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 تحرك عاجل
 عاما   20 ُحِكم عليه بالسجن إغاثةعن عامل  ِرُجواَأف

الرحمن  عبد ، على2021أبريل/نيسان  5، في بالرياض حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة
 20عاما ، بالسجن لمدة  37 البالغ من العمرو  "الهالل األحمر السعوديـ "عامل اإلغاثة ب ،السدحان

هم متعلقة . وجاء حكم المحكمة على خلفية تُ عاما  آخرين 20من السفر لمدة  منع يليهم عاما  
ضه الُمحتمل  بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير، وبعد محاكمة شابتها انتهاكات، من بينها تعرُّ

الرحمن  لطات السعودية أن ُتطلق سراح عبدعلى السيجب للتعذيب النتزاع "اعتراف" منه. ومن ثمَّ، 
 دون قيد أو شرط.من السدحان فورا  

 بادروا بالتحرك: ُيرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.

 جاللة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

 مكتب جاللة الملك

 الديوان الملكي، الرياض
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 ،الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعودجاللة 

 ... تحية طيبة وبعد



من مقر  الرحمن السدحان عبد ، المواطن السعودي2018مارس/آذار  12اعتقلت قوات أمن الدولة، في 
 روا مذكرة باعتقالهُيظه   في الرياض، عاصمة المملكة. ولم "لسعوديالهالل األحمر ا" هيئةعمله لدى 

تواصل مع وصادروا هاتفه المحمول، واقتادوه إلى موقع سري. وبعدما أمضى حوالي عامين دون أي 
 12الرحمن باالتصال بأسرته للمرة األولى في  لعبدأخيرًا ُسم ح ، على اإلطالق يالخارجالعالم 

مياًل إلى  25في سجن الحائر، الذي يقع على ُبعد كر خالل الُمكالمة أنه ُيحتَجز ، وذ2020 فبراير/شباط
 الجنوب من الرياض.

أمام المحكمة الجزائية الرحمن السدحان في أولى جلسات محاكمته، التي انعقدت سرًا،  ومُثل عبد
في  شارك دون أي تمثيل قانوني، وفي غياب والده الذيمن ، 2021مارس/آذار  3المتخصصة في 

هت إليه التهم وقد  الدفاع القانوني عن نجله. استنادًا إلى مجموعة من التغريدات الساخرة عبر حساب ُوج  
ُانُتز ع باإلكراه. وبعد انعقاد  ، لكنه"اعترافًا"اُعُتب ر إلى ما كذلك ، اتهمته النيابة بإدارته، و على "تويتر"

، على 2021أبريل/نيسان  5ائية المتخصصة، في مجموعة من جلسات االستماع، حكمت المحكمة الجز 
عامًا. ونطقت المحكمة  20لمدة من السفر  عامًا، يليهم منع 20بالسجن لمدة الرحمن السدحان  عبد

الرحمن  يعتزم عبدالرحمن أو والده، بينما  بالحكم األخير في جلسة ُمغلقة، دون حضور محامي عبد
 الحكم.الطعن ضد 

ُحِكم عليه  إذ ؛الرحمن السدحان عبدعن  ،دون شرط أو قيد ، منفورا   فراجاإل لىث جاللتكم عونح
بسبب ُتهم ال تتعلق سوى بممارسته السلمية لحقه في حرية التعبير. وندعو  ،ة طويلةفتر بالسجن ل

الرحمن قسريا  لمدة  تأمروا بإجراء تحقيق مستقل وفعَّال بشأن اختفاء عبد أنجاللتكم أيضا  إلى 
ض للتعذيب وغيره من ها دعاءات التي أدلى بعامين، واال  المعاملة ضروبأمام المحكمة بأنه تعرَّ

، وأن تمنحوه ُسبل االنتصاف، بما في ذلك مساءلة الُمشتبه بمسؤوليتهم عن تلك األعمال في السيئة
 إطار محاكمات عادلة.

