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القسط ومّنا لحقوق اإلنسان تدعوان السلطات
 السعودية لإلفراج عن عبد الرحمن السدحان

القســط ومنظمــة مّنــا لحقــوق اإلنســان تدعــوان الســلطات الســعودية لإلفــراج عــن عبــد الرحمــن الســدحان، العامــل في 
الحقــل اإلنســاني، الــذي تعــرض لإلخفــاء القســري منــذ مــارس العــام الماضــي.

اعَتقــَل رســمّيون، ُيْعتَقــد أّنهــم ينتمــون لجهــاز المباحــث الســعودي، عبــد الرحمــن الســدحان، ذو 35 عاًمــا، العامــل فــي 
الحقــل اإلنســاني، تعّســفًيا فــي مــارس 2018، ورفضــوا بعــد ذلــك توفيــر أّي معلومــات عنــه رغــم عــدة طلبــات. شــوهد 
ــان فــي جــدة، حيــث تعــّرَض  ــل أحــد المســاجين فــي ســجن ذهب ــر 2018 مــن ِقب الســدحان آخــر مــرة فــي 28 أكتوب

الســدحان للتعذيــب.
تدعــو القســط ومنظمــة مّنــا لحقــوق اإلنســان الســلطاِت الســعودية لإلفــراج المباشــر عــن الســدحان، أو علــى األقــل منحــه 
القــدرة علــى الحصــول علــى استشــارة قانونيــة وزيــارة أســرية والحفــاظ علــى حقــه فــي محاكمــة عادلــة وضمانــات 

اإلجــراءات القانونيــة.
فــي 12 مــارس 2018، اعتقــَل رســمّيون يرتــدون مالبــس مدنيــة يعتَقــد أّنهــم ينتمــون لجهــاز المباحــث الســعودي عبــد 
الرحمــن الســدحان مــن مــكان عملــه فــي مركــز هيئــة الهــالل األحمــر الســعودي فــي الريــاض. صــادر الرســمّيون هاتفــه 

مــوا ســبًبا العتقالــه. ــرة اعتقــال ولــم يقدِّ قبــل اقتيــاده بالقــّوة وأخــذه إلــى مــكان مجهــول. لــم يقــدم الرســمّيون مذكِّ
ــؤالء  ــا ه ــادت مصــادر برؤيته ــكنه. أف ــكان س ــدي زي الشــرطة م ــال ترت ــة رج ــت مجموع ــي، اقتحَم ــوم التال ــي الي ف
الرجــال يأخــذون حاســبه المحمــول، هاتفــه الجــوال، وغيرهــا مــن الممتلــكات الشــخصية أثنــاء ترددهــم مــكان الســكن. 

صــادرت المجموعــة ســيارَته أيًضــا.
بعــد اعتقالــه، فــي أبريــل ومايــو لعــام 2018، لــم تحتــوي قاعــدة بيانــات الســجون التابعــة لــوزارة الداخليــة أي دليــل 

علــى احتجــازه.
باإلضافــة إلــى ذلــك، قــال مركــز الشــكاوى فــي قســم األمــن التابــع لــوزارة الداخليــة إنــه ال توجــد لديهــم أي معلومــات 
ــد موظــف مكتبــي أن اســمه مذكــور فــي ســجاّلتهم وأّنــه قــد اعُتِقــل. لــم  عــن مصيــر الســدحان أو مكانــه. فــي النهايــة، أكَّ

يوفــر الموظــف المكتبــي أي معلومــات عــن مــكان احتجــازه.
ــد الموظــف أن الســدحان تحــت التحقيــق، وأنــه لــم يســمح ألحــد بالتواصــل معــه أو زيارتــه، وقــال إن أســرة الســدحان  أكَّ
يمكــن لهــا طلــب “زيــارة” هاتفيــة، لكــن لــن يســمح بزيــارة شــخصية، مضيًفــا أّنــه قــد يســمح بهــا بعــد “ســنوات، وليــس 

شهور”.
ُرفعــْت ثــالث طلبــات لزيــارة الســدحان، فــي أبريــل، أغســطس، وأكتوبــر مــن عــام 2018، وتــم رفــض كافــة الطلبــات. 

قالــت الســلطات إنهــا لــن تقبــل أي طلبــات مســتقبلية وإنهــا بــداًل مــن ذلــك ســتخطْر أســرته حــال الســمح لهــم بزيارتــه.
فــي 1 نوفمبــر 2018، رفعــت شــكوى إلــى وكالتــي حقــوق إنســان فــي الســعودية، هيئــة حقــوق اإلنســان، والجمعيــة 
الوطنيــة لحقــوق اإلنســان. أقــر مســؤوٌل مــن هيئــة حقــوق اإلنســان تلقيهــم الشــكوى، وفــي 25 نوفمبــر 2018، قالــت 

الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان أن الســلطات نقلــت الســدحان إلــى ســجن الحائــر.
مــت القســط ومّنــا لحقــوق اإلنســان قضيــة الســدحان إلــى الفريــق العامــل المعنــي بحــاالت  فــي 14 نوفمبــر 2018، قدَّ

اإلخفــاء القســري أو غيــر الطوعــي التابــع لألمــم المتحــدة.
خلفية

فــي يونيــو 2016، قامــت لجنــة مناهضــة التعذيــب، هيئــة تابعــة لألمــم المتحــدة مؤلفــة مــن خبــراء مســتقلين ترصــد 
ــد الســعودية باالتفاقيــة.  تنفيــذ التــزام الــدول األطــراف باتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، بمراجعــة تقّي

ــزون  ــم ُيحتج ــث حريته ــلبت المباح ــن س ــخاص الذي ــب األش ــأن أغل ــد ب ــر تفي ــا إّزاء “تقاري ــن قلقه ــة ع ــرت اللجن عّب
ــا  ــم، بم ــة له ــية المخول ــة األساس ــات القانوني ــك الضمان ــرة ُتنته ــان كثي ــي أحي ــة، وأن ف ــل المحاكم ــة قب ــرات طويل لفت
ــة عــن  ــات تفصيلي ــم بيان ــى “تقدي ــت المباحــث إل ــاض”، َوَدَع ــام ق ــول أم ــه، والمث ــك االســتعانة بمحــام يختارون ــي ذل ف
ــم  ــل مثوله ــة قب ــة المنقضي ــرة الزمني ــم، والفت ــن احتجازه ــاط المباحــث، وأماك ــم ضب ــن يحتجزه ــدد األشــخاص الذي ع
أمــام المحكمــة”، و”ضمــان تخويــل هيئــة مســتقلة مســؤولية القيــام بزيــارات لرصــد جميــع مرافــق االحتجــاز التابعــة 

ــى اآلن. ــات حت ــذه التوصي ــزام به ــة خطــوات لاللت ــعودية أّي ــلطات الس ــذ الس ــم تتخ للمباحــث”. ل
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