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مقدمة

 1.1سيفيكاس هو تحالف عالمي لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء يعمل على تعزيز عمل المواطنين والمجتمع المدني
حول العالم .تأسس في عام  ،1993ولدى سيفيكاس أعضاء في أكثر من  180دولة.
رن
للمدافعي عن حقوق
غي هادفة للرب ح تقدم الدعم والحماية
غي حكومية ر
 1.2مركز الخليج لحقوق اإلنسان هو منظمة مستقلة ر
اإلنسان ن يف منطقة الخليج والدول المجاورة من أجل تعزيز حقوق اإلنسان ،بما ن يف ذلك عىل سبيل المثال ال الحرص حرية
السلم .يقع مقر مركز الخليج لحقوق اإلنسان في لبنان ويوثق بيئة
التعبي وحرية الصحافة وتكوين الجمعيات والتجمع
ر
ي

المدافعين عن حقوق اإلنسان في منطقة الخليج والدول المجاورة ،وتحديدا في البحرين والكويت وإيران والعراق
واألردن وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا واإلمارات العربية المتحدة واليمن.

 1.3الجمعية العمانية لحقوق اإلنسان هي مركز أبحاث مستقل في مجال حقوق اإلنسان مقره ألمانيا ويعمل على توثيق
انتهاكات حقوق اإلنسان في عمان وتعزيز حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان في البالد.
 1.4يفحص سيفيكاس ومركز الخليج لحقوق اإلنسان والجمعية العمانية لحقوق اإلنسان في هذه الوثيقة مدى امتثال سلطنة
عمان تجاه التزاماتها الدولية في مجال حقوق اإلنسان لخلق والحفاظ على بيئة آمنة ومواتية للمجتمع المدني .نقوم على
وجه التحديد بتحليل مدى وفاء عمان بالتزاماتها في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير والقيود غير
المبررة على المدافعين عن حقوق اإلنسان والمدونين ونشطاء اإلنترنت منذ خضوعها للفحص السابق في االستعراض
الدوري الشامل في نوفمبر/تشرين الثاني  .2015نقوم في هذا الصدد بتقييم تنفيذ عمان للتوصيات التي تلقتها خالل
الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل المتعلقة بهذه القضايا وتقديم عدد من توصيات المتابعة.
 1.5تلقت حكومة عمان خالل الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل  37توصية تتعلق بمساحة المجتمع المدني (الفضاء
المدني) .قبلت من بين هذه التوصيات  21توصية وتحفظت على  16توصية .ومع ذلك ،فإن تقييم مجموعة من المصادر
القانونية ووثائق حقوق اإلنسان التي تم تناولها في األقسام الالحقة من هذا التقرير ،باإلضافة إلى استشارات المدافعين عن
حقوق اإلنسان والخبراء ،يُظهر أن حكومة عمان لم تنفذ أيا من التوصيات المتعلقة بالفضاء المدني .تقاعست الحكومة
باستمرار عن التصدي للقيود غير المبررة على الفضاء المدني منذ االستعراض الدوري الشامل األخير ،وقد ُوجدت
فجوات كبيرة في التنفيذ فيما يتعلق بحماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير ومالحقة المدافعين
عن حقوق اإلنسان.
 1.6يبلغ عدد سكان دولة عمان  4.6مليون نسمة وهي عضو في مجلس التعاون الخليجي .منذ  23يوليو/تموز  ،1970تولى
السلطان قابوس بن سعيد حكم سلطنة عمان ،صاحب أطول فترة حكم في الشرق األوسط ،حيث حكم ما يقرب من 50
عاما .توفي السلطان قابوس في  10يناير/كانون الثاني  ،2020وأدى ابن عمه هيثم بن طارق وزير الثقافة األسبق اليمين
كسلطان جديد لسلطنة عمان .على الرغم من دعوات النشطاء والمجتمع المدني لإلصالحات ،فقد تم استجواب العديد من
نشطاء مواقع التواصل االجتماعي خالل األشهر القليلة األولى من حكم هيثم بن طارق وتم استهداف أفراد من عائالت
الذين فروا من البالد .على الرغم من حقيقة أن عمان صدقت على بعض االتفاقيات الدولية لحقوق اإلنسان ،إال أن القيود
ال تزال قائمة حيث تستخدم أحكام قانون العقوبات لتقييد حريات التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع1.

َّ
"1اطلع عىل وضع حقوق اإلنسان ن يف عهد السلطان الجديد هيثم بن طارق"  https://ochroman.org/2020/05/haitham/اخر زيارة
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 1.7نشعر بقلق بالغ إزاء إغالق الفضاء المدني واستخدام التشريعات الصارمة لتقييد الفضاء المدني والحد من قدرة المدافعين
عن حقوق اإلنسان والصحفيين على تقديم تقارير بشكل ف ّعال عن قضايا حقوق اإلنسان واإلجراءات التي تتخذها الدولة.
تتركز السلطة في يد السلطان ،وبينما يكفل دستور عمان الحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير ،إال أنه يتم
استخدام التشريعات والسياسات المقيدة ،بما في ذلك قانون العقوبات وقانون الجمعيات وقانون المطبوعات والنشر لعام
 1984وقانون تنظيم االتصاالت ،بشكل روتيني لمنع منظمات حقوق اإلنسان المستقلة من العمل وتعريض المدافعين
عن حقوق اإلنسان للمالحقة القضائية واالحتجاز التعسفي .أجبرت البيئة المعادية للمجتمع المدني معظم المدافعين عن
حقوق اإلنسان على الفرار من عمان ،كما تم إغالق جميع منظمات حقوق اإلنسان المستقلة من قبل السلطات أو اضطرت
إلى العمل من الخارج.
 1.8كما نشعر بالقلق من استهداف المدونين والصحفيين والكتّاب الذين يكتبون عن حالة حقوق اإلنسان أو إجراءات الحكومة.
يتعرض الصحفيون والمدونون بشكل روتيني لالعتقال التعسفي والمالحقة القضائية دون مراعاة للقانون .تم إغالق
الصحف المستقلة وتستهدف السلطات الكتاب وتسعى إلى إسكاتهم من خالل سجنهم وحظر كتبهم في عمان .منذ
االحتجاجات الشعبية عام  ،2011عندما خرج مئات العمانيين إلى الشوارع في عدة مدن ،استخدمت السلطات قانون
العقوبات إلحباط ومنع االحتجاجات .عندما تندلع االحتجاجات ،يتم تفريقها على الفور واعتقال المتظاهرين .أدى التهديد
بالعنف تجاه المتظاهرين إلى إجبار العديد من األشخاص على اللجوء إلى الرقابة الذاتية واالمتناع عن تنظيم التجمعات
العامة أو المشاركة فيها.
 1.9على أثر جائحة كورونا (كوفيد ، )19اتخذت الحكومات في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك عمان ،تدابير لتعزيز التباعد
االجتماعي والحد من حركة الناس .ومع ذلك ،فقد تم استخدام بعض هذه اإلجراءات المطبقة في عمان لتقييد الحريات
المدنية.
 1.10نتيجة لهذه اإلجراءات تم تصنيف الفضاء المدني في عمان حاليا على أنه قمعي من قبل مراقب سيفيكاس.2
●
●
●
●
●
●

