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http://menarights.org/sites/default/files/2016-12/OMN_Constitution_AR.pdf:التاليالرابطعلىمتوفر1
.)بوروندي(38.129؛)جيبوتي(37-129رقمالتوصياتعمانأيدت2
سلطنةفيالنافذةوالتشريعاتاإلسالميةالشريعةأحكاممعتتوافقالالتياالتفاقيةأحكامجميع)i(:التاليةالتوصياتعلىعمانتحفظت3

؛أطفالهابجنسيةيتعلقفيماالرجلمعمتساويةحقوقاًالمرأةاألطرافالدولتمنحأنعلىتنصالتي،9المادةمنالثانيةالفقرة)ii(.عمان
)iii(الفرعيةالفقراتسيماوال،والمرأةالرجلبينبالمساواةالمتعلقة16المادة)(؛)التبنيبشأن()و(و)ج(و)أiv(مناالولىوالفقرة

.التفاوضطريقعنيحلوالالدوليةالعدلمحكمةإلىأكثرأودولتينبيننزاعأيوإحالةبالتحكيمالمتعلقة29المادة
،2020أبريل7،العمانيةاألنباءوكالة،"سلطانيةمراسيمخمسةيصدرالمعظمالسلطانجاللة"4

https://omannews.gov.om/NewsDescription/ArtMID/392/ArticleID/11268/HM-the-Sultan-Issues-Five-Royal-
Decrees

mailto:menarightsgroup@gmail.com
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اآللياتمعوالتعاونالدوليةااللتزاماتنطاق1.
اإلنسانلحقوقالدوليةوالهيئات

الدوليةااللتزاماتنطاق1.1
الدوليةالمعاهداتأنعلى)1األساسيالقانون(عمانلسلطنةاألساسيالقانونمن76المادةتنص
.محلياًللتنفيذوقابلةعليهاالتصديقعندوطنياًقانوناًتصبح

،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليالعهد)1(علىعمانسلطنةتصدّقلم،ذلكمنبالرغم
،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاصالدوليبالعهدالملحقينوالثانياألولاالختياريينالبروتوكولين)2(
)4(،ةوالثقافيواالجتماعيةاالقتصاديةبالحقوقالخاصالدوليبالعهدالملحقاالختياريالبروتوكول)3(

االختياريالبروتوكول)5(،المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءالتفاقيةاالختياريالبروتوكول
)6(،المهينةأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضةالتفاقية
الدوليةالعملمنظمةاتفاقية)7(،أسرهموأفرادالمهاجرينالعمالجميعحقوقلحمايةالدوليةاالتفاقية
.الدوليةالجنائيةللمحكمةاألساسيرومانظام)8(أو،)189.رقم(المنزليينبالعمالالمتعلقة

القضاءاتفاقيةمن15المادةمن4الفقرةعلىالتحفظعمانسلطنةسحبت،2019الثانيكانونفي
لإلستعراضالثانيةالدورةخاللالواردةالتوصياتتنفيذوبالتالي،المرأةضدالتمييزأشكالجميععلى

لضمانضروريةوهي،المتبقيةتحفظاتهابعدعمانسلطنةتسحبلم،ذلكومع.2الشاملالدوري
أوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضةاتفاقيةعلىالتصديقلدى،ذلكإلىباإلضافة.3الجنسينبينالمساواة

بالحقوقالخاصالدوليوالعهد،القسرياالختفاءمناألشخاصجميعحمايةواتفاقية،المهينةأوالالإنسانيةأوالقاسيةالعقوبة
والحق،االدعاءاتعنوالتبليغزيارةفياللجانحقذلكفيبما،4تحفظاتعدةعمانأبدت،والثقافيةواالجتماعيةاالقتصادية

.التحكيمفي

:التوصيات

http://menarights.org/sites/default/files/2016-12/OMN_Constitution_AR.pdf:التاليالرابطعلىمتوفر1
.)بوروندي(38.129؛)جيبوتي(37-129رقمالتوصياتعمانأيدت2
سلطنةفيالنافذةوالتشريعاتاإلسالميةالشريعةأحكاممعتتوافقالالتياالتفاقيةأحكامجميع)i(:التاليةالتوصياتعلىعمانتحفظت3

؛أطفالهابجنسيةيتعلقفيماالرجلمعمتساويةحقوقاًالمرأةاألطرافالدولتمنحأنعلىتنصالتي،9المادةمنالثانيةالفقرة)ii(.عمان
)iii(الفرعيةالفقراتسيماوال،والمرأةالرجلبينبالمساواةالمتعلقة16المادة)(؛)التبنيبشأن()و(و)ج(و)أiv(مناالولىوالفقرة

.التفاوضطريقعنيحلوالالدوليةالعدلمحكمةإلىأكثرأودولتينبيننزاعأيوإحالةبالتحكيمالمتعلقة29المادة
،2020أبريل7،العمانيةاألنباءوكالة،"سلطانيةمراسيمخمسةيصدرالمعظمالسلطانجاللة"4

https://omannews.gov.om/NewsDescription/ArtMID/392/ArticleID/11268/HM-the-Sultan-Issues-Five-Royal-
Decrees
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الدوليالعهدوهي،االختياريةوبروتوكوالتهاالمعلقةاإلنسانحقوقمعاهداتجميععلىالتصديق•
الدوليبالعهدالملحقينوالثانياألولاالختياريينالبروتوكولين،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاص
بالحقوقالخاصالدوليبالعهدالملحقاالختياريالبروتوكول،والسياسيةالمدنيةبالحقوقالخاص

ضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءالتفاقيةاالختياريالبروتوكول،ةوالثقافيواالجتماعيةاالقتصادية
القاسيةالعقوبةأوالمعاملةضروبمنوغيرهالتعذيبمناهضةالتفاقيةاالختياريالبروتوكول،المرأة

ونظام،)189.رقم(المنزليينبالعمالالمتعلقةالدوليةالعملمنظمةاتفاقية،المهينةأوالالإنسانيةأو
.األساسيروما

حالةفياألسبقيةلهااإلنسانلحقوقالدوليةالمعاييرأنمنوالتأكد،عليهاالمصدقالمعاهداتعلىالتحفظاتجميعسحب•
.المحليةالتشريعاتمعتعارضأيوجود

اإلنسانلحقوقالدوليةوالهيئاتاآللياتمعالتعاون1.2
أشكالجميععلىبالقضاءالمعنيةاللجنةإلىتقريراًعمانسلطنةقدمت،الشاملالدوريلإلستعراضالثانيةالدورةخالل
أشكالجميععلىالقضاءالتفاقيةعمانسلطنةتقريرتقديمموعدكانحينفيأنهيالحظ،ذلكومع.المرأةضدالتمييز
أشار،2016عامفي،ذلكعلىعالوة.2016آذار10حتىتقديمهيتملمفإنه،2015األولكانون1فيالمرأةضدالتمييز
،جدادسعيدعليسعيدقضيةبشأن2015الثانيكانون9إلىتاريخهايعودرسالةعلىتردلمعمانسلطنةأنإلىالعاماألمين
.5الجمعياتوتكوينالسلميالتجمعحريةفيبالحقالمعنيالخاصالمقررمعاجتماعهبعدواالنتقامللترهيبتعرضالذي
،الثانيالدوريااإلستعراضمنذ.الخاصةاإلجراءاتإطارفيبوالياتالمكلفينلجميعدائمةدعوةبعدعمانسلطنةتوجهلم
.عمانسلطنةفيبمهمةالخاصةاإلجراءاتإطارفيبوالياتالمكلفينمنأييقملم

