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 مقدمة
 

عدت هذه المذكرة لتقديمها إلى "االستتتتتعراض الدوري الشتتتتامل" لستتتتجل ُعمان، والمقرر عقده في 
ُ
أ

صيات التي ُقدمت . وفي هذه المذكرة، ُتقي ِّم منظمة العفو الدولية 2021يناير/كانون الثاني  مدى تنفيذ التو
لُعمان خالل "االستتتعراض الدوري الشتتامل" الستتاب . كما ُتقي ِّم المنظمة اإلوار الووني لحقوق اإلنستتان 
فيما يتعل  بحرية التعبير؛ وحرية تكوين الجمعيات وحرية التجمع؛ وحقوق المرأة؛ وحقوق الطفل؛ وعقوبة 

 اإلعدام.
 

اإلنسان على أرض الواقع، تعرض منظمة العفو الدولية بواعث قل  بشأن القيود وفيما يتعل  بحالة حقوق 
التي تفرضتتتتها الحكومة دون مبرر على حرية التعبير وحرية التجمع الستتتتلمي، بما في ذلك القب  على 
متظاهرين ومنتقدين ونشتتتتطاء، ومحاكمتهم في بع  الحاالت، واتخاذ إجراءات قانونية ضتتتتتد تجمعات 

لية. كما تعرض المنظمة بواعث قل  بشتتأن ما يتعرض لع عمال أجانب من استتتبالل بستتبب وملتقيات َقبَ 
 نظام "الكفالة" المقي ِّد، وبشأن فرض عقوبة اإلعدام.

 متابعة للاستعراض السابق
 

ُترحب منظمة العفو الدولية بانضتتتمام ُعمان إلى "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتتتخاال من االختفاء 
و"اتفاقية مناهضتتة التعذيب وغيره من ضتتروم المعاملة أو العقوبة القاستتية أو الالإنستتانية أو القستتري"؛ 

المهينة"؛ و"العهد الدولي الخاال بالحقوق االقتصتتادية واالجتماعية والثقافية". إال إن المنظمة تأستت  ألن 
ا على الفقرة ُعمان أبدت تحفظات على هذه المعاهدات. كما ترحب المنظمة بستتتتحب ُعمان لتحفظاته

من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، مما يعني المساواة بين  15الرابعة من المادة 
 1المرأة والرجل في الحقوق المتعلقة بحرية األشتتخاال في الحركة وحرية اختيار محل ستتكنهم وإقامتهم،

ة بصتتحة الطفل"، بما في ذلك ختان اإلنا  وكذلك بإصتتدار قرار وزاري يحظر "الممارستتات التقليدية الضتتار
  2)تشويع األعضاء التناسلية األنثوية(.

 
ذ كثيراً من التوصيات، البالغ عددها  ، التي قبلتها كلياً أو 169وتأس  منظمة العفو الدولية ألن ُعمان لم تنف ِّ

والح  في  3عبير،جزئياً خالل االستتتتتعراض الستتتتاب ، بما في ذلك التوصتتتتيات المتعلقة بحماية حرية الت
 4التجمع السلمي.

 
كما تأس  منظمة العفو الدولية ألن ُعمان رفضت توصيات بأن تصبح دولة ورفاً في "نظام روما األساسي 

بشتتتتأن العمال  189وبأن تنضتتتتم إلى اتفاقية "منظمة العمل الدولية" رقم  5للمحكمة الجنائية الدولية"،
وبأن تراجع "قانون الجنستتتتية" الُعماني لضتتتتمان ح  المرأة الُعمانية في إكستتتتام أوفالها  6المنزليين،

  8وبأن تصدر وقفاً لتنفيذ عقوبة اإلعدام. 7الجنسية الُعمانية دون تمييز،
 

وبأن  9ورفضت ُعمان أيضاً توصيات بأن تجري تحقيقات في حاالت استخدام القوة المفروة ضد متظاهرين،

                                                 
. ُمتاح على 2019يناير/كانون الثاني  7واف ُعمان، "سلطنة ُعمان تسحب تحفظاتها على المساواة بين الجنسين في حرية الحركة ومحل اإلقامة"،  1

 الرابط:
 rights/?lang=ar-residence-and-movement-equal-regarding-cedaw-to-reservation-withdraw-http://wafoman.com/2019/01/07/oman 
 .2019أغسطسي/آم  7بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الطفل،  125/2019القرار الوزاري رقم  2
 )النرويج( 173-129)غانا(، و 158-129)ليبيا(، و 157-129)فرنسا(، و 156-129، التوصيات A/HRC/31/11وثيقة األمم المتحدة رقم:  3
 )الجمهورية التشيكية(. 162-129، التوصية A/HRC/31/11وثيقة األمم المتحدة رقم:  4
 53-129)سويسرا(، و 52-129)التفيا(، و 51-129)قبرال(، و 50-129)تشاد( )فرنسا(، و 49-129، التوصيات A/HRC/31/11وثيقة األمم المتحدة رقم:  5

 )البرتبال(. 55-129)سلوفاكيا(، و 54-129)إستونيا(، و
 )السنبال(.  58-129وصية ، التA/HRC/31/11وثيقة األمم المتحدة رقم:  6
)كندا(،  74-129)فرنسا(، و 73-129)أيرلندا(، و 72-129)أيسلندا(، و 71-129)السويد(، و 70-129، التوصيات A/HRC/31/11وثيقة األمم المتحدة رقم:  7
 )شيلي(. 75-129و
-129)إيطاليا(، و 135-129)فرنسا(، و 134-129وستاريكا(، و)ك 133-129)المكسيك(، و 132-129، التوصيات A/HRC/31/11وثيقة األمم المتحدة رقم:  8

