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ھذه المساھمة في إطار الدورة الثانية ل>ستعراض الدوري الشامل الخاص بالحالة العامة لحقوق  تدخل .1
 .2011ا�نسان في ُعمان، مع مراعاة التوصيات التي ُقدمت في يناير 

 

 الخلفية وإطار العمل .1

 
 المظاھراتبالمزيد من العدالة ا�جتماعية والمشاركة في الحياة السياسية أثناء بداية المطالبة نذ م .2

كما خلق . يوجد فصل بين السلطاتتدھور الوضع السياسي بشكل حاد في ُعمان، حيث � ، 2011السلمية عام 

 . القمع المنھجي بيئة من الخوف الذي تفرضه سلطنة ُعمان

بعد زيارة المقرر الخاص المعني بحقوق التجمع السلمي وتكوين الجمعيات لُعمان، ، 2014في سبتمبر  .3

ا�نطباع الواضح عن انتشار ثقافة الصمت والخوف بين الراغبين في الحديث والعمل من أجل " إلى ماينا كياي أشار

 .1"ا�ص>ح في ُعمان

  نطاق ا�لتزامات الدولية 1.1

ا الصدد، لم تصدق ُعمان على العھد الدولي الخاص بالحقوق التوصيات المقدمة في ھذعلى الرغم من  .4

أخذت السلطنة وفي ا�ستعراض الدوري الشامل ا3ول، . المدنية والسياسية و� على اتفاقية مناھضة التعذيب

يوضح وھو ما . 3"منظور إيجابي"إلى تبني  مفضلة تلك التي تدعو، 2بالتصديق عليھماالمنادية التوصيات ب علما

 .استعداد السلطات للموافقة على ھذين الصكين ا3ساسيين لحقوق ا�نسانعدم 

 :التوصيات .5

  .التصديق على العھد الدولي واتفاقية مناھضة التعذيب وبروتوكو�تھما . أ

  ا>طار الدستوري والتشريعي 1.2

ل ويقياء بشكل صارم ويعين يتحكم في القضو التنفيذية والتشريعية، تينعمان على السلط سلطان يھيمن .6

يجعل القضاة، مما وكبار  –التي تمثل السلطة التشريعية  –اللجنة ا�ستشارية لمجلس الشورى أعضاء الحكومة و

سوى المجالين ا�قتصادي وا�جتماعي، و� يمكنھا تقتصر اختصاصات اللجنة على . فصل السلطات أمراً وھمياً 

 أصبحالمستشفى،  السلطان إلى دخولومنذ  .نفيذيةيرجع إلى السلطة الت 3ن ذلكدون تمريرھا،  اقتراح القوانين

 .في غياب أي معارضة يديرون الب>د مستشاروه

مراسيم لقوانين والل جعلھا خاضعةو ،شخاصلpعلى الحقوق والحريات ا3ساسية  1996دستور  نص .7

وغياب  للحريات بسبب ا�طار القانوني المقيد جوفاءأصبحت ھذه الحقوق  لكن من الناحية العملية .التنفيذية

 .4استق>لية القضاء

  حقوق ا>نسانل نى التحتيةبا>طار المؤسساتي وال 1.3

، ويرجع ذلك بشكل السلطة التنفيذية اتجاهلحقوق ا�نسان با�ستق>لية ال>زمة الوطنية تتمتع اللجنة �  .8

 ، ويتناقض20085عام تأسست اللجنة بقرار ملكي  .أعضائھاالمحدودة وطريقة تعيين ص>حياتھا خاص إلى 

                                                
، 2014بتمبر س 13، في ختام زيارته لسلطنة عمانفي حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات ق حالبيان من المقرر الخاص ل�مم المتحدة بشأن   1

 oman/-http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/statement ) 2015فبراير  27تم فتح الصفحة يوم( 
من اسبانيا و  n.90.12من سلوفينيا و  n.90.11و  n.90.9من فرنسا و  n.90.8ليا و من إيطا n.90.7من تشاد و  n.90.5من المملكة المتحدة و  n.90.1ت وصياالت  2

n.90.13 من سلوفاكيا 
 .من مصر n.89.4من المغرب و  n.89.3من تركيا و  n.89.2من الجزائر و  n.89.1لتوصيات ا  3
 .من كندا n.90.4ُعمان فحسب إلى التوصية " أشارت"ثناء ا;ستعراض الدوري الشامل ا7خير، أ  4
 .2008نوفمبر  15الصادر يوم  124/2008القرار الملكي رقم   5
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تأدية دور فعال في تعزيز حقوق يحرمھا من ا�ستق>ل ال>زم لضمان  وھو ماأساسھا القانوني مع مبادئ باريس، 

