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ختذهتا لتنفيذ أحكام اتقرير سلطنة عمان األول حول التدابري اليت 
لطفل بشأن إشراك الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية حقوق ا

  يف الصراعات املسلحة األطفال
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   مقدمة- أوالً
ختذهتا لتنفيذ أحكام الربوتوكول االختياري امللحق باتفاقية       ايسر سلطنة ُعمان أن ترفع تقريرها حول التدابري اليت          

  . منه٨ من املادة ٢حقوق الطفل بشأن إشراك األطفال يف املنازعات املسلحة مبوجب الفقرة 

بأن القوانني النافذة يف السلطنة تكفل محاية حقوق اإلنسان ومنها حقوق الطفل وخاصة فيمـا يتعلـق                 ونؤكد  
  .بشأن إشراك األطفال يف الصراعات املسلحة

كما تنتهز السلطنة هذه الفرصة لتؤكد التزامها باملعاهدات واالتفاقيات واملواثيق الدولية اليت انضمت إليها واليت               
  . من النظام األساسي للدولة١٠ادة أوجبت مراعاهتا امل

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

مراعية يف ذلك املبادئ التوجيهية ،  CRC/C/OMN/2)ةـالوثيق( :الثاين CRC/C/15/Add.016)الوثيقة ( :األول
امة لألمم املتحدة واملتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية اليت اعتمدهتا اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة املنعقدة                لألمانة الع 
  .١٩٩٦يف أكتوبر 

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

   من الربوتوكول االختياري٧-١ت متعلقة باملواد  معلوما- ثانياً
  ٣-١ املواد

السن القانوين للتجنيد يف السلطنة هو سن الثامنة عشرة كحد أدىن، وشهادة امليالد أو شهادة تقدير السن مـن                   
  .جباريختياري وليس إاهو اإلجراء الوقائي لضمان ذلك كما أن التجنيد ) األحوال املدنية(اجلهات احلكومية املختصة 

كما أن سلطنة عمان ومن خالل سعيها للسلم والتعاون بني الشعوب واحترامها للعهود واملواثيـق والدوليـة                 
تتعرض ألي حاالت ذكرت بالربوتوكول االختياري يف شأن إشراك األطفال دون            وكوهنا أحد أعضاء األمم املتحدة، ال     

  .د تدابري تشريعية أو غري تشريعية خاصة هبذا اجملالتوج نه الإالثامنة عشرة يف الرتاعات املسلحة، ولذلك ف

  ٤املادة 

  .توجد تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية يف سلطنة عمان ال

حدد النظام األساسي للدولة يف الباب الثاين منه املبادئ املوجهة لسياسية الدولة ومن تلك املبادئ ذات العالقـة                  
ـ           باتفاقية حقوق الطفل وبالربوتوكول االختيا     ادة ـري بشأن إشراك األطفال يف املنازعات املسلحة املبدأ التايل الوارد بامل

   : يف الفقرة الثانية١٤رقم 
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وهي مجيعها ملك   . الدولة وحدها هي اليت تنشئ القوات املسلحة وهيئات األمن العام وأية قوات أخرى            "
جيوز أليـة هيئـة أو       وال.مأنينة للمواطنني لألمة ومهمتها محاية الدولة وضمان سالمة أراضيها وكفالة األمن والط         

وينظم القانون اخلدمة العسكرية،والتعبئة العامـة أو اجلزئيـة،         . نشاء تشكيالت عسكرية أو شبه عسكرية     إمجاعة  
 ".هائنشاإوحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات املسلحة وهيئات األمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة 

 للدولة يف الباب الثالث منه احلقوق والواجبات ذات العالقة باتفاقيـة حقـوق الطفـل                حدد النظام األساسي  
  :٣٧نصت عليه املادة  وبالربوتوكول االختياري ما

" الدفاع عن الوطن واجب مقدس، واالستجابة خلدمة القوات املسلحة شرف للمواطنني ينظمه القانون            "
  .منة عشرة من العمر فقطوذلك يقتصر على الذين جتاوزوا الثا

