
 سمطنة عمان
 

شيدت سلطنة عمان ثالثة مناسبات ميمة تتعلق بحقوقق إلننسوان لقايوا اءورإلد إلاودقرا إلاثانموة المرإلءعوة إلادقرموة 
قما رإلفقيوا مون إلاتزإلموات بامنموماى ااو  بعوا إلامقإلثموق إلادقاموة إلامعنموة بحقوقق  5102إلاشاملة في نقفمبر/تشرمن ثان 

 522تق وومة موون ل ووم  061احكقمووة بشووكم كامووم لق ءز ووي علوو  إلننسووانو قمووا هبلتووو موون تق وومات حموو  قإلفقووت إل
 56قإلمنتخابوووات إلابلدموووة فوووي  5102تشووورمن ثوووان نقفمبر/ 56خابوووات مءلوووس إلاشوووقر  فوووي تق ووومةث قثانميوووا اءووورإلد إلنت

 ث با دإلر هانقن ءدمد امكافحة غسم إلألمقإلم قتمقمم إلنرىابقتتعلق إلامناسبة إلاثااثة  5106دمسمبر/كانقن لقم 
مقابم ظلت إلمنتياكات إلانمطمة حامراو قإلتسع نطاهيا فمما متعلق بحرموة إلاورلو قإلاتعبمور علو  قءوو اكن في إلا

 إلاخ قصث
 

 االطار القانوني
إلاتقرمر إلاقطني  الدقاة إلاذو هدمتو اا  آامة إلامرإلءعة إلادقرمة إلاشاملة عدد من إلاتشرمعات قإلنءرإلدإلت  قمعكس

ث قىوو  إلا توورا 5105ااوو   5100إلألقاوو  المرإلءعووة تمطووي معظميووا إلا توورا موون  إلممءابمووة إلاتووي إلتخووذتيا إلادقاووة منووذ إلاوودقرا
 إلاتي شيدت بعا إلن الحات في لعقاب إلمحتءاءات إلاتي شيدتيا إلابالدث

 5102 -5102 بمنموووا اوووى مقمووو  إلاتقرمووور إلاوووقطني إلنءوووازإلت توووذكر عووون إلا تووورا إلامشووومقاة بيوووذإل إلاتقرمووور عوووامي
ر عنيووا إلاتقرموور علوو  انءووازإلت فووي مءووام إلاحقووقق إلمهت ووادمة قإلمءتماعمووة قإلن وبت معظووى إلاءقإلنووب إلممءابمووة إلاتووي عبوو

ازإلممووة إلاتعلوومى إلمبتوودإل يو قسووعي إلاسوولطة ندموواه حقووقق إلننسووان فووي إلامنوواى   قإلاثقافمووةو لبرزىووا ا وودإلر هووانقن إلاط وومو قإلت
 إلألط ام قإلامسنمنث إلادرإلسمةو ققمع سماسات قإلسترإلتءمات قطنمة امكافحة إلمتءار باابشرو قدعى إلانساد قحمامة 

ة فووي سوووماق إلاتعيوودإلت إلاطقعموووة قإلاتق وومات إلامقبقاوووة فووي إلاووودقرا إلألقاوو  المرإلءعوووة مقإلفقوووة نكمووا لقردت إلاسووولط
مءلس إلاقزرإلد من حم  إلامبدل عل  إلنمماى إلاسلطنة اكم من إلاعيد إلادقاي الحققق إلمهت ادمة قإلمءتماعمة قإلاثقافموةو 

 مخت اد إلاقسروثقإلت اهمة مناىمة إلاتعذمبو قإلت اهمة إل
ا نحوق دعوقا وتق ومةث إلتءوو لكثور مون ثلثيو 522ة باامرإلءعة ون إلادقم إلامشاركوات إلا ادرا عوقتممنت إلاتق م

إلاتوووي لعلنوووت عووون عزميوووا إلمنموووماى ااميووواو قمطاابتيوووا بامنموووماى ابووواهي ة الت ووودمق علووو  إلا وووكق  إلادقاموووة وإلاحكقمووو
زإلاووة إلاتح ظووات علوو  071ق 17ق 78ت منظمووة إلاعمووم إلادقامووة إلا ووكق  إلادقامووة إلامعنمووة بحقووقق إلننسووان قإلت اهمووا ث قإلت