يتناول القسم  2من هذا التقرير مدى تنفيذ عمان لتوصيات االستعراض الدوري الشامل واالمتثال للمعايير الدولية
لحقوق اإلنسان المتعلقة بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ونشطاء المجتمع المدني.
يتناول القسم  3من هذا التقرير مدى تنفيذ عمان لتوصيات االستعراض الدوري الشامل واالمتثال للمعايير الدولية
لحقوق اإلنسان المتعلقة بحرية التعبير واستقالل اإلعالم والصحفيين.
يتناول القسم  4من هذا التقرير مدى تنفيذ عمان لتوصيات االستعراض الدوري الشامل واالمتثال للمعايير الدولية
لحقوق اإلنسان المتعلقة بحرية تكوين الجمعيات.
يتناول القسم  5من هذا التقرير مدى تنفيذ عمان لتوصيات االستعراض الدوري الشامل واالمتثال للمعايير الدولية
لحقوق اإلنسان المتعلقة بحرية التجمع السلمي.
يقدم القسم  6من هذا التقرير توصيات للتصدي إلى المخاوف المذكورة.
يوجد ملحق يسرد تنفيذ التوصيات التي تلقتها عمان خالل الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل المشار إليها
في هذا التقديم.

 2مراقب سيفيكاس ،عمانhttps://monitor.civicus.org/country/oman/ :
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 .2المضايقات والترهيب واالعتداء على المدافعين عن حقوق اإلنسان ونشطاء المجتمع المدني
 2.1في إطار االستعراض الدوري الشامل السابق لسلطنة عمان ،تلقت الحكومة أربع توصيات بشأن حماية المدافعين عن
حقوق اإلنسان وممثلي المجتمع المدني .تعهدت الحكومة بضمان التمتع الكامل بالحق في حرية تكوين الجمعيات والتجمع
السلمي والتعبير ،بما في ذلك للمدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين ومستخدمي شبكات التواصل االجتماعي ،حتى ال
يخشوا التعرض لالعتقال أو االحتجاز أو المضايقة أو الترهيب .من بين التوصيات التي تلقتها قبلت توصيتين وتحفظت
على التوصيتين اآلخرتين .ومع ذلك ،لم تنفذ الحكومة أيا من التوصيات.
 2.2تنص المادة  12من إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان على تفويض الدول باتخاذ التدابير الالزمة
لضمان حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان .على الرغم من أنه تم حث عمان على التصديق على العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية في االستعراضات الدورية السابقة ،إال أن السلطات لم تفعل ذلك .ونتيجة لذلك ،فإن السلطات
العمانية لديها باع طويل في استهداف المدافعين عن حقوق اإلنسان من أجل منعهم من اإلبالغ عن انتهاكات حقوق اإلنسان
فر معظم المدافعين عن حقوق اإلنسان من البالد لتجنب األعمال االنتقامية وواصلوا أنشطتهم في
التي ترتكبها السلطنةّ .
مجال حقوق اإلنسان في المنفى3.
 2.3بتاريخ  25أبريل/نيسان  ،2020تم اإلفراج عن المدافع عن حقوق اإلنسان والكاتب مسلم المعشني بكفالة قدرها 3000
لاير عماني (حوالي  7800دوالرا أمريكيا) وتم تأجيل محاكمته إلى أجل غير مسمى بسبب جائحة كورونا .4وكان قد تم
إلقاء القبض عليه في  14نوفمبر/تشرين الثاني  2019على الحدود مع اليمن أثناء عودته إلى عمان من رحلة خارجية
واحتُجز في سجن أرزات المركزي بصاللة في محافظة ظفار .و ُحرم من االتصال بمحام و ُمنع من الحصول على الرعاية
الطبية 5.للسلطات العمانية باع في اعتقال المعشني بسبب نشاطه وكتاباته .تم اعتقاله في عام  2013بشكل تعسفي بعد
نشر كتاب يؤرخ احتجاجات  2011في صاللة وحكم عليه بالسجن لمدة شهرين وغرامة قدرها  500لاير عماني (حوالي
 1300دوالرا أمريكيا) 6.يدعو المعشني إلى احترام حرية التعبير والتجمع في عمان.
 2.4توفي المدافع عن حقوق اإلنسان حسن الب ّ
شام في أبريل/نيسان  2018في سجن سمائل المركزي بينما كان يقضي عقوبة
7
بالسجن ثالث سنوات بتهمة إهانة السلطان واستخدام اإلنترنت فيما من شأنه المساس بالقيم الدينية  .وكان قد اعتقل في
سبتمبر/أيلول  2015ومثل أمام المحكمة االبتدائية.

