماح بوضع  يكون الفرد خريج ثانوية كحد أدنى وال ي
أسماء المرشحين على صناديق االقتراع.  وأدارت وزارة الداخلية مواد وأنشطة الحمالت االنتخابية وراقبتها  

نطاق واسع بشأن حدوث تزوير أو تدخل حكومي عن كثب.  ولم تكن هناك مزاعم ملحوظة أو منتشرة على  
في عملية التصويت.  ,لم تسمح الحكومة بالمراقبة المستقلة لالنتخابات، لكنها دعت بعض    ئقغير ال

عن أحداث يوم االنتخابات.  كما ذكرت اللجنة العمانية    إعالميةالصحفيين الدوليين إلى البالد إلصدار تقارير 
 شراف على عملية االنتخابات.ي اللجنة العليا لالنتخابات وشريك رئيسي في اإللحقوق اإلنسان أنها عضو ف

 
، أقدم السلطان في شهر مايو/أيار على تأجيل انتخابات المجالس البلدية التي تُجرى  19-بسبب جائحة كوفيد

ه .  ولم تحدد الحكومة موعداً آخر إلجراء هذ2016كل أربع سنوات، والتي عُقدت آخر مرة في عام 
 االنتخابات.

 

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

 
ال توجد قوانين تحد من مشاركة المرأة أو أعضاء مجموعات :  مشاركة المرأة وأعضاء مجموعات األقليات

تشرين األول  األقليات في العملية السياسية، وقد شاركوا بالفعل.  خالل انتخابات مجلس الشورى في أكتوبر/
مرأة بمجلس الدولة في شهر ا  15، انتخب المصوتون امرأتين كنائبتين.  وقد عيّن السلطان  2019عام 

 .2019ثاني عام نوفمبر/تشرين ال
 

 الفساد واالفتقار إلى الشفافية في الحكومة .4القسم  
 

ينص القانون على فرض عقوبات جنائية بحق المسؤولين الذين يدانون بالفساد، وبصفة عامة طبقت الحكومة 
هذه القوانين بصورة فعالة. وقدم جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة تقريرا سنويا إلى السلطان  ومجلس 

 سلطنة عمان.  ويتمتع مجلس الشورى بسلطة استدعاء الوزراء واستجوابهم.

 
لوزارات والشركات المملوكة  وردت تقارير عن وجود فساد حكومي، بما في ذلك في الشرطة وا الفساد:

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

مراقبو حقوق إنسان في شهر مارس / آذار أن السلطات احتجزت مذيعا محليا بسبب نشاطه على وسائل   ذكر
البالد، وأفرجت عنه بعد يوم واحد.  وذُكر أن السلطات  التواصل االجتماعي فيما يتعلق بالفساد المحتمل في 

 ابق بمجلس الشورى.اعتقلت أيضاً اربعة مواطنين آخرين أعادوا نشر التغريدة، بما فيهم عضو س
 

يخضع المسؤولون العامون لقوانين الكشف عن الذمة المالية.  وعند اختيار مسؤولين للكشف  :اإلفصاح المالي
طلب منهم تقديم قائمة بأموالهم ومصالحهم التجارية وممتلكاتهم، وأيضا تلك التابعة  عن ذمتهم المالية، ي
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رة لكي يطلع عليها الجمهور، ويفرض القانون دفع غرامات ألزواجهم وأطفالهم.  وتكون هذه السجالت متوف
 على عدم االمتثال.  ويراقب جهاز الرقابة المالية واإلدارية للدولة هذه العملية.

 
يوليو/ تموز، جهاز االستثمار التابع للدولة وزراء ووكالء وزارات من مجالس إدارة الشركات  في شهر

 المملوكة للدولة.
 

 حكومة من التحقيقات الدولية وغير الحكومية في االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسانموقف ال .5القسم  
 

البلد.  وكانت هناك جماعات المجتمع المدني   ال توجد منظمات حقوق إنسان محلية مستقلة وُمعتمدة رسمياً في
وذوي  التي ناصرت االشخاص المحميين بموجب اتفاقيات حقوق االنسان وعلى وجه الخصوص المرأة

 االحتياجات الخاصة.  ويشترط القانون على هذه الجماعات أن تكون ُمسجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية.
 

لية والدولية بطلب اإلذن لالنخراط في العمل في مجال حقوق اإلنسان، يسمح القانون للجهات الفاعلة المح
 تمنح الحكومة اإلذن.ولكن لم يفعل أحد ذلك ألنهم يعتقدون أنه من غير المرجح أن 

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

اعات العامة والخاصة واالكاديمية، ترفع تقاريرها عن حقوق االنسان إلى السُلطان من أعضاؤها إلى القط

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

 
 جار باألشخاصالتمييز واالنتهاكات المجتمعية واالت .6القسم  

 
 المرأة

 
سنة في السجن.  وال يجّرم    15يجّرم القانون االغتصاب بعقوبات تصل إلى    :االغتصاب والعنف األسري

الغتصاب الزوجي بشكل صريح، ولكنه يجّرم جميع أنواع "الجنس بدون تراضي".  وطبقت  القانون ا
.  وأفاد أجانب يعملون كعمال منازل من حين  في الحاالت التي تم االبالغ عنهاالحكومة القانون بشكل عام 

تؤد تحقيقات الشرطة  آلخر أن كفالئهم اعتدوا عليهم جنسياً.  وبحسب ما أفاد به الُمراقبون الدبلوماسيون، لم 
 إال إلى عدد ضئيل من اإلدانات في حوادث االغتصاب.

