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 عاجـل حتـرك

 ُعمان يف وكتَّاب حمتجني اعتقال
 ومدو ِّنني، امنيوحم وكتاب   نشطاء طالت اليت االعتقاالت من سلسلة عقب االحتجاز قيد شخصا   21 من أكثر يزال ال

 .الرأي سجناء عداد يف هؤالء يكون ورمبا. أاير/مايو 31 يف بدأت واليت

 حاولوا نشطاء ثالثة ابعتقال العمانية الشرطة يف اخلاص القسم قام عندما أاير/مايو 31 يف االعتقال عمليات بدأت وقد
 توثيق هبدف مسقط، مدينة من الغريب اجلنوب إىل كيلومرتا   250 حنو بعد على يقع الذي ،"فهود" النفط حقل إىل السفر

 اخلروصي يعقوب احملامي وهم -الثالثة املعتقلني أن وذُكر. التاريخ ذلك من  أسبوع قبل بدأ الذي النفط عمال إضراب
 على تحريضابل اُُتموا -حديثا   أُنشأ  الذي" اإلنسان حلقوق العماين الفريق" من املقبايل وامساعيل اهلنائي حبيبة والناشطان

 4 يف و. بعائالُتم ابالتصال هلم السماح قبل أايم مخسة ملدة اخلارجي العامل عن مبعزل احُتجزوا وقد. االحتجاجات
 .االحتجاز رهن املقبايل إمساعيل يزال ال بينما بكفالة، اخلروصي ويعقوب اهلنائي حبيبة سراح أُطلق حزيران/يونيو

 ما على السلطات قبضت حزيران،/يونيو 11 ويف. حزيران/يونيو 8 و 7 و 2 يف تقالاالع عمليات من العديد نُفذ ذلك بعد
 بسمة البارزة احملامية بينهم ومن مسقط، يف الشرطة قيادة مقر أمام سلميا   يتظاهرون كانوا  ممن شخصا   22 عن يقل ال

 أُطلق وجيزة فرتة وبعد. أاير/مايو 31 منذ عليهم قُبض الذين األشخاص سراح إطالق إىل يدعون احملتجون وكان. الكيومي
 .شخصا   22 عن عددهم يقل ال والذين حزيران،/يونيو 11 يف عليهم قُبض الذين املعتقلني من اثنني سراح

 وأبهنم القوانني، مبخالفة فيها اعرتفوا تعهدات على توقيعهم بعد ُتمة بدون معتقلني 10 سراح أُطلق حزيران/يونيو 16 ويف
 من أعلى يكون رمبا احلقيقي الرقم ولكن حمتجزين، زالوا ما شخصا   21 أمساء الدولية العفو منظمة ولدى. مأفعاهل يكرروا لن

 .التعهدات تلك مثل على التوقيع رفضوا الذين هم االعتقال قيد زالوا ما الذين األشخاص أن ويُعتقد. بكثري ذلك

 عن املضربني لبعض الصحية احلالة وتدهورت. اعتقاهلم استمرار على احتجاجا   الطعام عن إضرااب   املعتقلني من عدد وأعلن
 إىل أُعيد مث الوعي، فقد أن بعد مسائل مستشفى ،اهلامشي سعيد وهو أحدهم، أُدخل حزيران/يونيو 14 ففي الطعام؛



 بزايرته لعائلته سمحيُ  مل وأنه الطعام، عن إضرابه يف مستمر أنه ويُعتقد مؤخرا ، املستشفى إىل أخرى مرة نُقل ولكنه. السجن
 .األخرية الفرتة يف دما   تقيأت قد ،الراجحي بمسة وهي ، أخرى معتقلة أن وذُكر. بعد

 :يلي ما تتضمن اخلاصة، بلغتكم أو بإلجنليزية أو العربية بللغة مناشدات كتابة  يرجى

 التعبري حرية يف حلقهم لميةالس ممارستهم بسبب املعتقلني مجيع عن املشروط وغري الفوري اإلفراج إىل الدعوة 
 إال؛ ليس والتجمع،

 تُتخذ اليت القانونية اإلجراءات تكون أن إىل السلطات ودعوة إليهم، املوجَّهة التهم تفاصيل عن الكشف طلب 
 العادلة؛ للمحاكمات الدولية املعايري مع متسقة حبقهم

 ابالتصال هلم والسماح املعاملة؛ إساءة ضروب من وغريه التعذيب من املعتقلني محاية ضمان على السلطات حث 
 .حيتاجوهنا اليت الطبية الرعاية على واحلصول وحمامييهم بعائالُتم

 

 :إىل 2012 متوز/يوليو 31 قبل املناشدات إرسال يرجى

 سعيد بن قابوس السلطان جاللة

 املالية ووزير الدفاع ووزير اخلارجية ووزير الوزراء ورئيس الدولة رئيس

 السلطاين الطالب ديوان

  القصر

  113 مسقط

 عمان سلطنة

 375 735 24 968+: فاكس

 السلطان جاللة: املخاطبة

 



 البوسعيدي سعيد بن فيصل بن محود السيد معايل

 الداخلية وزير

 الداخلية وزارة

 127 ب ص

 112 روي

 مسقط

 عمان سلطنة

 الوزير معايل: املخاطبة

 