 )سويسرا(.  139-129)سلوفينيا(، و 137-129)البرتبال(، و 136
 )الجمهورية التشيكية(. 163-129، التوصية A/HRC/31/11وثيقة األمم المتحدة رقم:  9

http://wafoman.com/2019/01/07/oman-withdraw-reservation-to-cedaw-regarding-equal-movement-and-residence-rights/?lang=ar
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ذ توصيات  10"مقرر األمم المتحدة الخاال المعني بالح  في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات". تنف ِّ

وترى منظمة العفو الدولية أن تنفيذ هذه التوصيات أمر ضروري لضمان حماية حرية تكوين الجمعيات وحرية 
 التجمع السلمي في ُعمان.

 الإطار الوطني لحقوق الإنسان
 

عدد من المعاهدات الدولية األستتتاستتتية لحقوق اإلنستتتان، مثل "العهد لم تنضتتتم ُعمان كدولة ورف في 
سية"، و"االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين  سيا الدولي الخاال بالحقوق المدنية وال

سان  سرهم". وفي إبريل/ني صادية 2020وأفراد أ ضمت ُعمان إلى "العهد الدولي الخاال بالحقوق االقت ، ان
)د(؛ وإلى "اتفاقية مناهضتتتتة التعذيب 1-8)أ( و1-8ية والثقافية"، مع إبداء تحفظات على المادة واالجتماع

سانية أو المهينة" مع إبداء تحفظات على المادتين  سية أو الالإن ضروم المعاملة أو العقوبة القا وغيره من 
فاء القستتري" مع إبداء ؛ كما انضتتمت إلى "االتفاقية الدولية لحماية جميع األشتتخاال من االخت1-30و 20

 . 1-41و 33تحفظات على المادتين 

 
ية التعبير  حر

 
، صتتتدر "قانون الجزاء المعدل"، الذي زاد بشتتتكل كبير مدد عقوبات الستتتجن 2018في يناير/كانون الثاني 

صالحيات  سلطات  صياغات ُمبهمة تمنح ال ضمن بنوداً ذات  سة بع  الحقوق، كما ت ضة على ممار المفرو
تنص على زيادة العقوبة المفروضة على تهمة الطعن في حقوق السلطان وسلطتع  97فالمادة  11واسعة.

والعيب في ذاتع من الستتجن لمدة تتراوح بين ستتتة شتتهور وثال  ستتنوات إلى الستتجن لمدة تتراوح بين 
ى على زيادة العقوبة المفروضة على تهمة التطاول عل 269ثال  سنوات وسبع سنوات. كما تنص المادة 
أيام وثال  ستتتتنوات إلى الستتتتجن لمدة تتراوح بين ثال   10الذات اإللهية من الستتتتجن لمدة تتراوح بين 

على أن ُيعاقب بالستتتجن لمدة تتراوح بين ثالثة شتتتهور وثال   102ستتتنوات. وتنص المادة  10ستتتنوات و
مثل دولة أجنبية ستتنوات كل من ارتكب وعناً في ح  رئيد دولة أجنبية أثناء وجوده في أرض الدولة أو م

معتمد لدى الدولة. وأدت مواد أخرى ذات صتتتياغات فضتتتفاضتتتة إلى إضتتتعاف حماية النشتتتطاء والمدو ِّنين 
 والمعارضين.

 
تفرض أيضتتاً قيوداً على النشتتر الورقي واإللكتروني وعلى  12وهناك قوانين أخرى ذات صتتياغات فضتتفاضتتة

نشر ما من شأنع  13قانون المطبوعات والنشر"محتوى المواد على اإلنترنت. فعلى سبيل المثال، يحظر "
النيل من شتتخص الستتلطان أو الدولة، أو المستتاال باألخالق والدام العامة أو الدين؛ أو اإلضتترار بالنظام 
العام أو أمن الدولة الداخلي أو الخارجي؛ أو اإلضتترار بالعملة الوونية. كما يحظر القانون نشتتر أية وثائ  أو 

 15وبالمثل، ينص "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" 14اتصتتتاالت رستتتمية ستتترية. معلومات أو أخبار أو
على فرض عقوبة الستتجن لمدة أقصتتاها ثال  ستتنوات على كل من ينشتتر مواد تنطوي على المستتاال 

د أو االعتداء على ُحرمة الحياة الخاصتتتة لافرا 17أو اإلخالل بالدام العامة أو النظام العام؛ 16بالقيم الدينية؛
   18بنشر أخبار أو صور، أو معلومات حتى ولو كانت صحيحة.