 

اية قضائية تحظر العنف األسري.   ال يعالج القانون على وجه التحديد العنف األسري، وال توجد أوامر حم 
ومع ذلك، فإنه يمكن توجيه تهم العنف األسري بموجب القوانين الحالية التي تجرم االعتداء والضرب  

العتداء الشديد، والتي يمكن أن تؤدي إلى عقوبة بالسجن تصل إلى ثالث سنوات كحد اقصى.  وكانت  وا
ئعة في المحاكم المدنية التي تتعامل مع قضايا قانون االسرة.   حد الزوجين شاأحاالت االدعاء باإلساءة من قبل  

أن الشرطة استجابت فوراً لتلك  ويمكن لضحايا العنف األسري تقديم شكوى لدى الشرطة، وأظهرت التقارير  
الحاالت وبشكل مهني.  وتولّت الحكومة تشغيل خط ساخن لإلبالغ عن حوادث العنف األسري ووفرت مأوى 

 للضحايا.
 

يحظر القانون على العاملين في الرعاية الصحية اإلقدام على   بتر األعضاء التناسلية لإلناث:  /هويتش
  2019حة الطفل، وقد أدخلت الالئحة التنفيذية لقانون الطفل لعام "الممارسات التقليدية" التي تضر بص
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 توجد احصاءات وطنية عن  "تشويه األعضاء التناسلية األنثوية" كواحدة من هذه الممارسات الضارة.  ال
 مدى انتشار تشويه/بتر األعضاء التناسلية لإلناث.

 
الجنسي بشكل صريح، قد تمت مقاضاته على الرغم من أن القانون ال يحضر التحرش  :  التحرش الجنسي

 بشكل فعال باستخدام قوانين تحظر اللغة والسلوك المسيئين.
 

لم ترد تقارير عن اإلجهاض القسري أو التعقيم غير    :سكانيةاإلجراءات القسرية للسيطرة على الزيادة ال
 الطوعي من قبل السلطات الحكومية.

 
نين بناءً على النوع االجتماعي، ولكن ال يبدو أن الحكومة تطبق  يحظر القانون التمييز ضد المواط  التمييز:

تعلقة بالتقاليد الثقافية ضد المرأة، القانون بشكل فعال.  وميّزت التفسيرات المحلية للشريعة والممارسات الم 
وذلك في المؤسسات االجتماعية والقانونية.  وفي بعض قضايا األحوال الشخصية كالطالق، تساوي شهادة  

 لمرأة نصف شهادة الرجل.  ويفضل القانون الورثة من الرجال عند الفصل في قضايا الميراث.ا
 

الحصول على إذن للزواج من أجانب، باستثناء مواطني  تطالب وزارة الداخلية المواطنين والمواطنات ب
تمنح السلطات اإلذن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذين يجوز للمواطنين الزواج منهم بدون قيود؛ ال  

تلقائيا، وهو أمر يصعب بشكل خاص على الُعمانيات الحصول عليه.  وقد يؤدي الزواج بأجانب في الخارج  

ارة إلى منع الزوجة األجنبية أو الزوج األجنبي من الدخول إلى البالد ومنع االطفال من دون موافقة الوز
 أيضاً إلى الحرمان من الوظائف الحكومية. الحصول على حقوق الجنسية واالقامة.  وقد يؤدي ذلك

 
ممارسات القبلية  على الرغم من الحماية القانونية للنساء ضد الزواج القسري، إال أنه في نهاية المطاف فإن ال

 المتجذرة تجبر معظم المواطنات على القبول أو عدم االرتباط بزوج.
 

األب يحمل الجنسية، أو إذا كانت األم تحمل الجنسية   يكفل القانون منح الجنسية للطفل عند الوالدة إذا كان
يجوز للنساء المتزوجات   ولكن األب غير معروف، أو إذا عُثر على الطفل في البلد وأبواه غير معروفيْن.  وال

من رجال ال يحملون الجنسية العمانية منح الجنسية ألطفالهن، وال يمكنهن أن يكفلن أزواجهن أو أوالدهن 
ين لإلقامة في البالد.  وال يكون األطفال من زواج امرأة عمانية ورجل غير عماني مؤهلين  غير المجنس

 الجنسية. للحصول على الجنسية وهم عرضة ألن يصبحوا عديمي
 

يكفل القانون إمكانية حصول الشخص البالغ على الجنسية من خالل التقدم بطلب الحصول على الجنسية،  

سنوات إذا كانت إمرأة متزوجة من   10عاماً، أو   20بشكل قانوني في البالد لمدة   ويتعين عليه بالتالي اإلقامة
 مواطن يحمل الجنسية.

 
متكافئة للتعليم، وقد أنهت هذه السياسة وبصورة فعالة الفجوة ما بين   وفرت سياسة الحكومة للمرأة فرصاً 

المتعلمات مناصب قيادية في الجنسين في الحصول على التعليم.  وعلى الرغم من شََغل بعض النساء  
 الحكومة والشركات ووسائل اإلعالم، إال أن الكثير منهن واجهن تمييزاً في العمل بسبب االعتبارات الثقافية.  

