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 مقدمة  
ملاا هلاا مان دو  ط يطاث ر لشام  لق  االستعراض الدو ي اآإمياناً من سلطن  عمان بأمهق   -1
مؤسساااا امتماا  نسااان ط إرااا  ماان املشااا ا  والتااعاا  باا  الاادول و اإليرسااقم منمثماا   ةااث  و 

علااا التااااس الساالطن   ثاهاال  اايااثد ط  ا اا   ةااث   اً نسااانو ويأاقااداإلالاادوو وسلااو  ةااث  
نسااانو ماا  التأاقااد اإلجيابقاا  ط سلااو  ةااث  اإلنسااان ويعا اذااا علااا ااعاا  الاااعد واملشااا ا  اإل

 . رتاس الثةاعاا من خالل ذه  اآللق اعلا أمهق  
يثهااااق  ط الاااادو ة الرابعاااا  والعشاااار نو عنر ااااس مجقعيااااا علااااا اناااا   233يلةااااس الساااالطن   -2

متخاااا  لااملس ماان عاادد ماان املؤسساااا المثمقاا  ماا الااال  وماان منمماااا امتماا  املااد  
 لةث  اإلنسانو وخلاس يلك املشاو اا إىل ما  لي:وسمثع  من املتخاا  و اللجن  الثرنق  

 يثهااق  مان التثهااقاا. ونعااو بااالةبثل ااائااي ببثلنااا  169لااا  بباثل وببااثل جائااي
جبااام ماان التثهااق  وعاادس يأ قاادنا اااام آخاار منيااا إمااا ملخالاتاا  الثاباا  أو ملخالاتاا  

 ؛يثجياا السلطن  وبثانقنيا
  ؛يثهق  من التثهقاا 28أن قط علماً با 
  يثهق  بالتأ قدو إما لمثهنا متعا    م  الشر ع  اإلسالمق  أو ما   36مل رحَض و

بالتااد     بثان  السلطن  ويةاعتيا أو لمثن التثهق  ساابة  ألواهناا مثا  املطالبا
نضاااماس للمعاذااادة أو ألن التثهاااق  ال ياااا  الثابااا  ط االعلاااا الوويثااااثل ببااا  

 عمان بدب .
 لتثهقاا ااآليت:و أيت يااق  املثاب  من ا -3

 )قبول( 129-1  
باختاااام اإلجاااراماا الالنماا  املنااااثل علقيااا ط النمااااس األساساااي سااالطن  عمااان سااتةثس  

 للدول  لالنضماس إىل يلك االياابقاا ط أبرب عره  مممن .
 )قبول( 129-2  

 نساان الاس ساب  هلاااإللالنضماس إىل املعاذداا املتال  حبةاث   سلطن  عمان أمهق يثو  
علا النحث املب  بالتثهاق  الساابة و وساقتم د اسا  باابي االياابقااا بعاد  ببثهلا و عددذا يالثو

 جراماا املةر ة لالنضماس لالياابقاا الس مت ببثهلاو و ا  تثاع  م  مااليا الثرنق .اإلاختام 
 اليت:برويثاثالا وذي اااياابقاا و  لست ن لاآللا ة إىل أن السلطن  منضم   ىت اإلم   

 ؛اياابق  مناذض  مجق  ألمال التمققا  د املرأة 
 ؛اياابق  إلغام مجق  ألمال التمققا العناري 
  ؛اياابق   ةث  الطا 
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  ؛ول الياابق   ةث  الطا األالوويثاثل االختقا ي 
  ؛الوويثاثل االختقا ي الثا  الياابق   ةث  الطا 
  عاب اإلاياابق   ةث  األلخال موي. 