 
مارال/آذار  نا".2020وفي  مل مع تطورات فيروال كورو عا يا للت كلت "اللجنة العل وفي يوليو/تموز  19، شتتتتُ

علن عن تشتتكيل لجنة لمالحقة "ناشتتري ومروجي الشتتائعات"، مع فرض عقوبات بالستتجن لمدة 2020
ُ
، أ

                                                 
 )أستراليا(. 170-129)سيراليون(، و 169-129)جمهورية كوريا(، و 168-129و)هولندا(،  167-129، التوصيات A/HRC/31/11وثيقة األمم المتحدة رقم:  10
 . ُمتاح على الرابط:2018بإصدار قانون الجزاء"، يناير/كانون الثاني  7/2018"مرسوم سلطاني رقم  11

https://qanoon.om/p/2018/rd2018007/ 
(، و"قانون مكافحة جرائم تقنية 30/2002ص "قانون المطبوعات والنشر"، و"قانون تنظيم االتصاالت" )الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم وباألخ 12

 المعلومات".
 .49/1984"قانون المطبوعات والنشر" الُعماني، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  13
 ات والنشر". من "قانون المطبوع 28إلى  25المواد من  14
 .12/2011"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الُعماني، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  15
 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات".  19المادة  16
 من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات". 19و 17المادتان  17
 ية المعلومات".من "قانون مكافحة جرائم تقن 16المادة  18
 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح على الرابط:2020مارال/آذار  11صحيفة "ُعمان أوبزرفر"، "سلطان ُعمان يأمر بتشكيل لجنة للتعامل مع تطورات فيروال كورونا"،  19
 19/-covid-on-committee-up-set-to-orders-issues-//www.omanobserver.om/hmhttps: 

https://qanoon.om/p/2018/rd2018007/
https://www.omanobserver.om/hm-issues-orders-to-set-up-committee-on-covid-19/
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وُيحتجز أي مخال  لقرارات  20رامة على من يخال  قرارات "اللجنة العليا".أقصتتتتاها ثال  ستتتتنوات أو بالب

  21ساعة". 48"اللجنة العليا" لمدة 

 

ية التجمع ية تكوين الجمعيات وحر  حر

 
ينطوي "قانون الجزاء" الجديد أيضاً على تهديد بإغالق المجال المدني العام، وذلك بتجريم الجمعيات التي 

 116الدولة الستتياستتية أو االقتصتتادية أو االجتماعية أو األمنية". وتنص المادة  "ترمي إلى مناهضتتة مباد 
من القانون على معاقبة كل من أنشتتتتأ أو أستتتتد أو نظام أو أدار مثل هذه الجمعية أو الحزم أو الهي ة 

على فرض عقوبة الستتجن لمدة  270ستتنوات. وتنص المادة  10بالستتجن لمدة تتراوح بين ثال  ستتنوات و
ستتة "تهدف إلى مناهضتتة أو تجريح تترا وح بين ثال  ستتنوات وستتبع ستتنوات إذا كانت الجمعية الم"ستتا

 األسد التي يقوم عليها الدين اإلسالمي".
 

مادة  عاقب كل من اشتتتتترك في تجمهر عام م"ل  من  121وتنص ال قانون نفستتتتتع على أن ُي  10من ال
شأن ذلك اإلخالل باألمن أو النظا شخاال فأكثر، وكان من  سنة وببرامة أ صاها  سجن لمدة أق م العام، بال

دوالر أمريكي(. أما إذا استتتُتخدم العن  أثناء التجمهر، فإن  1,300ريتتتتتتتتال ُعماني )حوالي  500أقصتتتاها 
صاها أل  ريتتتتتتال ُعماني  سنوات وغرامة أق صاها ثال   سجن لمدة أق شاركين فيع يواجهون عقوبة ال الم

 دوالر أمريكي(.  2,600)حوالي 

 
 المرأةحقوق 

 
ال تزال القوانين الُعمانية تنطوي على تمييز شتتتديد ضتتتد المرأة، وال يزال هناك غيام لتشتتتريعات محددة 
ضد المرأة، وتوفر الحماية للنساء والفتيات المعرضات للخطر، بما  تتصدى للعن  بسبب النوع االجتماعي 

جميع بنود "اتفاقية القضتتتتاء على في ذلك من خالل تعري  مثل هذا العن . وال تزال ُعمان تتحفظ على 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، التي ترى السلطات أنها ال تتماشى مع أحكام الشريعة اإلسالمية ومع 

سارية في ُعمان، بما في ذلك المادة  ( من االتفاقية، التي تنص على المساواة بين المرأة 2)9القوانين ال
، التي تنص على المستتتاواة بين 16جنستتتية لاوفال، والمادة والرجل في الحقوق المتعلقة بإكستتتام ال

المرأة والرجل في الحقوق المتعلقة بالزواج والعالقات العائلية. وقد ذكرت "اللجنة المعنية بالقضتتتتاء على 
يتنافيان مع موضتتتوع  16التمييز ضتتتد المرأة" التابعة لامم المتحدة أن التحفظ العام والتحفظ على المادة 

 22من االتفاقية. 28ة وغرضها، ومن ثم ال يجوز قبولهما، استناداً إلى المادة االتفاقي
 

وال يكفل القانون الُعماني المستتاواة بين المرأة والرجل في الحقوق المتعلقة بأمور مثل الطالق، وحضتتانة 
 األوفال، والميرا ، وإكسام الجنسية لاوفال.