ويمنح القانون المرأة حق الحصول على إجازة أمومة مدفوعة وأجر متكافئ لعمل متكافئ.  وقد اعتمدت  
مثل هذه اللوائح وكذلك فعل الكثير من أرباب العمل في القطاع   الحكومة، وهي أكبر مصدر لتشغيل النساء،

 الخاص.
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.  وقد وفرت الوزارة الدعم للتنمية االقتصادية  تُعتبر وزارة التنمية االجتماعية المنظمة الشاملة لشؤون المرأة
 للمرأة من خالل جمعية المرأة العمانية ومراكز التنمية االجتماعية المحلية.

 
عن حقوق المرأة في منشور مجهول على تويتر في فبراير/ شباط إن السلطات علقت حساباً   ذكرت مدافعة

إن جهاز األمن الداخلي مسؤول عن التعليق ألن على تويتر لحقوق المرأة.  ذكرت منظمة حقوق إنسان  
 المعلقين على الحساب كانوا يطالبون بمزيد من الحرية لطالبات الجامعات.

 
 األطفال

 
يتم اكتساب الجنسية عن طريق األب.  وال يجوز للنساء المتزوجات من رجال ال يملكون  :مواليدتسجيل ال

نالك بعض الحاالت التي تم االبالغ عنها تخص اطفاالً بال جنسية  الجنسية العمانية منحها ألطفالهن، وكانت ه
الجنسية.  وأشرف موظفون  بناءً على هذا القانون.  يُعد االطفال مجهولو األبوين مؤهلين للحصول على 

حكوميون على رعاية األطفال المهجورين في دور األيتام.  ويتلقى هؤالء االطفال تعليماً مجانياً حتى نهاية 
ستوى الجامعي ويحصلون على وظيفة بعد التخرج.  وقد يحول زواج مواطن من شخص أجنبي في الم 

 على المطالبة بحقوق الجنسية.  الخارج، دون أخذ موافقة من الوزارة، من قدرة االطفال
 

ان وفقا للقانون، يجب على أي مواطن ذي صلة اإلبالغ عن إساءة معاملة األطفال، وك   :إساءة معاملة األطفال

لكل محافظة لجنة مشتركة بين الوكاالت تجتمع لمناقشة االدعاءات وربما إخراج الطفل من حضانة الوالدين  
تولّت الحكومة تشغيل خط ساخن إلساءة معاملة األطفال، وقد أفاد الخط  حتى يتم التحقيق في االدعاءات.  و

يسية كانت اإلهمال، يليها االعتداء البدني  .  أفادت الحكومة أن الشكوى الرئ2019مكالمة في عام   707بتلقيه  
 والجنسي.

 
عاما، على    18  سن الزواج القانوني للرجال والنساء هو :زواج األطفال والزواج المبكر والزواج القسري

الرغم من أن القاضي قد يسمح للشخص بسن أصغر بالزواج عندما يرى القاضي أو األسرة أن الزواج في  
 حاالت زواج االطفال في المجتمعات الريفية باعتباره ممارسة تقليدية.  مصلحة القاصر.  وحصلت

 
دات بين أمهات قاصرات  في شهر أغسطس/ آب، دفعت تقارير عن زيجات بعض الفتيات القاصرات والوال

عاما وسيلة إعالم محلية عربية إلى نشر مقال يوضح أن اإلسالم والقانون المدني   15ال تزيد أعمارهن عن 
 .عاما، باستثناء الحاالت الخاصة التي يسمح بها القاضي  18الزواج دون سن    يحظران

 

ل الجنسي التجاري لألطفال والمواد يُعاقب القانون على ممارسات االستغال  :االستغالل الجنسي لألطفال
قوبة  اإلباحية التي يُستخدم فيها االطفال بالسجن خمس سنوات على االقل.  وينص قانون العقوبات على ع

عاما.  الحد األدنى لسن ممارسة الجنس برضا    15بالسجن مدى الحياة في حالة اغتصاب طفل يقل عمره عن  
لكن ممارسة الجنس    ممارسات الجنسية خارج إطار الزواج غير قانونية،عاماً.  تُعتبر كافة ال  18الطرفين هو  

عاما(.  وال توجه    15ى السجن لمدة عاما يعاقب عليها بعقوبة أشد )تصل إل  15مع قاصر يقل عمره عن  
السلطات تهماً للقاصرين.  لم يُعرف عن ورود تقارير تفيد بوجود دعارة االطفال.، ويحظر القانون طلب  

 ارة االطفال.خدمات دع
 

بشأن الجوانب المدنية لالختطاف    1980البلد ليس طرفا في اتفاقية الهاي لعام   :االختطاف الدولي لألطفال
االختطاف الدولي لألطفال على أيدي  طفال.  يرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول  الدولي لأل
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:  على رابط اإلحالة االلكترونيةأحد الوالدين  
-Child-Parental-https://travel.state.gov/content/travel/en/International

cases.html-data/reported-and-tseporr-providers/legal-Abduction/for. 
 