 املثاعة  ط ذه  الدو ة علا االنضماس الياابق  مناذض  التمققا ط التعلقم.اما متس  
 )قبول جزئي( 129-3  

و وذي يعما   القاا علاا د اسا  (1)واعةس عمان علا التاد   علا )ع د ح ا ا ث( 
و و يعطااي األولث اا  لالنضااماس لالياابقاااا الااس مت املثاعةاا  علااا (2)االنضااماس إىل )ع د ح س  (

س إلقيااااااو ويرجاااااا النمااااار ط االنضاااااماس إىل الوويثااااااثالا االختقا  ااااا   اااااا  نساااااجم مااااا  االنضاااااما
الةاااااانثن الاااادوو العااااااس الااااهي ال  تاااااق  االنضااااماس إىل الوويثااااااثالا بباااا  االنضاااااماس إىل  مباااااد 

 االياابقاا الدولق .
 ()أحيط بها علما   11-129إلى  129-4  

واعةاااااااس علاااااااا التااااااااد   علاااااااا ىل ما اااااااد مااااااان الد اسااااااا   قااااااا  إإن السااااااالطن  رحتاااااااا   
 (2)علا ما د من الد اس  لالنضماس إىل )ع د ح س  ( و وذي يعم   القاً (1)ث( ا ا ح د )ع

 ومتطلباا انضماس السلطن  إىل ذها العيد.
 ذاث مان الةاث  املماثلا  للادول وعةااً  (2)وإن    التحاظ علا أ ماس )ع د ح س  ( 

 لسلطتيا التةد ر   و ا حية  مااليا.
 ()أحيط بها علما   15-129إلى  129-12  

و ويرجا النمر (2)يعم  سلطن  عمان  القاً علا د اس  االنضماس إىل )ع د ح س  ( 
ط االنضاااماس إىل الوويثااااثالا االختقا  ااا   اااا  نساااجم مااا  مبااااد  الةاااانثن الااادوو العااااس الاااهي 

 الدولق .  تق  االنضماس إىل الوويثاثالا بب  االنضماس إىل االياابقاا ال
 )قبول( 17-129و 129-16  

 .(1)واعةس سلطن  عمان علا التاد   واالنضماس إىل )ع د ح ا ا ث( 
 )قبول جزئي( 129-18  

و وسااتنمر الساالطن  (1)علااا التاااد   واالنضااماس إىل )ع د ح ا ا ث(واعةااس الساالطن   
عتباااا  أن  ااا  الاااتحاظ ط املاااثاد الاااس ساااقتم الاااتحاظ علقياااا  اااا  تثاعااا  مااا  ماااااليا الثرنقااا  با

 مماثل لم  دول  عند االنضماس هلها العيد.

__________ 

 .والثةاعق  واالجتماعق  االبتااد   بالةث  اخلال الدوو العيد (1)

 .والسقاسق  املدنق  بالةث  اخلال الدوو العيد (2)
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 )قبول( 25-129إلى  129-19  
 .16للتث ق  الثا د ط التثهق   اً وعة 

 )قبول جزئي( 129-26  
و ومااان ل النمااار عقماااا بعاااد (1)إن عماااان واعةاااس علاااا التااااد   علاااا )ع د ح ا ا ث( 

 امللح  ب . ملدى مالمم  االنضماس للوويثاثل االختقا ي
 )قبول( 29-129و 28-129و 129-27  

 للدولاا  األساسااي النماااس ط علقيااا املناااثل الالنماا  اإلجااراماا باختااام الساالطن  سااتةثس 
 الاااس املاااثاد ط السااالطن  وساااتنمر مممنااا  عرهااا  أبااارب ط التعاااه   مناذضااا  اياابقااا  إىل لالنضاااماس

 دولا  لما  ممااثل الاتحاظ  ا  أن باعتباا  الثرنقا  مااليا م   تثاع   ا علقيا التحاظ سقتم
 مااليا. د رلتة اً وعة

 )قبول( 32-129إلى  129-30  
 .27للتث ق  الثا د ط التثهق   اً وعة 

 )قبول( 34-912 و 912-33  
يثو عمان أمهق  ط املر ل  الراذن  لالنضماس إىل اياابق  مناذض  التعه   ومن ل النمر  