 .ا�نسان وحمايتھا

 .يرى المجتمع المدني المحلي اللجنة على أنھا مؤسسة حكومية تعمل مباشرة تحت أوامر السلطان .9

�ص>ح التوصيات أو اقتراحات أية تھاكات حقوق ا�نسان المتكررة وغياب الواضح أمام انتراخيھا يعزز ھذا الرأي و

" با3خذ علما" اكتفت عمانأثناء ا�ستعراض الدوري الشامل ا3خير،  .الضحايا مطالبتحسين الوضع، بما في ذلك و

 لمعالجة �رادةعن غياب ا ا3مر الذي كشف، اللجنة الوطنية تتماشى مع مبادئ باريس المطالبة بجعلبالتوصيات 

 .6العديدةأوجه القصور 

 :التوصيات .10

جعلھا تتماشى مع ل وص>حياتھااللجنة الوطنية وطريقة تعيين أعضائھا  إجراءات إنشاءمراجعة  . أ

  .مبادئ باريس

  التعاون مع آليات حقوق ا>نسان .2

  

بقى العديد من وتآليات ا3مم المتحدة لحماية حقوق ا�نسان، ترفض السلطات الُعمانية التعاون مع  .11

 .دون رد ا�جراءات الخاصة الموجھة من قبل النداءات العاجلةالمذكرات و

عن ھذا ا3مر، فا3خير نائب برلماني محتجز منذ أكتوبر خير دليل  7د وطالب المعمرياسعيد جد تعبر حالتا .12

، و� يزال محتجزاً وىفي لظاھرات سلمية ضد التلوث الناجم عن الصناعات البتروكيماوية ملمشاركته في  2013

على الرغم من أن  الفريق العامل المعني با�حتجاز التعسفي وصف احتجازه بالتعسفي وطالب بإط>ق سراحه 

 .2014رفضت طلب كياي بزيارة المعمري في سبتمبر السلطات  كما أن. 8فوراً 

قى بكياي، وھو حالياً محتجز انتقام منذ التحملة ، فقد تعرض لد، المدافع البارز عن حقوق ا�نساناأما جد .13

 "ھيبة الدولة النيل من"بتھمة سنوات  3لمدة وُحكم عليه بالحبس . 2015يناير  21منذ بمعزل عن العالم الخارجي 

وكف ا�عمال  با�فراج الفوري عنه ةالمطالبمن نداءات العديد من  إجراءات ا3مم المتحدة الخاصة على الرغم 

 .9ضده ا�نتقامية

 :التوصيات .14

 .القرارات والتوصيات فعيلا�جراءات الخاصة وتبشكل كامل مع التعاون  . أ

 

  ا�لتزامات الدولية لحقوق ا>نسانتنفيذ  .3

 
  الحق في الحياة والحرية وا%من الشخصي 3.1

�ستثناءات بموجب القانون، وا3حكام المذكورة أدناه تقيد ھذه ويخضعھا " الحرية الفردية"يكفل الدستور  .15

 .بشكل كبيرالحقوق 

  التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو الJإنسانية أو المھينة 3.1.1

                                                
 .من ألمانيا n.90.25من نيجيريا و  n.90.24من تشيلي و  n.90.23من ماليزيا و  n.90.22من إندونيسيا و  n.90.21من إسبانيا و  n.90.20التوصيات   6

7  Alkarama, Oman experts recognise arbitrary nature of MP Talib Al Ma’amari’s detention and call for immediate release, 30 
January 2015, http://en.alkarama.org/oman/1603-oman-un-experts-recognise-arbitrary-nature-of-mp-talib-al-ma-amari-s-
detention-and-call-for-immediate-release (accessed 27 February 2015). 