 إلت اهمة مناىمة ءممع لشكام إلاتمممز مد إلامرلاث قتعزمز إلاتعاقن مع إلنءرإلدإلت إلاخا ةث
قإلخوووتص ءانوووب بوووارز مووون إلاتق ووومات بحقوووقق إلامووورلاو سوووقإلد باامطاابوووة باامسووواقإلاو لق إلاتمكووومنو لق حقيوووا فوووي 

ءت من لءنبيو قحمامتيا مون إلاختوانو قإلمتءوارو قإلاعنوم إلامنزاو و قخ وت إلاتق ومات اكساب لبنا يا ءنسمتيا اذإل تزق 
 بااذكر عامالت إلاخدمة إلامنزامةث 

كذا  إلختص ءانب كبمر من إلاتق مات بدعقا إلاحكقمة امقإلدمة هقإلنمنيوا إلاقطنموة موع إلامعواممر إلادقاموةو قكوذإل 
ادستقرث قشملت إلاتق مات باانسوبة الحقوقق إلألساسومة مع إلادستقر حم  إلختزات بعا إلاققإلنمن حققق قحرمات ك ليا إل

تق وومات تتعلووق باامحاكمووة إلاعاداووةو قموودا إلاحووبس إلمحتموواطيو قتءوواقز إلنءوورإلدإلت إلاقانقنمووة فووي إلمحتءووازو قمعاملووة 
 إلاسءناد قغمرىى من إلامحتءزمنث 

إلاحووق فووي إلاتءمووع لمووا فووي مءووام إلاحرمووات إلاعامووةو فقوود تعرمووت إلاتق وومات بكثافووة احرمووة إلاوورلو قإلاتعبموورو ق 
سوونة نتاحووة إلا ر ووة امشوواركة  07إلاسوولميو قإلاحووق فووي تكووقمن إلاءمعموواتو قدعووقا إلادقاووة اتخ ووما سوون إلانوواخبمن ااوو  

 إلاشبابو قتعزمز حققق إلانساد في إلامشاركةث 
كما شملت إلاتق مات كاامعتاد بعا إلامقموقعات مون خواره إلاشورعة إلادقاموة احقوقق إلننسوان إلاتوي تءاىلتيوا 

 عمانمةث إلاحكقمة إلا



اسونة  21بورهى  قانون جديد لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهابقخالم إلا ترا إلاتي متناقايا إلاتقرمرو  در 
و تممن  ماغات فم امة اتءرمى تمقمم إلنرىابو حم  إلعتبر إلاءرممة إلنرىابمة ىي كم فعم مقع باامخاا ة 5106

سوولطنةو قرغووى تكممووم إلألفعووام إلامدثمووةو فقوود عوواد ققسووع نطوواق االت اهمووات إلادقامووة ذإلت إلا وولة إلاتووي  ووادهت علميووا إلا
 إلاتءرمى بانحااة اا  هانقن مكافحة إلنرىابث

قفي تكممم ءرممة تمقمم إلنرىابو ءعم إلاتءرمى مطام كم من على لق "كان علمو لن معلى" بونن إلاموام إلامقودى 
ىميوا التونثمىث قهمو  بعققبوات متنقعوةو ل رإلداعبره ميودم اتمقموم إلنرىوابو قىوق بااتوااي لخموع مون اوى تكتموم ادموو إلن

سنة مرتكاب إلا عم إلامدثى بانرىابو فموال   02سنقإلت ق 01بمن خمس سنقإلت قعشر سنقإلت اتمقمم إلنرىابو قبمن 
 عن غرإلمات ماامة باىظةث

بوون إلاعمانمووة إلامتزقءووة موون غموور عمووانيو ص إلاقووانقن علوو  عوودى موون  إلاءنسوومة مموون مجااال حقااوم الماار ةقفووي 
لّكوود فمووو علوو  عوودى لحقمووة إلاموورلا إلاعمانمووة  (27مرسووقم ا ءدموود إل  رهووى  5102عوواى إلاان إلاسوولطان "هووابقس" ل وودر فووي قكوو