 ط إممانق  االنضماس إىل الوويثاثل االختقا ي امللح  هبا.
 )أحيط بها علما ( 129-35  

أمهقااااا  لالنضاااااماس الياابقااااا  مناذضااااا  التعاااااه   ويرجاااااا النمااااار ط ياااااثو سااااالطن  عماااااان  
 ااا  نسااجم ماا  مباااد  الةااانثن الاادوو العاااس الااهي ال  تااق  نضااماس إىل الوويثاااثل االختقااا ي اال

 االنضماس إىل الوويثاثالا بب  االنضماس إىل االياابقاا الدولق .
 ي()قبول جزئ 129-36  

( 15( مان املاادة )4واعةس السلطن  من  ق  املبدأ علا سح  رحاميا علا الاةرة ) 
جاااراماا املةااار ة ط النمااااس األساساااي للدولااا  اإلو وساااتةثس السااالطن  باختاااام (3)مااان اياابقااا  ساااقداو

لدخثل ذها السح  مث   التناقهو م  بقان أن السلطن  بد واعةس مسبةا علا إممانقا  إجارام 
م  لتحاماهتا وع  ما يرا  مناسابا و اا حيةا  ماالحتيا دون االلتاااس املساب  بساحبيا مراجع  منتم

 من عدم .
 )قبول( 38-129و 129-37  

 .36للتث ق  الثا د ط التثهق   اً وعة 
__________ 

 .املرأة  د التمققا ألمال مجق  علا الةضام اياابق  (3)
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 )رفض( 40-129و 129-39  
 اً والنمار ال ةا نساانواإليثو عمان اذتماميا لالنضماس لالياابقاا ماا الال  حبةاث   

 امللحة  هبه  االياابقاا  ا  تثاع  م  مااليا والةثان  السا    هبا.ط الوويثاثالا 
 )قبول جزئي( 129-41  

سااب  للساالطن  سااح  مجقاا  رحاماهتااا علااا اياابقاا   ةااث  الطااا  عاادا الااتحاظ الااثا د  
االختقاااااا    و اماااااا أن السااااالطن  انضااااامس إىل الوويثااااااثل  (4)( مااااان االياابقااااا 14علاااااا املاااااادة )

 .(5)ياابق   ةث  الطا  دون أي رحامااامللحة  با
 )قبول( 129-42  
 ()أحيط بها علما   129-43  

 .39للتث ق  الثا د ط التثهق   وعةاً  
 )رفض( 129-44  

 تمتعااثن بماماا   ةااثبيم  (6)ال  ثجااد عمااال مياااجرون ط عمااانو وإوااا عمااال واعاادون 
 أل ماس بانثن العم . اً وعة

 )قبول جزئي( 46-129و 129-45  
نساااان الاااس هاااد ا املثاعةااا  اإليااثو عماااان أولث ااا  لالنضاااماس للاااامث  املتعلةااا  حبةاااث   

 و والنمر عقما بعد لبةق  االياابقاا األخرى.2و 1لقيا اما ذث مث   بالتثهقت  ع
 )رفض( 129-47  

 .45للتث ق  الثا د ط التثهق   وعةاً  
 )رفض( 129-48  

 .45ق  الثا د ط التثهق  للتث  وعةاً  
 )رفض( 129-49  
 )رفض( 55-129إلى  129-50  

__________ 

  .(86/2011)  بم السلطا  املرسثس أل ماس وعةاً  (4)

 .(41/2004)  بم السلطا  للمرسثس وعةاً  (5)

 .املدة حمددة عم  عةثد  ثج  عمان ط للعم  بادمثن عمال الثاعدون العمال (6)
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 )أحيط بها علما ( 129-56  
يعم  السلطن  علاا د اسا  اياابقااا منمما  العما  الدولقا  للنمار عقماا  تثاعا  منياا ما   