 .2014نوفمبر  21المعتمد يوم  53/2014رأي الفريق العامل المعني با$حتجاز التعسفي رقم   8
9  OHCHR, Oman: UN experts call for the immediate release of prominent rights activist, as reprisals continue unchecked, 30 

January 2015, http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=15525&LangID=E (accessed 27 
February 2015).  
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 ،اتفاقية مناھضة التعذيب� يتماشى مع  أن تعريفه للتعذيبعلى الرغم من أن الدستور يحظر التعذيب، إ�  .16

 ،ا�حتجاز ا�نتشار أثناء واسعة ھذه الممارسة� تزال وع>وة على ذلك، . معيارياً التي يعد تعريفھا للتعذيب 

 .رأي مخالف أو نقدوتستخدم لقمع أي 

 :التوصيات .17

  .القانون الدوليتعريف التعذيب بما يتماشى مع  . أ

  

  السلمية المظاھراتا�ستخدام المفرط للقوة لقمع  3.1.2

ظاھرات أمام المجلس مالأثناء ، 2011التجمعات السلمية بشكل منھجي في ُعمان، ففي عام يتم قمع  .18

وقد . التجمعاتلفض  ةمبررالوغير  ةمفرطالالقوة العنف و�ستشاري في مسقط، وثقت منظمة الكرامة استخدام ا

ن وكما اعتقل الكثير. أطلقت قوات ا3من الرصاص الحي على المتظاھرين، مما أسفر عن وفيات وإصابات عديدة

 .10عن حقوق ا�نسان المدافعونعلى مدى ا3شھر التالية، وخاصة 

 :صياتالتو .19

 .ظاھرات بما يتماشى مع المعايير الدوليةمالسلمي وتنفيذ إجراءات مراقبة الحق التجمع ضمان  . أ

الضحايا انتھاكات حقوق ا�نسان وتعويض  المتورطين فيمكافحة حصانة المسئولين الحكوميين  . ب

 .بشكل مناسب

  الحق في محاكمة عادلة 3.2

  مقيدة للحرياتالقوانين المحلية ال 3.2.1

، والتي تسمح 54قانون ا�جراءات الجنائية ليضم المادة بتعديل  96/2011، صدر القرار 2011م في عا .20

 .11فترة الحبس ا�حتياطي إلى أجل غير مسمى تمديدب

  التعسفي والسري وبمعزل عن العالم الخارجي ا�حتجاز 3.2.2

نتھاك ھذه المادة عدة مرات في ومع ذلك تم ا. من الدستور ا�عتقال وا�حتجاز التعسفيين 24تحظر المادة  .21

وعادة ما تعتقل ا3فراد وتحتجزھم بمعزل  ،خارج أي إطار قانونيالخاصة  المصالح ا3منيةتعمل و  .السنوات ا3خيرة

 احتجز، سلمية مظاھراتشخصاً أثناء مشاركتھم في  107، تم اعتقال 2011وفي مايو . عن العالم الخارجي

 .12بعضھم بھذه الطريقة

د الممارسة المنھجية ل>حتجاز بمعزل عن احالتان المذكورتان أع>ه لطالب المعمري وسعيد جدتوضح ال .22

 . أي انتقاد لوضع الحقوق المدنية والسياسية في سلطنة عمان قمعالعالم الخارجي ل

يوما  26نوح السعدي، أحد المدافعين عن حقوق ا�نسان، احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 

عبد الرحمن علي سالم المواطن اليمني  كما اختطفت قوات ا3من. 13ھذه الممارساتل تهبسبب إدان

 .314كثر من ستة أشھر سراً  ته، واحتجز2013 ديسمبر 27 يوممحمد 

                                                
يمكن أن نذكر على وجه الخصوص، سعيد سلطان الھاشمي، باسمة الراجحي وبدر . من بين المعتقلين نشطاء حقوق اIنسان وصحفيين وغيرھم من أعضاء المجتمع المدني  10

 .الجابري
ولعضو ا7دعاء العام فى جرائم ا;موال العامه , جديدھا لمدد اخرى اقصاھا ثQثون يوماتالعام يكون لمدة سبعه ايام يجوز الصادر من ا;دعاء  ا;حتياطى بسحر بالا7م :54ة مادال  11

بعد ذلك  ا;حتياطى الحبس واذا راى عضو ا;دعاء العام مد. واربعين يوما ةيا لمدد ; تجاوز فى مجموعھا خمسا بحبس المتھم احتياطوالمخدرات والمؤثرات العقليه ان يصدرا امر
واذا احيل المتھم الى  .قصى سته اشھرلمدة ; تزيد على خمسة عشر يوما قابله للنجديد بحد ا ا;حتياطى الحبس  قبل انقضاء المده عرض ا;مر على محكمه الجنح لتصدر امر بمد وجب