 معاداة السامية
 

لم يكن هنالك سكان أصليون من اليهود في البالد.  عرضت إحدى الصحف الصادرة باللغة العربية رسما 
كاريكاتوريا واحدا على األقل ينتقد الحكومة اإلسرائيلية يظهر فيه رجل يرتدي نجمة داود باعتباره يمثل دولة 

 إسرائيل.
 

 تجار باألشخاصاال
 

:  على رابط اإلحالة االلكترونية  االتجار باألشخاصى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول يرج
report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking. 

 
 الخاصة األشخاص ذوو االحتياجات

 

ف والتعليم يمنح القانون االشخاص ذوي االحتياجات الخاصة نفس حقوق المواطنين اآلخرين في التوظي
والحصول على الرعاية الصحية فضال عن توفير خدمات حكومية اخرى.  ومع ذلك، ظل األشخاص ذوو 

االحتياجات الخاصة االحتياجات الخاصة يواجهون التمييز.  يفرض القانون تسهيل وصول األشخاص ذوي 
 ية والمدارس، لم تلتزم بالقانون.إلى المباني، ولكن العديد من المباني القديمة، بما في ذلك المباني الحكوم 

 
وفرت الحكومة فرصا تعليمية بديلة لألطفال المواطنين ذوي االحتياجات الخاصة، بما في ذلك التعليم خارج 

 البالد عند االقتضاء.
 

عاونت وزارة التربية والتعليم مع المجلس الدولي إلصالح وتنمية التعليم لتطبيق منهج باإلضافة لذلك، ت
طالب ذوي اإلعاقات الذهنية ضمن النظام التعليمي المعتاد.  وصاغ وزيرا التربية والصحة  دراسي لل

توحد استراتيجية عريضة النطاق ومحددة األولويات لوزارات مختلفة، وذلك للتنسيق بشأن قضية مرض ال
والتعليم بالتنسيق    لدى األطفال في البالد، بما في ذلك التشخيص والتدخل المبكرين.  كما قامت وزارة التربية

 مع اليونيسف لتحسين نظم التعليم البديلة لديها.

 
تتولى وزارة التنمية االجتماعية مسؤولية حماية حقوق ذوي اإلعاقات.  تقوم المديرية العامة لشؤون  

ي اإلعاقة بوزارة التنمية االجتماعية بوضع برامج لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وتنفيذ  األشخاص ذو
البرامج بالتنسيق مع الجهات المعنية.  وقد ُمنحت المديرية المزيد من الصالحيات لإلشراف على جميع  هذه 

 مراكز إعادة تأهيل وعالج ذوي االحتياجات الخاصة التابعة للوزارة.
 

 والتجريم واالنتهاكات األخرى استناداً إلى الميول الجنسية والهوية الجنسانية أعمال العنف
 

https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://travel.state.gov/content/travel/en/International-Parental-Child-Abduction/for-providers/legal-reports-and-data/reported-cases.html
https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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العقوبات السلوك الجنسي المثلي بالتراضي بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر إلى ثالث  يجّرم قانون  
لحكومة هذا سنوات، لكنه يتطلب شكوى من الزوج أو الوصي للشروع في المالحقة القضائية.  ولم تُنفذ ا

 القانون بشكل فعال.
 

نه ارتداء الذكور لمالبس نسائية( عمالُ يعتبر قانون العقوبات "ارتداء مالبس الجنس اآلخر" )يعّرف بأ
 إجرامياً يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة.

 
ولم تكن هناك بالبالد  وظلت المناقشة العامة للتوجه الجنسي والهوية الجنسانية من المحرمات االجتماعية.  

الجنسانية وحاملي صفات    منظمات معروفة ونشطة للمثليات والمثليين ومزدوجي الجنس ومغايري الهوية
الجنسين )مجتمع الميم(، اال أن منظمات حقوق إنسان اقليمية ركزت على حقوق اإلنسان الخاصة بمجتمع  

 ص بمجتمع الميم.الميم.  واتخذت السلطات خطوات لحجب محتوى االنترنت الخا
 

هن واإلسكان وانعدام ولم تكن هناك معلومات متوفرة حول التمييز الرسمي أو الخاص في العمالة والم 
الجنسية، أو الحصول على التعليم أو الرعاية الصحية على أساس التوجه الجنسي والهوية الجنسانية.  ولم تكن 

 هناك جهود حكومية لمعالجة التمييز.
 

عي بسبب اإلصابة بفيروس نقص المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة /  الوصم االجتما

 اإليدز
 

حص األجانب الراغبين في اإلقامة في البالد للتأكد من خلوهم من فيروس نقص المناعة المكتسبة/  يتم ف
األجانب مغادرة    مرض اإليدز.  وإذا كانت نتيجة االختبار إيجابية، ال يتم منح رخصة اإلقامة، ويجب على

 البالد، بيد أنه لم ترد أي تقارير عن حدوث ذلك.
 

 حقوق العمال .7القسم  
 

 حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها والحق في المفاوضة الجماعيةأ.  
 