من إلامرسقىو فإنو محوق مون  إلاءنسومة ألبنواد  07إلامتزقءة من غمر عماني بمن  لبنا يا إلاءنسمةو حم  قحسب إلامادا 
حااة مرقر عشر سنقإلت كاملة عل  طالهيا لق ترملياث كما  في  إلاعمانمة "إلاُقّ ر" اذإل كانت متزقءة من غمر عمانيو

لّن إلامرسقى إلاذو إلختص قزإلرا إلادإلخلمة من ردا بتنظمى مسناة "مون  قفقود قسوحب" إلاءنسوّمةو هود حّمود إلامحواكى قاوى مسوم  
 ايا لن تكقن طرفا في حااة إلاشكق  لق إلاتظلىث  

 
مون "إلانظواى إلألساسوي" إلاعمواني حرموة إلاورلو  20ق 21ق 51تك وم إلاموقإلد  ،الحريات العاماةصعيد حرية  قعل 

حموو  هموودت إلاسوولطات إلمنتقووادإلت إلامكتقبووة علوو  إلننترنووت قغمرىووا  وإلاتعبموورو اكوون لمووع ت هووقإلنمن لخوور  ىووذه إلاحرمووات
و قإلاووذو موونص علوو  معاهبووة لو شووخص مبعوو  رسووااة تخوواام 5115موون هووانقن إلمت ووامت اعوواى  56بمقءووب إلامووادا 

 ث امة عبر لو قسملة تقإل مآلدإلب إلاعإلانظاى لق إل
 

شوبكة  ثور نشواطيى عبورادإلىمت هقإلت إلألمن منازم عدد من إلاناشطمن عل  مقإلهع إلاتقإل م إلمءتمواعي علو  
و حموو   ووادرت ءووقإلزإلت إلاسوو ر إلاخا ووة بيووىو قإلعتقلووت كووال موون إلانشووطاد 5102آب لغسووطس/ 2إلمنترنووت قذاوو  فووي 

 56ق 52ا  إلاعوووزإلرو" قهووود ل طلوووق سووورإلحيى فوووي دفعتووومن فوووي "علوووي ىوووالم إلامقبوووااي" ق"طااوووب إلاسوووعمدو" قإلاطبموووب " وووا
 ث5102لغسطس/آب 

 08قاءوون إلاناشووط "محموود إلا ووزإلرو" ر وومس تحرموور مءلووة إلاووقطن إلماكترقنمووة اءووقدإل  سماسووما  ااوو  "برمطانمووا" فووي 
قإلاتووي عبوور ىرقبووو بطرمقووة غموور شوورعمةو فوورإلرإل  موون إلامالحقووات قإلاتموومقات إلألمنمووة إلاتووي قإلءييوواو  5102مقامق/تمووقز 

و ققموعو فوي إلنهاموة إلاءبرموة مودا 5102دمسومبر/كانقن لقم  55تمثلت في منعو من إلاس ر قسوحب ءوقإلز سو ره منوذ 
و كموا هاموت هوقإلت إلألمون باعتقوام شوقمقو 5102لشيرو عل   ولة بااقمومة إلامعرقفوة "إلنعابوة قإلاتءميور" فوي إلاعواى  8

 5102لغسوطس/آب  6مون إلاوبالدو قتوى اطوالق سورإلحو فوي "محمقد إلا زإلرو" اتقإلطده مع شقمقو قمساعدتو في إلايرقب 
 دقن تقءمو إلتيامات محددا بشننوث

اناشووط لاير عموواني بحووق إل 0111قلموودت محكمووة إلسووت نام  ووالاة إلاحكووى إلا ووادر بووااحبس اموودا عوواى قغرإلمووة 
تياموو بءورإل ى قتوى امدإلعوو سوءن "لرزإلت" فوي  والاة اتن موذ إلاعققبوةو م 5102تشورمن ثوان نقفمبر/ 07"سعمد ءدإلد" فوي 