 .وا; وجب ا;فراج عن المتھم فى جميع ا;حوال, رىويجوز تجديدھا لمدد اخ, لمدة ; تزيد على خمسه وأربعين يوما  ا;حتياطى  الحبس المحكمه فلھا مد

 
12 Alkarama, Oman: Dozens still arbitrarily detained after peaceful demonstrations, 1 June 2011, 

http://en.alkarama.org/oman/press-releases/750-oman-dozens-still-arbitrarily-detained-after-peaceful-demonstrations 
(accessed 27 February 2015). 

13  Alkarama, Oman: Human Rights Defender Noah Al Saadi freed today after 26 days of secret detention, 7 August 2014, 
http://en.alkarama.org/component/content/article/30-oman/communiqu/1266-oman-human-rights-defender-noah-al-saadi-
freed-today-after-26-days-of-secret-detention (accessed 5 February 2015).  

14  Alkarama, Oman: Enforced disappearance of a Yemeni citizen, Abdulrahman Ali Salem Mohammed, for more than six 
months, 14 June 2014, http://en.alkarama.org/oman/press-releases/1239-oman-enforced-disappearance-of-a-yemeni-
citizen-abdulrahman-ali-salem-mohammed-for-more-than-six-months (accessed 4 February 2015).   
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الذين ألقي القبض عليھم بمعزل يحتجز ھؤ�ء على الرغم من الضمانات الدستورية، وع>وة على ذلك،  .23

أقاربھم با�تصال  ھمعلى أسباب اعتقالھم، و� يمكن م� يتم إط>عھو، عن العالم الخارجي بصورة منھجية

ل على ھذه الممارسة، وھو ما أكده الفريق العامل المعني دتحالة طالب المعمري . أو المحامين/ و 

 .15التعسفي با�حتجاز

 :التوصيات .24

عن العالم وضع حد لعمليات ا�عتقال وا�حتجاز التعسفي، وعلى وجه الخصوص سرا وبمعزل  . أ

 .احترام الحقوق والحريات ا3ساسية يضمنلخارجي، ووضع إطار قانوني ا

  عدالة، بما في ذلك ا>فJت من العقاب وسيادة القانونإدارة ال 3.3

يقوض سيادة  ،واستخدامه في قمع أي تمرد لسلطة التنفيذيةل خضوعهو ،مستقلغياب قضاء إن  .25

 .القانون

 :التوصيات .26

 مستقل عن السلطةإنشاء مجلس أعلى للقضاء م للقضاء، بما في ذلك ضمان ا�ستق>ل التا . أ

 .التنفيذية

الدين أو المعتقد والتعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي والحق في  حرية 3.4
  المشاركة في الحياة العامة والسياسية

 .16التجمعالتعبير والرأي وأثناء ا�ستعراض الدوري الشامل ا3ول، قبلت ُعمان توصية تدعو إلى تعزيز حرية  .27

الحق في المشاركة  وأفرغ .2011 تقييدا سنة ازدادتثم  ،القانونفي  أص> حدودةم ھذه الحريات كانت .28

حاول عدد من النشطاء الشباب و،  .جمعيات سياسيةأية  وأ أحزابحظر إنشاء من معناه بعد السياسية 

ولكن وزارة . ا�ص>حات على الحكومةبھدف اقتراح " التغيير وا�ص>ح"تكوين جمعية  2011 مظاھراتأثناء 

 .الترخيص لھمالتنمية ا�جتماعية رفضت ا

ا3من "و " نظام العامال"بررت السلطات العديد من ا�ستثناءات لھذه الحقوق والحريات ا3ساسية بحجة  .29

 .سلمية احتجاجأو  عملبشكل فضفاض لتضم أي  أولتھاو "القومي

  أي والتعبيرالحق في حرية الر 3.4.1

وافقت ُعمان على اتخاذ إجراءات لضمان حرية التعبير بما بعد ا�ستعراض الدوري الشامل ا3خير،  .30

قانون العقوبات الذي يجرّم ممارسة  وتجاھلت التوصيات المطالبة بتعديل، 17يتماشى مع المعايير الدولية