 التشر عاا الثرنق  و ليب املالح  العام .
 )قبول( 129-57  
 )رفض( 129-58  

 العما  مجق   ةث  عمال املنانل. ضمن الةانثن  
 )أحيط بها علما ( 129-59  

 .56وعةاً للتث ق  الثا د ط التثهق   
 )قبول جزئي( 129-60  

 .58وعةاً للتث ق  الثا د ط التثهق   
 )قبول جزئي( 129-61  

يعماا  الساالطن  جاذاادة علااا ن ااادة مشااا ا  مثارنقيااا ط اختااام الةاارا ااو امااا أهنااا يااثو  
 اذتماما بدعم اللجن  الثرنق  لةث  اإلنسان.

 )قبول( 129-62  
 )قبول( 129-63  
 )قبول( 129-64  
 )قبول جزئي( 129-65  

التمققاا علاا أساا  ااانو اساتنادا إىل أ مااس النمااس األساساي للدولا  حيمر ط عماان  
أ مااس باانثن األ اثال بانثن الطا و إال إن  ةث  املرأة ط إرا  القاة اخلاه  منمم   ثجا  و 

الشخاااااق  الااااهي ننممااااس ناثهاااا   ثجااااا  أ ماااااس الشاااار ع  اإلسااااالمق و ماااااد  التشااااار   ط 
 السلطن و والهي خيلث من أي متققا  د املرأة.

 )قبول( 129-66  
 )قبول جزئي( 129-67  

و عاااقن باااانثن اانساااق  العمانقااا  مااان 65إ ااااع  ملاااا و د ط التث اااق  املةااادس ط التثهاااق   
   الس يتعل  بسقادة الدول  ونماميا العاس يسن  وع  إ ادهتا.الةثان
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 )أحيط بها علما ( 129-68  
الساااالطن   اااا  ااااا  رااااا  ط التمتاااا  جبنسااااق  عنااااد والدياااا  االااااس الةااااثان  السااااا    ط  

وماان ل لااقو النماار عاان سااب  ااتساااب  اانسااق و   تثاعاا  ماا  اياابقاا   ةااث  الطااا و بااار   ااا
 اانسق  ألراال  ثلدون ط السلطن .ذنا   االا انعداس 

 )رفض( 129-69  
 )قبول جزئي( 129-70  

( ماااان النماااااس األساسااااي للدولاااا  املساااااواة باااا  املااااثارن  ط الةااااث  17يمااااا  املااااادة ) 
( ألن األهاااا  ط بااااانثن اانسااااق  9والثاجباااااا العاماااا و و تعااااه  سااااح  الااااتحاظ علااااا املااااادة )

 ابطا  الادس مان جيا  األب. و ماا  باانثن اانساق  العماا  متتا  العما  ذث ااتسااهبا عان رر ا  
 األراال اله ن  ثلدون ط السلطن  جبنسق   ا  تثاع  م  اياابق   ةث  الطا .

 )قبول جزئي( 72-129و 129-71  
ال  ثجاااااد أي متققاااااا ط الةاااااانثن أو املما سااااا   اااااد النساااااام والاتقاااااااو و ضااااامن النمااااااس  

ساااواة باا  املااثارن . وعقمااا  تااا  باانسااق  عيااها األماار  تعلاا  بسااقادة األساسااي للدولاا  مباادأ امل
 الدول  ونماميا العاس ينمم  وع  إ ادهتا.