ن
ن
المنف  -سيفيكاس  25أبريل/نيسان 2017
عمان تم إسكاته وإرغامه عىل
حقوف
3ناشط
ي
ي
https://www.civicus.org/index.php/media-resources/news/interviews/2819-omani-human-rights-activistsilenced-and-pushed-into-exile.
ن
ن
غي مسم  2 -يونيو/حزيران 2020
إىل
المعشن
مسلم
المدن
والناشط
4عمان :تأجيل جلسة محاكمة الكاتب
أجل ر
ٍ
ي
ي
https://www.gc4hr.org/news/view/2403
ُ 5عمان :الرقابة الفنية والمضايقات ضد نشطاء اإلنينت مستمرة  -مراقب سيفيكاس  11 -يونيو/حزيران 2020
https://monitor.civicus.org/updates/2020/06/11/oman-artistic-censorship-and-harassment-online-activistscontinues/
تشين ن
ن
نوفمي /ر
ن
 '6عمان:
الثان
18
اإلنسان
لحقوق
العمانية
الجمعية
المعشن
مسلم
المدن
المجتمع
وناشط
الكاتب
اح
رس
إطالق
يجب
ر
ي
ي
ي
http://www.omanhr.org/en/general-news/oman-writer-and-civil-activist-musallam-al-maashani-must-2019
be-freed.
ّ
الع ن
7عمان :التحالف ُ
مان لحقوق اإلنسان ينىع وفاة ناشط اإلنينت حسن البشام  -مركز الخليج لحقوق اإلنسان  2 -مايو/أيار 2018
ي
https://www.gc4hr.org/news/view/1844
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 2.5بتاريخ  17أبريل/نيسان  ،2017استدعى جهاز األمن الداخلي المدافع عن حقوق اإلنسان أحمد البحري الستجوابه وتم
احتجازه في مسقط8.جاء اعتقاله على خلفية انتقاده على فيسبوك انتشار سيارات الشرطة العُمانية في شوارع محافظة
البريمي حيث يُقيم .9تعرض لالعتقال التعسفي واعتقل عام  2014و ُحكم عليه بالسجن لمدة عام وغرامة قدرها 1000
لاير عماني (حوالي  2600دوالرا أمريكيا) حيث ُوجهت له تهمة "اإلخالل بالنظام العام" بعد مشاركته في إضراب
نظمه المعلمون.
 2.6بتاريخ  15أبريل/نيسان  ،2017تم القبض على المدون والناشط خالد الرمضاني على الحدود بين عمان واإلمارات
ونقله إلى القسم الخاص في القيادة العامة لشرطة عمان في العاصمة مسقط 10.تم القبض عليه بعد انتقاداته للحكومة من
خالل كتاباته على مواقع التواصل االجتماعي.
 2.7بتاريخ  30يناير/كانون الثاني  ،2017استمرت السلطات العمانية في مضايقة وترهيب أفراد عائلة المدافع عن حقوق
اإلنسان محمد الفزاري .أسس الفزاري صحيفة "مواطن" وكان يتعرض للمالحقات القضائية والمضايقة والترهيب بشكل
منتظم .وقد أُجبر على إغالق صحيفة "مواطن" بعد اعتقال موظفيها في عام  .2016في ديسمبر/كانون الثاني ،2014
تم اعتقاله واحتجازه لفترة وجيزة وإبالغه بمنعه من السفر 11.هرب الفزاري من عمان إلى المملكة المتحدة عام 2016
لتجنب المالحقة والمضايقات .بتاريخ  30يناير/كانون الثاني  ،2017صادرت السلطات العمانية جوازات سفر زوجة
الفزاري بدرية المعمري وطفليهما ،طفال في الثالثة من العمر واآلخر سنة واحدة آنذاك ،وحثت المعمري على تطليق
زوجها .وكانت تنوي السفر إلى المملكة المتحدة لزيارة زوجها لكن السلطات أجبرتها على العودة إلى المنزل .
 2.8بتاريخ  8يناير/كانون الثاني  ،2017فرضت الحكومة العمانية قيودا على سفر المدون والمدافع عن حقوق اإلنسان
سعيد جداد ومنعته من السفر إلى قطر .وقد أُبلغ بأنه تم وضعه على القائمة السوداء و ُمنِع من السفر خارج عمان حتى عام
 12.2099وثق جداد انتهاكات حقوق اإلنسان واستُهدف بسبب كتاباته ومدوناته التي تنتقد سجل السلطات العمانية في
حقوق اإلنسانُ .منع من نشر مقاالت في بعض المنافذ اإلخبارية العمانية ،بما في ذلك صحيفتا الزمن والرؤية المتوقفتان
سجن سابقا في عام  2015بتهم مزعومة بنشر معلومات من شأنها
اآلن ،كما كتب في جريدة الوطن .وكان جداد قد ُ
المساس بالنظام العام وأفرج عنه في أغسطس/آب  13.2016كما قاد احتجاجات في عام  2011في مدينة ظفار الجنوبية
للمطالبة بإصالحات حكومية .في فبراير/شباط  ،2017تمكن من مغادرة عمان وتقدم بطلب للحصول على اللجوء في
بلد آخر ،ولم يعد ناشطا في مجال الدفاع عن حقوق اإلنسان.