 .18الصحافيين لھذه الحريات

، وتتم مراقبة ا�تصا�ت بشكل 19محدودة بالقوانين، إ� أنھا لتعبيرعلى الرغم من أن الدستور يكفل حرية ا .31

 تواصلھم معبعد الصحافيين المخابرات العديد من المدافعين عن حقوق ا�نسان و واستدعت. مكثف

 .منظمات حقوق ا�نسان

ريمة وتعاقب على ھذه الج ،من قانون العقوبات انتقاد السلطان أو أعضاء الحكومة 126تجرّم المادة  .32

ھذه المادة تستھدف المدافعين عن حقوق وبشكل عام فإن . 20سنوات 3بالحبس لمدة تصل إلى 

شل جو عام من الخوف  ونجم عنھا، السلطة التنفيذيةا�نسان أو منتقدي السلطان أو معارضي قرارات 

 .نقاش سياسي بناء كل

                                                
 .2014نوفمبر  21المعتمد يوم  53/2014رأي الفريق العامل المعني با$حتجاز التعسفي رقم   15
 .من البرازيل n.89.56التوصية   16
 من سلوفاكيا n.89.59من فرنسا و  n.89.58من بولندا و  n.89.57التوصيات   17
 .من أستراليا n.90.49من بولندا و  n.90.48من إيطاليا و  n.90.47 من النرويج وn.90.46 و n.90.45د و من السوي n.90.44من كندا و  n. 90.19 التوصيات  18

لبريدية المراسQت احرية : "30المادة ". د القانونحرية الراي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير المكفولة في حدو: "1996 من النظام ا7ساسي للدولة 29المادة  19 
يرھا او مصادرتھا ا; في الحا;ت التى والبرقية والمخاطبات الھاتفية وغيرھا من وسائل ا;تصال مصونة وسريتھا مكفولة فQ يجوز مراقبتھا او تفتيشھا او افشاء سريتھا او تاخ

 ".يبينھا القانون وبا;جراءات المنصوص عليھا فيه

يعاقب باIعدام من سلم أو أفشى على أي وجه وبأية وسيلة إلٮدولة  :)اIخQل با7من الداخلي للدولة؛ مھاجمة جQلة السلطان: الثانيالفصل ( من قانون العقوبات 126المادة  20 
دولة أجنبية أو 7حد ممن إفشائه لأجنبية أو إلى أحد ممن يعملون لمصلحتھا سرا من أسرار الدفاع أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من ھذه ا7سرار بقصد تسليمه أو 

 .وكذلك من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا منأسرار الدفاع أو جعله غير صالح 7ن ينتفع به .يعملون لمصلحتھا
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تقيد  .21"أمن الدولةب المساس"ا�ت تتعرض حرية الصحافة إلى العديد من القيود القانونية، وخاصة في ح .33

، فتراضيةا�تنظيم المناقشات في ا3ماكن العامة حرية 22من قانون المطبوعات والنشر 26المادة 

 .كالمدونات على سبيل المثال

المواطن، محمد الفزاري، رئيس تحرير جريدة لقمع الصحفيين، فقد اعتقل تستخدم ھذه ا3حكام بانتظام  .34

وع>وة على ذلك، تتم مراقبة . 23بمعزل عن العالم الخارجي مقا�ته واحتجزبسبب  ،بشكل تعسفي

 .الشرطة العادية أو الم>حقة الجنائية من قبل ويتم استدعاؤھمالصحفيين 

نشر "أو " المعارضة الدينية أو الطائفية" أو" التحريض على الحرب ا3ھلية"ا�تھامات م قبيل تستخدم  .35

 .24حرية التعبير وم>حقة المعارضةقمع ل" الكراھية بين السكان

بشكل  ،في قانون العقوبات مؤخراً  رجتأد التي ،"ھيبة الدولةالنيل من " تھمة استغ>ل، يتم وأخيراً  .36

الفساد داخل بندد ھؤ�ء ا3شخاص ي عندما، بما في ذلك 25السلطات منتقديومعاقبة  منھجي �سكات

 .الحكومة

 :التوصيات .37

وعدم تجريم حرية التعبير والتظاھر السلمي  ،فقا للمعايير الدوليةضمان حرية الرأي والتعبير و . أ

 .ضد الحكومة

  الحق في التجمع السلمي 3.4.2

من قانون  137وبموجب المادة . 26"في حدود القانون"يعترف الدستور بحق المواطنين في التجمع  .38