يكفل القانون حق الُعمال في تكوين نقابات واالنضمام إليها فضال عن القيام بإضرابات بشكل قانوني  
ل جماعي، وإن كانت في ظل قيود كبيرة.  ويكفل القانون وجود اتحاد عام واحد يجب ان والتفاوض بشك 

  25جميع النقابات، ويمثل النقابات في المنتديات االقليمية والدولية.  ويشترط القانون ما ال يقل عن    تنتمي إليه

ة األغلبية المطلقة من  عامال لتشكيل نقابة بغض النظر عن حجم الشركة.  كما يشترط القانون على موافق
يع من تاريخ اإلضراب الُمزمع.  موظفي المؤسسة على اإلضراب وإرسال إشعار ألرباب العمل قبل ثالثة أساب

ويسمح القانون بالتفاوض الجماعي وتتطلب اللوائح من أرباب العمل المشاركة في التفاوض الجماعي حول  
وعند عدم وجود نقابة، يجوز أن يتمّ التفاوض   شروط التوظيف بما في ذلك األجور وساعات العمل.  

مال.  وال يجوز لرب العمل أن يرفض أي من الممثلين  الجماعي بين رب العمل وخمسة ممثلين يختارهم الع 
الذين تم اختيارهم.  وال يجوز أن ينفذ أي قرارات تتعلق بمشاكل في طور المناقشة وذلك أثناء التفاوض.  

العمل فصل الموظفين أو فرض عقوبات أخرى على الموظفين بسبب نشاطهم   ويحظر القانون على أرباب
 ه ال يشترط إعادة العمال المفصولين بسبب نشاطهم النقابي.النقابي، على الرغم من أن
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على الرغم من الحماية القانونية للنقابات العمالية، لم تكن هناك نقابات عمالية منظمة مستقلة.  واستمرت  
 عمال وتوجيهها من قبل االتحاد العام لعمال سلطنة عُمان.إدارة حقوق ال

 
عمان إلى تقارير تتعلق بانتهاك حقوق العمال وكان السبب في البعض  استجاب االتحاد العام لعمال سلطنة  

في البالد، تلقى االتحاد    19-.  وأثناء تفشي جائحة كوفيد19-بجائحة كوفيد  منها التدني االقتصادي المرتبط
عمال سلطنة عمان شكاوى من أن أرباب العمل خفضوا األجور أو لم يسددوها، وأجبروا العمال على  العام ل

أخذ إجازة غير مدفوعة األجر، وخصموا فترات الحجر الصحي من إجازات العمال، وذلك وفقا للعديد من 
لعمال سلطنة عمان   التقارير الصحفية المحلية.  وحتى شهر سبتمبر/ أيلول، أبرزت إحصاءات االتحاد العام

اتفاقية تسوية،    200أكثر من بالغا عن االنتهاكات، وشارك في   370التي تم نشرها علنا أن االتحاد تلقى  
 وأحال بعض الشركات إلى االدعاء العام.

 
النقابات التي توافق عليها الحكومة مفتوحة لجميع العاملين بشكل قانوني بغض النظر عن الجنسية، على  

ن القانون يحظر على أفراد القوات المسلحة ومؤسسات األمن العام األخرى وموظفي الحكومة الرغم من أ
المنازل، وكذلك األفراد المدانين بنشاط إجرامي أو أعمال ضد أمن الدولة أو الوحدة الوطنية، تشكيل   وعمال

ل إال على العمال الذين يؤدون  مثل هذه النقابات أو االنضمام اليها.  باإلضافة إلى ذلك، ال تنطبق قوانين العم 
 عمالً بموجب اتفاقية توظيف رسمية وتستبعد عمال المنازل.

 

ر القانون على النقابات قبول المنح أو المساعدة المالية من أي مصدر دون موافقة مسبقة من وزارة يحظ
االتحاد أن يغلق هذه العمل.  وتخضع جميع النقابات للوائح االتحاد العام لعمال سلطنة عمان، ويمكن لهذا 

 النقابات أو يحل مجالس إدارتها.
 

القوانين الم  عمول بها بشكل فعال واحترمت حقوق المفاوضة الجماعية والقيام قد طبقت الحكومة عموماً 
باإلضرابات على الرغم من أن اإلضرابات في صناعات النفط والغاز محظورة.  ووفرت الحكومة آلية  

يلة من خالل وزارة العمل التي كانت تتوسط بين رب العمل والموظفين في لتسوية النزاعات بطرق بد
عدم االتفاق حول االجور.  وإذا لم يلق الحل رضا الموظفين، يجوز للموظف اللجوء  النزاعات الصغيرة مثل  

ظ  إلى المحاكم، وقد حدث ذلك في بعض الحاالت.  وكانت البالد تفتقر لمحاكم ُمكرسة لنزاعات العمل. والح
عمال االجانب.  المراقبون أن االجراءات االلزامية لتقديم المظالم كانت ُمربكة للكثير من العمال وخاصة ال

 كان لدى وزارة العمل الموارد الكافية للعمل على حل النزاعات.
 

لكن يكفل القانون حرية تكوين الجمعيات واالنضمام إليها فيما يخص العمل النقابي وحق التفاوض الجماعي، و

وقعت إضرابات  التهديد باإلضراب يمكن ان يدفع الشركة عادة إلى اتخاذ إجراء أو يؤدي إلى تدخل حكومي.  
 بشكل نادر وكان يتم ايجاد حل لها بسرعة من خالل توسط الحكومة أحياناً.

