حقوق وواجبات القوى العاملة
غري العمانية

حقوق الطبع حمفوظة للجنة العمانية حلقوق الإن�سان2017 ،م
رقم الإيداع2017/739:
2

المحتوى:
مقدمة
ملحة عن �سلطنة عمان
اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان
الت�سامح الديني وحرية ممار�سة ال�شعائر الدينية
حقوق وواجبات القوى العاملة غري العمانية
حقوق العمل للقوى العاملة غري العمانية
واجبات القوى العاملة غري العمانية
حقوق وواجبات عمال املنازل يف �سلطنة عمان
احلقوق التي يتمتع بها عمال املنازل
الواجبات املرتتبة على عمال املنازل
حق ال�صحة والتعليم املجاين لغري العمانيني و�أبنائهم
حق التعليم
حق الرعاية ال�صحية
�إجراءات الإقامة لغري العمانيني يف �سلطنة عمان
ان�ضمام العامل غري العماين للنقابات واالحتادات العمالية يف ال�سلطنة
خطوات الإبالغ عن التجاوزات واملخالفات
التحدث مع �صاحب العمل ومناق�شة املو�ضوع
اللجوء �إىل النقابات واالحتادات العمالية
اللجوء �إىل مكتب ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية
اللجوء �إىل دوائر الرعاية العمالية
اللجوء �إىل املحكمة (الدائرة العمالية)
اللجوء �إىل اللجنة ال ُعمانية حلقوق الإن�سان
اللجوء �إىل اللجنة الوطنية ملكافحة االجتار بالب�شر
�أرقام تهمك

4
4
5
5
6
6
8
9
9
10
11
11
11
12
12
12
12
12
13
13
14
14
15
16
3

مقدمة:

باعتبارها م�ؤ�س�سة وطنية تعنى بحماية ون�شر ثقافة حقوق الإن�سان ،بادرت
اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان بن�شر هذا الدليل لتعريف العاملني يف ال�سلطنة
خا�صة يف القطاع اخلا�ص باحلقوق والواجبات املتعلقة بالعمل والإقامة،
والت�شريعات والقوانني املنظمة لذلك ،وامل�ؤ�س�سات املرتبطة مبتابعة املخالفات
واالنتهاكات .كما يقدم الدليل نبذة عن الت�سامح الديني والثقافة ال�سائدة يف
ال�سلطنة.
لمحة عن سلطنة عمان:

�سلطنة عمان دولة عربية �إ�سالمية .تقع يف �أق�صى اجلنوب ال�شرقي ل�شبه
اجلزيرة العربية ،ولها �سواحل متتد مل�سافة تبلغ  3165كم تقريبا من م�ضيق
هرمز يف ال�شمال وحتى احلدود املتاخمة جلمهورية اليمن يف اجلنوب ،وتبلغ
امل�ساحة الإجمالية لل�سلطنة نحو  309.500كيلومرتا مربعا ،تتميز بالتنوع يف
الت�ضاري�س بني ال�سهل والنجد واجلبل ،وتنق�سم ال�سلطنة �إداريا �إىل �إحدى
ع�شرة حمافظة بها  61والية .وعا�صمة ال�سلطنة هي م�سقط.
متتاز ال�سلطنة بالتنوع الثقايف والعرقي واملذهبي بحكم امتداد نفوذها يف
املا�ضي �إىل �أقطار وا�سعة .وبالتايل عرفت ال�سلطنة بالت�سامح الديني والتي
�أ�شادت التقارير الدولية بها .ترتاوح ن�سبة الوافدين املقيمني يف ال�سلطنة بني
 %45-40من �إجمايل ال�سكان.
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اللجنة العمانية لحقوق اإلنسان واختصاصاتها:

اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان هي جلنة وطنية م�ستقلة �أن�شئت مبوجب
املر�سوم ال�سلطاين رقم  .2008/124وح�صلت على ت�صنيف «ب» من
التحالف العاملي حلقوق الإن�سان التابع للمفو�ضية ال�سامية حلقوق الإن�سان
بالأمم املتحدة .وتعترب اللجنة �آلية وطنية حلماية حقوق الإن�سان وتعزيزها يف
ال�سلطنة .ومتثل اللجنة �إحدى امل�ؤ�س�سات املهمة يف ر�صد ومتابعة �أية خمالفات
�أو جتاوزات تقع على املواطنني واملقيمني على حد �سواء ،والعمل على ت�سويتها
وحلها مع اجلهات املعنية يف الدولة.
التسامح الديني وحرية ممارسة الشعائر الدينية في سلطنة عمان:

ت�سمح ال�سلطنة لغري امل�سلمني حق ممار�سة �شعائرهم الدينية .وجاءت ت�سمية
وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الدينية لتعك�س هذا الت�سامح حيث ت�شمل اخت�صا�صاتها
متابعة اهتمامات �أ�صحاب الديانات الأخرى من غري امل�سلمني.
ي�سمح القانون يف ال�سلطنة لغري امل�سلمني ب�إن�شاء دور عبادة داخل �أرا�ضي
ال�سلطنة .وت�سهل ال�سلطنة احل�صول على ترخي�ص عمل للعاملني بدور العبادة،
وت�أ�شريات الزيارة ال�سريعة والعائلية ،و�إ�صدار ت�صاريح لإقامة املنا�سبات
الدينية ،والت�صديق على عقود الزواج ال�صادرة من دور العبادة ،والتن�سيق مع
اجلهات احلكومية املختلفة.
واحرتاما للمذاهب والديانات الأخرى ،ال ي�سمح بالإ�ساءة �إىل �أي مذهب �أو
دين ،والدعوة العلنية ملذهب �أو دين ،وتقدمي حما�ضرات دينية عامة بدون
موافقات م�سبقة.
وتوجد يف ال�سلطنة جمموعة من الكنائ�س لأتباع الديانات الأخرى منها
الكاثوليكية والربوت�ساتنتية ،والأورثوذك�سية ،والكني�سة القبطية ,والكن�سية
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اخلم�سينية ،وغريها كما توجد معابد لأتباع الديانة الهندو�سية .معظم دور
العبادة لغري امل�سلمني تتمركز يف م�سقط و�صاللة و�صحار ب�سبب الكثافة
ال�سكانية لغري العمانيني فيها.
حقوق وواجبات القوى العاملة غير العمانية
ينظم قانون العمل العماين ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم ( )2003 /35طبيعة العالقة
بني العامل و�صاحب العمل يف القطاع اخلا�ص ،ويلخ�ص عقد العمل املربم بني �صاحب
العمل والعامل حقوق وواجبات العامل .وقد �ألزمت املادة ( )13من الالئحة التنظيمية
ملزاولة ن�شاط ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ال�صادرة مبوجب القرار الوزاري رقم
(2011/1م) �صاحب العمل ب�إبرام عقد مع العامل وفق ًا للنموذج املرفق بالالئحة .ويتمتع
العمال وفقا لقانون العمل مبجموعة من احلقوق هي:
حقوق العمل للقوى العاملة غير العمانية:

.1
.2
.3
.4
.5
.6
6

1احل�صول على الأجر مقابل العمل ،و�أية عالوات �أو مزايا من�صو�ص عليها
يف العقد.
2الراحة الأ�سبوعية املدفوعة الأجر (يومني للم�ؤ�س�سات �أو ح�سب العقد)
�3إجازة �سنوية ب�أجر �شامل ملدة  30يوما .
�4أال تزيد فرتة اختبار العامل لدى �صاحب العمل �أكرث من � 3أ�شهر ،ويجوز
�إنهاء العقد خالل هذه الفرتة بعد الإخطار ب�سبعة �أيام على الأقل.
5تذكرة �سفر للعودة �إىل بلد العامل بعد انتهاء عالقة العمل وعند الإجازة
على نفقة �صاحب العمل .
6توفري الرعاية ال�صحية الالزمة على نفقة �صاحب العمل وفقا للمادة 33
من قانون العمل.