 
صبحت أرملة أو ُمطلاقة، أو فعلى خالف الرجل، ال يجوز للمرأة الُعمانية  سيتها ألوفالها إال إذا أ سام جن إك
وفي حالة المرأة الُعمانية المتزوجة من  23ستتنوات متواصتتلة. 10إذا غام زوجها أو هجرها لمدة ال تقل عن 

قرت 
ُ
أجنبي، يجب أن يكون زواجها قد تم بموافقة ُمسبقة من وزارة الداخلية، وأن تكون حضانة الطفل قد أ

كما ينص القانون الُعماني على أن الوالية القانونية على األوفال تكون لام  24بموجب حكم قضتتتتتائي.
  25ل قد ُمنحت لام.وحده، حتى وإن كانت حضانة األوفا

 

                                                 
يوليو/تموز  9صحيفة "عرم نيوز"، "ال تقل خطورة عن الفيروال": دول الشرق األوسط تشن حملة على مروجي الشائعات بشأن فيروال كورونا"،  20

 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح على الرابط:2020
east-https://www.arabnews.com/node/1649286/middle 

 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح على الرابط:2020مايو/أيار  21قضية"،  110صحيفة "تايمز أوف ُعمان"، "متابعة مباشرة لتطورات كورونا: االدعاء العام يتلقى  21
minister-says-hospital-in-admitted-patients-coronavirus-122-https://timesofoman.com/article/3015162/oman/live 

ضاء على التمييز ضد المرأة، "المالحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث لُعمان"، وثيقة األمم اللجنة المعنية بالق 22
  CEDAW/C/OMN/CO/2-3المتحدة رقم: 

 . 38/2014من "قانون الجنسية" الُعماني، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  18المادة  23
 .38/2014قانون الجنسية" الُعماني، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم من " 18المادة  24
 .32/1997من "قانون األحوال الشخصية" الُعماني، الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  159المادة  25

https://www.arabnews.com/node/1649286/middle-east
https://timesofoman.com/article/3015162/oman/live-122-coronavirus-patients-admitted-in-hospital-says-minister
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وفيما يتعل  بالطالق، ال يجوز للمرأة ولب الطالق في المحكمة إال ألستتتتبام محدودة، بينما يجوز للرجل 

 26بمفرده ولب الطالق ألي سبب.

 
إال  27وينص "قانون األحوال الشخصية" الُعماني على أن للزوجة الح  في عدم اإلضرار بها مادياً أو معنوياً.

عتمد قانوناً محدداً ُيجر ِّم العن  األسري ضد المرأة ويوفر الحماية للنساء والفتيات المعرضات إن ُعمان لم ت
 للخطر. وال تحظر القوانين الُعمانية االغتصام في إوار الزواج.

 

 حقوق الطفل

 
وينص "قانون  2014.28م ، أصطططدرز وةارة التنمية االاتما ية الال حة التنفيذية لقانون الآفل، والذي صطططدر  ا2019في أغسطططآب/   

الآفل"  لى تاريم "الممارسطططططاز التقليدية البطططططارة بصطططططحة الآفل". ويحدد القرار الوةاري أن شذل الممارسطططططاز تشطططططمل تشطططططوي  األ بطططططا  
التناسطططلية األنثوية وكذلأ "أي آقوب تفبطططي إلى إيذا  الآفل في اسطططدل". كما ينص القرار الوةاري  لى أن يكون تشطططويل األآفا  دون 

 شرة مقصورًا  لى األ ما  الةرا ية والصنا ية واإلدارية، شريآة أن يكون العمل في إآار أفراد األسرة الواحدة، وال يؤثر  سن الخامسة
 لى صطططططططحة الآفل أو تعليم . إال إن شذا الوبطططططططب قد ُيعد، في بعض الحاالز، نو ًا من  مالة األآفا ، وينبوي إلواؤل. كما يتبطططططططمن 

 هية تنظم إنشا  و مل حباناز األآفا .القرار الوةاري مبادئ تواي
 

من "قانون الاةا " الاديد  لى أن  من حق "اآلبا  ومْن في حكمهم" "تأدي " األوالد الُقصطططططططططططططر "في حدود ما شو مقرر  44وتنص المادة 
 شر ًا أو قانونًا".

 

 عقوبة الإعدام

 
ُتطب  عقوبة اإلعدام على جرائم ال ال تزال ُعمان ُتبقي على عقوبة اإلعدام بالنستتتتبة لعدد من الجرائم. و

تصل إلى مستوى "أشد الجرائم خطورة"، وهي الجرائم الوحيدة التي يجيز القانون الدولي تطبي  عقوبة 
، وهو "قانون 1999لستتتتنة  17، عدالت ُعمان القانون رقم 2015اإلعدام عليها. وفي أكتوبر/تشتتتترين األول 
ت التعديالت على فرض عقوبة اإلعدام على عدد من الجرائم مكافحة المخدرات والم"ثرات العقلية"، و نصتتتا

 المتعلقة بالمخدرات.

 حالة حقوق الإنسان على أرض الواقع
 

 حرية التعبير

 
ال تزال الحكومتتة الُعمتتانيتتة تفرض قيوداً ال مبرر لهتتا على حريتتة التعبير، فتلقي القب  على متظتتاهرين 

للمحاكمة في بع  الحاالت، وكثيراً ما يكون ذلك بناًء على وصتتتحفيين ونشتتتطاء على اإلنترنت، وتقدمهم 
تهم تتعل  بالنظام العام أو بنود ذات صتتتتياغات ُمبهمة في "قانون الجزاء". وفي كثير من األحيان، ُيحتجز 

 المقبوض عليهم لعدة أيام ثم ُيفرج عنهم.
 