 :إىل نسخة إرسال ويرجى

 الرايمي عبدهللا بن حممد السيد

 اإلنسان حلقوق الوطنية اللجنة رئيس

 103 الربيدي الرمز ،29 ب ص

 الشاطئ بريق

 مسقط

 عمان سلطنة

 24648801 968+: فاكس

 enquiry@nhrc.om: إلكرتوين بريد

 

mailto:enquiry@nhrc.om


 :بلدانكم لدى املعتمدين العمانيني الدبلوماسيني املمثلني إىل نسخ إرسال يرجى كما

 :أدانه احمللية الدبلوماسية العناوين إدخال ويرجى

 املخاطبة     اإللكرتوين الربيد عنوان    الفاكس رقم    3 العنوان    2 العنوان    1 العنوان   االسم

 . إرساهلا قبل فرعكم مكتب مع التنسيق فريجى أعاله، املذكور التاريخ بعد املناشدات إرسال تعتزمون كنتم  إذا أما

 

 عاجـل حتـرك 

 ُعمان يف وكتَّاب حمتجني اعتقال

 

 إضافية معلومات
 اجتاحت اليت الشعبية االضطراابت فتيلها أشعلت واليت ،2011 شباط/فرباير يف ُعمان يف وقعت اليت االحتجاجات أدت

 2011 شباط/فرباير 27 ففي. ةواالجتماعي السياسية اإلصالحات من عدد إجراء إىل أفريقيا، ومشال األوسط الشرق منطقة
(  أمريكي دوالر 390 حوايل) شهراي   عماين رايل 150 ودفع وظيفة  50,000 ابستحداث قابوس السلطان الدولة رئيس أمر

 وزاراي   تعديال   قابوس السلطان أجرى آذار/مارس 7 ويف. احملتجني ملطالب استجابة   وذلك العمل، عن للعاطلني كرواتب
 .الوزراء من عددا   وطرد   واسع، نطاق على هيكلة وإعادة

 ضد االحتجاجات واستمرت والتجمع، التعبري حرية على صارمة قيود فرض يف استمرت العمانية السلطات أن بيد
 احلاليني الوزراء بعض وحماسبة الصحافة حرية من مبزيد احملتجون وطالب. 2011 آذار/مارس منذ متقطع بشكل السلطات
 وُقدم األشخاص عشرات على قُبض 2011 عام ويف. ملناصبهم تبوؤهم أثناء اقرتفوها اليت املزعومة ائماجلر  على والسابقني

 مدينة يف احملتجني بتفريق الشرطة قامت عندما حتفه لقي األقل، على واحدا ، رجال   أن ذُكر حيث احملاكمة، إىل منهم العديد
 .ابلقوة صحار



 

 كانت   املثال، سبيل فعلى. 2011 عام يف اعُتقلوا قد األخرية القمع محلة يف معليه قُبض الذين النشطاء من عدد وكان
 مشاركتها خالل 2011 أاير/مايو 14 يف سابقا   اعُتقلت قد ،2012 حزيران/يونيو 11 يف عليها قُبض اليت الكيومي، بسمة

 يومني بعد بكفالة سراحها لقوأُط آخر، شخصا   عشر أربعة مع مبسقط، الشورى جملس أمام سلمية احتجاج مظاهرة يف
 على" للخطر عرضة معتقلون حمتجون" 124/11 رقم العاجل التحرك أنظر) مشروع غري جتمع يف ابملشاركة اُتامها عقب
 قيد آخرين وبقاء حمتجني سراح إطالق"و ؛2011http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/003/: الرابط

 من عدد اسُتهدف كما. http://www.amnesty.org/en/library/info/mde20/004/2011:الرابط على" االحتجاز
 .احلكومة تقادهمان بعد األخرية السنوات يف والصحفيني املدو ِّنني

 سوف إنه أحدها يف قال البياانت، من عددا   الُعماين العام االدعاء أصدر أاير/مايو 31 يف نشطاء ثالثة على القبض وعقب
 ودعوات مسيئة كتاابت" االنرتنت على أو اإلعالم وسائل يف ينشر من كل  ضد املناسبة القانونية اإلجراءات كافة  يتخذ

 اتميز" صحيفة يف االعتقاالت تلك وقوع العام املدعي أكد حزيران/يونيو 10 ويف . "الرأي عن بريالتع حرية حبجة حتريضية
 ."الرقابة حتت املنابر هذه مثل يستخدمون الذين املدونني نضع إننا: "ابلقول" ُعمان أوف

 :حزيران/يونيو 13 يف مانيةالع األنباء وكالة موقع على اإلجنليزية ابللغة وُنشر العام املدعي عن صدر آخر بيان وقال

 النـقالة، اهلواتـف وتطبيقات االجتماعي التواصل ومواقع احلوارية املنتدايت يف املسيئة والكتاابت املشاركات لتزايد نظرا  "
 وأخالق قيم مع يتناىف مما واإلضراابت االعتصامات على والتحريض اإلشاعات وبث وإساءة وقذف شتم عبارات املتضمنة

 ابملصلحة واإلضرار الوطين ابألمن اإلخالل شأنه من الذي األمر ، البناء النـقد وأهداف التعبـري حرية ومبادئ العماين اجملتمع
 املسيئني أبرز من جمموعة على القبض إلقاء مؤخرا   مت فقد... هبا املعمول القوانني ونصوص أحكام بذلك متجاوزين ، العامة

 . "الشأن هذا يف بـها املعمول القانونية اإلجراءات وفق القضائية للجهات ـقدميهموت معهم التحقيق وسيتم واحملرضني،

 .الراجحي وابمسة الكيومي، بسمة اهلامشي، سعيد املقبايل، إمساعيل اهلنائي، حبيبة اخلروصي، يعقوب: األمساء
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