"تقنمووة إلامعلقموووات" قذاوو  علووو  خل موووة نشووره بعوووا إلآلرإلد قنقووود لدإلد إلاسوولطات إلألمنموووة ققهوووا ع فسوواد بااحكقموووة قبعوووا 
 5102منامر/كووانقن ثووان  50إلامدسسووات إلادمنمووة علوو  مقهووع إلاتقإل ووم إلمءتموواعي "إلا وومس بووق "و حموو  تووى إلعتقااووو فووي 

حااتو المحاكمة حم  همت إلامحكمة إلمبتدإل مة  ث5102مارس/آذإلر 20بااحكى إلاسابق في  قإلت
مون  5106ق  5102قتعرا إلاناشط قإلادبلقماسي إلاسابق "حسن إلابشاى" االعتقام لكثر من مرا فوي إلاعواممن 

 5106حزمرإلن مقنمووق/ 02حكمووة إلسووت نام  ووالاة فووي هبووم هووقإلت إلألموون قكووذإل لكثوور موون موورا المحاكمووةو حموو  همووت م



سونقإلت قذاو  علو   ولة بنشواطو علو  مقإلهوع إلاتق وم إلمءتمواعيو حمو   2دا بتنممد إلاحكوى إلا وادر بحقوو بااسوءن امو
قءيت او إلتيامات "إلاتءدمم في إلنسالىو إلنعابة في ذإلت إلاسلطانو اسوادا إلسوتخدإلى إلاشوبكة إلامعلقماتموة فوي موا شوننو 

 إلامساس بااقمى إلادمنمة"ث 
دا "إلاوووزمن" علووو   ووولة بتقوووارمر قهاموووت هوووقإلت إلألمووون بمالحقوووات قإلحتءووواز عووودد مووون إلا وووح ممن إلاتوووابعمن اءرمووو

قلخبووار  ووح مة تعبوور عوون نقوود لدإلد إلاسوولطات إلاحكقممووة قفسوواد دإلخووم بعووا إلامدسسووات إلاقمووا مةو حموو  ُلاقووي إلاقووبا 
و بسوبب تقرمور  وح ي 5106مقامق/تموقز  57عل  ر مس تحرمر إلاءرمدا قر مس مءلس إلندإلرا "ابورإلىمى إلامعمورو" فوي 

لغسوطس/آب توى إلاقوبا علو  إلا وح ي  2يوات علموا تموم مود إلاعدإلاوة"و قفوي مقامق/تموقز تحوت عنوقإلن "ء 56نشر فوي 
 1سوووبب إلنتقووواده إلاقوووبا علووو  ر ووومس إلاتحرمووورو قفوووي لموووة بءرمووودا إلاوووزمن "زإلىووور إلاعبووورو" بقمسووو قم هسوووى إلألخبوووار إلامح

لغسووطس/آب تووى إلاقووبا علوو  إلا ووح ي قموودمر تحرموور إلاءرموودا "مقسووم إلاحوواه" علوو  خل مووو تحقمووق  ووح ي آخوور مووع 
 س إلامحكمة إلاعلما لمد فمو ما نشرتو إلاءرمدا سابقا حقم قها ع إلا سادث نا ب ر م

 1ا علوو  شووبكة إلمنترنووت فووي كمووا ل وودر قزموور إلنعووالى هوورإلرإل  بووإغالق ءرموودا إلاووزمن قمنووع نشوور قحظوور مقهعيوو
 (ث 5111/ 22  آب بدعق  بمخاا ة هانقن إلامطبقعات قإلانشر قإلامرسقى إلاسلطاني رهىلغسطس/

  :اتوة اا  إلامحاكمة قُقءيت ايى إلتيامو ح مقن إلاثالثى احااة إلاوقهد ت
إلنخووالم باانظوواى إلاعوواىو اسووادا إلسووتخدإلى شووبكة إلامعلقموواتو نشوور قهووا ع دعووق  لحووقإلم شخ وومةو إلانمووم موون مكانووة قىمبووة 
إلادقاةو فمال  عن إلتياى مودمر إلاتحرمور بوتيى اموافمة بنشور معلقموات عون همومة  ودر هورإلر قزإلرو بمنوع إلانشور حقايوا 