 )رفض( 75-129إلى  129-73  
  .70وعةاً للتث ق  الثا د ط التثهق   

 )قبول جزئي( 77-912 و 912-76  
الاابالدو ال جيااثن تالاتيااا االياابقاااا الدولقاا  الااس انضاامس إلقيااا عمااان جااام  ماان بااانثن  

 وع  ما بضس ب  أ ماس النماس األساسي للدول .
 )رفض( 79-129إلى  129-78  
 )قبول( 129-80  
 )قبول( 129-81  
 ( منفذة فعال  )قبول جزئيا   129-82  

ال  اج  إلهادا  باانثن خاال جيارس العنا   اد املارأة والعنا  املنااو ألن باانثن ااااام  
 أعماااال العنااا  ذاااه  الاااس باااد يتعااارض هلاااا النساااام واألرااااال. وحيااا  لضاااحا ا العماااا  جيااارس أهاااالً 

 العن  اللجثم إىل السلطاا الةضائق  املختا  ملسامل  ااناة.
 )قبول جزئي( منفذة فعال   129-83  

و ال  ثجااااد ماااااطل  ب اال تااااااب 82إ ااااع  ملااااا و د ط التث ااااق  املةاااادس ط التثهااااق   
 ا العمانق .الاوجيب ط الثاب  التشر عا
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 )قبول( 129-84  
 )قبول جزئي( 129-85  

و ما  االبتااا  علاا  عا  الاتحاظ املنااثل 82و 36لتث اق  املةادس ط التثهاقت  وع  ا 
علقااا  دون  اااإل و واإللاااا ة إىل وجاااثد إجااارام خاااال لتلةاااي الشاااماوى اخلاهااا  باااالعن   اااد املااارأة 

 ااناة ويعث ض امو علقيم من أععال العن .ويما  الةثان  السا    ط السلطن  عةاب ومسامل  
 )قبول( 88-129إلى  129-86  
 ساس الميول الجنسيأ)قبول جزئي( منفذة فعال بخصوص التمييز على  129-89  

ال  ثجااد متققاااا ط الساالطن  بااا  األعاااراد علااا أساااا  املقاااثل اانسااق و إم  ساااتمد األعاااراد  
 عن مقثهلم اانسق .  ةثبيم من مرااذم الةانث و بار  النمر

 )قبول( 129-90  
 )قبول( 129-91  

عماانو إال ماا ايااا  بااألمن الاثرو أو حبرماا  ااثل علاا املعلثمااا  اا  ممااثل ط ال 
 نااتع عاان ملااك ماان نعاعاا  األماان ومسااا  حبةااث   القاااة اخلاهاا  لدعااراد عقناا   تعااه  إيا تيااا ملااا

 األعراد واملااحل العام .
 )رفض( 129-92  

ط الااارأي والتعباااإل عنااا  باااالةثل والمتابااا  وساااائر وساااائ  التعباااإل ذاااي مااان الةاااث   الااا  
املماثلااا  ط سااالطن  عماااان وعةاااا للنمااااس األساساااي للدولااا و بقاااد أن ذاااها الااا  مرذاااثن  ما سااات  

  تثاع  م  مباد  امتم  وبقم  األساسق .  ا
 )رفض( 129-93  

 .(7)ه  بتمث ن اامعقاا ونشاريا نمم بانثن اامعقاا األذلق  اإلجراماا اخلا 

__________ 

 األذلقاا و اامعقاااا إلاايا  رلاا  ط للنماار االختاااال االجتماعقاا  التنمقاا  ونا ة األذلقاا  اامعقاااا بااانثن مياان  (7)
  عاااض مت ملاان اااا  امااا احملااددةو لدسااباب ملااك  مااثن أن الاارعض  الاا  ط الااثنا ة علااا الةااانثن أوجاا  وبااد
 لاهوي جياثن الاتملمو بارعض الاثن ر بارا  هادو   الا  وط للاثن رو ملاك من  تملم أن معقن  مجعق  إليا  ط رلب 

 النمااس هلاا أواا  الاس املساتةل  الةضاائق  اايا  باعتبا ذاا اإلدا ي الةضاام حممما  إىل الثن ر برا  من التملم الشأن
 إلايا  إجاراماا لاااعق  و مرونا  علاا ويأاقاداً  أن  إال اإلدا   و الةرا اا هح  مدى ط النمر للدول  األساسي
 الةاانثن  مار اماا. األخاإلة الاارتة ط اامعقااا مان العد اد إليا  مت عةد عمانو سلطن  ط األذلق  اامعقاا