:التوصية
المتحدةاألممآلياتمعالكاملالتعاونوضمانالخاصةاإلجراءاتإطارفيبوالياتالمكلفينلجميعدائمةدعوةتوجيه

.اإلنسانلحقوق

اإلنسانلحقوقالوطنيراإلطا.2
ويبدو،6اإلنسانلحقوقالوطنيةاللجنةبشأن2008عاملقانونوفقاً،2008عامفياإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنةإنشاءتم
اللجنةقبلمنفقط"ب"مستوىتصنيفعلى7العمانيةاللجنةحصلتوقد.2013عاممنذمحدودتطورهناككانأنه

قانونأنمنمخاوفهاعلىالفرعيةاللجنةوشددت.8اإلنسانلحقوقالوطنيةللمؤسساتالعالميللتحالفلالعتمادالفرعية
واختياربتكوينالمتعلقةاألحكامذلكفيبما،الدوليةالمعاييرمعيتماشىالاإلنسانلحقوقالوطنيةاللجنةبشأن2008عام

الخاصالويبموقعمراجعةمنيتضح،ذلكعلىعالوة.9التنفيذيةالسلطةعناالستقاللعدمتوضحوالتي،اللجنةوتعيين
باللغة(السنويةالتقاريرنشريتملم.اإلنسانلحقوقعمانسلطنةلجنةبأنشطةيتعلقفيماكافيةشفافيةتوجدالأنهبهم

.43الفقرة،2016أغسطسA/HRC/33/19،16،العاماألمينتقرير،اإلنسانحقوقمجلس5
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/181/47/PDF/G1618147.pdf?OpenElement

:علىمتاح124/2008السلطانيالمرسوم6
https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/OMN_Decree124-2008_NHDI_AR.pdf.

2013سبتمبر2،الكرامة،اإلنسانلحقوقالوطنيةاللجنة:عُمان7
https://www.alkarama.org/sites/default/files/2017-08/ALK_Oman_NHRI_02092013_EN_Final.pdf

العالميالتحالف،2019نوفمبر27منإعتباراًإعتماد:اإلنسانحقوقوحمايةلتعزيزالوطنيةالمؤسساتبمركزالمتعلقةالمبادئ8
:11صفحة،اإلنسانلحقوقالوطنيةللمؤسسات https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20-

%20Chart%20%28%2027%20November%202019.doc%29.pdf.
:انظر،المعلوماتمنلمزيد.عشراألربعةاألعضاءمنالمدنيالمجتمعفقطثالثةويمثل،ملكيمرسومبموجباألعضاءتعيينيتم9
،12صفحة،2013نوفمبر،"لالعتمادالفرعيةاللجنةتقرير"

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Documents/SCA٪20NOVEMBER٪ 202013٪
20FINAL٪ 20REPORT٪ 20ENGLISH.pdf.

https://menarights.org/sites/default/files/2016-12/OMN_Decree124-2008_NHDI_AR.pdf
https://www.alkarama.org/sites/default/files/2017-08/ALK_Oman_NHRI_02092013_EN_Final.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20-%20Chart%20%28%2027%20November%202019.doc%29.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20-%20Chart%20%28%2027%20November%202019.doc%29.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20-%20Chart%20%28%2027%20November%202019.doc%29.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20-%20Chart%20%28%2027%20November%202019.doc%29.pdf
https://nhri.ohchr.org/EN/Documents/Status%20Accreditation%20-%20Chart%20%28%2027%20November%202019.doc%29.pdf
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والنتائجلألنشطةتفاصيلالتورداإلنترنتعلىالمتاحةالسنويةالتقاريرأنحينفي،2017و2016و2014لألعوام)العربية
.10عمانسلطنةفياإلنسانحقوقبحالةيتعلقفيماالمغزىذات

:التوصية

عامقانونتعديلخاللمنباريسلمبادئكاملبشكلاإلنسانلحقوقعمانسلطنةلجنةامتثالضمان
.التنفيذيةالسلطةعنالتاماالستقالللضمان11اإلنسانلحقوقالوطنيةاللجنةبشأن2008

اإلنسانبحقوقالمتعلقةالدوليةااللتزاماتتنفيذ.3
األساسيةالحريات3.1

عبيرتوالالرأيحريةفيحقال3.1.1

كان،بالتقريرالمشمولةالفترةخالل،12والتعبيرالرأيحريةعلىوالتأكيدللتقدم2015عامفيالتوصياتدعممنالرغمعلى
.15والناشطين14والكتاب13الصحفيينذلكفيبما،السلميينالمنتقديناعتقاالتفيارتفاعهناك

العديدعلىتحتويالتيعمانسلطنةفي16العقوباتقانونعلى2018عامتعديالتمع،متزايدبشكلقمعياًالتشريعأصبح
والمدافعينبالناشطينيتعلقفيماسيماال،والتعبيرالرأيحريةفيللحقالمؤسسياالنتهاكتتيحوالتيالفضفاضةاألحكاممن
رئيسأيانتقاد)3(،18الدولةسالمةعلىالتأثير)2(،17السلطانانتقاد)1(تجريمهذهوتشمل.والصحفييناإلنسانحقوقعن
الدولةتعتبرهاالتيالمعلوماتحيازةأونشرأوبث)4(،ا19إليهزيارةفيأوعمانسلطنةأراضيعلىمتواجدأجنبيةدولة
.20بهاالماليةالثقةأوالدولةهيبةمنللنيلتؤديأنالمحتملومنمغرضةأوكاذبة

تعتبرجمعياتبأيتتعلقلمعلوماتوتوزيعوحيازةوصولأيالعقوباتقانونمن118المادةتجرم،ذلكإلىباإلضافة
الحكمهذاأنمؤكدًا،البالغقلقهعنوالتعبيرالرأيحريةفيالحقوحمايةبتعزيزالمعنيالخاصالمقررأعرب.للدولةمعادية

:2020يناير29فيالرابطزيارةتمت،اإلنسانلحقوقالعمانيةاللجنة"اإلصدارات"10
https://www.ohrc.om/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b1%d9%83%d8%b2-
%d8%a7%d9%84%d8%a5%d8%b9%d9%84%d8%a7%d9%85%d9%8a/%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%aa%d8%a
8/.

،ملكيبمرسومالهيئةأعضاءتعيينيتمأنعلى2المادةتنص)ii(،اللجنةأعضاء1المادةتحدد)i(:التاليالنحوعلىالموادمضمون11
)iii(المجلسعليهايوافقأنيجبللجنةالداخليالنظامأنعلى6المادةتنص.