لبشتتام، وهو من النشتتطاء ، ألقى "جهاز األمن الداخلي" القب  على حستتن ا2015ففي ستتبتمبر/أيلول 

                                                 
 من "قانون األحوال الشخصية" الُعماني. 114إلى  98المواد من  26
 ية" الُعماني.من "قانون األحوال الشخص 37المادة  27
 .2019أغسطد/آم  7بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الطفل،  125/2019القرار الوزاري رقم  28
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سنوات بتهم تتعل  بالتعبير على اإلنترنت. وفي عام  على اإلنترنت. وفيما بعد، ُحكم عليع بالسجن ثال  

، استتتدعى "جهاز 2016، ُتوفي حستتن البشتتام في الستتجن إثر تدهور صتتحتع. وفي إبريل/نيستتان 2018
نستتتتان، للمثول للتحقي  أمام "القستتتتم األمن الداخلي عبد هللا حبيب، وهو كاتب ومدافع عن حقوق اإل

الخاال في القيادة العامة للشتتتروة الُعمانية"، في العاصتتتمة مستتتقط. ولدى وصتتتولع، احُتجز بمعزل عن 
فرج عنع بدون توجيع 

ُ
العالم الخارجي وظل في الحجز دون السماح لع باالتصال بأسرتع أو محاميع إلى أن أ

لقي الق2016تهمة إليع في مايو/أيار 
ُ
، بتهمتي "التطاول على 2018ب  عليع مجدداً في إبريل/نيسان . وأ

ول  
ُ
صدر عفو عنع وأ شأنع المساال بالنظام العام"، ولكن  ستخدام اإلنترنت فيما من  الذات اإللهية"، و"ا

 سراحع في يونيو/تموز من العام نفسع. 
 

حرير صتتتتحيفة ، حكمت محكمة االستتتتت ناف بمستتتتقط على إبراهيم المعمري، رئيد ت2016وفي عام 
"الزمن" اليومية" بالستتجن لمدة ستتتة أشتتهر؛ وعلى يوستت  الحاج، نائب رئيد تحرير الصتتحيفة نفستتها، 
بالسجن لمدة سنة، وذلك بعد أن نشرت الصحيفة تقريرين يسردان تفصيالً ادعاءات بالفساد في الحكومة 

قضتتائي بإلباء أمر اإليقاف.  والقضتتاء. كما أوقفت الحكومة إصتتدار صتتحيفة "الزمن" بالرغم من صتتدور قرار
وبالمثل، استتتتدعى "القستتتم الخاال في القيادة العامة للشتتتروة الُعمانية" الصتتتحفية بستتتمة البادي، 
جبرت 

ُ
المحررة في مجلة "مواون" اإللكترونية، حيث خضتتتعت للتحقي  على مدى ثالثة أيام متواصتتتلة، وأ

عدم العمل مع مجلة "مواون" . وحجبت الحكومة موقع مجلة "مواون" بعدها على التوقيع على تعهد ب
 .2017في مايو/أيار 

 
كل من: ناصتتر البوستتعيدي،  2017وكان من بين الصتتحفيين ونشتتطاء اإلنترنت الذين ُقب  عليهم في عام 

الذي أيادت محكمة االست ناف في مدينة نزوى، في فبراير/شباو، الحكم الصادر ضده بالسجن لمدة سنة 
 18بالستتتجن لمدة  2015؛ وستتتعيد عبد هللا الدارودي، الذي ُحكم عليع في عام لقيامع بانتقد مستتت"ولين

شتتهراً بتهمتي إثارة الفتنة واإلخالل بالنظام العام ثم ُخف  الحكم في فبراير/شتتباو إلى الستتجن ستتتة 
، اعتقل "جهاز األمن الداخلي" يوستت  ستتلطان العريمي، الناشتتط على 2018أشتتهر. وفي إبريل/نيستتان 

 لمدة أسبوعين بسبب آراء نشرها على وسائل التواصل االجتماعي. اإلنترنت،
 

وال يزال سجين الرأي محمد عبد هللا الشحي وخمسة أشخاال آخرون في السجن، حيث يقضون أحكاماً 
بالستتتجن مدى الحياة استتتتناداً إلى ُتهم مبهمة "تتعل  باألمن القومي"، وصتتتدرت األحكام إثر محاكمات 

 .2018لة "الشحوح" في عام جائرة ألفراد من قبي
 

سرائيل. 2019وفي عام  شطاء ينتقدون العالقات بين ُعمان وإ ضد ن صل "جهاز األمن الداخلي" حملتع  ، وا
ففي فبراير/شتتتباو، احُتجز ُمصتتتعب الذهلي لمدة ثالثة أيام؛ وهيثم المشتتتايخي لمدة أستتتبوعين، وذلك 

سبب تعليقات على اإلنترنت. وفي يناير/كانون الثاني، شل الهنائي،  ب فرج عن بدر العريمي وُعبيد بن ها
ُ
أ

 .2018اللذين كانا قد اعُتقال ألسبام مماثلة في ديسمبر/كانون األول 
 

سبتمبر/أيلول  سندم، وذلك 2019وفي  شحوح" في والية م شخاال من قبيلة "ال سفياً ثالثة أ ، احُتجز تع
حيث يرون أنها ضتتارة بصتتحة ستتكان لمجاهرتهم باالحتجاج على تشتتييد محاجر صتتناعية في المنطقة، 

بدو، هو  ما ي بدون توجيع تهم لهم. وكان القصتتتتتد من هذه االعتقاالت، على  فرج عنهم 
ُ
قد أ المنطقة. و

 إسكات المعارضة في الوالية، وذلك في نمط شبيع بما حد  في السنوات السابقة.
 