 8المرجع نفسه.
ن
ناشط اإلنينت  -مركز الخليج لحقوق اإلنسان 24 -
لمدافىع حقوق اإلنسان و
الداخىل يف استهدافه الممنهج
9عمان :استمرار جهاز األمن
ي
ي
ي
أبريل/نيسان https://www.gc4hr.org/news/view/1562/ 2017
التعبي من خالل الرقابة واعتقال النشطاء"  -مراقب سيفيكاس  9 -يونيو/حزيران 2017
"10السلطات العمانية تقيد حرية
ر
https://monitor.civicus.org/updates/2017/06/09/oman-authorities-restrict-free-expression/
ديسمي/كانون األول 2014
11عمان :اعتقال المدون محمد الفزاري  -مركز الخليج لحقوق اإلنسان 23 -
ر
https://www.gc4hr.org/news/view/857
ن
12
رن
رن
المدافعي عن حقوق اإلنسان"  -مراقب سيفيكاس 7 -رفياير/شباط 2017
عقوبتي بالسجن ألن السلطات ال تزال تستهدف
تلىع
المحكمة ي
https://monitor.civicus.org/updates/2017/02/07/human-rights-defenders-journalists-bloggers-and-mediaoutlets-continue-be-targeted/
13عمان :منع مدافع حقوق اإلنسان سعيد جداد من السفر ،إغالق جريدة الزمن ،وتأجيل محاكمة أحد الكتاب  -مركز الخليج لحقوق اإلنسان -
 9يناير/كانون ن
الثان https://www.gc4hr.org/news/view/1465 https://www.gc4hr.org/news/view/1465 2017
ي
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 2.9يثير تشويه األعضاء التناسلية األنثوية مخاوف جدية في عمان ،والمدافعون عن حقوق اإلنسان الذين يواجهون هذه
الممارسة ويدعون إلى وقفها يتم استهدافهم من قبل السلطات ،وقد أُجبر العديد منهم على فرض الرقابة الذاتية أو الفرار
من عمان .عدلت السلطات قانون الطفل في أغسطس/آب  2019الذي يحظر ممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية
وينص على إدانة مرتكبي هذا الفعل .ومع ذلك ،فإن هذه الممارسة مستمرة ،وتمنع السلطات نشر اإلحصاءات المتعلقة
بممارسة تشويه األعضاء التناسلية األنثوية .تعرضت المدافعة عن حقوق اإلنسان حبيبة الهنائي ،التي نشرت دراسة عن
اآلثار الضارة لتشويه األعضاء التناسلية األنثوية في الماضي ،لحمالت تشهير على الفور وتهديدات عبر اإلنترنت من
قبل السلطات الدينية .وتم تحذيرها هي وآخرون من نشر معلومات عن هذه الممارسة في المستقبل ووضعت السلطات
إجراءات لمنع أي شخص بمن فيهم الباحثون من نشر أي إحصائيات دون تصريح رسمي من المركز الوطني لإلحصاء
والمعلومات .بتاريخ  9فبراير/شباط  ،2020أعلنت مدافعة عن حقوق اإلنسان ،لم تكشف عن اسمها لسالمتها الشخصية،
عبر حسابها المجهول على تويتر عن تعليق حساب "النسويات العمانيات على تويتر" الذي ساعدت في إنشائه.
 .3حرية التعبير واستقالل وسائل اإلعالم والوصول إلى المعلومات
 3.1في إطار الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل ،تلقت عمان سبع توصيات تتعلق بحرية التعبير وحماية الصحفيين
والوصول إلى المعلومات .على سبيل المثال ،تعهدت الحكومة بضمان أن جميع أحكام القانون الجنائي ،بما في ذلك المواد
 135و  147و  173من قانون العقوبات ،والتي تفرض عقوبات قاسية على مجموعة واسعة من صور التعبير المشروع
عن الرأي ،تتفق تماما مع التمتع الكامل بالحقوق في حرية الرأي والتعبير وحرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي .كما
وافقت على الحفاظ على الحق في الرأي والتعبير على النحو المنصوص عليه في المادة  29من النظام األساسي لسلطنة
عمان من خالل مراجعة تشريعاتها الحالية والعمل على تحديد حدودها بشكل واضح ومتسق .من بين التوصيات التي
تلقتها ،قبلت ثالث توصيات وتحفظت على أربع توصيات .ومع ذلك ،كما هو مبين أدناه ،لم تنفذ الحكومة أيا من هذه
التوصيات.
 3.2يوفر دستور عمان ضمانات لحرية التعبير ولكنه يفرض أيضا قيوداعلى هذا الحق .تنص المادة  29من الدستور على أن
حرية الرأي والتعبير مكفولة بالقول والكتابة وكافة وسائل التعبير في حدود القانون .وتنص المادة  31على أن حرية
الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط واألحكام التي يحددها القانون .كما ينص على حظر كل ما يؤدي إلى
الفتنة أو المساس بأمن الدولة أو المساس بكرامة اإلنسان أو حقوقه .على الرغم من هذه الضمانات ،فإن حرية التعبير
وحريات اإلعالم مقيدة بشدة في عمان 14.في اآلونة األخيرة ،وفي مواجهة جائحة كورونا ،أمرت اللجنة العليا للتعامل مع
فيروس كورونا (كوفيد  )19في عمان جميع الصحف والمجالت بالتوقف عن النشر والطباعة.
 3.3تستخدم السلطات تشريعات تقييدية غير مبررة ،وال سيما قانون المطبوعات والنشر وقانون تنظيم االتصاالت ،لخنق
حرية التعبير والحقوق الرقمية .ال يُسمح لوسائل اإلعالم بانتقاد السلطان ،وللسلطات صالحية إغالق الصحف وإغالق
المواقع اإللكترونية واحتجاز الصحفيين .يتم استهداف الصحفيين والمدونين والنشطاء على اإلنترنت بشكل منتظم
ويتعرضون للمالحقات القضائية واالعتقال واالحتجاز .لتفادى المالحقات واالعتداءات التي تنتهجها الدولة ،يلجأ العديد
من الصحفيين ونشطاء اإلنترنت إلى الرقابة الذاتية.