.)السويد(90.129؛)فرنسا(156-129رقمالتوصياتعمانأيدت12
صحيفةوتغلقصحفيينتسجنعُمانيةمحكمة13

https://www.reuters.com/article/us-oman-newspaper-trial-idUSKCN11W104
،2017أوغست22،اإلنسانلحقوقالعمانيالمركز"عمانفيالحقوقيةالمستجدات"14

https://ochroman.org/ar/2017/08/lastupdates/.
،2018أكتوبر9،اإلنسانلحقوقالعمانيالمركز!"مسندممنناشطينضدقاسيةأحكام"15

https://ochroman.org/2018/10/musandam/2018أبريل17،اإلنسانلحقوقالعمانيالمركز"العريمييوسفاحتجاز"و،
https://ochroman.org/2018/04/youssefarimr/

:الرابطعلىمتاح7/2018رقمالملكيالمرسوم16
https://menarights.org/sites/default/files/2020-01/OMN_Royal%20DecreeNo7_PenalCode_2018_AR.pdf

منكلسنواتسبع)٧(علىتزيدوال،سنواتثالث)٣(عنتقلالمدةبالسجنيعاقب"أنعلىالعقوباتقانونمن97المادةتنص17
ستةبينتتراوحالجريمةهذهعلىالعقوبةكانت،السابقفي".ذاتهفيعابهأو،وسلطته،السلطانحقوقفيطعنابالنشرأوعالنيةارتكب
.)7/74السلطانيبالمرسومصدركما(العمانيالعقوباتقانونمن126المادةبموجبسنواتوثالثأشهر

باستقاللالمساسإلىيؤديفعالعمداارتكبمنكلالمطلقالسجنأوباإلعداميعاقب"أنعلىالعقوباتقانونمن125المادةتنص18
".أراضيهاسالمةأووحدتهاأوالبالد

.العقوباتقانونمن102المادة19
.العقوباتقانونمن115المادة20

https://ochroman.org/ar/2017/08/lastupdates/
https://ochroman.org/ar/2017/08/lastupdates/
https://ochroman.org/2018/10/musandam/
https://ochroman.org/2018/10/musandam/
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فيالحقبوضوحينتهك"و"اإلنترنتعلىالناشطينوالصحفييناإلنسانحقوقعنالمدافعينلعملكبيراًتهديداًيشكل"
العقوباتقانونيجرم.22ذاتيةورقابةسلبيتأثيرخلقفيالقانونياإلطاريساهم،ذلكعلىعالوة."21والتعبيرالرأيحرية
يضرفعلارتكاببغرضوكالئهاأوأجنبيةدولةأيالتماسعنفضال،الجرائمبهذهتتعلقمواردأوتمويلأيتلقيأيضا

الوطنيةأواألجنبيةالمنظماتمعيتعاملونالذينوالنشطاءالصحفيينباستهدافللسلطاتيسمحوهذا.23الوطنيةبالمصلحة
.والتعبيرالرأيحريةممارسةسياقفيمباشربشكل

الفسادتوكشفالقضاءانتقدتمقاالتبسببوالسجن،24منشورغيربكتابيتعلقفيمااالعتقالاألخيرةالقضاياتشمل
الجرائموقانون2002لعام26االتصاالتقانونتشملالتعبيرحريةلتقييداستخدامهايتمإضافيةتشريعاتهناك.25الحكومي

علىالقوانينهذهتحتوي.وسجنهمالنشطاءواعتقالالصحفالستهدافاستخدامهاتموالتي،272011لعاماإللكترونية
تشمل.الدينيةالقيمأوالعامةاآلدابأوالعامالنظامينتهكونأنهميُعتقدمنعلىبالسجنأحكاماًوتفرضغامضةمصطلحات

انتشارأنمنالحكومياالتصالمركزحذر،19-كوفيدتفشيإلىباإلضافة،"28االجتماعيالتواصلوسائلاستخدامإساءة"التهم
النيابةقبلمنالصوافيعوضاستدعاءتم،2020يونيو3في،ومؤخراً.29جنائيةجريمةيعدالمزيفةاألخبارأوالشائعات
تقنيةاستخدام"واتُهملهمحاكمةجلسةأولعقدت،يونيو9في.30تويترعلىنشرهاالتيالتعليقاتحولالستجوابهالعامة

16في.بكفالةالحقاًعنهأُفرجوقد.اإللكترونيةالجرائمقانونبموجب"العامبالنظامالمساسشأنهمنمانشرفيالمعلومات
.التنفيذوقفمععاملمدةبالسجنحكماًاالبتدائيةعبريمحكمةأصدرت،يونيو

.3الصفحة،1/2018رقمرأي،والتعبيرالرأيحريةفيبالحقالمعنيالخاصالمقرر21
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Opinion/Legislation/OL_OMN_26.03.18.pdf.

:السابقالمرجع22
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=23722.

المادتان 119 120و العقوباتقانونمن 23

،المعلوماتمنلمزيد.اآلنحتىالمنشورغيرالجديدكتابهبسبب2019نوفمبر14فيالمعشنيمسعودمسلمالعمانيالكاتبأعتقل24
:راجع

،اإلنسانلحقوقالعمانيالمركز،!"كتاببسببعمانيكاتباعتقال" نوفمبر19 2019،
https://ochroman.org/eng/2019/11/musallammashani./

عنالمدافعينبحالةالمعنيالخاصوالمقرروالتعبيرالرأيحريةفيالحقوحمايةبتعزيزالمعنيالخاصالمقررأحال،2017عامفي25
القضاءينتقدمقالنشربعداعتقلالذيالبلوشييوسفالسيدبحالةيتعلقفيماعمانسلطنةإلى1/2017برقمعاجلنداءاإلنسانحقوق

نشر"و،"وهيبتهاالدولةمكانةتقويض"أساسعلىعليهوحكمالبلوشيللسيداالتهامووجه.الحكوميالفسادعنالمقاالتمنوسلسلة
صحيفةتحريررئيساعتقالعناإلعالنبحظراإلعالموزارةأمرخرق"و،"القضائيةالسلطةازدراء"و،"العامباألمنيضرأنيمكنما

بحالةالمعنيالخاصوالمقرروالرأيالتعبيربحريةالمعنيالخاصالمقرر:انظر،المعلوماتمنلمزيد."المعمريإبراهيمالزمان
2017مارس1/2017،29برقمعمانسلطنةإلىالعاجلالنداء،اإلنسانحقوقعنالمدافعين

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile؟ gId = 23047
لالتصاالتنظامطريقعنيرسلشخصكلعاقب":قائلة،الدوليةالمعاييرمع30/2002السلطانيالمرسوممن61المادةتتوافقال26

علىتزيدالمدةبالسجنالغيرإزعاجإلىتهدفأوبذلكعلمهمعصحيحةغيرتكونأوالعامةاآلدابأوالعامللنظاممخالفةتكونرسالة
السلطانيالمرسوم".التكرارحالةفيالعقوبةوتضاعف.العقوبتينهاتينباحدىاو،عمانيريالألفعلىتزيدالوبغرامة،سنة

.http://www.ituarabic.org/coe/2005/Interconnection-05/Documents/Additional-2b.pdf:علىمتاح30/2002
ثالثعلىتزيدوالشهرعنتقلالمدةبالسجنيعاقب:"قائلةالدوليةالمعاييرمعتتماشىال12/2011السلطانيالمرسوممن19المادة27