 
 حظر العمل القسري أو اإلجباري ب.

 
عمال المنازل بشكل صريح.  وتلقى جميع    يحظر القانون كل عمل قسري أو إجباري، لكن القانون يستبعد

تجار باألشخاص لمساعدتهم على التعرف على  مسؤولي الشرطة تدريبا على كيفية التعرف على ضحايا اال
 حاالت العمل القسري أو االجباري.
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كانت الظروف التي تشير إلى العمل القسري موجودة.  وبموجب القانون، يجب أن يكون جميع العمال 
في المائة من القوى العاملة، تحت كفالة رب عمل مواطن أو بعثة    80، الذين يشكلون حوالي الوافدين

ماسية معتمدة.  واجه بعض العاملين األجانب، الذين يعملون كعمال منازل أو كعمال ذوي مهارات متدنية  دبلو
لك حجز جوازات  في قطاعات البناء والزراعة والخدمات، ظروف عمل تدل على العمل القسري، بما في ذ

ساعات العمل الطويلة  السفر والقيود المفروضة على التنقل ورسوم التوظيف الربوية وعدم دفع األجور و
دون طعام أو راحة والتهديدات واالعتداء الجسدي أو الجنسي.  وبشكل عام اعتبرت السلطات هذه األوضاع 

للجوء إلى اإلجراءات الجنائية.  وما زالت  مسائل مدنية أو تعاقدية وشجعت على حل النزاعات بدالً من ا
حايا واإلبالغ عن االنتهاكات بشكل استباقي، بدالً من السلطات تعتمد على الضحايا في التعريف بأنفسهم كض

 أن تحقق بشكل استباقي في ممارسات االتجار في المجموعات المستضعفة.
 

وجعلت من الصعب عليهم تغيير أرباب  جعلت شروط الكفالة العمال عرضة لظروف استغاللية ومسيئة  
لعمل لدى أصحاب عمل آخرين، ويكون ذلك موظفيهم باويسمح بعض الكفالء ل  .د(2العمل )راجع القسم  

أحيانا في مقابل بعض المال.  وهذه الممارسة غير قانونية، لكن تطبيق القانون كان ضعيفا، وقد عّرضت مثل  
حكومة أنه ال يُسمح لكفالء عمال المنازل بإرسال عمالهم إلى منزل هذه الترتيبات العمال للخطر.  أوضحت ال

ويحتجز بعض أرباب عمل عُمال المنازل، بخالف القانون،   الئحة كان ضعيفاآخر للعمل، لكن تطبيق ال
جوازات السفر وغيرها من الوثائق، مما يعقّد تخليص العاملين من عقود العمل غير المواتية ويحول دون 

ه أن  مايو/ أيار مفاد  31املين بعد انتهاء عقود عملهم.  وأصدرت شرطة عمان السلطانية قرارا في مغادرة الع 

الوافدين لن يعودوا بحاجة إلى "شهادة عدم ممانعة" من أصحاب العمل لتأمين عمل جديد عند إكمال أو إنهاء 
حاب العمل شرط الحصول  .  واستغل بعض أص2021يناير/كانون الثاني    1عقود عملهم، وذلك اعتبارا من 

عة أشهر قبل السماح للعمال بتغيير جهة  على شهادة عدم الممانعة للمطالبة برسوم تنازل باهظة تبلغ راتب أرب
العمل.  إلى حين دخول قرار عدم اشتراط شهادة عدم الممانعة حيز التنفيذ، يُطلب من العمال األجانب أما 

البقاء في وضعهم الحالي.  كانت هناك تقارير تفيد بأن الكفالء كانوا مغادرة البالد لمدة ال تقل عن سنتين أو 
ادات عدم الممانعة، مما قد يؤدي إلى خسارة تصريح استقدام عامل أجنبي للوظيفة  مترددين في إصدار شه 

 األخرى.
 

:  نيةعلى رابط اإلحالة االلكترو  االتجار باألشخاصيرجى مراجعة تقرير وزارة الخارجية األمريكية حول 
report/-persons-in-https://www.state.gov/trafficking. 

 
 د األدنى لسن العملحظر عمل األطفال والح ج.

 

لذين تقل أعمارهم  عاماً لبعض المهن الخطرة.  ويمكن للعاملين ا18عاماً، أو    16الحد األدنى لسن العمل هو  
مساء ويُمنعون من العمل ألكثر من ست ساعات في اليوم    6وصباحا   6عاما العمل فقط بين الساعة    18عن  

ويسمح القانون باستثناءات بالنسبة لشروط السن في االعمال  أو في عطالت نهاية األسبوع أو في اإلجازات.  
ف اليدوية، والبيع، والوظائف االدارية بشرط أن الزراعية، وصيد االسماك، واالعمال الصناعية، والحر

 يكون العمل مملوكاً لعائلة واحدة وأال يُعيق العمل تعليم القاصر أو يؤثر على صحته أو نموه.
 