14عمان :انتقاد الحكومة يمكن أن يؤدي إىل عقوبة السجن سبع سنوات  -أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق اإلنسان ن يف البحرين 5 -
رفياير/شباط https://www.adhrb.org/2019/02/oman-where-criticizing-the-government-can-warrant-a- 2019
seven-year-sentence/
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 3.4يعد قانون المطبوعات والنشر العماني أحد أكثر القوانين تقييدا في الشرق األوسط .وينص القانون على توجيه اتهامات
للصحفيين بالتشهير النتقادهم السلطان أو األسرة الحاكمة أو اإلسالم ،وتغريمهم وسجنهم في حالة إدانتهم .تحظر المادة
 26نشر كل ما من شأنه المساس بسالمة الدولة أو أمنها من خالل وسائل اإلعالم المرئية أو المكتوبة أو اإلنترنت أو عن
طريق تقنية المعلومات .يخول قانون االتصاالت للسلطات مقاضاة األفراد عندما ترى الدولة أنهم قاموا بنشر رسائل عبر
وسائل االتصال المختلفة تنتهك اآلداب العامة .تعاقب المادة  61من القانون األشخاص الذين استخدموا وسائل االتصال
في إرسال معلومات تنتهك النظام العام أو اآلداب العامة بالسجن لمدة تصل إلى عام أو بغرامة قدرها  1000لاير
عماني(حوالي  2600دوالرا أمريكيا).
 3.5بتاريخ  3يونيو/حزيران  ،2020استدعى القسم الخاص التابع لقيادة الشرطة العمانية بمدينة عبري الناشط على اإلنترنت
عوض الصوافي وتم اعتقاله .نُقل إلى النيابة العامة ووجهت إليه تهمة "إساءة استخدام وسائل التواصل االجتماعي
والتحريض" 15.واعتقل واتهم بعد أن أعرب عن قلقه من التهديدات التي وجهتها السلطات العمانية للمواطنين .في البداية
تم استدعاؤه وإطالق سراحه بكفالة من قبل المحكمة االبتدائية في عبري 16.إن الصوافي ناشط على اإلنترنت يعبر عن
آرائه في قضايا حقوق اإلنسان ،بما في ذلك حق المرأة في المشاركة في شؤون عمان .بتاريخ  16يونيو/حزيران ،2020
أُدين وحكم عليه بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ ومنعه من استخدام وسائل التواصل االجتماعي لمدة عام 17.كما تم
تغريمه  100لاير عماني (حوالي  260دوالرا أمريكيا).
 3.6بتاريخ  15أبريل/نيسان  ،2019ألغت إذاعة الشبيبة إصدار األسبوع من برنامج "القرار" ،وهو برنامج تلفزيوني يجري
مقابالت مع شخصيات عمانية بارزة .تم إلغاء العرض قبل فترة وجيزة من موعد تقديمه حيث كان يستضيف الكاتب سعيد
بن سلطان الهاشمي .ولم تذكر المحطة أسباب اإللغاء .وأشار زمالء الهاشمي إلى أن هناك نمطا من إلغاء الفعاليات
واألنشطة العامة التي تمت دعوة الكاتب للمشاركة فيها .وبعد مشاركته الفعالة خالل احتجاجات عام ُ ،2011منع الهاشمي
من المشاركة في البرامج الثقافية واإلعالمية في عمان كما حظرت السلطات العديد من كتبه .وقد تعرض للمالحقات
القضائية واالعتقال والمضايقات ،بما في ذلك اعتقاله لمشاركته في احتجاجات سلمية ودفاعه عن حقوق اإلنسان في عمان.
 3.7بتاريخ  2أبريل/نيسان  ،2018أيدت السلطات ُحكما بالسجن لمدة ثالث سنوات على الناشط والمدون على اإلنترنت عبد
هللا حبيب ،وعلقت سنتين ونصف من العقوبة ونقلته إلى سجن سمائل المركزي لقضاء الفترة المتبقية من عقوبته .في
البداية في  15أبريل/نيسان  2015أُلقي القبض عليه ثم أفرج عنه في مايو/أيار  .2016واعتقل مرة أخرى في 8
نوفمبر/تشرين الثاني  2016واتُهم باستخدام اإلنترنت فيما من شأنه المساس بالنظام العام للدولة .18تم اتهامه بعد أن نشر
معلومات على وسائل التواصل االجتماعي تدعو السلطات العمانية إلى احترام حقوق اإلنسان في عمان .إن حبيب هو
كاتب وناقد سينمائي نشر مؤلفات ومقاالت في الصحف العمانية.