استخدممنكل،العقوبتينهاتينباحدىاوعمانيريالآالفثالثةعلىتزيدوالعمانيريالالفعنتقلالوبغرامةوبغرامةسنوات
بالقيمالمساسعلىينطوىأوشأنهمنماكلحيازةأوشراءأوتوزيعأونشرأوانتاجفيالمعلوماتتقنيةوسائلاوالمعلوماتيةالشبكة
علىمتاح12/2011السلطانيالمرسوم".العامالنظاماوالدينية

https://menarights.org/sites/default/files/2019-01/OmanCyberCrimeLaw.pdf
،2020يونيو17،اإلنسانلحقوقالخليجمركز،"البالدفيمستمراًاليزالالتعبيرحريةاستهداف:عمان"28

https://www.gc4hr.org/news/view/2413
،2020مارس21،تايمزعمان،"قانونيةإجراءاتسيجذبعمانفيالشائعاتنشر"29

https://timesofoman.com/article/2947242/oman/government/spreading-rumours-in-oman-will-attract-legal-
measures

،2020يونيو10،اإلنسانلحقوقالعمانيالمركز،"عمانفيالحقوقيةالمستجدات"30 https://ochroman.org/2020/06/update

https://menarights.org/sites/default/files/2019-01/OmanCyberCrimeLaw.pdf
https://www.gc4hr.org/news/view/2413
https://timesofoman.com/article/2947242/oman/government/spreading-rumours-in-oman-will-attract-legal-measures
https://timesofoman.com/article/2947242/oman/government/spreading-rumours-in-oman-will-attract-legal-measures
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سحبذلكفيبما،السلميالنقدإلسكاتأخرىتدابيرمتزايدبشكلالسلطاتتستخدم،قمعيةتشريعاتإدخالإلىباإلضافة
اإلعالموسائلوقمع،32بهمالمشتبههويةعنالعلنيالكشفو،السفروحظر،31الصحفييناعتمادوسحب،الكتبحظرأو

.33كثيرةقيودذاتالصحافةترخيصمتطلباتخاللمنالمستقلة
.34)اإلنترنتعبر(مواطنوالزمانذلكفيبما،الصحفمنالعديدحظرأوإغالقوتمالنطاقواسعةمراقبةعنالنقادأفادكما

منذدرجاتثمانيانخفضتحيث،35حدودبالمراسلونقبلمنالصحافةلحرية135/180المرتبةحاليًاعمانسلطنةتحتل
نتيجة،2018نيسانفيالسجنفيتوفيالذي،شامبالحسنالسيدالناشطحالةهيالبارزةالحاالتإحدى.201536عام

.37"السلطانإهانة"و"الدينيةبالقيميمسقدفيمااإلنترنت"الستخدامه2016عامفيعليهالحكمتمأنبعدالطبياإلهمال

الصحفطباعةبتعليققرارًاعمانأصدرت،19-كوفيدلتفشياستجابة،2020مارس22فيأنهأيضًاالقلقدواعيومن
.38البلدإلىالمستوردةوالمنشوراتوالمجالتالصحفوتداولبيعحظرتكما،وتوزيعها

الجمعياتوتكوينالسلميالتجمعفيالحق3.1.2
،القطريةزيارتهعقببيانًاالجمعياتوتكوينالسلميالتجمعفيبالحقالمعنيالخاصالمقررأصدر،2014أيلول13في

منوالعملالتحدثيريدشخصأيعلىتؤثرالتيالمنتشرةوالخوفالصمتثقافةعنواضحانطباععلىحصل"أنهمؤكدًا
ويخافون،بأذهانهمالتحدثيخشون"والناشطينوالضحاياالمدنيالمجتمعأنإلىمشيراً،"عمانسلطنةفياإلصالحاتأجل

الفترةخاللأكثرتعمقتوالخوفالصمتثقافةأنإلىالتقاريرتشير.39"االجتماعمنويخافون،الهاتفعبرالتحدث
حدعلىوالممارسةالقانونصعيدعلىبشدةمقيدًاالجمعياتوتكوينالسلميالتجمعفيالحقيزالوال،بالتقريرالمشمولة

.سواء

وتكوينالتجمعحريةعمانسلطنةتضمنبأنتوصياتالدولمنالعديدقدمت،الشاملالدوريللتقريرالثانيةالدورةخالل
المعاييرمععمانسلطنةتشريعاتمواءمةإلىالسعيمنبدالً.بساطةبكلمالحظتهاتمتوالتي،40القانونفيالجمعيات

فيالمدنيةالمساحةتقلصفييساهموالذي،2018لعامعمانسلطنةفيالعقوباتقانونإصدارتم،اإلنسانلحقوقالدولية
تهدفأنهايُعتقدالتيبالجمعياتيتعلقفيما116المادةبموجبالمدانيناألفرادعلىالشديدةاألحكامتنطبق.عمانسلطنة

تقريرًاالوكالةنشرتأنبعد،لألنباءرويترزلوكالةالعريميفاطمةالصحفيةتمثيلرخصةاإلعالموزارةسحبت،2017يناير12في31
المركز،2017السنويالتقرير":راجع،المعلوماتمنلمزيد.العربيةالخليجدولمنالدوالراتملياراتإيداععمانطلبعنإخباريًا
،2018يناير2،اإلنسانلحقوقالعماني https://ochroman.org/2018/01/annual2017/

،4.فقرة،مقدمة،2014يناير29،اإلنسانلحقوقالخليجمركز،"عمانفيالتعذيب"عنموسعتقرير32
http://www.gc4hr.org/report/view/20

،للنشررسميترخيصعلىاألخرىوالمنشوراتوالمجالتالصحفتحصلأنوالنشرالمطبوعاتقانونمن38و4المادتانتتطلب33
.للصحف)دوالرمليون1.3(ريال500.000وللمجالت)دوالر650.000(عمانيريال250.000عنتقلالرأسماليةمتطلباتمع

2017أغسطس9،ووتشرايتسهيومن،"عاممنذالسجنفيصحفي:عمان"34
https://www.hrw.org/ar/news/2017/08/09/307663

2020يناير29فيالرابطفتحتم،حدودبالمراسلون،"2019لعامالعالميةالصحافةحريةمؤشر"35 https://rsf.org/en/ranking
،2015أبريل8،حدودبالمراسلون،"اإلنترنتعبرالناشطينتضطهدالعمانيةالسلطات"36

https://www.refworld.org/docid/5527ab104.html
.2016سبتمبر2/2016،15برقمالعمانيةالسلطاتالىمراسلة،آخرونومقررونالتعسفيباالحتجازالمعنيالعاملالفريق37
،2020مارس25،الصحفيينحمايةلجنة،"19-كوفيدبمخاوفمستشهدة،الصحفإصدارتعلقواليمنوالمغربوعماناألردن"38

https://cpj.org/2020/03/jordan-oman-morocco-and-yemen -Suspend-journal-pr
13،عمانلسلطنةزيارتهختامفيالجمعياتوتكوينالسلميالتجمعحريةفيالحقحولالمتحدةلألممالخاصالمقررمنبيان39

11.الفقرة،2014سبتمبر
http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx؟NewsID=15028&LangID=E

