
 سلطنة عمان
 

واصمت سمطنة عمان خالل الفترة التي يغطييا التقرير سياسة النأي بالنفس عن الصراعات 
طرًفا في األزمة الخميجية، كما واصمت  واالضطرابات في جوارىا وفي عموم المنطقة العربية، إذ لم تكن

سياسة عدم االنخراط في مجريات الصراع في اليمن المجاورة، واستمرت في االبتعاد عن الصراع 
الخميجي اإليراني لتكون بمثابة باب مفتوح لموساطات الممكنة والطارئة، لكنيا انضمت إلى التحالف 

دولة إسالمية بالرغم من موقفيا الذي أعاق  43ة وضم اإلسالمي لمحاربة اإلرىاب الذي دشنتو السعودي
 إقرار خطط لتعزيز التوحيد المؤسساتي لبنية مجمس التعاون الخميجي.

، والتضييق إلييا واالنضمام الجمعيات وتكوين وواصمت السمطات تقييد حرية الرأي والتعبير
 ، ومالحقة بعض المدونين والكتاب قضائًيا.الصحفيينو  عمى اإلعالم

 

 التطورات الدستورية والقانونية
راءات الجزائية "العقوبات" في صدر مرسوم سمطاني بتعديل قانون الجزاء وقانون اإلج

 عمى قصداً  اعتدى من كل"تضمنت التعديالت فرض عقوبة اإلعدام بحق و ، 8114يناير/كانون ثان 11
 قمب بالقوة حاول من وكل ،البالد انسمط يتوالىا التي السمطات عمى بالقوة واعتدى البالد، ُسمطان حياة
 دولة رئيس حياة عمى الدولة إقميم في اعتدى من وكل ،الحكومة شكل تغيير أو البالد في الحكم نظام
 ". أجنبية

 لتطاولكذلك او  ،"اإلرىابية والمنظمات المتطرفة لجماعاتا"لـ النتماءا السجنب القانون وُيعاقب
 األديان أو اإلسالمي الدين أو الكريم القرآن إلى ةءاإلسا أو اء،األنبي أحد أو اإلليية الذات عمى"

 ". األخرى السماوية
 ىيبة" تمس التي الكاذبة شاعاتاإل ونشر التحريض عمى عقوبات أيًضا التعديالت شمل وقد

 الذي متجميرل السجن والغرامة المالية عقوبة"، كما تضمنت والمالية االقتصادية مكانتيا" أو" الدولة
 .بالنظام اإلخالل ستيدفي

 من المتزوجة العمانية المرأة يمنح نجل 8113نوفمبر/تشرين ثان  3كما صدر قانون في 
مكان العالي التعميم في الحق أجنبي ، بما يحسن األوضاع الخاصة الخارج في وأبنائو لموافد العالج وا 

 ة في السمطنة.الحياة الكريمانية من األجانب ويكفل ليم حقوق بأبناء المرأة العم
 

 ساسيةأواًل: الحقوق األ
 في  السمطات اعتقمت الحق في الحرية واألمان الشخصيد ـــــى صعيــــــــعم

 البري الحدودي الجزي وادي منفذ عند توقيفو بعد" الرمضاني خالد" المواطن 8113 نيسان/بريلإ 11
 .والفساد والنظام الحكم فييا تقدنوا "بوك فيس" عمى موقع صفحتو عبر نشرىاالتي  المشاركات سببب

وأشارت مصادر إلى وقوع اضطرابات متكررة خالل الفترة التي يغطييا التقرير في منطقة 
خالء السمطات قامت قسرًيا عشرات  "رءوس الجبال" المحاذية لساحل الخميج العربي والحدود اإلماراتية، وا 

 ه القبائل في المنطقة.المنازل وىدميا، جنًبا إلى جنب مع توقيف عدد من وجو 
 

 8113 ثان كانون/يناير 13 في العميا المحكمة لغتأ الحق في المحاكمة العادلةعمى صعيد 
 اإلليية الذات إىانة"الذي اتيم بـ "البشام حسن" السابق والدبموماسي الناشط ضد االستئناف محكمة حكم

عابة  التي لممحكمة الدعوى أوراق بإعادة رتمأو  ،" من خالل تعميقاتو عمى موقع فيسبوكالسمطان ذات وا 
 بإطالق اأمرً  المحكمة تصدر ولم الحبس في زال ال "البشام" لكن جديد من فيو لتفصل الحكم أصدرت
 . 8114، وتدىورت حالتو الصحية حتى ُتوفي في محبسو مطمع مايو/أيار سراحو