لعدة أيام، فيما يتصتتل  ، احتجزت الستتلطات الناشتتط مستتلم المعشتتني2019وفي نوفمبر/تشتترين الثاني 
ه عن قبيلة "الحكلي"، التي تعرض أفرادها لترهيب من ستتتتلطات الدولة خالل الستتتتنوات  بكتام كان ُيعدُّ

فرج عنع بكفالة.
ُ
 األخيرة. وقد أ

 
، وبع وتوزيع الصتتح  والمجالت 2020وفيما يتصتتل بوباء كورونا، منعت الستتلطات الُعمانية، في مارال/آذار 

، صدرت أحكام، بينها أحكام بالسجن، على عدة أشخاال، 2020وفي إبريل/نيسان  29ة.واإلصدارات الورقي
ومن بينهم ناشتتترون و"مروجو إشتتتاعات" وأشتتتخاال أرستتتلوا رستتتائل "تخال  النظام العام"، وذلك لعدم 

  30التزامهم بالتعليمات المتعلقة بفيروال كورونا.
 

شددة. ففي ي ضاً لقيود م ضع أي سلمي يخ ، ُقب  على ما ال يقل 2018ناير/كانون الثاني ال يزال التجمع ال

                                                 
 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح على الرابط:2020مارال/آذار  22صحيفة "تايمز أوف ُعمان"، "اللجنة العليا تصدر قرارات جديدة لمنع انتشار فيروال كورونا"،  29
-coronavirus-prevent-to-decisions-new-issues-committee-https://timesofoman.com/article/2953147/oman/government/supreme

spread   
 .2020إبريل/نيسان  16مركز التواصل الحكومي،  30

https://timesofoman.com/article/2953147/oman/government/supreme-committee-issues-new-decisions-to-prevent-coronavirus-spread
https://timesofoman.com/article/2953147/oman/government/supreme-committee-issues-new-decisions-to-prevent-coronavirus-spread
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فرج عنهم الحقاً. وفي يناير/كانون  30عن 
ُ
شخصاً لمشاركتهم في مظاهرة احتجاجاً على البطالة، ولكن أ

ثاني  مام مقر وزارة القوى 2019ال لة أ طا جاً على الب جا ظاهرة احت ظاهرين خالل م عدة مت ، قب  على 
فرج عنه

ُ
صحفيان من إذاعة "هال إف إم" لفترة وجيزة أثناء العاملة في مسقط، ولكن أ م الحقاً. كما احُتجز 
 قيامهما بتبطية المظاهرة.

 
ضد 2018وفي مايو/أيار  ضد التجمعات والملتقيات القبلية و سيتخذ إجراءات قانونية  ، أكد االدعاء العام أنع 

  31أي شخص يساعد عليها أو يدعو لها من خالل وسائل التواصل االجتماعي.
 

، أعلن االدعاء العام عن فرض عقوبات بالستتجن لمدة أقصتتاها ستتتة أشتتهر، وببرامات 2020وفي مايو/أيار 
 32وبالترحيل على أشخاال فيما يتصل بمخالفة التعليمات المتعلقة بوباء كورونا.

 

 العمال األجانب

 
الممانعة" من ، ألبت ُعمان شتتتترو حصتتتتول العامل األجنبي على شتتتتهادة "عدم 2020في يونيو/حزيران 

صتتاحب العمل قبل تبيير وظيفتع، وهو األمر الذي يتيح للعامل األجنبي االنتقال للعمل لدى صتتاحب عمل 
جديد بعد تقديم ما يثبت انتهاء أو فستتتتد عقد عملع الستتتتاب ، والحصتتتتول على موافقة الجهة الحكومية 

يذاء من جراء نظام "الكفالة" المقي ِّد المختصتتتة. ومع ذلك، ال يزال العمال األجانب يواجهون االستتتتبالل واإل
الذي يربطهم بأصتتتحام األعمال. ويعتمد العامل األجنبي على صتتتاحب العمل، الذي هو كفيلع أيضتتتاً، من 

وهذا الوضتتع يحد بشتتكل كبير من قدرة العامل األجنبي  33أجل دخول البالد والحصتتول على إقامة قانونية.
 على إيذاء، كما يسهل االستبالل والعمل القسري.على اإلفالت من ظروف العمل التي تنطوي 

 
وتشكو بع  عامالت المنازل، ومعظمهن نساء من آسيا وإفريقيا، من أن أصحام األعمال، الذين ُتربط بهم 
صة بهن، ويجبروهن على العمل  سفر الخا صادرون جوازات ال العامالت بموجب نظام "الكفالة" الرسمي، ي

احة، ويحرموهن من الحصتتتول على أجورهن كاملًة ومن الحصتتتول على لستتتاعات إضتتتافية وويلة بدون ر
وتحظر القواعد المنظمة للعمل في ُعمان على العاملة المنزلية  34الطعام الكافي وظروف العمل المالئمة.

فاء جميع اإلجراءات  مل واستتتتتي هاء عقد الع بإن حالي  لدى مخدوم آخر إلى أن يقوم المخدوم ال مل  الع
 فر "نظام الكفالة" للعامالت في المنازل أشكال الحماية المتاحة بموجب "قانون العمل".   وال يو 35الالزمة.