؛)إستونيا(129.164؛)شيلي(129.160؛)كندا(129.155؛)المتحدةالمملكة(154.129رقمبهاعلماًعمانأخذتالتوصيات40
.)آيسلندا(129.166

https://rsf.org/en/ranking
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.41القائماالجتماعيالهرميالتسلسلأو،للدولةاألمنيةأواالجتماعيةأواالقتصاديةأوالسياسيةالمبادئمحاربةإلى

منحيخصوفيما.42آخرلدينتروجأو،بهتطعنأولإلسالمتسيئأنهاتعتبربجماعاتاالرتباطالعقوباتقانونيجرم
قرر،مجموعةأيإلىاالنضمامأوأنشطةبأيالقيامعلىاألفرادمنمجموعةأوفردأيلمعاقبةكبيرةسلطاتالعامةالسلطات
واضحانتهاك،أخرىأموربينمن،العقوباتقانونمن116المادةأنوالتعبيرالرأيحريةفيبالحقالمعنيالخاصالمقرر
تتمتعالتنفيذيةالسلطةكونصارمةلرقابةالجمعياتتكوينحريةتخضع،ذلكعلىعالوة.43اإلنسانلحقوقالدوليللقانون
رفضيتم.الجمعياتهذهعليهاتركزأنيمكنالتيالقضاياوعلىماجمعيةوإدارةتكوينيمكنهمنعلىالكاملةبالسلطة
مختلفةأهدافاًالجمعياتهذهلدىكانوإنحتى،القائمةالجمعياتألنشطةتكرارًاأنشطتهاتعتبرالتيالجمعياتتسجيل
أواألمنلخرقعرضةأكثرأوأفرادلعشرةالعامالتجمعاعتباريمكنأنهعلىالعقوباتقانونينص،ذلكإلىباإلضافة.تماماً
44.العامالنظام

:التوصيات

فيالحقبشأنالدوليةالمعاييرمعتتماشىوكذلك،ومحددةواضحةالقانونأحكامتكونأنلضمان،العقوباتقانونتعديل•
والتعبير؛الرأيحرية

فيبالحقالمتعلقةالدوليةالمعاييرمعلتتماشى2011لعاماإللكترونيةالجرائموقانون2002لعاماالتصاالتقانونتعديل•
والتعبير؛الرأيحرية

.الدوليةالمعاييرمعيتعارضالذيالجمعياتوتكوينالسلميالتجمعفيالحقتقيدالتيالعقوباتقانونأحكامتعديل•
النظربغض،تُشكّلأنيمكنالجديدةالجمعياتأنمنوالتأكدالمرهقةاإلجراءاتإلزالةللجمعياتالتسجيلعمليةتحديث•

.متداخلةأهدافأيعن

الشخصيواألمنوالحريةالحياةفيالحق3.2

المعاملةوسوءالتعذيب3.2.1
الضربعنتقاريرورودمع،الظهورفياالدعاءاتتستمر،القانونبموجبالسيئةوالمعاملةالتعذيبحظرمنالرغمعلى

توفي.46للتعذيبتعرضواشوحهقبيلةأفرادمنستةأنورد،2019عامفي.45شديدةحرارةلدرجاتوالتعرضالمنهجي

أومركزاأومنظمةأوهيئةأوحزباأوجمعيةمولأوأدارأونظمأوأسسأوأنشأمنيعاقب،العقوباتقانونمن116المادةبموجب41
أو،األمنيةأواالجتماعيةأواالقتصاديةأوالسياسيةالدولةمبادئمناهضةإلىترمي،لهافرعأيأو،شكلهاأوتسميتهاكانتأيا،شابههاما
إلىاالنضماميعد،وبالمثل.سنواتوعشرسنواتثالثالسجنبيناألحكامتتراوح.عليهاالقضاءأوأخرىعلىاجتماعيةفئةسيطرةإلى
.القانونعليهايعاقبجريمةإليهااالنضمامفيالرغبةأولهاالترويجأوفيهاالمشاركةأوالمجموعةهذه

فرعاأومنظمةأوهيئةأوجمعيةأوجماعةأدارأونظمأوأسسأوأنشأمنكل"يعاقبأنهعلىالعقوباتقانونمن270المادةوتنص42
السجنبينالعقوبةتتراوح،".غيرهإلىالدعوةأوالترويجأواإلسالميالدينعليهايقومالتياألسستجريحأومناهضةإلىتهدفإلحداها

أوالمجموعةهذهفييشاركونوالذين،إدارتهاأوتنظيمهاأوالمجموعةهذهمثلإنشاءفيالمتورطينألولئكسنواتسبعإلىثالثمن
.سنواتوثالثأشهرستةبينتتراوحلمدةالسجنيواجهونمساعدتهم

.2الصفحة،العمانيةالسلطاتإلى1/2018رقمالمراسلة،والتعبيرالرأيحريةفيبالحقالمعنيالخاصالمقرر43
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile؟gId=23722.

يمكن.بموجبهالعامالنظامأواألمنلخرقعرضةأكثرأوأفرادلعشرةالعامالتجمعاعتباريمكن،العقوباتقانونمن121المادةبموجب44
هذاتحولحالةفي.)أمريكيدوالر1300(عُمانيريال500إلىتصلوغرامةواحدةسنةإلىتصللمدةالسجنالمشاركونيواجهأن

.)دوالر2600(عمانيريال1000إلىتصلوغرامةسنواتثالثلمدةالسجنلخطرمعرضونالمشاركينفإن،عنفإلىالتجمع
والعملاإلنسانوحقوقالديمقراطيةمكتب،2018لعاماإلنسانحقوقممارساتحولالدولتقارير،"اإلنسانلحقوقعمانتقرير"45

،2الصفحة،2019مارس،األمريكيةالخارجيةلوزارةالتابع
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2019 /03/OMAN-2018.pdf

منلمزيد.2011لعاماإللكترونيةالجرائمقانونمن25والمادةالعقوباتقانونمن125المادةبموجبالقبيلةأعضاءاتُهموقد46
،2019مارس12،الدوليةالعفومنظمة،"الحياةمدىالسجنبأحكامتقضي"الوطنياألمن"محاكمات:عاجلنداء":انظر،المعلومات

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde20/9971/2019/ar/
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28في،47والتعبيرالمعتقدأوالدينحريةفيللحقالمشروعةبالممارسةيتعلقفيما2015عامادانتهتمتالذي،البشام
.48المناسبينوالدواءبالطعامتزويدهلعدمنتيجة2018نيسان

المهينةالمعاملةأواإلغراءأوالنفسيأوالجسديللتعذيبشخصأيإخضاعيجوزال"أنهعلىالدستورمن20المادةوتنص
.التعذيبجريمةخطورةوتعكسمتسقةعقوباتفرضفيعمانسلطنةفيالوطنيالقانونفشل،ذلكومع."للكرامة
بموجبأنهحينفي،49اإلعدامعقوبةلتطبيقسببهوالقتلارتكابأثناءيمارسالذيالتعذيبفإن،الحاليالتشريعبموجب
وثالثأشهرستةبينتتراوح،المتهمعلىعموميموظفيرتكبهاالتي،التعذيبعقوبةفإن،العقوباتقانونمن204المادة