وشرطة عمان السلطانية الجهات المسؤولة عن إنفاذ القوانين فيما يتعلق بعمل األطفال.   تُعتبر وزارة العمل
بالنسبة للمخالفات الصغيرة وعقوبة بالسجن بالنسبة للمخالفات المتكررة.  يتم منح    ينص القانون على غرامات

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

https://www.state.gov/trafficking-in-persons-report/
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تقدما معتدالً في القضاء على أسوأ أشكال عمالة األطفال، وهناك أدلة على أن    2019لدولة عام أحرزت ا
ينخرطون في عمالة األطفال، بما في ذلك صيد األسماك وبيع البضائع في األكشاك.  وال   األطفال في البالد

 تنشر الحكومة معلومات عن تطبيق القوانين المتعلقة بعمالة األطفال.
 

 على الموقع:  استنتاجات حول أسوأ أشكال عمالة األطفاليضا مراجعة تقرير وزارة العمل األمريكية يرجى أ
labor/findings-l.gov/agencies/ilab/resources/reports/childhttps://www.do/. 

 
 العمالة والمهند. التمييز في  

 
والجنس والجنسانية والجنسية ووجهات النظر  ال تتطرق قوانين ولوائح العمل إلى التمييز على أساس العرق 

صابة بفيروس نقص المناعة المكتسبة  السياسية واالعاقة واللغة والميول الجنسي أو الهوية الجنسانية، أو اال
أو غير ذلك من االمراض المعدية، أو الحالة االجتماعية.  وتقيد قوانين العمل عموما عمل النساء لنفس  

حين أن القوانين ال تسمح للمرأة بالعمل في الوظائف التي تعتبر خطرة أو شاقة،   ساعات عمل الرجال، وفي
تبر مغلقة أمام النساء.  وقد حصل التمييز على أساس الجنس والميل  فال توجد مهن في صناعات معينة تُع 

وس نقص  الجنسي والجنسية واإلعاقة والهوية الجنسانية.  يُطلب من العمال األجانب إجراء اختبارات فير
المناعة البشرية ومتالزمة نقص المناعة المكتسبة/اإليدز وال يمكنهم الحصول على تأشيرات العمل أو  

 إال إذا كانت النتائج سلبية.تجديدها  

 
وعلى الرغم من شََغل بعض النساء المتعلمات مناصب قيادية في الحكومة والشركات ووسائل اإلعالم، إال أن  

اً في العمل بسبب االعتبارات الثقافية.  ويمنح القانون المرأة حق الحصول على  الكثير منهن واجهن تمييز
مل متكافئ.  وقد اعتمدت الحكومة، وهي أكبر مصدر لتشغيل النساء،  إجازة أمومة مدفوعة وأجر متكافئ لع 

رسمية  مثل هذه اللوائح وكذلك فعل الكثير من أرباب العمل في القطاع الخاص.  وفقاً إلحصاءات حكومية 
بالمئة    41أشارت لها اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان، ارتفعت نسبة اإلناث العامالت في القطاع الحكومي من 

 .2018بالمئة في عام   59إلى    2014ن إجمالي عدد العاملين في عام م 
 

في يمنح القانون األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون اآلخرون  
العمل، ويوفر خدمات حكومية أخرى.  ومع ذلك، ظل األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة يواجهون التمييز.  

ن تسهيل وصول األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إلى المباني، ولكن العديد من المباني  يفرض القانو
رط القانون أيضا على الهيئات  القديمة، بما في ذلك المباني الحكومية والمدارس، لم تلتزم بالقانون.  يشت

وظائفها  شخصاً أن تخصص نسبة مئوية معينة من  50الحكومية والشركات الخاصة التي توظف أكثر من 

لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.  وكانت هذه النسبة اثنان بالمائة بالنسبة للقطاع الخاص، بينما يحدد 
 عام.  ولم تطبق السلطات هذه اللوائح بشكل منتظم.مجلس الخدمة المدنية النسبة المئوية للقطاع ال

 
 .6لالطالع على مزيد من النقاش حول التمييز، راجع القسم 

 
 ظروف العمل المقبولة هـ.

 
هناك حد أدنى لألجور الشهرية بالبالد بالنسبة للمواطنين، وهو ال ينطبق على غير المواطنين في أية مهنة.  

ى لألجور على مجموعة من المهن واالعمال بما فيها االعمال الصغيرة التي  وال تنطبق لوائح الحد األدن
يعملون لشركة تعود للعائلة، أو بعض الفئات من العمال توظف أقل من خمسة اشخاص، أو أفراد عائلة  
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اليدويين.  وكان معظم المواطنين الذين يعيشون في فقر يعتمدون على طريقة عيش تقليدية كالزراعة أو 
من الحد االدنى لألجور.  ويتألف اسبوع العمل في القطاع   الرعي أو صيد االسماك، ولم يستفيدوا عموماً 

تتخللها فترة راحة لمدة يومين بعد خمسة ايام عمل متعاقبة.  ويعمل الموظفون ساعة   45الخاص من 
ساعة في    45د عن ساعة في االسبوع.  يفرض القانون أجراً عن العمل اإلضافي لساعات تزي  35الحكوميون 

 االسبوع.
 