ً
التعبي ال يزال مستمرا ن يف البالد  -مركز الخليج لحقوق اإلنسان  17 -يونيو/حزيران 2020
15عمان :استهداف حرية
ر
https://www.gc4hr.org/news/view/2413
ن
/
العمان لحقوق اإلنسان  10 -يونيو حزيران 2020
16المستجدات الحقوقية ن يف عمان  -المركز
ي
https://ochroman.org/2020/06/update/
17مرجع سابق
ُ 18عمان :سجن عبد هللا حبيب بعد أن أيدت محكمة االستئناف الحكم الصادر ضده  -مركز الخليج لحقوق اإلنسان  7 -أبريل/نيسان 2018
https://www.gc4hr.org/news/view/1828
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 3.8بتاريخ  9أغسطس/آب  ،2016أُلقي القبض على الصحفي يوسف بن خميس بن موسى البلوشي من قبل عناصر جهاز
األمن الداخلي دون إذن قضائي واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي .ووجهت إليه فيما بعد تهمة تقويض مكانة وهيبة
الدولة ونشر مواد من شأنها المساس باألمن العام .في سبتمبر/أيلول ُ ،2016حكم عليه بالسجن ثالث سنوات وغرامة
قدرها  3000لاير عماني (حوالي  7800دوالرا أمريكيا) .بتاريخ  23أكتوبر/تشرين األول  ،2017أفرج عنه من
السجن المركزي في مسقط19.
 3.9خالل معرض مسقط الدولي للكتاب الثالث والعشرين في عام  ،2019صادرت السلطات العمانية العديد من الكتب التي
ألفها كتاب عمانيون ومنعت عرضها ومناقشتها في أكشاك العرض 20.تنظم معرض الكتاب وزارة التراث والثقافة العمانية
ويستضيف المعرض الكتاب من عمان ودول أخرى .لم تقدم السلطات العمانية أسبابا لمصادرة الكتب ،لكن مؤلفي الكتب
قلقون من فرض السلطات لرقابة روتينية على المطبوعات التي تنتقد قادة عمان21.
 .4حرية تكوين الجمعيات
 4.1خالل خضوع عُمان للفحص في إطار الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل ،تلقت الحكومة  18توصية بشأن الحق
في حرية تكوين الجمعيات وخلق بيئة مواتية لمنظمات المجتمع المدني .من بين التوصيات األخرى ،تعهدت الحكومة
بإصالح قوانين المجتمع المدني إلنشاء إطار قانوني موحد يمكن من خالله للمنظمات المستقلة التسجيل والسماح لهذه
المنظمات بقبول المساعدات والمساهمات من مصادر أجنبية .كما وافقت على دعم حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات
من خالل تعديل قانون المطبوعات والنشر وقانون الجمعيات بما يتماشى مع المعايير الدولية وقبول توصيات عام 2014
من قبل المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات .من بين التوصيات التي تلقتها ،قبلت
الحكومة  14توصية وتحفظت على أربع توصيات .ومع ذلك ،كما هو موضح أدناه ،لم تنفذ الحكومة أيا من هذه التوصيات.
 4.2تضمن المادة  33من دستور عمان حرية تكوين الجمعيات .وتنص على أن حرية تكوين الجمعيات على أسس وطنية
ألهداف مشروعة وبوسائل سلمية وبما ال يتعارض مع أحكام وأهداف النظام األساسي مكفولة وفقا للشروط واألحكام التي
يحددها القانون .ومع ذلك ،على الرغم من هذه االلتزامات ،إال أن الحكومة تحرم الناس باستمرار من الحق في حرية
التنظيم في مجموعات أو جمعيات بغرض الحصول على الحقوق.

ن
الصحف يوسف الحاج الذي سجن بسبب مقاله عن الفساد نف المحكمة العليا  -الكرامة  26 -أكتوبر /ر
تشين األول 2017
19عمان :اإلفراج عن
ي
ي
https://www.alkarama.org/ar/articles/oman -journalist-yousuf-al-haj-imprisoned-article-denouncingcorruption-freed-after-one
20عمانُ :عمان تشارك ن يف معرض باريس للكتاب  2019عىل الرغم من حظر الكتب ن يف السلطنة  -مركز الخليج لحقوق اإلنسان  3 -مارس/آذار
https://www.gc4hr.org/news/view/2075 2019
21السلطات العمانية تصادر ً
الدوىل للكتاب  -مراقب سيفيكاس  5 -أبريل/نيسان 2018
كتبا ن يف معرض مسقط
ي
https://monitor.civicus.org/updates/2018/04/05/omani-authorities-seize-books-muscat-international-bookfair/
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 4.3قامت السلطات العمانية في يناير/كانون الثاني  2018بمراجعة قانون العقوبات من خالل المرسوم السلطاني رقم
 2018/7من خالل إدراج أحكام تقيد الحريات األساسية بشكل عام وحرية تكوين الجمعيات بشكل خاص .يحتوي القانون
على أحكام غامضة الصياغة يمكن أن تفسرها السلطات بشكل انتقائي ،خاصة جهاز األمن الداخلي ،لتقييد أنشطة منظمات
المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان .ينص القانون على عقوبة بالسجن تتراوح بين ثالث وخمس سنوات
لألشخاص الذين تثبت إدانتهم "بإنشاء أو تأسيس أو تنظيم أو إدارة أو تمويل جمعية أو منظمة تم إنشاؤها تناهض المبادئ
السياسية واالقتصادية واالجتماعية واألمنية للدولة أو لسيطرة فئة اجتماعية على أخرى أو القضاء عليها ".22ويشير كذلك
إلى أن األشخاص الذين ينضمون إلى هذه المنظمات قد يتعرضون للسجن لمدة ال تقل عن سنة وال تزيد عن ثالث سنوات
وأن السلطات ستحكم بحل هذه المنظمات ومصادرة األموال واألوراق والمطبوعات التي استخدمت في إنشاء هذه
المنظمات .تنص المادة  97من قانون العقوبات على زيادة عقوبة المتهم بقذف السلطان التي كانت من ستة أشهر إلى
ثالث سنوات لتصبح ما بين ثالث سنوات وسبع سنوات .باإلضافة إلى ذلك ،فإن المادة  269تشدد العقوبة على المتهمين
بازدراء أو إهانة السلطان.
 4.4يخضع تشكيل وتشغيل منظمات المجتمع المدني في عمان لقانون الجمعيات .يحتوي القانون على العديد من األحكام
التقييدية التي من شأنها تحظر بدال من أن تعزز تشكيل وتأثير المجتمع المدني .على سبيل المثال ،تمنع المادة  5من القانون
منظمات المجتمع المدني من االنخراط في األنشطة السياسية .تم استخدام هذا الحكم في الماضي الستهداف منظمات
المجتمع المدني من خالل اتهامها بالمشاركة في أنشطة سياسية .تفرض المادة  6من القانون سلسلة من المتطلبات
البيروقراطية المرهقة إلنشاء منظمات المجتمع المدني .على سبيل المثال ،تطلب وزارة التنمية االجتماعية  40عضوا
مؤسسا على األقل قبل النظر في طلب تسجيل منظمة.
 4.5باإلضافة إلى ذلك ،يتعين على منظمات المجتمع المدني الحصول على إذن من السلطات قبل أن تتمكن من تلقي التمويل
من الممولين الدوليين .أولئك الذين تثبت إدانتهم بخرق قانون الجمعيات يتعرضون لغرامة قدرها  500لاير عماني (حوالي
 1300دوالرا أمريكيا) ويمكن أن يتم حبسهم لمدة تصل إلى ستة أشهر .يسمح قانون الجمعيات أيضا للسلطات بإغالق
المنظمات إذا قررت السلطات أن الخدمات التي تقدمها ليست ضرورية أو إذا كانت المنظمات األخرى تقدم نفس الخدمات
لتلبية احتياجات المجتمع .جعلت هذه القيود من المستحيل تقريبا على المنظمات العمل في عمان ،ونتيجة لذلك ال توجد
منظمة حقوقية مستقلة تعمل من داخل عمان.
 .5حرية التجمع السلمي
 5.1خالل فحص عمان في إطار الدورة الثانية لالستعراض الدوري الشامل ،تلقت حكومة عمان  18توصية بشأن الحق في
حرية التجمع السلمي .من بين التوصيات األخرى ،التزمت الحكومة بإظهار االلتزام بدعم المعايير الدولية لحقوق اإلنسان
من خالل ضمان االحترام الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير والتجمع السلمي .كما وافقت الحكومة على اتخاذ
خطوات لضمان حق التجمع السلمي لمواطنيها .من بين التوصيات التي تلقتها ،قبلت الحكومة ثالث توصيات وتحفظت
على  .15ومع ذلك ،كما هو موضح أدناه ،لم تنفذ الحكومة أيا من هذه التوصيات.