  مفترإلد عل  ر مس إلامحكمة إلاعلماثقإل
كووم موون ر وومس إلاتحرموور قموودمر  بحووبس 5106لملقم سووبتمبر/ 56وة فووي همووت محكمووة مسووقط إلمبتدإل مووهوود ق 

 21آمم لاير  اكم منيماو قمنعيما مون مزإلقاوة مينوة إلا وحافة امودا عواىو قك ااوة  2سنقإلت قإلامرإلمة  2إلاتحرمر  امدا 
آمم لاير  2مسو قم هسوى إلألخبوار إلامحلموة إلاسوءن امودا سونة قإلامرإلموة لاوم لاير ق لام لاير اكم منيماث كموا هموت بحوق

لشووير اوور مس إلاتحرموور "ابوورإلىمى إلامعموورو" و  6ك ااووةو ثووى خ  ووت محكمووة إلمسووت نام إلاعققبووات إلامقووررا ااوو  إلاحووبس اموودا 
لاموت محكموة إلمسوت نام هورإلر  قسنة امدمر إلاتحرمر "مقسم إلاحاه"و قبرإلدا مس قم إلألخبار إلامحلمة "زإلىر إلاعبورو" كموا

 اغالق إلاءرمداث 
و هامووت هووقإلت إلألموون باحتءوواز إلاكاتووب قإلاقوواص "حمووقد إلاشووكملي" علوو  خل مووة ه وومدا نشوورىا وقفووي إلاسووماق ذإلتوو

عل  "إلا مس بق " تمامنا مع  ح ّي ءرمدا إلاوزمن قتموت احااتوو ااو  محكموة مسوقط إلمبتدإل موة قإلاتوي هموت بمعاهبتوو 
 آمم لاير ك ااةث 2قغرإلمة لام لاير قسنقإلت  2بااسءن امدا 

قإلعتقلووت إلاسوولطات ناشووطمن مدموودمن ات ووالم قإلحتءووزتيى مانعووة  اموواىى موون إلاق ووقم امحووامميى لق اعووا التيى 
و إلاذو منص عل  امكانمة إلحتءاز هقإلت إلألمن ألشوخاص دقن تقءموو 5100مستخدمة هانقن إلنءرإلدإلت إلاءزإل مة اعاى 

و حمو  5100تءازث كما ءادت عملمات إلمعتقام قإلمحتءواز مومن نموط ترسوذ منوذ مقما من إلمح 21إلتيامات حت  
إلعتقلووت إلاسوولطات قإلحتءووزت إلاعدموود موون إلانشووطاد إلامعارموومن قآخوورمن إلسووتخدمقإل قسووا م إلاتقإل ووم إلمءتموواعي قهنووقإلت 

 لخر  عل  إلننترنت منتقاد إلاحكقمةث
منامر/كووانقن  7إلاسووابق "ىووالم إلابقسووعمدو" فووي قهامووت هووقإلت لمنمووة امارإلتمووة باختطووام إلامووقإلطن قمعتقووم إلاوورلو 

و قاكن 5102تى اطالق سرإلحو محقا في لقإل م شير مقنمق/حزمرإلن قهد  قتسلممو محقا السلطات إلاعمانمةو 5102ثان 
حب ءوقإلز إلاسوو ر منوو قتوى منعووو مون إلاسوو رث قذاو  علو  خل مووة إلنتقواده الحكقمووة فوي عودى محاسووبتيا ار مسوي إلندعوواد ُسو

 ث "تقرطيى في معامالت مشبقىة مع لحد إلاُتّءار إلاعمانممناو" من إلادإلخلي قر مس إلامحكمة إلاعلماإلأل إلاعاى قءياز
لحووود منظموووي إلامسووومرا إلاخمووورإلد إلاثانموووة فوووي -  5102مقنموووق/حزمرإلن  06قتوووى إلحتءووواز "لحمووود إلامممووورو" فوووي  

موورو" هوود إلسووتلى رسووااة موون بسووبب مشوواركات اووو نشوورىا فووي حسووابو فووي إلا وومس بووق و قكووان "إلامم -5100فبرإلمر/شووباط 