لمدة تصل إلى  العقوبات، يجوز الحكم على المشاركين في تجمع 3كثر من عشرة أشخاص بالحبس

وعملياً، . السلمية المظاھراتوغالبا ما تستخدم ھذه المادة لقمع ". ا�خ>ل بالنظام العام"سنة بتھمة 

 ".غير قانوني اتجمع"أي تجمع لpشخاص في ا3ماكن العامة ممنوع ويعتبر 

م في القبض في لوى لمشاركتھعليھم ألقي ، وثقت الكرامة حالة عشرة مواطنين 2013في أكتوبر  .39

 .27ظاھرة سلمية ضد التلوث الناجم عن مصانع البتروكيماوياتم

 :التوصيات .40

 .ضمان حق فعلي في التجمع السلمي من خ>ل إلغاء ا3حكام القانونية المذكورة أع>ه . أ

  حرية تكوين الجمعيات 3.4.3

أھداف "ھا على تلك التي لدي إ� أنھا تقتصرمن الدستور الحق في تكوين الجمعيات،  33تكفل المادة  .41

 ".مخلة بالنظام ا�جتماعي" أنشطتھا التي تعتبر الجمعيات ، و تحظر 28"شرعية

أن حرية تكوين  ا3مم المتحدة الخاص المعني بحرية التجمع وتكوين الجمعيات،مقرر ماينا كياي أكد  .42

ينية، بما الجمعيات السياسية والديحظر  30قانون الجمعيات ا3ھلية المدنيةف. 29"شبه معدومة"الجمعيات 

                                                
ر ما يؤدي الى الفتنة او يمس بامن الدولة او حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط وا;وضاع التى يبينھا القانون ويحظ: "من النظام ا7ساسي للدولة 31المادة   21

 ".يسئ الى كرامة ا;نسان وحقوقه
 الداخلية ولوائحھا وأنظمتھا واألمنية العسكرية باألجھزة يتعلق ما وكل الخارجي أو الداخلي أمنھا أو الدولة بسالمة المساس شأنه من ما كل نشر يحظر "من قانون النشر  26المادة  22 

 أو المعلوماتية الشبكة استخدام خالل من أو والمقروءة والمسموعة المرئية مQعIا وسائل خالل من النشر أكان سواء سرية رسمية اتصاالت أو أخبار أو معلومات أو وثائق وأية

 ".المختصة السلطات من بإذن إال المعلومات تقنية وسائل من وسيلة
23  Alkarama, Oman: Release of Journalist Mohammed Al Fazari After 5 days of Incommunicado Detention, 5 September 2014, 

http://en.alkarama.org/oman/press-releases/1498-oman-release-of-journalist-mohammed-al-fazari-after-5-days-of-
incommunicado-detention (accessed 27 February 2015). 

با7من الداخلي للدولة والتحريض على  الفصل الثاني من القانون الجنائي، اIخQل( 130بإضافة المادة  2001/72من خQل القرار السلطاني رقم  2001عام  131تعديل المادة  تم 24 
دون  2001/72، أضاف القرار 2011وفي عام ". يعاقب بالسجن المؤبد كل من يرتكب فعQ غايته اثارة حرب أھلية في البQد: "تنص على 130كانت المادة , )الحرب ا7ھلية

 ".عليھا أو أثار شعور الكراھية أو البغضاء بين سكان البQد كل من روج ما يثير النعرات الدينية أو المذھبية، أو حرض"مQحظة أحد جزء 
يعاقب بالسجن من شھر الى ثQث سنوات : "وأضاف" ملفقة"من قانون العقوبات التي تجرم نشر المعلومات التي تعتبرھا الدولة  135عدل المادة  96/2011الملكي رقم  القرار 25 

أو باحدى ھاتين العقوبتين فقط ، كل من أقدم عQنية أو بالنشر على اذاعة وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة ;حداث التدني في أوراق  وبالغرامة من خمسة وعشرين الى خمسمائة لایر
 ".النقد الوطني ، أو لزعزعة الثقة بكل ماله عQقة بمكانة الدولة المالية