 

 عقوبة الإعدام

 
ذ ُعمان أية إعدامات منذ عام  . إال إن المحاكم ال تزال ُتصتتتتدر أحكاماً باإلعدام عقاباً على عدد 2015لم تنف ِّ

ستعراض الساب ، أصدرت المحاكم الُعمانية ما ومنذ اال 36من الجرائم، بما في ذلك االتجار في المخدرات.
 حكماً باإلعدام في قضايا قتل عمد. 11ال يقل عن 

 

                                                 
 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح على الرابط:2018مايو/أيار  8صحيفة "تايمز أوف ُعمان"، "االدعاء العام في ُعمان يحظر التجمعات والملتقيات القبلية"،  31

imesofoman.com/article/133731https://t  
 . ]باإلنجليزية[. ُمتاح على الرابط:2020مايو/أيار  21قضية"،  110صحيفة "تايمز أوف ُعمان"، "متابعة مباشرة لتطورات كورونا: االدعاء العام يتلقى  32

minister-says-hospital-in-admitted-patients-coronavirus-122-https://timesofoman.com/article/3015162/oman/live 
بإصدار  63/1996لقرار الوزاري رقم ؛ وا1995إبريل/نيسان  16، بتاريد 16/95"قانون إقامة األجانب" الُعماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم  33

 الالئحة التنفيذية لقانون إقامة األجانب.
 منظمة "هيومن رايتد ووتش" )مراقبة حقوق اإلنسان(، "باعوني: انتهاك واستبالل عامالت المنازل في ُعمان". ُمتاح على الرابط: 34

oman-workers-domestic-migrant-exploitation-and-sold/abuse-was-https://www.hrw.org/report/2016/07/13/i 
 . 2004يونيو/حزيران  16ي ، بشأن قواعد وشروو العمل للُمستخَدمين بالمنازل، الصادر ف189/2004( من القرار الوزاري رقم 4)7المادة  35
و براءتع أ تعارض منظمة العفو الدولية عقوبة اإلعدام في جميع الحاالت دون استثناء، بب  النظر عن وبيعة أو مالبسات الجريمة؛ أو إدانة الشخص أو 36

 غير ذلك من خصائصع؛ أو الوسيلة التي تستخدمها الدولة لتنفيذ اإلعدام.

https://timesofoman.com/article/133731
https://timesofoman.com/article/3015162/oman/live-122-coronavirus-patients-admitted-in-hospital-says-minister
https://www.hrw.org/report/2016/07/13/i-was-sold/abuse-and-exploitation-migrant-domestic-workers-oman
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ة عتوصيات لاتخاذ إجراءات من جانب الدولة الخاض

 للاستعراض
 

 تدعو منظمة العفو الدولية الحكومة الُعمانية إلى اتخاذ اإلجراءات التالية:

 
 القانون الدولي والمعايير الدولية

  التصتتتدي  على "العهد الدولي الخاال بالحقوق المدنية والستتتياستتتية"، و"البروتوكول االختياري
ية"، و" قاف ية والث ماع ية واالجت بالحقوق االقتصتتتتتاد خاال  لدولي ال هد ا بالع البروتوكول الُملح  

الُملح  باتفاقية مناهضتتة التعذيب وغيره من ضتتروم المعاملة أو العقوبة القاستتية أو االختياري 
ستتتترهم"، الالإنستتتتانية أو المهينة"

ُ
، و"االتفاقية الدولية لحماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أ

 وإدراج هذه المعايير في القانون المحلي؛
 

  بمواثي  حقوق اإلنستتتتان، والستتتتيما ستتتتحب جميع التحفظات والتفاهمات واإلعالنات المتعلقة
لة بموجب المعاهدات أنها تتعارض مع موضتتتتوع وغرض  التحفظات التي ترى الهي ات الُمشتتتتكا

 المعاهدة المعنية؛
 

  مراجعة جميع ما لم ُينفذ من التوصيات الصادرة عن إجراء "االستعراض الدوري الشامل"، وهي ات
وخبراء األمم المتحتدة، بهتدف تنفيتذهتا قبتل األمم المتحتدة الُمشتتتتكالتة بموجتب معتاهتدات، 

 االستعراض القادم.
 

 حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع
 اإلفراج دون قيد أو شرو عن جميع سجناء الرأي، ومن بينهم محمد عبد هللا الشحي؛ 
 

   في حرية التعبير، إلباء أو مراجعة جميع البنود القانونية التي ُتجر ِّم الممارستتتة الستتتلمية للح
من "قانون  169، و270، و116، و102، و97وحرية تكوين الجمعيات، وحرية التجمع، وبخاصة المواد 

 19إلى  16من "قانون المطبوعات والنشتتتر"، والمواد من  28إلى  25الجزاء" الجديد، والمواد من 
شيًة مع القانون الدولي من "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، وذلك بما يكفل جعلها متما

 لحقوق اإلنسان، ومعايير حقوق اإلنسان؛
 

  ،ضت على مخالفتها إجراء مراجعة دورية ألية تدابير اُتخذت بخصوال وباء كورونا، وألية ُعقوبات ُفر
وذلك لضمان تماشيها مع مباد  القانونية والضرورة والتناسب، والك  عن فرض عقوبات بالسجن 

 هذه المخالفات. دونما سبب سوى ارتكام

 
 التمييز ضد المرأة

   سحب جميع التحفظات على "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، والتصدي
 على البروتوكول االختياري الُملح  باالتفاقية؛

 
  عديالت على جميع البنود التي تنطوي على ما يلزم من ت ية وإجراء  عات الحال مراجعة التشتتتتري

بالح  في الزواج وفي الطالق وفي الميرا ، وح  المرأة التمييز، بم ا في ذلك البنود المتعلقة 
 في إكسام جنسيتها ألوفالها ولزوجها.