 



 الحريات العامةثانًيا: 
ات موجة من االعتقاالت عمى المدونين شنت السمط حرية الرأي والتعبيرعمى صعيد 

والناقدين من مستخدمي شبكات مواقع التواصل االجتماعي، كما أصدرت عدًدا من األحكام القضائية 
 عمى سنوات 4 لمدة بالسجن حكم 8113 ثان كانون/يناير 3 فيواإلجراءات اإلدارية في ىذا الشأن، ف

 .العام بالنظام اإلخالل شأنو من ما نشر في المعمومات يةتقن استخدام إدانتو بعد" الشكيمي حمود" الكاتب
 بدر" اإلعالمي بإقصاء 8113 ثان كانون/يناير 1 في والتمفزيون لإلذاعة العامة الييئة مرتوأ 
 .السمطنة في الجنس تجارة عن اتقريرً  إذاعتو بعد إذاعي برنامج عن" الشيباني

 من رويترز وكالة تمثيل رخصة 8113 ثان ونكان/يناير18 في العمانية اإلعالم وزارة سحبتو 
 دول من الدوالرات بمميارات وديعة ُعمان طمب عن اخبرً  الوكالة نشر بعد" العريمي فاطمة" الصحفية
 .السمطنة حكومة نفتو الذي األمر العربي، الخميج

 مجمة تحرير ورئيس الحقوقي الناشط زوجة السمطات منعت 8113 ثان كانون/يناير 41 فيو  
 دبي مطار إلى متجيةال "المعمري بدرية" بصحبتيا الناشطة وكانت السفر، من" الفزاري محمد" واطنم

 .في وقت سابق مرتين السفر من نعتمُ  قد "المعمري" وكانت بصحبتيا،
 الثقافي المجال في والناشط المعمم 8113نيسان/بريلإ 13 في الداخمي األمن جياز احتجزو  

 لمشرطة الرباعي الدفع سيارات انتشار فييا ينتقدمشاركة  بوك فيس موقع عبر نشره بسبب" البحري أحمد"
 .البريمي ةمحافظ شوارع عمى العمانية

ثم عادت إلى  اإللكترونية "مواطن" مجمة موقع السمطاتحجبت  8113 يارآ/مايو 4 فيو 
 .نشاطيا في اليوم العالمي لحرية الصحافة

بتيمة ثالث سنوات لبالسجن  "منصور المحرزي"الكاتب  ُعوقب 8113 يارأمايو/ 84في و 
 .رخيص مسبقفي لبنان بدون ت اكتابً  هنشر ل "وانتياك قوانين المطبوعات "المس بييبة الدولة

 ،نيائيبشكل  "الزمن" صحيفة إغالق العميا المحكمة قررت 8113 ولأ تشرين/كتوبرأ 1 فيو 
الذي سمح بمعاودة إصدار الجريدة  الستئنافا محكمة حكم عمى العام دعاءاال اعتراض بعد الحكم وجاء

سقاط العقوبات الصادرة بحق الصحفيين، وكانت الصحيفة قد  عمى الرغم من إبطال األحكام السابقة وا 
 .8112نشرت تحقيقات تتعمق بوقائع فساد في العام 

يـاز موظـف فـي جبسجن ال 8114يناير/كانون ثان  8في  محكمــة مســقط االبتدائيــة كما قضت
التيامو  عمانيألف لاير  لمدة سنة وغرامة" الراشـدي خالــدواإلعالمي السابق " الرقابـة اإلداريـة والماليـة

مؤسسـتين ل و عمــى تويتـرل انتقاداتبســبب  ـون جرائــم تقنيــة المعمومــاتمــن قانـ 15المــادة  مخالفـةب
 ن.حكوميتي

 والناقد الكاتب استئنافية الحكم الصادر بحقأيدت محكمة  8114 /نيسانأبريل 8 فيو 
 4بالسجن ثالث سنوات، وكان قد ُعوقب أمام محكمة أول درجة في " حبيب اهلل عبد" السينمائي
 .اإلليية الذات في والتجديف الكراىية ونشر الدين بازدراء تتعمق تيمب 8112 ثان تشرين/نوفمبر

*** 
 