 ذاااه   ا ااا  إىل  ياااد  األمااار وذاااها أجنبقااا  جيااا  أو أجنااايب لاااخ  مااان أماااثال علاااا الااااثل اامعقااااا علاااا
 .مشروع   إل بطر ة  أمثال علا  اثهلا من اامعقاا
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 )قبول( 129-94  
 )قبول جزئي( 129-95  

الساالطن  يساااذم بالاعاا  ط  اا  مشاااا  الالج اا  ماد ااا و سقاسااقا ط منطةاا  الشاار   
 و ط املنار  املضطرب و ويلتاس القاد ط مثبايا من يلك الةضا ا.أاألوسط 

 )قبول( 129-96  
 )أحيط بها علما ( 101-129إلى  129-97  

إميانااً مان السالطن  بأمهقا  مؤسسا  مساتةل  يعا  حبةاث   (8)أننش س انا   ةاث  اإلنساان 
 اإلنسانو و وعي ط يشمق  ذه  اللجن  ورحد د اختااهاهتا ونماس عمليا مباد  با  و:

 ؛إلرا  مؤسساا امتم  املد  ط يشمقليا 
 ؛يعاون اهلق اا المثمق  معيا 
  ؛   التةا  ر المثمق  املتال  حبةث  اإلنسانإلراايا ط و 
  ؛منحيا وال   عام  ط سال  ةث  اإلنسان ط السلطن 
 . مان استةاللقتيا املالق  عو تاااهتا من املقاانق  العام  

 )قبول( 129-102  
 )قبول( 129-103  
 )قبول( 126-129إلى  129-104  
 )قبول جزئي( 129-127  

يتعاااون عمااان ماا  اآللقاااا اخلاهاا  حبةااث  اإلنسااان ماان خااالل يةااد  التةااا  ر الدو  اا   
نساااان الاااس اإلنساااان بشاااأن التةااادس احملااارن ط يطبقااا  اياابقااااا  ةاااث  اإلللجاااان املعنقااا  حبةاااث  

انضاامس إلقيااا الساالطن و ولمنيااا ينماار ط رلباااا املةاار  ن ااا  علااا  ااد  وال ياارى إ سااال دعااثة 
 نحث.ماتث   علا ذها ال

 )أحيط بها علما ( 129-912 و 912-128  
 )قبول جزئي( 129-130  

يعم  عمان علا اختام ااع  التادابإل اهلادعا  للتاادي لماعا  ألامال التمققااو  اا  تثاعا   
م  االلتااماا امللةاة علا عايةيا  ثج  أ ماس النماس األساسي للدول  واهلك اياابق  الةضاام 

واياابقااا  الةضاااام علاااا مجقااا  ألااامال التمققاااا  اااد املااارأةو  العنااااري علاااا مجقااا  ألااامال التمققاااا 
 أن  ال يثجد أ ماس متققا   ط التشر عاا العمانق . اما

__________ 

 .124/2008  بم السلطا  املرسثس  ثج  (8)
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 )قبول جزئي( 129-131  
 )رفض( 139-129إلى  129-132  

إن عةثبااا  اإلعاااداس ط التشااار عاا العمانقااا  مةااار ة عةاااط للجااارائم األلاااد خطاااراًو اماااا أهناااا  
ااعااا  حمارااا  بالعد اااد مااان الضاااماناا الاااس ضعااا  يطبقةياااا ط أ اااق  نطاااا  وبعاااد التأااااد مااان ياااثعر  

من خاالل الطعان علقا  أمااس احملمما  العلقاا بشام  إلاامايو  باياً الضماناا الةضائق  لاإلو ة المم 
نااا  ال  اااتم يناقاااه المااام الاااااد  إ إلجاااراماا دبقةااا  وحماااددةو إم اً  اااتم وعةااااماااا أن يناقاااه العةثبااا  