إلاسووولطات إلألمنموووة إلاعمانمووووة تووونمره بووواامثقم التحقمووووق معوووو ألسوووباب شخ وووومةو قلفوووره عووون "إلاممموووورو" محقوووا فوووي شووووير 
 دقن تقءمو لّمة تيمة ااموث 5102مقامق/تّمقز 

 2قب وووحبتو "لحمووود إلابلقشوووي" فووو   ر"ووة "إلاتءميووووي" سوووءمن هممووووار إلاينا ووووقإلعتقلوووت إلاسووولطات إلاناشوووط "مختووو
طالق سرإلم "مختوار" فوي 5102غسطس/آب ل عوادا ءوقإلز  52و قتى اطالق "إلابلقشي" إلامقى إلاتاايو قإلت لغسوطس/آبو قإلت

ث قم زإلم "مختار" معاني من  وعقبة إلاح وقم علو  قظم وة 5102لقم دمسمبر/كانقن  58لشير في  2بعد س ره اامو 
 بسبب إلاتمممقات إلألمنمة إلامستمرا مدهث 

و بسوبب تمرمودإلت 5102دمسومبر/كانقن لقم  51  إلاتل زموقني "نا ور إلابودرو" فوي إلحتءاز إلاشاعر قإلامنوتتى ق 
كان هد نشرىا عل  حسابو في تقمترو خاطب فميا إلاسلطانو قرغوى ترإلءوع "إلابودرو" محقوا قحذفوو التمرمودإلتو ام لّنوو توى 

 20فووووي  وه عنوووومقمووووا فووووي لحوووود معووووتقالت ءيوووواز إلألموووون إلاوووودإلخليث قلفوووور  05إلسووووتدعاده التحقمووووق معوووووو امقمووووي فتوووورا 
 لمة تيمةث  تقءو اوتعلمق نشره عل  حسابو في إلا مس بق و فإنو اى   و قحسب5102دمسمبر/كانقن لقم 

و إلاكاتب إلادكتقر "سعقد إلازدءااي" بسبب 5106لقم لكتقبر/ تشرمن  2ن إلادإلخلي منذ كما محتءز ءياز إلألم
كوان قفقوا  الم وادرو فقود موذىب إلنباموي فوي عموانو ق عددإل من إلامقامت قإلانقاشات تناقات مقإلممعا متعلقوة بتوارمذ إلا

بسبب لفكاره قمقامتو إلاتي منشرىا عوادا عبور حسوابو فوي  "حمالت إلاتشقمو قإلمغتمام إلامعنقو"تعرا سابقا العدمد من 
ا لقإلمووور مووون قزإلرا إلألقهوووام إلا وومس بوووق  لق عبووور إلا ووحم قإلامءوووالت إلناكترقنموووة إلامحلموووةث كمووا تلقووو  "إلازدءوووااي" سووابق  

 إلاشدقن إلادمنمة تنمره بااتقهم عن إلاخطابة في  الا إلاءمعةث ق 
قإلحتءز ءياز إلألمن إلادإلخلي " قر إلابلقشي" عمق إلامءلس إلابلدو إلاسوابق عون قمموة "اوق " محافظوة شومام 

لكتقبر/تشورمن   2لق  إلت ام فوي إلاباطنةو دقن تقمم  لسباب إلمعتقام لق إلاتيمة إلامقءية ااموث قكان "إلابلقشي" هد ت
مطلوب منوو إلامثوقم  -إلاءيوة إلاتن مذموة بومن إلألمون إلاودإلخلي قإلندعواد إلاعواى–من مقظم فوي إلاقسوى إلاخواص  5106  لقم

لغسووطس/آب  55شووار  فووي قه ووة إلحتءاءمووة فووي قكووان "إلابلقشووي"  لموواى إلاقسووى إلاخوواص فووي إلاقوورى فووي محافظووة مسووقطث
مون إلامنشو ت إلا وناعمة فوي ممنواد  وحارو  ا علو  إلنبعوا  إلاموازإلت إلاسوامةمع مءمقعة من إلامقإلطنمن إلحتءاء   5102