 
 العمال الأجانب

  إجراء تعديالت جوهرية على نظام "الكفالة" للحد من مخاور تعرُّض العمال األجانب الستتتتتبالل
صاريح إقامة العامل وسفره العمل، بما في ذلك العمل القسري، ومن هذه التع ديالت عدم ربط ت

 بصاحب العمل، والسماح للعامل بتجديد تصريح اإلقامة الخاال بع؛

https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/OPCAT.aspx
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  ضتتمان توفير حماية بموجب القانون لحقوق العمل لجميع العمال، بما في ذلك عمال المنازل من
 األجانب؛

 
 لعمل الدولية، وهي التصتتدي  على ما تبقى من االتفاقيات األستتاستتية الصتتادرة عن "منظمة ا

بشأن  189، باإلضافة إلى االتفاقية رقم 100، واالتفاقية رقم 98، واالتفاقية رقم 87االتفاقية رقم 
 العمل الالئ  للعمال المنزليين.

 
 عقوبة الإعدام

 إصدار وق  رسمي لتنفيذ أحكام اإلعدام تمهيداً إللباء عقوبة اإلعدام؛ 
 

  أحكام بالسجن؛تخفي  جميع أحكام اإلعدام إلى 
 

  التصتتتتدي  على "البروتوكول االختياري الثاني الُملح  بالعهد الدولي الخاال بالحقوق المدنية
 والسياسية"، الذي يهدف إلى إلباء عقوبة اإلعدام.
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 ملحق
 

 37وثائق منظمة العفو الدولية لمزيد من االطالع
 

"، )رقم 2019األوسط وشمال إفريقيا لعام  منظمة العفو الدولية، "استعراض حالة حقوق اإلنسان في الشرق 
 (MDE 01/1357/2020: الوثيقة

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0113572020ARABIC.PDF 
 

"، )رقم 2018منظمة العفو الدولية، "استعراض حالة حقوق اإلنسان في الشرق األوسط وشمال إفريقيا لعام 
 (MDE 01/9433/2019الوثيقة: 

32019ARABIC.PDFhttps://www.amnesty.org/download/Documents/MDE01943 
 

: حالة حقوق اإلنسان في العالم"، )رقم 2017/18منظمة العفو الدولية، "تقرير منظمة العفو الدولية للعام 
 (POL 10/6700/2018الوثيقة: 

d/Documents/POL1067002018ARABIC.PDFhttps://www.amnesty.org/downloa 
 

: حالة حقوق اإلنسان في العالم"، )رقم 2016/17منظمة العفو الدولية، "تقرير منظمة العفو الدولية للعام 
 (POL 10/4800/2017الوثيقة: 

.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ARABIC.PDFhttps://www 
 

 (MDE 20/0282/2019منظمة العفو الدولية، "حكم بالسجن مدى الحياة على سجين رأي"، )رقم الوثيقة: 
 https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2002822019ARABIC.pdf 
 

منظمة العفو الدولية، "ُعمان: محاكمات "األمن الوطني" تقضي بأحكام السجن مدى الحياة" )رقم الوثيقة: 
MDE 20/9971/2019) 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2099712019ARABIC.pdf 
 

منظمة العفو الدولية، "تحرك عاجل: احتجاز خمسة أشخاص بمعزل عن العالم الخارجي"، )رقم الوثيقة: 
MDE 20/8642/2018) 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2086422018ARABIC.pdf 

                                                 
 www.amnesty.orgجميع هذه الوثائ  ُمتاحة على موقع منظمة العفو الدولية:  37

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0113572020ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE0194332019ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1067002018ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/POL1048002017ARABIC.PDF
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2002822019ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2099712019ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2086422018ARABIC.pdf
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 MDE: منظمة العفو الدولية، "ُعمان: ُكفُّوا عن استهداف أسرة محمد الفزازي"، )رقم الوثيقة

20/5697/2017،) 
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2056972017ARABIC.pdf 

 
أغسطس/آب  10منظمة العفو الدولية، "ُعمان: اعتقال صحفيين بسبب مقاالت عن الفساد، )بيان صحفي، 

2016) 
-detained-journalists-https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/08/oman

corruption/-on-reporting-for  
 

افية: تخفيف حكمين صادرين بحق صحفيين، وتبرئة ساحة منظمة العفو الدولية، "سلطنة ُعمان: معلومات إض
 آخر"، )رقم الوثيقة: (

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2054552017ARABIC.pdf 
 

 MDEمنظمة العفو الدولية، "ُعمان: أوقفوا الحملة القمعية للمعارضة السلمية"، )رقم الوثيقة: 
20/5175/2016) 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2051752016ARABIC.pdf 
 

مة العفو الدولية، "ُعمان: معلومات إضافية: اإلفراج عن صحافيين ُعمانيين، وتحديد موعد الجلسة منظ
 (MDE 20/4976/2016القادمة لنظر القضية"، )رقم الوثيقة: 

oad/Documents/MDE2049762016ARABIC.pdfhttps://www.amnesty.org/downl 
 

 (MDE 20/4758/2016منظمة العفو الدولية، "ُعمان: إطالق سراح سجين رأي ُعماني"، )رقم الوثيقة: 
DE2047582016ARABIC.pdfhttps://www.amnesty.org/download/Documents/M 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2056972017ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/08/oman-journalists-detained-for-reporting-on-corruption/
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2016/08/oman-journalists-detained-for-reporting-on-corruption/
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2054552017ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2051752016ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2049762016ARABIC.pdf
https://www.amnesty.org/download/Documents/MDE2047582016ARABIC.pdf


 

 انضم إلى المحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

@AmnestyAR 

 منظمة العفو الدولية

حركة عالمية لحقوق 

عندما يقع ظلم  الإنسان

على أي إنسان فإن الأمر 

 يهمنا جميعًا.
 

mailto:info@amnesty.org