لعااس عان اارميا  باإلعداس إال بعد التاد   علق  من جالل  السلطانو اما ميلك جاللت     العاث ا
 راال أو النسام الثام .األوالعاث اخلال عن العةثب و اما ال  تم يناقه عةثب  اإلعداس علا 

 )قبول( 152-129إلى  129-140  
 )أحيط بها علما ( 129-153  

ال  ط الارأي والتعباإل عنا  ممااثل وعةاا للنمااس األساساي للدولا و اماا أن  ا  يماث ن  
وعةاااً لةااانثن اامعقاااا األذلقاا و واااهلك عااقن التجماا  الساالمي مماااثل وعةاااً اامعقاااا مماااثل 

للةااثان  أي ماان األعااراد أي أععااال تالااا   أل ماااس النماااس األساسااي للدولاا و وط  الاا  ا يماااب
السااا    واملنمماا  للتجماا  الساالمي ويمااث ن اامعقاااا عقناا   ااتم التحةقاا  معاا  ماان بباا  ااياااا 

 ل  ااع  الضماناا الالنم  ملما س   ة  ط الدعاع عن ناس . الةضائق  املختا  ويثعر
 حيط بها علما (أ) 129-154  

األععااال الااس يشاام  انتياااااً لةااث  األعااراد و ر اااهتمو   (9)جياارس بااانثن املطبثعاااا والنشاار 
ااااااألمث  الااااس يااااؤدي إىل إيااااا ة البغضااااام والااااابو أو إلاااااع  الاحشااااامو أو باااا   وح التارباااا  باااا  

أن  لقو مث  ماا  ادعث للةلا  ط ذاها الشاأن باعتباا  أن العةثبااا يااد  عان اايااا  رن و إالاملثا
الةضاائق  املختاا  الااس ااا  النماااس األساساي للدولا  والةااثان  الساا    ط عمااان  قادذاا ونااذتيااا. 

 ن.وضد  اإللا ة إىل وجثد مشروع لتعد   بانثن املطبثعاا والنشر  تضمن إلغام عةثب  السج
 (ا  أحيط بها علم) 129-155  

ال متو مثاد بانثن اااام العما  حب  األعراد ط  ر   الرأي و التعبإل عنا  عنادما يتثاعا   
ّ  بالنماس العاس.  مما س  ذها ال  م  الةانثن وال ختن

 )قبول( 129-156  
التعبااإلو  مااا  ااا  ماان بااانثن املطبثعاااا والنشاار وبااانثن ينمااقم االيااااالا  اا   ر اا   

ّرس ذها ال  إال عند اإلخالل بالنماس العاس. وال  جين

__________ 

 .49/84  بم السلطا  باملرسثس الااد  (9)
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 )قبول( 129-157  
 )قبول( 129-158  
 )قبول جزئي( 129-159  

نساااان امقااا  العماااال الثاعاااد نو وعلقااا  اإليماااا  الةاااثان  العمانقااا  مبااادأ  ا ااا   ةاااث   
  ثجد يعا ض ب  بثان  العم  الةائم  و ةث  اإلنسان. ال

 )قبول جزئي( 129-160  
وال خيا  بالنمااس العااسو  اً مان  ر   التجم  عندما  مثن سلمقاا  املشرع ط سلطن  ع 

عالةااانثن  عاباا  علااا مااا بااد  شااثب التجماا  الساالمي ماان إخااالل بالنماااس العاااس واآلداب العاماا  
 تالات  أل ماس الةثان  السا   . أو

 )قبول( 129-161  
 )قبول( 129-162  

الساالمي متاااح وعةاااً للةااانثن إال إما يرياا  علااا ملااك اإلخااالل بالنماااس العاااس  اا  التجماا   
 وال  تطل  التجم  السلمي التسجق  أو أخه مثاعة  ما مل  رتي  علق  أي إخالل بالنماس العاس.

