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 مانعُ 
 

، ویشغل عدة مناصب في السلطة، 1970مان منذ عام ) عُ اعام 77سعید ( لآحكم السلطان قابوس بن سعید 
بما فیھا رئیس الوزراء، القائد األعلى للقوات المسلحة، وزیر الدفاع، وزیر المالیة، ووزیر الخارجیة. 

مستقلة تنتقد  ةیمحلالنشطاء وتقیید منشورات مجالت وصحف  مضایقة 2017عام  العمانیةواصلت السلطات 
 .التعبیر ةیلحر الدولیةر الحكومة، منتھكة المعایی

 
ألف من عامالت  160قانون العمل أكثر من  یةنظام الكفالة للعمالة الوافدة في عمان واالفتقار إلى حما یجعل

الذین یحتجن إلى موافقتھم على تغییر  ،عرضة لإلیذاء واالستغالل من قبل أصحاب العملالمنازل الوافدات 
، عدم دفع األجور، االعتداء الجنسي، أما أولئك اللواتي یھربن من اإلیذاء، بما فیھ الضرب الوظائف.

ساعات العمل المفرطة، فلیس لدیھن سوى سبل قلیلة لالنتصاف ویمكن أن یواجھن عقوبات قانونیة على و
 ".الھروب"
 

  حریة التعبیر
استھداف النشطاء المؤیدین لإلصالح، في كثیر من األحیان  ،واصلت السلطات، وخاصة جھاز األمن الداخلي

االجتماعي مثل فیسبوك وتویتر. تعرض عدد من  التواصلمنصات وسائل  علىبسبب آراء أعربوا عنھا 
اإلنترنت للمضایقات واالعتقال واالحتجاز أحیانا لعدة أشھر النتقادھم سیاسات  عبرالمدونین والنشطاء 

م في جمیع أنحاء البالد على الناشطین بالسجن على أساس قوانین محددة بشكل السلطات. حكمت المحاك
 غامض تحد من حریة التعبیر، بما فیھا جرائم مثل "إھانة السلطان" و "تقویض ھیبة الدولة".

 
تقنیة المعلومات وقانون جرائم  2002لعام  تنظیم االتصاالتكثیرا ما اعتمدت السلطات على أحكام قانون 

 لتقیید حریة التعبیر على اإلنترنت. 2011لعام 
 

 .، ظل عدید من النشطاء وراء القضبان بسبب آراء أعربوا عنھا عبر اإلنترنت أو في كتاباتھم2017في عام 
 

سنوات  3اإلنترنت حسن البشام في السجن یقضي حكما بالسجن  لىال یزال الدبلوماسي السابق والناشط ع
 .2016مایو/أیار  3سعید. اعتُقل البشام في  لآبتھم تشمل إھانة هللا والسلطان قابوس بن سعید 

 
"الزمن" بشكل دائم. في  جریدةأكتوبر/تشرین األول، أمرت المحكمة العلیا في عمان بإغالق  5في 

طات بإغالق الصحیفة فورا بعد اعتقال رئیس التحریر إبراھیم المعمري، ، أمرت السل2016أغسطس/آب 
عن فساد داخل  ةونائب رئیس التحریر زاھر العبري وصحفي آخر اسمھ یوسف الحاج، بعد نشر مقال

 .القضاء
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بالنظام العام" و "إساءة استخدام اإلنترنت" و "نشر تفاصیل قضیة مدنیة"  اإلخاللبـ " والحاجاتھم المعمري 

بالنظام العام".  خلالدولة"، والعبري باستخدام "شبكة معلومات [اإلنترنت] لنشر مواد قد ت ھیبةو"تقویض 
مسقط وحكمت علیھم بالسجن والغرامات. في االستئناف، ُخفض حكم المعمري والحاج، في أدانتھم محكمة 

أكتوبر/تشرین األول، أطلق سراح الحاج من سجن مسقط بعد أن أمضى سنة  23تبرئة العبري. في  توتم
 .واحدة في السجن

 
 3" أن في مركز الخلیج لحقوق اإلنسانتنتقد الحكومة. أفاد "السلطات العمانیة منشورات أخرى  وقفتكما أ

" المستقلة المحلیة في جمیع أنحاء مواطنمایو/أیار أمر األمن الداخلي بحجب الموقع اإللكتروني لمجلة "
أفادت ھیومن رایتس ووتش في فبرایر/شباط أن السلطات العمانیة منعت أسرة رئیس تحریر مجلة البالد. 