.سنوات

موجزةبإجراءاتاإلعداموعملياتاإلعدامعقوبة3.2.2
خالل.2015عامفي50شخصينإعدامتمقدو،عمانسلطنةفياالستخدامقيداإلعدامعقوبةتزالال

تطبيقعلىوقفبفرضعديدةتوصياتعمانسلطنةتلقت،الشاملالدوريللتقريرالثانيةالدورة

تم،الذكرسبقكما.ببساطةهذهإلىاإلشارةتمت،ذلكومع.51القانونفيإلغائهابهدفاإلعدامعقوبة

عامفي.مادة20منأكثرفيكعقوبةاإلعدامإدراجتمحيث،2018عامفيالعقوباتقانوناعتماد

.201852فيباإلعدامعليهممحكومألفرادحاالتأربعهناككانت،2009عاممنذاألولىوللمرة،2018

:التوصيات

المتحدةاألمماتفاقيةعلىوالتصديقالوطنيةالتشريعاتفيللتعذيبالمطلقالحظرتجسيد
التعذيب؛لمناهضة

التعذيبألعمالالدنياالعقوبةتعكسوأن،التعذيبادعاءاتجميعفيالمستقلالتحقيقضمانيجب
االنتهاكات؛هذهجسامةالمعاملةوسوء

؛قانونياًماجريمةارتكابعلىكعقوبةالبدنيةالعقوبةإلغاء
في.اإلعدامعقوبةإلغاءبغية،السجنأحكامإلىاإلعدامأحكاموتخفيفاإلعدامأحكامتنفيذوقف

األكثرالجرائم"فئةضمنتندرجالتيالجرائمعلىإالتُفرضالاإلعدامعقوبةأنمنتأكد،ذلكغضون
.العادلةللمحاكمةالدوليةللمعاييربالكاملتمتثلالتيالمحاكماتوبعد"خطورة

عنالمدافعينبحالةالمعنيالخاصوالمقرر،والتعبيرالرأيحريةفيالحقوحمايةبتعزيزالمعنيالخاصالمقررأرسل،2016عامفي47
البشامالسيدإدانةبشأنالعمانيةالسلطاتإلى2/2016برقمعاجلةرسالةالمعتقدأوالدينبحريةالمعنيالخاصوالمقرر،اإلنسانحقوق
اإلعالنمن19و18المادتينفيعليهالمنصوصالنحوعلىوالتعبيرالمعتقدأوالدينحريةفيللحقالمشروعةبالممارسةيتعلقفيما

اإلنسانلحقوقالعالمي
(https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3340).

،2018مايو15،اإلنسانلحقوقعالميةحركة،"الحجزفيالبشامحسنالسيدوفاة:عُمان"48
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/oman-death-in-custody-of-mr-hassan-al-basham

."متفجرةأوسامةمادةأوالتعذيبباستخدامالقتلوقع"حيثاإلعدامعقوبةالعقوباتقانونمن302المادةتطبق49
2020يونيو10فيتحديثآخر،كورنيل،"اإلعدامعقوبةبياناتقاعدة"50 ، https://www.deathpenaltyworldwide.org
129.136؛)إيطاليا(129.135؛)فرنسا(129.134؛)كوستاريكا(129.133؛)المكسيك(129.132رقمالتوصيات:علماًأحيطت51
.)سويسرا(129.139؛)سلوفينيا(129.137؛)البرتغال(

https://www.worlddata.info/asia/oman/deathpenalty.php،العالمبيانات،"عمانفياإلعدامعقوبة"52

https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=3340
https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/oman-death-in-custody-of-mr-hassan-al-basham
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القضاءاستقاللية3.3
القضائيةالسلطةجعلتم،53القضائيةالمسائلينظموالذي،2012لعامالقضائيةالشؤونقانونبموجب

يزالال،ذلكومع.سابقًااإلداريةشؤونهاتديركانتالتيالتنفيذيةالسلطةداخلاإلداراتعنمستقلة

القضاةيرشحالذي،األعلىالقضاءمجلسيرأسكما،الكبارالقضاةوعزلبتعيينمخوالًالسلطان

الجمعياتتكوينبحريةالمعنيالخاصالمقرروصف،لذلكونتيجة.القضائيالنظامعلىويشرف

.54"التنفيذيةبالسلطةبشدةمتأثرة"و"اسمياًمستقلة"بأنهاالقضائيةالسلطة

:التوصية
يخصفيماالسيطرةالسلطانممارسةعدملضمانالقضائيةللشؤون2012قانونتعديلذلكفيبما،القضاءاستقالليةضمان•

.القضاةوعزلتعيين

الجنسية3.4

الجنسيةمنالتعسفيلحرمانا3.4.1
إذاجنسيتهممنعمانسلطنةمواطنيتجريدبسلطةالدولةتتمتع،201455لعامعمانسلطنةفيالجنسيةقانونبموجب

بلدلصالحعملت"أو"عمانسلطنةبمصالحتضرأنيمكنمذاهباًأومبادئاًتتبنىمنظمةأوحزبأومجموعةفيانخرطوا"
فترةغضونفيالعملهذامثلعنبالتخليعمانسلطنةحكومةأمرتنفيذفيوفشلت[…]األشكالمنشكلبأيأجنبي
56".محددةزمنية

.القرارهذااستئناففيالحقلديهمليسجنسيتهممنتجريدهمتمالذينعمانسلطنةمواطنيأنعلىكذلكالقانونوينص
الخوفمنمناخخلقفييساهممما،الصمتعلىإلرغامهنالدولةمنتقديتهديدخاللهامنيمكنوسيلةاألحكامهذهتشكل

.الذاتيةوالرقابة

الجنسينبينالتمييز3.4.2
يمكنهاالالعمانيةالمرأةفإن،أبنائهإلىالعمانيالرجلمنتلقائيًاتنتقلالعمانيةالجنسيةأنمنبالرغم

.عامًا15مروربعدإالألطفالهاالعمانيةالجنسيةضمان

الزوجفإن،عمانيرجلمنالمتزوجةللمرأةمتاحةالعمانيةجنسيةالأنمنالرغمعلى،ذلكإلىإضافة

موافقةعلىالزوجحصول)1(حالةفيإالالجنسيةعلىالحصوليمكنهالالعمانيةللمرأةاألجنبي

علىسنة15مرور)3(،الزواجمنأطفالللزوجينيكونأن)2(،الزواجقبلعمانسلطنةفيسلطاتال

/https://qanoon.om/p/2012/rd2012010:علىمتاح10/2012رقمالسلطانيالمرسوم53
Aرقمتقرير،الجمعياتوتكوينالسلميالتجمعحريةفيبالحقالمعنيالخاصالمقرر54 / HRC / 29/25 / Add.1،272015أبريل،

.9الفقرة
https://www.refworld.org/pdfid/58dcfe444.pdf:علىمتاح38/2014رقمالسلطانيالمرسوم55
،2015يناير28،"عُمانفيالخالفةوتحدّياتاالضطراباتتفاقم"،فاليريمارك56

https://carnegie-mec.org/2015/01/28/ar-pub-58849
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علىالسلطاتتوافق)4(و،عمانسلطنةخارجالسنةفييومًا60عنزيدتمدةقضاءيتمأالعلى،الزواج