7 .7احل�صول على مكاف�أة نهاية اخلدمة بواقع �أجر خم�سة ع�شر يوما عن
كل �سنة خدمة من ال�سنوات الثالث الأوىل و�أجر �شهر عن كل �سنة من
ال�سنوات التالية.
8 .8احل�صول على تعوي�ض مايل يف حالة الوفاة �أو الإ�صابة بعجز كلي �أثناء
ت�أدية العمل وفقا للمادة  32من قانون تعوي�ض �إ�صابات العمل واالمرا�ض
املهنية ال�صادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم (.)77/40
9 .9االطالع على الئحة نظام العمل باملن�ش�أة والئحة اجلزاءات و�شروط
توقيعها.
1010معرفة خماطر املهنة وو�سائل الوقاية الواجب عليه اتخاذها واحلماية من
الأ�ضرار ال�صحية و�أخطار العمل والآالت.
1111عدم الت�شغيل يف مواقع الإن�شاءات والأماكن املك�شوفة ذات احلرارة
العالية يف �أوقات الظهرية من ال�ساعة ( )3:30-12:30خالل �أ�شهر يونيو
ويوليو و�أغ�سط�س.
1212عدم تكليف العامل ب�أعمال غري متفق عليها يف العقد �إال يف حالة
ال�ضرورة وب�صفة م�ؤقته و�أن يكون العمل املكلف به ال يختلف مع طبيعة
العمل الأ�صلي اختالف ًا جوهري ًا.
1313الإعفاء من ر�سوم التقا�ضي يف الدعاوى التي يرفعها العمال �أو امل�ستحقون
عنهم.
1414االن�ضمام �إىل النقابات العمالية واحتادات العمال يف ال�سلطنة.
1515االن�ضمام �إىل جتمعات اجلاليات املرخ�صة يف ال�سلطنة.
1616متكني العامل من ت�صفية م�صاحله �شخ�صيا �أو عرب وكيله �إذا تقرر �إبعاده
عن ال�سلطنة وذلك وفقا ملا جاء يف املادة  33من قانون �إقامة الأجانب
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الواجبات المترتبة على القوى العاملة غير العمانية:

1 .1الدخول �إىل ال�سلطنة للعمل بطريقة م�شروعة وقانونية.
2 .2الت�أكد من �سريان �صالحية بطاقة العمل والإقامة �أثناء تواجد العامل يف
ال�سلطنة.
3 .3االلتزام مبواعيد ومكان العمل املبينة يف العقد.
4 .4املحافظة على و�سائل الإنتاج و�أدواته ،وعدم ا�ستخدامها خارج امل�ؤ�س�سة
�إال مبوافقة �صاحب العمل.
5 .5االلتزام بتعليمات ال�سالمة وال�صحة املهنية املقررة باملن�ش�أة.
6 .6عدم ترك العمل قبل نهاية فرتة العقد وبدون �إخطار �صاحب العمل� ،أو
العمل مع �صاحب عمل �آخر.
7 .7املحافظة على �أ�سرار العمل ،وعدم االحتفاظ لنف�سه ب�أية ورقة �أو م�ستند
خا�ص بالعمل.
8 .8عدم امل�شاركة يف ن�شاط مماثل للن�شاط الذي ميار�سه �صاحب العمل
خالل مدة �سريان العقد.
9 .9االمتناع عن جمع تربعات �أو توزيع من�شورات �أو تنظيم اجتماعات ت�ضر
مب�صلحة العمل �إال �إذا كانت جزءا من ممار�سة الن�شاط النقابي.
1010احرتام الدين الإ�سالمي وقوانني البالد والعادات والتقاليد االجتماعية
ال�سائدة فيها.
1111عدم التدخل يف �أية �أن�شطة ت�ضر ب�أمن البالد.
1212جتنب ترك العمل �أو الهروب كحل لأي خالفات قد تن�ش�أ يف العمل لأن
ذلك يخلي �صاحب العمل من امل�س�ؤولية القانونية بعد تبليغه عن ذلك.
1313جتنب الإغراءات التي يقدمها الآخرون والتي قد تف�ضي �إىل ق�ضايا
االجتار بالب�شر والإ�ساءة �إىل العامل.
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حقوق وواجبات عمال المنازل:

يتمتع العاملون يف املنازل مبجموعة من احلقوق وفق القرار الوزاري رقم
(2004/189م).
الحقوق التي يتمتع بها عمال المنازل:

.1

.2
.3
.4

.5
.6
.7
.8
.9

1احل�صول على الأجر ال�شهري املتفق عليه مقابل العمل ،خالل مدة ال
تتجاوز �سبعة �أيام من انتهاء كل �شهر �أو وفق ما يتفق عليه الطرفان
والتوقيع على ا�ستالمه �أو ما يفيد بذلك.
2توفري امل�أكل وامل�سكن املنا�سبني من قبل �صاحب العمل.
3توفري العالج الطبي ال�ضروري من قبل �صاحب العمل طول مدة العقد.
4احل�صول على تذكرة للعودة �إىل البلد يتحملها مكتب اال�ستقدام خالل
 180يوما من تاريخ و�صول العامل �إذا ثبت �أن مهنته تخالف املهنة املحددة
له يف ترخي�ص اال�ستقدام� ،أو �أنه م�صابا مبر�ض عقلي �أو معدي� ،أو لديه
�إعاقة ال متكنه من �أداء عمله.
5احل�صول على تذكرة للعودة �إىل البلد يتحملها �صاحب العمل بعد انتهاء
فرتة العقد� ،أو ب�سبب �إخالل �صاحب العمل ببنود العقد.
6احل�صول على فرتات راحة منا�سبة خالل اليوم.
7احل�صول على فرتة راحة ا�سبوعية و�شهرية �أو ح�سب ما ين�ص عليه عقد العمل.
8احل�صول على �إجازة بعد املدة املتفق عليها يف عقد العمل.
9املعاملة الإن�سانية الالئقة التي حتفظ كرامة العامل .
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الواجبات المترتبة على عمال المنازل:

1 .1االلتزام بالعمل مع �صاحب العمل طول فرتة العقد.
2 .2احلفاظ على ممتلكات �صاحب العمل وعدم ا�ستخدامها للأغرا�ض خا�صة
3 .3احلفاظ على �أ�سرار الأ�سرة وخ�صو�صياتها وعدم دعوة �آخرين �إال مبوافقة
�صاحب العمل.
4 .4احرتام الدين الإ�سالمي وااللتزام بالقوانني والنظم املعمول بها يف
ال�سلطنة وعاداتها وتقاليدها االجتماعية وقيمها الأخالقية.
5 .5جتنب امل�شاركة يف ن�شاطات من �ش�أنها �أن ت�ضر ب�أمن البلد.
6 .6جتنب العمل لدى �أي �شخ�ص �آخر �إال مبوجب التنازل وبعد ا�ستكمال
الإجراءات الالزمة لذلك.
7 .7جتنب الإ�ساءة �أو ا�ستخدام مواد �ضارة لأفراد عائلة �صاحل العمل .
8 .8جتنب الإ�ساءة والتحر�ش بالأطفال والن�ساء و�أع�ضاء الأ�سرة ال�ضعفاء لأن
ذلك يعر�ض العامل للم�ساءلة القانونية.
9 .9جتنب ترك العمل �أو الهروب كحل لأي خالفات قد تن�ش�أ لأن ذلك يخلي
�صاحب العمل من امل�س�ؤولية القانونية بعد تبليغه عن ذلك.
1010جتنب الإغراءات التي يقدمها الغرباء والتي قد تف�ضي �إىل ق�ضايا االجتار
بالب�شر والإ�ساءة �إىل العامل.
1111االلتزام مبدة العقد نظرا للتكاليف التي تكبدها �صاحب العمل يف
ا�ستقدام العامل.
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حق الصحة والتعليم المجاني لغير العمانيين وأبنائهم:
حق التعليم:

	-التعليم جماين يف املدار�س احلكومية جلميع �أطفال غري العمانيني
املقيمني على �أر�ض ال�سلطنة حتى �إمتام مرحلة الدبلوم العام
(ال�صف . )12
حق الرعاية الصحية:

	-التطعيم جماين لأطفال غري العمانيني املقيمني على �أر�ض ال�سلطنة
وت�صرف لهم بطاقة �سجل �صحة الطفل ملتابعة التح�صينات الالزمة
ملدة �سنة ون�صف يف امل�ؤ�س�سات ال�صحية احلكومية.
	-يح�صل غري العمانيني الذي يعملون يف القطاع العام (احلكومي)
على عالج جماين يف امل�ست�شفيات واملراكز ال�صحية احلكومية �إذا
كانت لدية بطاقة عالج حمددة املدة �صادرة من جهة عملهم.
	-يح�صل �أبناء غري العمانيني الذي يعملون يف القطاع العام
(احلكومي) على عالج جماين �إذا كانت �أعمارهم تقل عن � 18سنة.
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إجراءات اإلقامة لغير العمانيين في سلطنة عمان:

يعترب خمالفا للقانون �إذا مل يقم العامل غري العماين ب�إجراءات الت�سجيل
واحل�صول على بطاقة عمل من الأحوال املدنية ب�شرطة عمان ال�سلطانية.
وينبغي على �صاحب العمل �أو امل�ؤ�س�سة التي يعمل بها العامل املبادرة بذلك
خالل مدة ال تتجاوز  30يوما من و�صول العامل لل�سلطنة.
انضمام العامل غير العماني إلى النقابات واالتحادات العمالية في السلطنة:

يحق للعامل غري العماين االن�ضمام �إىل النقابات واالحتادات العمالية املرخ�صة
يف ال�سلطنة مع االلتزام باللوائح املقررة يف تلك النقابات واالحتادات.
خطوات اإلبالغ عن المخالفات والتجاوزات :

يف حالة حدوث جتاوزات �أو خمالفات على العامل ،ف�إن ال�سلطنة �أوجدت
قوانني ت�ضمن حمايته ،و�آليات تهدف �إىل ت�سوية املخالفات بالطرق القانونية.
لذا ين�صح العامل بعدم القيام بت�صرفات فردية غري قانونية مثل ترك العمل،
�أو التوقف عنه� ،أو الهروب� ،أو القيام بت�صرفات تعر�ض العامل للم�ساءلة
القانونية وتفقده حقوقه .وعلى العمال الأخذ بالتدابري التالية يف حالة وقوع
�أية خمالفات �أو انتهاكات حلقوقهم.
أوال :التحدث مع صاحب العمل ومناقشة الموضوع:

هذه اخلطوة مهمة حيث يقوم العامل ب�شرح مو�ضوع اخلالف واحل�صول على
�إي�ضاحات من �صاحب العمل .ويف كثري من الأحيان يتم ت�سوية اخلالف يف هذه
املرحلة بعد تفهم الطرفني للمو�ضوع .وقد �ألزم القانون يف ال�سلطنة امل�ؤ�س�سات
التي ت�ضم  50عامال ف�أكرث و�ضع �آلية لتقدمي ال�شكاوى والتظلمات.
12

ثانيا :اللجوء إلى النقابات واالتحادات العمالية:

يف حالة وجود نقابة عمالية للم�ؤ�س�سة التي يعمل بها العامل ،ف�إنه ينبغي عليه
التوجه �إليها ملناق�شة �آلية ت�سوية �أية انتهاكات حلقوقه .وتوجد يف ال�سلطنة عدد
كبري من النقابات جتاوز عددها  230نقابة يف عام  .2016كما ين�صح بتوجه
العامل �إىل االحتادات العمالية املوجودة �أو �إىل االحتاد العام لعمال ال�سلطنة
مبا�شرة .وتخت�ص النقابات واالحتادات العمالية عموما بدرا�سة ال�شكاوى
املقدمة لها ،والعمل على ت�سويتها مع الأطراف ذات ال�صلة ،وتقدمي امل�شورة
القانونية.
ثالثا :اللجوء إلى مكاتب استقدام القوى العاملة غير العمانية:

يف حالة ا�ستقدام العامل (خا�صة عمال املنازل) عن طريق �إحدى مكاتب
ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ،ف�إن املكتب م�س�ؤول عن ت�سوية معظم
اخلالفات املتعلقة بالأجور� ،أو طبيعة العمل املبينة يف العقد خالل ال�ستة �أ�شهر
الأوىل .وعلى املكاتب اجللو�س مع الطرفني بحيادية ويف الغالب يتم ت�سوية
اخلالفات فيها خا�صة �إذا كانت تتعلق ب�أحد بنود العقد.
رابعا :اللجوء إلى دوائر الرعاية العمالية:

يف احلالة التي تكون لدى العامل �شكوى عمالية ومل يتم ت�سويتها لدى �صاحب
العمل �أو مكتب ا�ستقدام القوى العاملة غري العمانية ،يحق له �أن يتقدم ب�شكوى
�إىل دوائر الرعاية العمالية التابعة لوزارة القوى العاملة لت�سوية النزاع القائم
بينه وبني �صاحب العمل ،علما ب�أن هذه الدوائر موجودة يف كل حمافظات
ال�سلطنة .كما ميكن للعامل �أن يقوم بت�سجيل ال�شكوى عرب املوقع الإلكرتوين
لوزارة القوى العاملة www.manpower.gov.om
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خامسا :اللجوء إلى المحكمة (الدائرة العمالية)