 .المقیم حالیا في المملكة المتحدة من السفر خارج عمان محمد الفزاريمواطن ومؤسسھا 
 

لكتاب سحبت لبأن إدارة معرض مسقط الدولي  "المركز العماني لحقوق اإلنسان"في فبرایر/شباط، أفاد 
ریمي بعنوان لعواآلخر مختارات للشاعر أحمد ا مواطنكتابین ینتقدان الحكومة. أحدھما مجموعة من مقاالت 

 "لك ال والء".
 

 منصور بن ناصر المحرزيمایو/أیار، حكمت المحكمة االبتدائیة في مسقط على الكاتب والباحث  23في 
د". أصدرت المحكمة الحكم رغم أن الكاتب في مربع الفسا مان"عُ  2016سنوات بسبب كتابھ لعام  3بالسجن 

. في الیوم نفسھ، أمرت للمركز العماني لحقوق اإلنساننفسھ أزال الكتاب من سوق الكتاب العماني، وفقا 
 .المحكمة بإطالق سراح المحرزي بكفالة، وفقا لما ذكرتھ مجموعة حقوق اإلنسان

 
 الجمعیاتتكوین حریة التجمع و

 المرخص غیر التجمعات في المشاركینوتالحق  الشرطة تعتقل حیث مسبقا، رسمیا إذنا التجمعات كل تتطلب
 یقضي والذي الجزاء، قانون من 137 المادة بموجب الممنوعة الخاصة التجمعات بعض أیضا ھناك. لھا

 على أشخاص عشرة من مؤلف خاص تجمھر في... اشترك" من لكل وغرامة سجنا سنوات 3 تبلغ قد بعقوبة
 المظاھرات بعد 137 المادة إطار في العقوبات السلطات غلّظت". العام باألمن اإلخالل أو الشغب بقصد األقل

 .2011 عام بإصالحات المطالبة
 

 والیة یمثل كان الشورى مجلس في سابق عضو وھو المعمري، طالب الدكتور سراح أطلق أیار،/مایو 4 في
 حسبما قابوس السلطان من بأمر عقوبتھ، مدة انتھاء من أشھر 3 قبل السلطنة، شمالي الباطنة محافظة في لوى
 سنوات بأربع مسقط في استئناف محكمة علیھ حكمت ،2014 آب/أغسطس وفي. التقاریر بعض في جاء

 األمم المتحدة فریق وصف. الحكومة ضد مظاھرات إلى والدعوة" المشروع غیر التجمھر" بتھمة سجنا
 بالتعسفي، المعمري طالب الدكتور احتجاز 2014 األول كانون/دیسمبر في التعسفي االحتجاز بمسألة المعني

 .وتعویضھ فورا سراحھ إطالق الحكومة على إن قائال
 
 

https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html?&_ga=2.235885057.1230629358.1506001281-492660238.1497551283#ar/yusuf-al-haj
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html?&_ga=2.235885057.1230629358.1506001281-492660238.1497551283#ar/yusuf-al-haj
http://www.gc4hr.org/news/view/1582
http://www.gc4hr.org/news/view/1582
http://muwatinmagazine.net/
http://muwatinmagazine.net/
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html?_ga=2.46109860.1490396055.1501144499-1065421055.1500973155#ar/mohammed-al-fazari
https://features.hrw.org/features/HRW_2016_reports/140_Characters/index.html?_ga=2.46109860.1490396055.1501144499-1065421055.1500973155#ar/mohammed-al-fazari
http://www.gc4hr.org/news/view/1601
http://www.gc4hr.org/news/view/1601
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 دریةحقوق المرأة، التوجھ الجنسي، والھویة الجن
 لكن. الجنس أساس على التمییز وتمنع سواسیة، المواطنین كل أن على األساسي القانون من 17 المادة تنص

، الطالق مثل أمور في النساء ضد الشخصیة األحوال قانون یُمیّز. التمییز یواجھن النساء زالت ما الواقع، في
 جدید، من تزوجن إن الطفل حضانة فقدان مثال للنساء فیمكن. الشرعیة والوصایة ،األطفال حضانة، اإلرث
 .تكن لم أم الحضانة لدیھم كانت سواء الرجال بید القانونیة الوصایة وتبقى

 
 تلك في القضائیة المتابعة تُمكن وال. الزوجي واالغتصاب األسري العنف تمنع قوانینلیس لدى عمان  

قانون الجزاء العماني یستثني االغتصاب الزوجي صراحة  .عامة بصفة الضرب أو العنف بتھم إال القضایا
 وال یجرم التحرش الجنسي.