تضع الحكومة معايير للصحة والسالمة المهنية. وينص القانون على انه يجوز للموظف أن  ينأى بنفسه عن  
ظروف العمل الخطرة دون المساس باستمراره في الوظيفة، وذلك إذا كان رب العمل على علم بالخطر ولم 

يطبق تدابير تصحيحية.  يجوز للموظفين الذين  يشملهم قانون العمل ان يستلموا تعويضات عن إصابة أو 
مرض يتعلق بالعمل من خالل تأمين صحي يوفره رب العمل.  ووفرت  الحكومة عالجا مجانيا مرتبطًا 

بجائحة كوفيد-19  ألي مقيم في البالد، بغض النظر عن وضعه القانوني، ظهرت عليه األعراض ولم يكن  
 لديه القدرة على تسديد التكاليف الطبية.

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

 
مفتشين في مسقط    2018عتبر وزارة العمل الجهة المسؤولة عن تطبيق قوانين العمل، وقد عينت في عام تُ 

فيما يتعلق بالمواطنين؛ ومع ذلك، فإنها لم  وأرجاء البالد.  وقد طبقت الوزارة عموماً القانون بشكل فعال

 األجانب.  تطبق دائما وبشكل فعال لوائح ساعات العمل وظروف العمل بالنسبة للعمال
 

في شهر يوليو/ تموز، احتج بعض العمال الوافدين في شركة إنشاءات إزاء مزاعم بخسارة في األجور 
، مما تسبب في أضرار جسيمة لممتلكات الشركة، وذلك ، وعدم توفير الغذاء الكافي19-مرتبطة بجائحة كوفيد

الشركة االحتجاجات بدعم من الحكومة وفقا لوسائل التواصل االجتماعي ومصادر صحفية تقليدية.  وأوقفت  
 وتواصلت مع السفارات لتنسيق إعادة الموظفين الوافدين الذين فقدوا وظائفهم إلى بالدهم.

 
عشوائية لمواقع العمل للتحقق من االمتثال لجميع قوانين العمل.  ويضطلع  قام مفتشو العمل بعمليات تفتيش  

ية العامة للرعاية العمالية بمسؤولية تطبيق قوانين الصحة  المفتشون من قسم الصحة والسالمة في المدير
والسالمة.  يشترط القانون إجراء عمليات تفتيش محدودة لمواقع عمل القطاع الخاص لردع أو تصحيح  

 العمل غير اآلمنة في قطاعات العمل التي تُعتبر أكثر خطورة.  ظروف
 

طنين بشكل فعال.  ولم يكن هنالك حد أدنى لألجور  طبقت وزارة العمل الحد األدنى لألجور بالنسبة للموا

بالنسبة لغير المواطنين.  وفيما يخص قضايا االجور، تعاملت وزارة العمل مع الشكاوى وعملت كوسيط.  
الحاالت ربح المشتكون القضية وحصلوا على تعويض، أو فرصة للبحث عن وظائف بديلة، أو  وفي معظم 

حالة العمال األجانب، على الرغم من أنهم نادراً ما لجئوا للمحاكم للحصول   العودة إلى بلدانهم األصلية في
 العمالية البسيطة.  على سبل االنتصاف.  وكانت للوزارة تأثير بشكل عام في القضايا المتعلقة بالنزاعات

 
ل عززت الحكومة جهودها لمنع انتهاكات االتجار باألشخاص، والتي أثرت بشكل غير متناسب على العما

 األجانب.
 

كان العمال األجانب عرضة لظروف عمل سيئة أو خطرة أو تنطوي على االستغالل.  وكانت هناك تقارير 
ساعة في اليوم دون يوم عطلة    12زل يعملون أكثر من تفيد بأن العمال الوافدين في بعض الشركات والمنا
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ل العمال األجانب المصابين بأمراض  وبأجور دون مستوى السوق.  وكثيراً ما ألغى أرباب العمل عقود عم 
خطيرة أو الذين تعرضوا إلصابة، مما أجبرهم على العودة إلى بلدانهم األصلية أو البقاء في البالد بشكل غير  

بعض عمليات التفتيش العمالية على تطبيق القوانين المتعلقة بالمخالفات الخاصة بتأشيرات    قانوني.  وركزت
ص الذين يمتلكون تأشيرات عمل )فيزا( بشكل غير نظامي، عوضا عن التحقق من السفر، وعلى إبعاد االشخا

 ظروف العمل اآلمنة والمناسبة.
 

المنازل وال يتمتعون بفترات راحة الزامية، رغم أن ليس هنالك حد أقصى لعدد ساعات العمل بالنسبة لعمال 
ت هناك بعض التقارير التي تفيد أن عمال العقد بين رب العمل والعامل يمكن أن يحدد هذه المتطلبات.  وكان

المنازل أُجبروا على العمل دون الحصول على فترات راحة كافية.  وتُلزم لوائح العمل الخاصة بعمال  
بتوفير العالج الطبي لعمال المنازل مجاناً طوال فترة العقد.  وكانت عقوبات عدم االمتثال  المنازل رّب العمل 

 لردع االنتهاكات.  وخضع بعض عمال المنازل لظروف تتسم باإلساءة.  للوائح الصحية غير كافية
 

عامالن وافدان  لم تكن هناك بيانات متاحة عن الوفيات أو السالمة في مكان العمل.  وفقاً لصحف محلية، لقى 
 مصرعهما في شهر يوليو/ تموز عندما انهار أحد مواقع الحفر.