 "القانون حدود للمواطنين حق ا;جتماع ضمن : "من النظام ا7ساسي للدولة 32المادة   26
27  Alkarama, Oman: Ten Human Rights Activists on Trial for Protesting Peacefully, 8 October 2013, 

http://ar.alkarama.org/oman/press-releases/item/4733-2014-08-03-16-04-57 (accessed 27 February 2015). 
حرية تكوين الجمعيات على اسس وطنية و;ھداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما ; يتعارض مع نصوص واھداف ھذا : "من النظام ا7ساسي للدولة 33المادة   28

ع عسكري و; يجوز اجبار احد ويحظر انشاء جمعيات يكون نشاطھا معاديا لنظام المجتمع او سريا او ذا طاب  القانون مكفولة وفقا للشروط وا;وضاع التى يبينھا  ا;ساسي النظام
 "على ا;نضمام الى اية جمعية
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التي تتلقى وزارة التنمية ا�جتماعية حكم في عملية ا�عتماد وتت. 31في ذلك ا3حزاب السياسية

 .32ا�جتماعات العامة على الجمعيات القائمة من خ>ل ا�شراف المباشر وتراقبوتستعرض الطلبات 

أو تنظيم  ل¸خرين وتقديم المساعدة إقامة ع>قات مع الدول ا3جنبية قانون الجمعيات منال يمنع .43

إذا  جمعيةيجوز للوزارة ا�عتراض على تأسيس . 33ا�حتفا�ت دون الحصول على إذن مسبق من ا�دارة

مصلحة  إذا خالف ھدفھاھناك جمعية مماثلة، أو  تإذا كان وأ، � يحتاجھاالمجتمع العماني "كان يعتقد أن 

و� يمكن ل¹جراءات القضائية الطعن في ھذا . 34"صلة  ذيوزير القومي أو 3ي سبب آخر يعتبره الا3من 

 .35الرفض

 :التوصيات .44

تدخل  ، بما في ذلك 3غراض سياسية، دونوفقا للمعايير الدولية ضمان حرية تكوين الجمعيات . أ

 .من جانب السلطة التنفيذية

 حالة المدافعين عن حقوق ا>نسان والنشطاء السياسيين 3.5

ق ا�نسان أو النشطاء ت ا3عمال ا�نتقامية ضد المدافعين عن حقوالكرامة بانتظام حا�توثق منظمة  .45

ائه لق إثرد ادجھو الحال بالنسبة لسعيد كما  –السفر من منع الالسياسيين، مثل ا�عتقال التعسفي أو 

. المخابراتمن قبل  غير المبررةا�ستدعاءات  ووثائق الھوية أأو مصادرة  – 36المقرر الخاص خ>ل زيارتهب

 .عدة أشھر وأسبوع  بينلفترات تتراوح  بمعزل عن العالم الخارجيالضحايا يحتجز ھم تعسفيا، د اعتقالوبع

الحق في الحصول على محام أو و� يتم احترام . مھينة�إنسانية و بأنھاالشھادات ظروف ا�حتجاز تصف  .46

 ا�نسان وع>قاتھم المدافعين عن حقوقأنشطة با�ستجوابات دائما ا�تصال با3قارب، كما تتعلق 

 .المنظمات الدولية، بما فيھا ا3مم المتحدة، وطبيعة المعلومات المرسلةب

إلى حملة انتقامية  ماينا كياي في أعقاب زيارتهبن عن حقوق ا�نسان الذين التقوا تعرض المدافعو .47

 .37قاسية

 :التوصيات .48

؛ رفع حظر السفر ينالسلمي والنشطاءالمدافعين عن حقوق ا�نسان  ضد ية�نتقاما كف ا3عمال . أ

، وقف مصادرة وثائق الھوية، ا�فراج عن جميع المعتقلين بسبب مشاركتھم في ا3نشطة ھمعن

 .السلمية

  حقوق ا>نسان ومكافحة ا>رھاب 3.6

                                                                                                                                                  
29  In his communication, the Special Rapporteur stated that: “The Basic Law of Oman also establishes the right to form 

associations, but based on my observations this right is virtually non-existent”, 
http://freeassembly.net/rapporteurpressnews/statement-oman/ (accessed 27 February 2015).Royal Decree No. 14/2000 of 
13 February 2000 on civil associations. 