 
 سجنا سنة إلى أشھر 3 بعقوبة ویقضي الزواج إطار خارج الجنسیة العالقات عمانالجزاء في  قانون یُجّرم
 ھذه على النساء القانون ویعاقب. متزوجا كان إذا سنوات 3 إلى سنة ومن متزوج، غیر الشخص یكون عندما

العماني على الجزاء  قانونینص  .ارتكابھا على كدلیل حملھن استخدام یمكن حیث متناسب غیر بشكل الجرائم
 سنوات بسبب ممارسة الجنس بالتراضي بین شخصین من نفس الجنس. 3أشھر و 6السجن بین 

 
استعراضھا  "لجنة األمم المتحدة المعنیة بالقضاء على التمییز ضد المرأة"في أكتوبر/تشرین األول، اختتمت 

لسلطنة عمان، حیث خلصت إلى أنھا حققت "تقدما ضئیال جدا في إزالة التمییز من قوانین الزواج واألسرة 
 وتطبیقھا".

 
 العمالة الوافدة

ال یزال العمال الوافدون عرضة لالستغالل وسوء المعاملة، ویرجع ذلك جزئیا إلى نظام الكفالة الذي یربطھم 
 موافقة صاحب العمل الحالي. دونتغییر أصحاب العمل بأصحاب عملھم ویحول دون 

 
 ال العماني العمل قانون لكون لالعتداء ُمعرضات خاصة المنازل عامالت أن" ووتش رایتس ھیومن" وجدت

 .یُنصفھن من یجدن ال األذى من یھربن ومن یحمیھن،
 
 مصادرة ذلك في بما المنازل، عامالت لھ تتعرض الذي واالستغالل االعتداءات ووتش رایتس ھیومن ثّقتو

 على إجبارھن مع ،على اإلطالق أو كاملة أجورھن دفع عدم ذلك، یمنع القانون أن رغم سفرھن جوازات
. المالئمة العیش ظروف أو الكافي الغذاء من وحرمانھن عطلة، أیام أو استراحة دون طویلة ساعات العمل

 . والجنسي البدني األذى من بعضھن اشتكى الحاالت، بعض في
 

 تؤدي قد التي" الھرب" تُھم واجھن أنھن عملھن أصحاب اعتداءات من ھربن وافدات منازل عامالت ذكرت
 شكاواھن، عن التنازل على إلجبارھن عملھن أصحاب من ُملفّقة جنائیة تُھم أو والترحیل، السجن إلى

فادت العامالت بأن الشرطة أعادتھن في أ .عملھن أصحاب ضد یرفعنھا التي القضایا في ُمطولة وتأخیرات
بعض األحیان إلى أصحاب عملھن رغم شكاوى اإلیذاء، وأن وزارة القوى العاملة تقف مع أصحاب العمل 

 االنتھاكات الشدیدة.من أثناء عملیات تسویة المنازعات رغم شكاوى العامالت 
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 الدولیة الرئیسیة األطراف
 الدوري االستعراض من الثانیة دورتھافي توصیة  233من أصل  144، قبلت عمان 2016في مارس/آذار 

التصدیق على "العھد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادیة  ا، بما فیھ2015في نوفمبر/تشرین الثاني  الشامل
المتعلقة بحریة التعبیر توصیة فقط، منھا التوصیات  93 تبنتواالجتماعیة والثقافیة". غیر أن السلطات 

العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة "جنسیتھا إلى أطفالھا، والتصدیق على  منحوالتجمع، والسماح للمرأة ب
 والسیاسیة".

 
تقدم الوالیات المتحدة والمملكة المتحدة مساعدات اقتصادیة وعسكریة كبیرة لعمان. أعرب حلفاء عمان 

، إال في التقاریر 2016خجول أو لم ینتقدوا انتھاكاتھا لحقوق اإلنسان عام الغربیون عن انتقاداتھم بشكل 
، حافظ تصنیف الوالیات المتحدة المتعلق باالتجار باألشخاص على عمان في قائمة 2017السنویة. في عام 
 على االتجار ، مشیرا إلى أن "حكومة عمان ال تفي تماما بالمعاییر الدنیا للقضاءفئة الثانیةفئة المراقبة من ال

 ، ولكنھا تبذل جھودا كبیرة للقیام بذلك".بالبشر
 


	عُمان
	حرية التعبير
	حرية التجمع وتكوين الجمعيات
	حقوق المرأة، التوجه الجنسي، والهوية الجندرية
	العمالة الوافدة
	الأطراف الدولية الرئيسية