ن
المدن ن يف عمان  -مراقب سيفيكاس  2 -رفياير/شباط 2018
22قانون العقوبات الجديد يمكن أن يهدد الفضاء
ي
https://monitor.civicus.org/updates/2018/02/02/new-penal-code-threatens-civic-space/
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 5.2تكفل عمان رسميا الحق في التجمع السلمي .وتنص على حق المواطنين في التجمع في حدود القانون .لكن من الناحية
العملية ،نادرا ما تُعقد التجمعات السلمية في عمان بسبب المخاوف من استهداف المشاركين فيها .منذ االحتجاجات الوطنية
التي اندلعت في عمان في عام  ،2011نفذت السلطات إجراءات إلحباط وتفريق االحتجاجات ،من ضمنها مراجعة قانون
العقوبات في  .2018تقيد المادة  121من قانون العقوبات حرية التجمع وتحظر االحتجاجات .فتنص المادة على أن من
يشارك في التجمعات العامة التي تضم  10أشخاص أو أكثر وكان من شأن هذا التجمع انتهاك األمن والنظام العام يتعرض
لغرامة تتراوح بين  100لاير عماني (حوالي  260دوالرا أمريكيا) و  500لاير عماني (حوالي  1300دوالرا أمريكيا)
والحبس لمدة ال تقل عن ثالثة أشهر وال تزيد على سنة .كما يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثالثة وستة أشهر كل من دعا
حرض على التجمهر.
أو ّ
 5.3اعتقلت السلطات أكثر من  30متظاهرا في يناير/كانون الثاني  2018حيث تظاهر مئات العمانيين ضد ارتفاع مستويات
البطالة .بدأت االحتجاجات في مسقط وامتدت إلى مدن أخرى ،بما في ذلك صاللة وصور.

.6

توصيات إلى حكومة عمان
● يدعو كل من :سيفيكاس ومركز الخليج لحقوق اإلنسان والجمعية العمانية لحقوق اإلنسان حكومة عمان إلى خلق
والحفاظ على بيئة مواتية للمجتمع المدني ،في القانون وفي الممارسات ،وفقا للحقوق المنصوص عليها في العهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،وإعالن األمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان وقرارات مجلس
حقوق اإلنسان رقم  6/22و  5/27و . 31/27
● على األقل ،يجب على الدولة التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وضمان الشروط التالية:
حرية تكوين الجمعيات ،والتجمع السلمي والتعبير ،والحق في العمل دون تدخل غير مبرر من الدولة ،والحق في
التواصل والتعاون ،والحق في الطلب والحصول على التمويل وواجب الدولة في توفير الحماية .في ضوء ذلك ،يتم
تقديم التوصيات المحددة التالية.

 16.1فيما يتعلق بحماية المدافعين عن حقوق اإلنسان والنشطاء
● االعتراف بالمدافعين عن حقوق اإلنسان وممثلي المجتمع المدني باعتبارهم جهات فاعلة رئيسية في مساءلة الدولة
واالعتراف بمساهماتهم في تنمية عمان.
● ضمان أن المدافعين عن حقوق اإلنسان قادرون على القيام بأنشطتهم المشروعة دون خوف أو عوائق ال داعي لها
أو عرقلة أو مضايقات قانونية وإدارية.
● توفير بيئة آمنة يمكن ألعضاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق اإلنسان القيام بعملهم فيها .وإجراء تحقيقات
نزيهة وشاملة وفعالة في جميع حاالت االعتداء عليهم ومضايقتهم وترهيبهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة.
● اإلفراج الفوري ودون شرط أو قيد عن جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان وممثلي المجتمع المدني والنشطاء
السياسيين المحتجزين على خلفية ممارستهم لحقوقهم األساسية في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي والتعبير
وإجراء مراجعة فورية لقضاياهم لمنع المزيد من المضايقات أو االحتجاز المطول.
● اإلدانة العلنية لحاالت مضايقة وترهيب نشطاء ومنظمات المجتمع المدني.