 )أحيط بها علما ( 129-163  
التةا ااي  اا  ماااثن ومماااثل للنااا  ااعاا  ورحةاا  ااياااا الةضااائق  املختااا  ماا  أي  

 ظ  متيم با يماب جرمي  ما.مث 
 )قبول جزئي( 129-164  

 ما  الةانثن    التجم  السالمي ويماث ن اامعقاااو ومان املتعاه  إنالا  مجقا  الةقاثد  
علا    التجم  السلمي باعتبا ذا هتد  لضامان سالمق  التجما  وعادس اإل ارا  بالنمااس العااس 

 وحبةث  الغإل.
 )قبول جزئي( 129-165  

 اً قاااو وحيا  للجمعقااا املنشاأة وعةااامعقااا األذلقا   ر ا  يماث ن اامع ما  بانثن  
 للةانثن مما س  نشاريا بم  سيثل  و سر.

 )رفض( 129-166  
ااّ  يطبقاا  املااادة )  ( ماان بااانثن اااااام العمااا  حباا  األعااراد ط التجماا  الساالمي 134ال خين

املناذضااااا  للااااانمم األساساااااق  ويماااااث ن اامعقاااااااو إم  ةتاااااار نطاااااا  يطبقةياااااا علاااااا اامعقااااااا 
 للمجتم  العما .
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 )رفض( 169-129إلى  129-167  
 )قبول جزئي( 129-170  

يعما  السالطن  باساتمرا  علاا يعاد   يشاار عاهتا اخلاها  حبر ا  التجما  السالمي ويمااث ن  
 اامعقاا.

 )رفض( 129-171  
 )قبول( 129-172  
 )قبول جزئي( 129-173  

عنااا  باااالةثل والمتابااا  وساااائر وساااائ  التعباااإل ذاااي مااان الةاااث   الااا  ط الااارأي والتعباااإل 
املماثل  وعةا للنماس األساساي للدولا  ماا مل خيا  ذاها الا  باالةثان  املنمما  لا  التعباإل ومل  اؤد  

 إىل اإلخالل بالنماس العاس أو اإل را  بالغإل.
 )قبول( 129-174  
 )قبول( 129-175  
 )رفض( 129-176  
 )قبول( 184-129إلى  129-177  
 )قبول( 197-129إلى  129-185  
 )قبول( 129-198  

 ما  بانثن العم  و إل  من الةثان  السا    ط سلطن  عمان  ا   العمال و متمقنيم  
ماااان الاااااثل علااااا سااااائر  ةااااثبيم ويااااثعإل ااعاااا  الضااااماناا الالنماااا  ملما سااااتيم ذااااه  الةااااث  

دس وجااثد عمااال مياااجر ن ط الساالطن  باا  عمااال بعةااثد أاماا  وجاا . وضااد  اإللااا ة إىل عاا علااا
 حمددة املدة.

 )قبول( 129-199  
 )قبول( 129-200  
 )قبول( 204-129إلى  129-201  

اما أن باانثن العما  العمالو  ال  ثجد ماطل  الماال   من التشر عاا السا    علا  
سااثم املعاملاا  و متمقاانيم مااان  و ااإل  ماان الةااثان  السااا    ط السااالطن  ااقلاا  حبما اا  العمااال مااان

 الاثل علا سائر  ةثبيم  ا ط ملك التعث ض عن أي أ را  بد يلح  هبم.
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 )قبول( 209-129إلى  129-205  
 )قبول( 214-129إلى  129-210  

إن التعلقم ط سلطن  عمان إلااماي وساا  للعماانق   اىت إمتااس مر لا  التعلاقم األساساي   
 انثن الطا .اما ذث مناثل علق  ط ب

 )قبول( 227-129إلى  129-215  
 )قبول( 233-129إلى  129-228  

    