�إذا مل تتم ت�سوية ال�شكوى العمالية خالل �أ�سبوعني يف دوائر الرعاية العمالية
�أو متت وامتنع �أي من الطرفني عن تنفيذها ،تعني على الدائرة املخت�صة
�إحالة املو�ضوع �إىل املحكمة املخت�صة (الدائرة العمالية) خالل مدة ال تتجاوز
�أ�سبوعني من تاريخ انتهاء املدة املذكورة �أو بدء االمتناع عن تنفيذ الت�سوية.
وقد �ضمن القانون يف ال�سلطنة �إمكانية ح�صول العامل الذي ال يفهم العربية
على ترجمة فورية لوقائع اجلل�سات والإعفاء من الر�سوم يف جميع مراحل
التقا�ضي .كما يقدم بع�ض املحامني مرافعات جمانية للدعاوى العمالية
الب�سيطة.
العمانية لحقوق اإلنسان
سادسا :اللجوء إلى اللجنة ُ

تخت�ص اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان بر�صد التجاوزات واملخالفات التي
حتول دون متتع الإن�سان بحقوقه .وتعمل اللجنة على ت�سوية املخالفات مع
اجلهات ذات ال�صلة يف �إطار القوانني املوجودة .وحتى تتمكن اللجنة من
التعامل مع �أية خمالفات تقع على العمانيني وغري العمانيني ،نن�صح بالقيام
باخلطوات التالية:
1 .1تقدمي بالغ كتابي معنون لرئي�س اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان يت�ضمن
�شرحا لالنتهاك �أو املخالفة التي وقعت على �صاحب البالغ مع �إرفاق
الوثائق ال�ضرورية للمو�ضوع .وميكن تقدمي البالغ �شخ�صيا �إىل مقر
اللجنة مب�سقط �أو بالإنابة من قبل �شخ�ص عارف باملو�ضوع.
� 2 .2أو تقدمي بالغ عرب املوقع الإلكرتوين للجنة مع �إرفاق كافة امل�ستندات
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ال�ضرورية للتعامل مع البالغ .وميكن الو�صول �إىل ق�سم تقدمي البالغات
باملوقع من خالل العنوان التايل
https://www.ohrc.om/website_complaintsadd.php?language=ar

�3 .3أو االت�صال بهاتف الت�سجيل ال�صوتي للبالغات اخلا�ص باللجنة على
الرقم  80002008وترك ر�سالة �صوتية تو�ضح االنتهاك وا�سم املبلغ
و�أرقام التوا�صل والرد .ي�ستخدم هذا الرقم للتوا�صل خارج �أوقات الدوام
الر�سمي و�سيتم التوا�صل مع �صاحب البالغ الح ًقا بعد �سماع الر�سالة.
سابعا :اللجوء إلى اللجنة الوطنية لمكافحة االتجار بالبشر

يف احلاالت التي يقع فيها العامل غري العماين �ضحية للإجتار للب�شر بحيث يتم
ا�ستغالله من قبل جماعات �أخرى يف �أعمال خارج �إطار عقد العمل وامل�ؤ�س�سة
التي يعمل بها و�إجباره على القيام ب�أعمال غري م�شروعة مثل البغاء ،ف�إن
اللجنة العمانية حلقوق الإن�سان حتث على الإبالغ عن هذه احلاالت �إليها �أو
�إىل اللجنة الوطنية ملكافحة الإجتار بالب�شر .وتعمل اللجنة الوطنية ملكافحة
الإجتار بالب�شر بالتن�سيق مع وزارة التنمية االجتماعية على �إيواء �ضحايا
االجتار بالب�شر وتوفري الرعاية ال�صحية والنف�سية والإعا�شة وامل�ساعدات
القانونية وغريها من امل�ساعدات الإن�سانية بهدف التخفيف من الآثار الناجمة
عن تعر�ضهم لال�ستغالل.
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أرقام تهمك:

اجلهة
م
� 1شرطة عمان ال�سلطانية
 2وزارة القوى العاملة
 3وزارة التنمية
االجتماعية

www.rop.gov.om
manpower.gov.om
mosd.gov.om

 4وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون
الدينية

24645000
24644999
24644666
80076665
80002008

www.ohrc.om

 6اللجنة الوطنية ملكافحة
االجتار بالب�شر

1444

ncchtoman.gov.om

22300500

general@gfotu.org

اللجنة العمانية حلقوق
 5الإن�سان

 7االحتاد العام لعمال
ال�سلطنة
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رقم الهاتف
9999
80077000
24766222
24766078

املوقع الإلكرتوين

mara.gov.om