.الجنسيةمنح

أثارتهاالتيالمخاوفعلىالردخاللمنالتمييزهذالتصحيحنيةأيعمانسلطنةفيالسلطاتتبدولم

ضمانإلىتهدفالشروطهذه"أنعلىالتأكيدمع،المرأةضدالتمييزعلىبالقضاءالمعنيةاللجنة

يستخدمهاوسيلةمجردتكونأنمنعمانسلطنةفيالمرأةحمايةوبالتاليالزوجيةالعالقةاستقرار

57."الجنسيةعلىللحصولزوجها

:التوصيات

جنسيتهم؛منعمانسلطنةمواطنيتجريدعدملضمانعمانسلطنةفيالجنسيةقانونتعديل•
نقلمنالمرأةلتمكينعمانسلطنةفيالجنسيةقانونلتعديلالالزمةالخطواتجميعاتخاذمنالتأكد•

.الدوليةللمعاييروفقًا،الرجلمعالمساواةقدمعلى،قيوددونوزوجهاأطفالهاإلىالجنسية

المرأةحقوق3.5

التمييز3.5.1
من1المادةمعمنسجمةغيرتزالوالالجنسأساسعلىالمواطنينضدالتمييزفقطتحظراألساسيالقانونمن17المادة
.والخاصالعامالمجالينفيالمباشروغيرالمباشرالتمييزتحظرالتي،المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقية
فيالمرأةضدالشخصيةاألحوالقانونيميز.التمييزترسيخفيعمانسلطنةفيالوطنيةالقوانينتستمر،ذلكعلىعالوة
العملوساعاتأنواعتحديدفيالعملقانونيستمربينما،58القانونيةوالوصايةاألطفالوحضانةوالميراثالطالقمثلأمور
.59بهاالقيامللمرأةيمكنالتي

قلقهاعنوأعربت،المساواةعدماستمرارالمرأةضدالتمييزعلىبالقضاءالمعنيةالمتحدةاألمملجنةالحظت،2017عامفي
قانونفيالتمييزيةاألحكامتطبيقواستمراراألسرةقانونإصالحفيتقدمإحرازعدملتفسيرالشريعةاستخدام"بشأن

60".الشخصيةاألحوال

CEDAW،عمانردود57 / C / OMN / Q / 2-3 / Add.1،182017يوليو ، Qu15،
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx؟symbolno=CEDAW ٪ 2fC٪
2fOMN٪ 2fQ٪ 2f2-3٪ 2fAdd.1 & Lang = en

)3(،السابقزوجهاعنمختلفدينمن)2(،جديدمنتزوجت)1(إذااألطفالحضانةتفقدأنللمرأةيمكن،المثالسبيلعلى58
الشخصيةاألحوالقانونمن129و128و127الموادبموجبالرشدسنابنتهاوتبلغسنوات7منأكثرابنهايبلغأنوبمجرد

.9صفحة،2018،اإلنمائيالمتحدةاألممبرنامج،"والقانونالجنسينبينالعدالة:عُمان"59
CEDAW،عمانبشأنختاميةمالحظات،المرأةضدالتمييزعلىبالقضاءالمعنيةاللجنة60 / C / OMN / CO/2-3،22نوفمبر

.17الصفحة،2017

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CEDAW/C/OMN/CO/
2-3&Lang=En
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العنف3.5.2

والعنفالمرأةضدالعنفومكافحةلمنعتشريعباعتمادإيطالياتوصيةعمانسلطنةأيدت،الشاملالدوريللتقريرالثانيةالدورةفي
الضارةبالعواقبالنساءوعيلزيادةوطنيةعملخطةواعتماد،لإلناثالتناسليةاألعضاءختانممارسةيحظرتشريعوسن،المنزلي
األنثويةالتناسليةاألعضاءختانحظربإدراجتقومبأنالسويدتوصيةالدولةأيدتكما.61األنثويةالتناسليةاألعضاءختانلممارسة

يحظرالقانونفيتغييرعناإلعالنتم،2019أيلولفي.عامةإعالميةبحملةمصحوباً،وصريحرسميبشكلالطفلقانونفي
األعضاءختانحظرقانونإنفاذيتموالعامةإعالميةبحملةذلكاستكماليتملم،ذلكومع،األنثويةالتناسليةاألعضاءختانممارسة
.عمليبشكلاألنثويةالتناسلية

العقوباتقانونيحتويال.الجنسيواالعتداءالمنزليالعنفضحايالحمايةآلياتإلىتفتقرعمانسلطنةتزالال،ذلكعلىعالوة
.االعتداءتجرمعامةأحكامبموجبإالالقضايارفعيمكنال.الزوجيواالغتصابالمنزليالعنفصريخبشكلتحظرأحكامعلى

بالتراضيالعالقات3.5.3
)زناأوفاحشةيعتبرالذي(الزواجإطارخارجبالتراضيالجماععلىيُعاقب،العقوباتقانونمن259المادةموجبب

عالوة.جرمالعلىكدليلالحملقبوليمكنحيث،جائرنحوعلىالنساءبمصالحيضراألفعالهذهمثلتجريمإن.62بالسجن
عدمحالةفيالمقاضاةلخطرمعرضونالجنسيواالعتداءاالغتصابضحاياأنيعنيالعالقاتهذهمثلتجريمفإن،ذلكعلى

.موافقةوجودعدمإثباتعلىقدرتهم

:توصياتال

لجعلها،العملوقانونالشخصيةاألحوالقانونسيماوال،عمانسلطنةفيالوطنيةالقوانينتعديل•
الجنسين؛بينبالمساواةيتعلقفيماالدوليةالمعاييرمعتتماشى

؛المرأةضدالتمييزأشكالجميععلىالقضاءاتفاقيةعلىالتحفظاتجميعإزالة•

لتجريمحدووضعالزوجيواالغتصابالمنزليالعنفصريحبشكليحظربحيثالعقوباتقانونتعديل•

بالتراضيتحصلالتيالعالقات

الجنسيالميليومزدوجوالمثلياتنيالمثليحقوق3.6
والهوياتالجنسينصفاتيوحاملالجنسانيةالهويةيومغاير
الجنسية

الهويةومغايريالجنسيالميلومزدوجيوالمثليينالمثلياتوحرياتحقوقمنالعقوباتقانونيخفض

العالقاتيعاقبالسابقالعقوباتقانونأنحينفي.عمانسلطنةفيالجنسينصفاتوحامليالجنسية

عمانفيالنساءمن٪95و٪20بينماأنالدراساتاقترحتفقد،الوطنيالصعيدعلىإحصاءاتوجودعدممنالرغمعلى61
فبراير17فيالموقععلىولوجآخر،األوركيدمشروع،"عمان"انظر،المعلوماتمنلمزيد.األنثويةالتناسليةاألعضاءلتشويهيتعرضن

2020 ، https://www.orchidproject.org/about-fgc/where-does-fgc-happen/oman
منأيكانإذااألقلعلىوسنتينسجنسنواتثالثإلىأشهرستةبينالعقوبةتتراوح،العقوباتقانونمن259المادةبموجب62

.متزوجالزوجين
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اتصالأيتعاقبالعقوباتقانونمن261المادةفإن،"علنيةفضيحة"وجودحالةفيالمثليةالجنسية