 إلامعمرو" عمق مءلس إلاشقر  إلاسابق عن قممة اق ث  قىي إلاقممة ن سيا إلاتي إلعتقم بسببيا إلادكتقر "طااب
همووو  باسوووتبدإلم قنقوووم عموووقمة إلامءلوووس إلابلووودو مووون  527/5102قل ووودرت بعووودىا قزإلرا إلادإلخلموووة هووورإلر رهوووى  

ش  في إلمنتخابات إلاتي تلميا كذا و قمنوذ إلحتءوازه ُسوم  اوو بااتقإل وم مورا "إلابلقشي" اا  شخص آخرو قمنعو من إلاتر 
قإلحوودا مووع عا لتووو نبالغيووى لنووو سمسووتمر فووي إلاحووبسث قاووى مسووم  اووو بعوود ذاوو  بااتقإل ووم مووع عا لتووو مءووددإل لق مووع موون 

فوورإلد عا لتووو بزمووارا إلاقسووى ممثلووو هانقنموواو كمووا اووى ُمسووم  ألفوورإلد عا لتووو بزمارتووو قم معرفووة مكووان إلحتءووازهو قهوواى عووددإل موون ل
 إلاخاص قطلب مقابلتو ام لنو تى رفا إلاطلبث 

ءيوواز إلألموون إلاوودإلخلي حملووة مكث ووة موون إلمسووتدعادإلت طااووت إلاعدموود موون إلاناشووطمن قمعتقلووي إلاوورلو  لطلووقكمووا   
إلا وومس بوووق و لق   اث قإلتّموو  لن سووبب إلمسووتدعادإلت ىووق بعووا رسووا م "قإلتووس آب" قكووذا  بعووا منشووقرإلت فوويسووابق  
و قىوووي ذكووور  إلاحووورإل  5100فبرإلمر/شوووباط  56كوووان إلاوووذمن توووّى إلسوووتدعا يى نشووورقىا بمناسوووبة  ق رمووودإلت فوووي "توووقمتر"و تم

 إلمحتءاءي إلاذو شيدتو  حارث
لحوود سووءناد مظوواىرإلت  ووحارو قتووى إلسووتدعاده موورإلت عووّداو كووان آخرىووا فووي –قكووان إلاشوواعر "ىووالم إلاعلووقو" 

و قلطلووق سوورإلحو محقووا 5106فبرإلمر/شووباط  51قإلحتءووازه منووذ حموو  تووى إلسووتدعاده سووابق ا التحقمووق  5106لغسووطس/آب 
ث قذاوو  بسووبب مقطووع ه وومدا كووان هوود نشوورىا فووي مءمقعووة "قإلتووس آب" م تخوور فميووا بحوورإل  5106مووارس/آذإلر  01فووي 

محقوا دقن تقءموو لّموة إلتياموات رسوممة ” ىوالم“و قذا  في ذكر  إلاحرإل ث قتوى اطوالق 5100 حار إلمحتءاءي إلاعاى 
 مدهث



 05فووووي  "عووووقا إلا ووووّقإلفي"و قإلامووووقإلطن "عّمووووار إلاينووووا ي"و ى إلسووووتدعاد كووووّم موووون معتقووووم إلاوووورلو إلاسووووابقكمووووا توووو 
شووويدإلد "بسوووبب منشوووقرإلت ايموووا علووو  إلا ووومس بوووق  إلمتووودم فموووو حووورإل   وووحار إلمحتءووواءيو قمّءووود  5106موووارس/آذإلر 

 حسب تعبمرهث  "إلاحرإل 
 

  إلمنتخابوات إلألقاو  إلاتوي تءور  و قىو5102لكتقبر/تشورمن لقم  56فوي  مجما  الواور قلءرمت إلنتخابوات 
 ث 5100نحت المءلس إلاعاى بعد إلا الحمات إلاتشرمعمة قإلارهابمة إلاتي م  

 00فوي قمموة  60إلاسلطنة إلابااغ عددىا ع قممات وي ءممولام ناخب ف 600دد إلاناخبمن إلامسءلمن واقز عوقتء
ا  211محافظووةو قتنووافس  إلموورلا  081إلموورلا مقابووم لكثوور موون  51نيى مقعوود إل بموو 72علوو  مقاعوود إلامءلووس إلاباامووة مرشووح 