  ٥ املادة

ـ         ـ وملت ١٩٧١سلطنة عمان عضو يف األمم املتحدة منذ عام          ل ـزمة مبيثاقها، وتسهم بـشكل فعـال يف ك
االتفاقيات واملعاهدات اليت تدرس يف إطار األمم املتحدة، وتشارك بشكل فعال يف مراحل إعـداد االتفاقيـات الدوليـة       

  .املطروحة للتصديق

 : إىل العديد من املواثيق الدولية ذات الصلة حبقوق الطفل منهاانضمت السلطنة

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

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

طارية للمساعدة يف جمال احلمايـة املدنيـة مبوجـب املرسـوم الـسلطاين              إلاملصادقة على االتفاقية ا     -
١١٩/٢٠٠١.  

  .٨٧/٢٠٠٢ االتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري مبوجب املرسوم السلطاين  -

 السلطنة إىل الربوتوكولني االختياريني امللحقني باتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك األطفـال يف    انضمت  -
باحية إلطفال يف العروض واملواد ا    ألطفال ودعارة األطفال واستخدام ا    ألاملنازعات املسلحة وبشأن بيع ا    

  .٤١/٢٠٠٤مبوجب املرسوم السلطاين 

العابرة للحدود الوطنيـة والربوتوكـول املتعلـق مبنـع االجتـار            اتفاقية األمم املتحدة ملكافحة اجلرمية        -
  ).٢٠٠٥متت املصادقة عليها يف عام ( سيما النساء واألطفال باألشخاص، وال

  ). ٥٢/٢٠٠٥(تفاقية القضاء على مجيع أشكال التمييز ضد املرأة مبوجب املرسوم السلطاين رقم ا  -
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ال اجلرحى واملرضى بالقوات املسلحة يف امليدان والغرقى   لتحسني ح  ١٩٤٩اتفاقيات جنيف األربع العام       -
بالقوات املسلحة يف البحار، ومبعاملة أسرى احلرب، وحبماية املدنيني وقت احلـرب، والربوتوكـولني              

  .١٩٨٤مارس /آذارامللحقني هبا يف 

  .٤١/١٩٨١الربوتوكولني اخلاصني بالصليب األمحر الدويل مبوجب املرسوم السلطاين   -

  ٦ دةاملا

 منه على   ٨٠و ٧٦و ٧٢وضحت املواد   أساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر، و          أليعلو النظام ا  
رتبطت به سلطنة عمان مع الدول واهليئات واملنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيـات             اأنه ال خيل تطبيق هذا النظام مبا        
ح املعاهدات واالتفاقيات الدولية جزءاً من التشريع العمـاين عنـد           وتصب ون الداخلي، ـوعلى نفاذها وعلوها على القان    

  .التصديق عليها

يتيح مشاركة الطفل يف املنازعات املسلحة، والتقاليد العمانية املستمدة من           كما أن القانون النافذ يف السلطنة ال      
  . واحلروبالدين اإلسالمي الذي هو مصدر التشريع حتمي الطفل يف حالة املنازعات املسلحة 

   ٧ املادة

تعمل السلطنة على تسخري كافة إمكاناهتا املمكنة للوفاء بكامل التزاماهتا باتفاقية حقوق الطفل والربوتوكـولني               
  .االختياريني امللحقني هبا

تتعاون سلطنة عمان وبشكل متواصل وفعال مع مجيع املنظمات الدولية ذات الصلة بالطفولة مثـل اليونـسكو                 
منظمة الصحة العاملية ومنظمة العمل الدولية يف تصميم وتنفيذ العديد مـن الـربامج احملـددة للطفولـة،                  واليونيسيف و 

  .وتستهدف بذلك الوفاء بتعهداهتا الدولية

  جلنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل  
  وزارة التنمية االجتماعية    
 

 -  -  -  -  -  