فإن،ذلكإلىباإلضافة.سنواتوثالثأشهرستةبينتتراوحلمدةبالسجنالرجالبينبالتراضيجنسي

فيبالسجنحكمإلىتؤديأنيمكنالجنسنفسمنأشخاصبين"جنسيةطبيعةذاتتصرفات"أي

63.شكوىبتقديمالوصيأوالزوجقيامحالة

يمكنحيث،العقوباتقانونإطارفيالجنسيةالهويةعنالتعبيرينظمتشريعإدخالتم،ذلكعلىعالوة
266.64المادةبموجبكليهماأو،غرامةأو،السجنلعقوبة"نسائيةمالبسمرتديايظهر"رجلأييخضعأن

:التوصيات

قانونبتعديلالجنسيةالهويةالتعبيرعنبيتعلقفيماالقواعدوضعوإنهاءالمثليةالجنسيةالعالقاتعنالجرمصفةنزع
.العقوبات

المهاجرينحقوق3.7
،المدفوعةغيراألجورذلكفيبما،االنتهاكاتمنمتنوعةلمجموعةعرضةعمانسلطنةفيالمهاجرونالعماليزالال

دعممنالرغمعلى.65الجنسيواالعتداءوالضرب،المعيشةوظروفالطعامورداءة،مفرطةعمللساعاتوإخضاعهم
الالواقعبحكمالكفالةنظامأنالواضحفمن،66الشاملالدوريالتقريرمنالثانيةالجولةخاللالكفالةنظامبإلغاءالتوصية

يتعرض.العملصاحبموافقةدونوظائفهمتغييرأوتركالمهاجرينالعمالعلىيُحظرحيث،عمليبشكلموجودًايزال
أوالسجنلخطر،واالستغاللاإلساءةحاالتفيحتى،العملصاحبمنإذندونوظائفهمتركيحاولونالذينالعاملون
،جديدةوظيفةعلىللحصولالحاليالعملصاحبموافقةشرطإلغاءسيتم،2021عامفي.67"الفرار"جريمةبسببالترحيل

.68الحاليعقدهمانتهاءقبلجديدعملعنالباحثيناألفراديفيدالهذافإن،ذلكومع.األوليالعقدفيهاينتهيالتيالحاالتفي

حجزمنالعملأصحابيمنعالعاملةالقوىوزارةتعميمأنحينفي،69العملقانونبحمايةمشمولينغيرالمنزليونالعمال
،ذلكعلىعالوة.70االمتثالعدمحالفيعقوباتأيةيحددالفإنه،األخرىالعملوانتهاكاتالمهاجرينالعمالسفرجوازات
إعادتهمببساطةتم،االنتهاكاتعنالسلطاتإبالغالعمالحاولحينماالحاالتمنكثيرفيأنهكيفالعمالحساباتتوضح

.71عملهمأصحابإلى

:التوصيات
.سنواتوثالثأشهرستةبينتتراوحبالسجنعقوبةعلىالعقوباتقانونمن262المادةتنص63
ريال300و100بينتتراوحوغرامة،وسنةشهربينتتراوحلمدةالسجنإلىتصلعقوبةعلىالعقوباتقانونمن26المادةتنص64
.كليهماأو،)أمريكيدوالر260-780(

رايتسهيومن،"واإلماراتعمانفيالتنزانياتالمنازلعامالتبحقاإلنتهاكات:لروبوتاكأعملكنت":انظر،المثالسبيلعلى65
2017نوفمبر14،ووتش ، https://www.hrw.org/ar/report/2017/11/14/310765عامالتوإستغاللإساءة:باعوني"و
2016يوليو13،ووتشرايتسهيومن،"عمانفيالمنازل ، https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/13/291681

.)التشيك(129.201رقمالتوصيةأيدت66
،2016يوليو13،ووتشرايتسهيومن،"عمانفيالمنازلعامالتوإستغاللإساءة:باعوني"67

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/13/291681
،2020يونيو16،تايمزعمان،"العقدانتهاءبعدالوظائفتغييرللوافدينيمكن"68

https://timesofoman.com/article/3016062/oman/government/expats-can-change-jobs-after-contract-expiry
أوالمنازلداخلالمستخدمين"علىتنطبقالالقانونأحكامأنعلى35/2003رقمالسلطانيالمرسوممن)3الفقرة(2المادةتنص69

:علىمتاح35/2003الملكيالمرسوم".حكمهمفيومنوالطباخوالمربيةلسائقكاخارجها
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/67540/84139/F1719028671/OMN67540.pdf

2/2006رقمالعاملةالقوىوزارةتعميم70
،2016يوليو13،ووتشرايتسهيومن،"عمانفيالمنازلعامالتوإستغاللإساءة:باعوني"71

https://www.hrw.org/ar/report/2016/07/13/291681

https://www.hrw.org/ar/report/2017/11/14/310765
https://www.hrw.org/ar/report/2017/11/14/310765
https://www.hrw.org/ar/report/2017/11/14/310765
https://timesofoman.com/article/3016062/oman/government/expats-can-change-jobs-after-contract-expiry
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للعماليسمحالذياألجانبالعماللجميعاإلقامةتصاريحبنظامواستبدالهالحاليالتوظيفنظامإلغاء•
الحاليين؛العملأصحابمنإذندونجديدعملعلىبالحصول

اآلخرين؛العمالمعومتساويةكاملةحمايةعلىالمنازلعامالتحصوللضمانالعملقانونتعديل•

االمتثال؛عدمحالفيمحددةعقوباتوتطبيقالمهاجرينالعمالسفرجوازاتحجزحظرتنفيذضمان•

العمالهؤالءحصولوضمانالسلطاتإلىجنائيةشكاوىتقديمفيالمهاجرينالعمالحقإنفاذ•

.الالزمةالحمايةكلعلىالمهاجرين
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،جنيفومقرهاالقانونيةالدعوةمجالفيتعملحكوميةغيرمنظمةهياإلنسانلحقوقمنّاجمعية

نهجباعتماد.إفريقياوشمالاألوسطالشرقفياألساسيةوالحرياتالحقوقوتعزيزحمايةعلىوتركز

اإلنسانحقوقانتهاكاتلضحاياالقانونيةاالستشاراتنقدم.والهيكليالفرديالمستويينعلىنعمل،شامل

أرضعلىاإلنسانحقوقحالةبتقييمنقوم،ذلكإلىباإلضافة.الدوليالقانونآلياتإلىاللجوءخاللمن

القانونياإلصالحإلىللدعوةالرئيسيةالقضاياإلىالمعنيينالمصلحةأصحابانتباهونلفتالواقع

.يوالسياس

،المتحدةالمملكةمقرهاربحيةغيرحكوميةغيرمنظمةهواإلنسانلحقوقعمانسلطنةمركز

حقوقبشأنعمانلسلطنةرؤيتناعلىبناءً.عمانسلطنةفياإلنسانحقوققضاياوتوثقتراقب

جميعفياإلنسانبحقوقالوعينشرهيمهمتنافإن،للجميعوالمساواةوالعدالةوالحريةاإلنسان

والتعبيرالرأيحريةفيوالحقالمرأةوحقوقالطفلحقوقذلكفيبما،العامةالحياةمجاالت

.والمعتقد
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