 ث5100ترشحت في إلنتخابات إلاعاى 
موونيى ألسووباب لمنمووةو قموون إلامسووتبعدمن لعموواد  21مرشووحا و  81شووحمات إلسووتبعاد لكثوور موون قشوويدت فتوورا إلاتر 

ي سابققن في مءلس إلاشقر و قذكر "إلسحق إلألغبرو" لحد إلامرشحمن إلامستبعدمن لن إلستبعاده تى بقإلسوطة اخطوار شو ي
 فقط من قإلا  "إلاسمب" دقن تقدمى لو سبب هانقنيث 

إلاتشورمعمة قإلارهابموة إلاممنقحوة المءلوس  نن إلا والحماتوات نقاشوا  قءودم  قإلسوعمن بشووكذا  شيدت فترا إلاترشمحو
قمد  تنثمرىا في  نع إلاقرإلرإلتو فمال  عن إلاءدم بشنن مشواركة إلانسواد قإلسوتبعاد بعوا إلامرشوحمن قدعوقإلت مقاطعوة 

 تث إلمنتخابا
قلت اا  مقارإلت إلالءان  م إلنعالى قهماا قءيات لمنو ثى نُ قله لت  نادمق إلمنتخاب بحمقر قسا

إلمنتخابمة إلاخا ة بكم قممة حم  متى فرز إلأل قإلت بحمقر إلامرشحمن قمرإلهبمنث قلعلنت إلالءنة إلاعلما االنتخابات 
ي فازت فميا سمدا قإلحدا فقط رغى مشاركة و قإلات5102لكتقبر/تشرمن لقم  56نتا   إلنتخابات مءلس إلاشقر  في 

 لام إلمرلا في إلات قمت بحسب إلام ادر إلارسممةث 052
%و فلووى ممكوون 26ركة رإلقحووت ابمنمووا لفووادت إلالءنووة إلاعلمووا منتخابووات لعموواد مءلووس إلاشووقر  لن نسووبة إلامشوو

 طنمة لق دقامةثإلاتنكد من ىذه إلانسبة عبر م ادر محامداو م سمما قلن إلمنتخابات اى تءر تحت رهابة ق 
مءلسووووا  بلوووودما   00منتخوووواب لعموووواد  5106دمسوووومبر/كانقن لقم  56فووووي  انتخابااااات بمديااااةكووووذا  لءرمووووت 
و قتعد ىذه إلمنتخابات إلاثانمة من نقعياو بعد لن لءرمت إلمنتخابات إلابلدموة إلألقاو  فوي إلاعواى 00امحافظات إلاسلطنة إلاو

 ث5100إلاحرإل  إلمءتماعي إلاذو شيدتو إلابالد إلاعاى  في سماق إلن الحات إلاتي لدخلتيا إلاسلطة عقب 5105
مقعوودإل فووي  515إلموورلاو تنافسووقإل علوو   52مرشووحا  بموونيى  820قبلووغ عوودد إلامرشووحمن اعمووقمة إلامءووااس إلابلدمووة 

لاووم ناخووب قناخبووة اكوون اووى مووتى إلنعووالن عوون نسووبة  652إلامءووااس إلابلدمووةو بمنمووا بلووغ عوودد موون محووق ايووى إلات ووقمت 
 اباتث إلامشاركة في إلمنتخ

إلأل ووووقإلت عقوووب إلنتيوووواد إلات ووووقمتو ي قتووووى فووورز ورا إلألقاووو  بووووامهترإلع إلماكترقنوووود لءرمووووت إلمنتخابوووات الموووووقهووو
مقاعووود عووون إلمنتخابوووات إلاسوووابقة رغوووى إلنخ ووواا عووودد  2سووومدإلت علووو  مقاعووود فوووي إلامءوووااس إلابلدموووة بزموووادا  8قح ووولت 

 ثم عن إلمنتخابات إلابلدمة إلاسابقةإلامترشحات بمقدإلر إلان 
*** 

 