10

● تطبيق األحكام القانونية التي تعزز وتحمي حقوق اإلنسان بشكل ممنهج وإنشاء آليات تحمي المدافعين عن حقوق
اإلنسان من خالل اعتماد قانون محدد بشأن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان ،وفقا لقرار مجلس حقوق اإلنسان
رقم .27.31
 16.2فيما يتعلق بحرية التعبير واستقالل وسائل اإلعالم والوصول إلى المعلومات
● تعديل األحكام المقيدة لقانون المطبوعات والنشر واحترام حقوق التعبير لجميع المواطنين.
● تعديل األحكام المقيدة لقانون االتصاالت.
● ضمان حرية التعبير وحرية اإلعالم من خالل مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
● رفع الحظر عن كل الصحف لتمكينها من العمل دون خوف من االنتقام.
● ضمان عمل الصحفيين والكتاب بحرية ودون خوف من االنتقام بسبب التعبير عن آراء انتقادية أو تغطية مواضيع
تعتبرها الحكومة حساسة.
● اتخاذ خطوات مناسبة لرفع القيود المفروضة على حرية التعبير واعتماد إطار عمل لحماية الصحفيين من المالحقة
والترهيب والمضايقة.
● وضع خطة عمل لضمان امتثال قوانين اإلنترنت اللتزام الحكومة بضمان حرية التعبير والمعلومات ،بما في ذلك
عن طريق ضمان حرية الوصول إلى وسائط اإلعالم اإللكترونية ،وتحرير قواعد ملكية وسائط اإلعالم
اإللكترونية والسماح للمدونين المحليين والصحفيين ومستخدمي اإلنترنت اآلخرين بلعب دورهم بشكل كامل
وفعال في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان.
● اعتماد قانون بشأن الوصول إلى المعلومات من أجل تعزيز ممارسة الحق في حرية التعبير والرأي بشكل كامل.
 16.3فيما يتعلق بحرية تكوين الجمعيات
● تعديل األحكام المقيدة لقانون العقوبات لخلق بيئة مواتية الحترام الحق في حرية تكوين الجمعيات.
● اتخاذ تدابير لتعزيز بيئة داعمة ومواتية للمجتمع المدني ،بما في ذلك عن طريق إلغاء التدابير القانونية والسياسية
التي تحد دون مبرر من الحق في تكوين الجمعيات.
● تسهيل تسجيل جميع منظمات المجتمع المدني التي تقدمت بطلبات للتسجيل ورفع اإلجراءات غير الضرورية
والبيروقراطية التي تعرقل عملية تسجيل منظمات المجتمع المدني.
● رفع الحظر عن جميع منظمات المجتمع المدني وجماعات حقوق اإلنسان المستقلة.
● إلغاء جميع القيود غير المبررة على قدرة منظمات المجتمع المدني على تلقي التمويل الدولي ،بما يتماشى مع
الممارسات الجيدة التي أوضحها المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين
الجمعيات.
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● إلغاء المسؤولية الجنائية عن التنظيم والمشاركة في أنشطة المنظمات غير المسجلة ورفع الحظر عن أنشطة
المنظمات غير المسجلة.
● وقف األعمال التي من شأنها أن تؤدي إلى إغالق المساحات اآلمنة لمنظمات المجتمع المدني أو تعليق أنشطتها
السلمية ،وبدال من ذلك ،تشجيع الحوار السياسي الهادف الذي يضع منظمات المجتمع المدني في األولوية ويسمح
بوجهات نظر متباينة ويتبناها ،بما في ذلك آراء المدافعين عن حقوق اإلنسان والصحفيين والنشطاء السياسيين
وغيرهم.
 6.4فيما يتعلق بحرية التجمع السلمي
● تبني أفضل الممارسات بشأن حرية التجمع السلمي ،على النحو الذي طرحه المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني
بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
● مراجعة ،وإذا لزم األمر ،تحديث التدريب الحالي في مجال حقوق اإلنسان للشرطة وقوات األمن ،بمساعدة
منظمات المجتمع المدني المستقلة ،لتعزيز التطبيق األكثر اتساقا للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان ،بما في ذلك
مبادئ األمم المتحدة األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية.
● توفير سبل االنتصاف للمراجعة القضائية وسبل االنتصاف الفعال ،بما في ذلك التعويضات ،في حاالت الحرمان
غير القانوني من الحق في حرية التجمع السلمي على يد سلطات الدولة.
6.5

فيما يتعلق بالوصول إلى المكلفين بواليات اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة
● توجيه دعوة دائمة لجميع المكلفين بواليات اإلجراءات الخاصة لألمم المتحدة وإعطاء األولوية للزيارات الرسمية
من قبل )1 :المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق اإلنسان )2 .المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية
الحق في حرية الرأي والتعبير )3 .المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات)4 .
المقرر الخاص المعني باستقالل القضاة والمحامين )5 .المقرر الخاص المعني بحاالت اإلعدام خارج القضاء أو
بإجراءات موجزة أو تعسفا  )6المقرر الخاص المعني بالحق في الخصوصية )7 .الفريق العامل المعني باالحتجاز
التعسفي.

 6.6فيما يتعلق بمشاركة الدولة مع المجتمع المدني
● تنفيذ آليات شفافة وشاملة للمشاورات العامة مع منظمات المجتمع المدني حول جميع القضايا المذكورة أعاله
وتمكين مشاركة أكثر فعالية للمجتمع المدني في إعداد القانون والسياسة.
● إشراك منظمات المجتمع المدني في عملية االستعراض الدوري الشامل قبل االنتهاء من التقرير الوطني وتقديمه.
● التشاور بشكل منهجي مع المجتمع المدني بشأن تنفيذ توصيات االستعراض الدوري الشامل ،بما في ذلك إجراء
مشاورات دورية شاملة مع مجموعة متنوعة من المجتمع المدني.
● دمج نتائج هذا االستعراض الدوري الشامل في خطط عمل لتعزيز وحماية كافة حقوق اإلنسان ،مع األخذ في
االعتبار مقترحات المجتمع المدني ،وتقديم تقرير تقييم منتصف المدة إلى مجلس حقوق اإلنسان بشأن تنفيذ
توصيات هذه الدورة.
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