 .بخصوص الجمعيات ا7ھلية 2000فبراير  13الصادر يوم  14/2000قرار الملكي رقم ال  30
 " والفئوية القبلية التكتـQت عـن تنـأى أن وعليھـا الدينيـة ا7مور في التدخل أو ا7حزاب تكوين أو بالسياسة ا;شتغال الجمعية على يحظر : "من قانون الجمعيات ا7ھلية 5مادة ال  31
 ا7عمال وجدول الدعوة خطاب من وبصورة عشر يوما على ا7قل بخمسة انعقاده قبل العمومية للجمعيةاجتماع يجب إبQغ الوزارة بكل : "ت ا7ھليةمن قانون الجمعيا 23مادة ال  32

ور اجتماعات مجلس اIدارة لqد;ء للوزارة أن توفد مندوبا عنھا لحض : "31والمادة  ". ا;جتماع لحضور تراه من تندب أن وللوزارة با;جتماع الخاصة وا7وراق والمستندات
 يجب : "32والمادة ". مناقشة ھذا الموضوع دون التصويت عليه موضوع معين ترى أن المصلحة العامة تقتضي بحثه مع المجلس وللمندوب حق ا;شتراك في بوجھة نظرھا في

 ".اجتماع كل تاريخ من يوما عشر خمسة خQل قرارات نم فيھا اتخذ ما متضمنة ، اIدارة مجلس اجتماعات محاضر من بصورة الوزارة إبQغ
 من قانون الجمعيات ا7ھلية 5مادة ال  33
 من قانون الجمعيات ا7ھلية 11مادة ال  34
 .من قانون الجمعيات ا7ھلية 12مادة ال  35

36  Alkarama, Oman: Said Jadad, human rights defender, victim of reprisals after his meeting with UN Special Rapporteur, 5 
November 2014, http://en.alkarama.org/oman/press-releases/1545-oman-said-jadad-human-rights-defender-victim-of-
reprisals-after-his-meeting-with-un-special-rapporteur (accessed 5 March 2015). 

37  Alkarama, Oman: Salalah Human Rights Defender Detained Incommunicado after meeting with UN Special Rapporteur, 15 
December 2014, http://en.alkarama.org/component/k2/1570-oman-salalah-human-rights-defender-detained-
incommunicado-after-meeting-with-un-special-rapporteur?Itemid (accessed 27 February 2015); Alkarama, Oman: Release 
of Journalist Mohammed Al Fazari After 5 days of Incommunicado Detention, 5 September 2014, 
http://en.alkarama.org/component/k2/1498-oman-release-of-journalist-mohammed-al-fazari-after-5-days-of-
incommunicado-detention?Itemid (accessed 27 February 2015).  
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لقمع ا3شخاص الذين يمارسون  تشريع مكافحة ا�رھابل أن تلجأ السلطاتمنظمة الكرامة  خشىت .49

الذين يسعون إلى إنشاء حزب سياسي،  ومتابعة أولئكلمعترف بھا عالميا، ا حقوقھم ا3ساسيةسلميا 

 .في الب>د وھو أمر محظور

 :التوصيات .50

 .لضمانات والحريات ا3ساسية للمحاكمة العادلةبما يتماشى مع اتعديل قانون مكافحة ا�رھاب  . أ

  قانون الجنسية 3.7

مح بسحب الجنسية العمانية من أي مواطن الخاصة بقانون الجنسية أحكاماً تس 201438قدمت تعدي>ت  .51

يخشى المجتمع ". المنظمات الدولية"بما في ذلك من خ>ل التعاون مع يشوه صورة الب>د في الخارج، 

المدني الُعماني من أن ھذه ا3حكام قد تستخدمھا السلطات ل>نتقام من المدافعين عن حقوق ا�نسان 

 .غير الحكومية أو ا3مم المتحدة الذين يعملون أو يتواصلون مع المنظمات

 :التوصيات .52

 لقمع كلإلغاء ا3حكام المذكورة آنفا لقانون الجنسية ووضع حد لممارسة سحب الجنسية  . أ

  .أشكال ا�نتقاد

                                                
ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق مبادئ أو عقائد : قانون إذا ثبت أنهيفقد العماني جنسيته العمانية بحكم ال: "20المادة . لتعديل قانون الجنسية 2014 أغسطس 11قانون   38

ويجوز رد . ويعمل لصالح دولة معادية تعمل ضد مصلحة عمان تضر بمصلحة عمان ، ويعمل لحساب دولة اجنبية بأي صفة كانت، سواء كان عمله داخل عمان أو خارجھا
  .".سباب اIسقاطالجنسية العمانية لمن أسقطت عنه إذا زالت أ


