
 

 تحرك عاجل 
 طالق سراح سجين رأي عماني  إ

أغسطس/ آب، بعد أن قضى تسعة أشهر من الحكم الصادر بسجنه لمدة سنة واحدة بموجب  26جداد في  أطلق سراح سجين الرأي العماني سعيد
 .2014بسبب مدونة كتبها في أكتوبر/ تشرين األول  ، وذلكقانون الجرائم اإللكترونية في سلطنة عمان

 أرزات ان سجن ،آبأغسطس/ 26، ف  معلال   50يلشط ف  اجل  حق ق اإليسلن، اعبلعغ ان اعمار اعمعال  اعمالي    األ، رجل جداد سعيدأطلق سراح 
 حدة عهدم ااعتحريض معلى "حكم بلعسجن عادة معلم  احد صدر بمد إدايته بتهاة اعغرب  صالعة معلصاة احلفظة ظفلر.  كلن قد أاضى ثالثة أربلع 

ف  احلفظة ظفلر  2011احتجلجلت  فيهل بين  قلرن  2014 / تشرين األ  ف  أكت بر هلكتب اد يةفيال يتملق ب ، طيية  يشر اعفتية ف  اعاجتاع"اع
إصالحه  قضى تم قد  نيجاعسرؤي أن مق بة إذا اعاعمالي  ياكن تمليق  مق بلتان قلي ن اع 76با جب اعالدة   ف  ه يغ ك يغ.  2014احتجلجلت   
 .أربلع اعادة ةثثال

 ،2014 / تشرين األ  أكت برباد ية كتبهل ف  فيال يتملق  ،2014 / كلي ن األ  ديسابر 10ف   ،ف  ايزعه جداد أعق  اعقبض معلى سميد كلن قد 
ه بلالتصل  اعسالح عخاسة أيلم د ن التقل معن عادة   ه استج ب  ههلتفه  أجهزة اعكابي تر.  احتجز   ا صلدر  ،بتفتيش ايزعهقلات معيلصر رساية   

جهلت بالتصل  ا لعبالد  ايتهلك ق ايييهل"  "اإلضرار ب ل "ن بييه ثلئق تتهاه بلرتكلب جرائم ا معلى لت قيععاعاحقق ن معليه غط بأسرته أ  احلايه.  ض
د امعتقلعه. جرى تاديثم  . ن حض ر احلمد ،ف   قت الحق ،اعييلبة اعملاةمعليه  هلأ  اإلجلبة معلى األسئلة اعت  طرحت ،رفض اعقيلم بذعكقد أجيبية".   

كلي ن اعثلي   /ييلير 27ف  صالعة ف   ،ف  غيلبه ،األ عىكاته لاح.  معقدت جلسة 2014 / كلي ن األ  ديسابر 22 أطلق سراحه بكفلعة ف  
 1000غرااة العية قدرهل ب   ،د اح معلملعسجن عادة جداد ب سميد ىف  صالعة معل بتدائيةاحكاة االاع تحكا، 2015 / آذارالرس 31ف     . 2015

أعق  اعقبض معليه ف   أسب ع بمد ذعك بتشرين اعثلي .  /ي فابر 18أيدت احكاة االستئيلف اعحكم ف  ثم (. د الرا  أاريكيل   2600ريل  معالي  )ح اع  
 .هاعي م يفساع احدة ان صبلح  يقل إعى اعسجن، بمد اداهاة ايزعه ف   ،معق بته فيذتشرين اعثلي ، عتي /ي فابر 25

 احتجز عادة ستة أشهر، بال ف  ذعك ثاليية أيلم ف  اعحبس  ، أعق  اعقبض معليه2013ييلير/ كلي ن اعثلي   14فف  معدة ارات.  جداد سميد سبق أن امعتقل 
اعيشلطلت  رفض اعت قيع معلى بيلن يبذ  ف   سلئل اإلمعالم اع طيية. هان يشر اقلالت تم ايمه عكن  ،2013 / حزيرانأطلق سراحه ف  يهلية ي يي  ثمااليفرادي. 

 ، عة"" اعييل ان اكلية  هيبة اعد جهت إعيه تهاة  ،ان ذعك اعملم /آب،ف  أغسطس  ا اجهة ضغ ط ان اعسلطلت علقيلم بذعك.  ف ، اعاؤيدة عإلصالح  عحق ق اإليسلن
كلي ن  /ييلير 21أعق  اعقبض معليه ف  ايزعه ف  صالعة ف    لن األ ر ب .  معقد عقلءات اع أمعضلء ف  اعبرعا ،بمد أن دمعل إلجراء إصالحلت سيلسية  اجتالمعية

  اجه اعاحلكاة ف  هذه اعقضية.يع ؛2015اعثلي  

اعسجن ،   ان هيبة اعد عة" هعييل ثالث سي ات "بلعسجن سميد جداد،  أحكلاهل معل اسقط  اعملصاةاعاحكاة االبتدائية ف   أصدرتالرس/ آذار،  8ف  
 سلئل االتصل  االجتالمع  عيشر اعامل الت اعت   هستخدااال " ثالث سي ات ف  اعسجن  غرااة  ،معلى االحتجلج" هعتحريض " غرااةاع  سية  احدة 

 4415) ريل  معالي  1700 قدارهلدفع غرااة اشتركة اي   امل ،ثالث اع جداد اعمق بلت سميد يقض أن ب أارت اعاحكاة تيتهك حراة اعيظلم اعملم". 
، أيدت احكاة االستئيلف 2015 / أيل  سبتابر 9ف    . / ييسلنأبريل 15  ف بدأ استئيلفه  / ييسلن،أبريل 7 قد أفرج معيه بكفلعة ف  د الرا  أاريكيل (.  

 .اع  قف اعتيفيذ عادة ثالث سي ات،  غرااة العية ،ف  اسقط معق بته ان اعسجن ثالث سي ات
عازيد ا الرست   ،معلى حرية اعتمبير لقبضته سلطلتاع تف  معالن.  ان شدد احلكالتاعامل الت ح   اع معلىص   عحت صم بة اتزايد، 2015 ايذ 

 .معن معالهم  اتخلي ك ان اعضغ ط معلى اعيشطلء 
 
 .عجايع اعذين أرسل ا ايلشدات كرا جزيال   ش  .أي تحرك آخراعتحركلت اعملجلة اعقيلم ب ان شبكة لب  طلا يسع

 :ازيد ان اعامل الت   UA 318/14 اعتحرك اعملجل اعثلان انهذا ه  اعتحديث 
https://www.amnesty.org/ar/documents/document/?indexNumber=mde20%2f2974%2f2015&language=en 
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