  مع خالص التحيات

 
 



 معلومات إضافية

، وحاصل على درجة جامعية في 1983مايو/أيار  28ل د في الرحمن السدحان مواطن سعودي، وُ  عبد
وُيحتَجز حاليًا في  في الرياض. "الهالل األحمر السعودي"إدارة األعمال، ويعمل ُمساعدًا لرئيس هيئة 

عامًا، أصدرته المحكمة الجزائية المتخصصة  20يقضي حكمًا بسجنه لمدة سجن الحائر بالرياض، حيث 
 .2021أبريل/نيسان  5في بالعاصمة السعودية 

هت إلى عبدوتضمنت الُتهم التي  مارس/آذار  3الرحمن، خالل الجلسة األولى من محاكمته في  ُوج  
ل تحضير تأييد كيان إرهابي والترويج له، و و ، ، تمويل اإلرهاب2020 والقيم الدينية  بالنظام العامما ُيخ  

رسال لنساء وحرمانهن من الحقوق التي تكفلها األنظمة إقصاء ا تبني نهج متطرف يدعو إلىه، و وتخزينه وا 
 ا هانة مؤسسات ومسؤولين الدولة ونشر إشاعات كاذبة عنهم.لهن، و 

نته الرحمن السدحان ومحام عي   ، انعقدت جلسة ثانية حضرها والد عبد2021مارس/آذار  11وفي 
. وُأتيحت ساعة واحدة لجلسةدقيقة فقط قبل ا 40الرحمن لمدة  بالجلوس مع عبد المحكمة وُسم ح لألخير

صفحة من  200أكثر من  تضمنتعلى قائمة من "األدلة" التي ُتدينه، و  َيط ل َعاكي لوالده ومحاميه  فقط
حمن الر  تغريدات نشرتها حسابات ساخرة على "تويتر" وصفحتين تحتويان على "اعترافات" أدلى بها عبد

تشتمل على  التي وثائقالالرحمن على توقيع وختم  م عبدوُأرغ   أسرته. باإلكراه على األغلب، كما تعتقد
 "األدلة"، ولم يحصل والده أو محاميه على نسخة منها.

م محامي عبد ،2021مارس/آذار  17في الُمنعق دة ثالثة الجلسة في أثناء الو  الرحمن السدحان بمرافعة  تقد 
م والده طلبًا باإلفراج عن نجله مؤقتًا، لكنه   22وانعقدت الجلسة الرابعة في  ُقوب ل بالتجاهل.الدفاع، وقد 

إال السلطات بشأن الجلسة  لم ُتبل غهماالرحمن ومحاميه، اللذين  د، في غياب والد عب2021مارس/آذار 
الرحمن  ، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكمًا بسجن عبد2021أبريل/نيسان  5وفي متأخرًا. 

الرحمن الطعن ضد  عامًا آخرين، بينما يعتزم عبد 20من السفر لمدة  عنعامًا، يليهم م 20السدحان لمدة 
 حكم المحكمة.

النشطاء السلميون ورجال الدين وأبناء األقلية  يخضع وُيظه ر بحث منظمة العفو الدولية أنه كثيرًا ما
َئتالمحكمة الجزائية المتخصصةأمام الشيعية لحاكمات فادحة الجور  قضايا في نظر للبدايًة  ، التي ُأنش 

إلى ما  استناداً باإلعدام، ُيحَكم عليهم السجن لفترات طويلة بل و بأحكام  ضدهم وَتصُدر ،مكافحة اإلرهاب

https://www.amnesty.org/ar/latest/research/2020/02/saudi-arabia-specialized-criminal-court/


عديد من األفراد. ؛ وقد ُنف  ذ اإلعدام بالفعل بحق الُمنتَزعة تحت وطأة التعذيبلكنها عترافات"، ا "ُيزَعم بأنه 
 لتكميم أفواه المعارضة في المملكة العربية السعودية. أدوات الدولة إحدى أقوى وُتَعد هذه المحكمة 

دون شرط أو قيد من ج فورًا و منظمة العفو الدولية السلطات السعودية إلى أن ُتفر   تدعووفي السياق نفسه، 
لمجرد مناداتهم باإلصالحات ودفاعهم عن حقوق اإلنسان األساسية. ومن عن جميع األفراد الُمحتَجزين 
جمعية ال" ـلالمؤسسين  ، أحد األعضاءمحمد البجاديأحكامًا بسجنهم حاليًا بين األشخاص الذين يقضون 

وهو مدافع بارز عن حقوق اإلنسان  تي ُحل ت اآلن،وال " )حسم(،السعودية للحقوق المدنية والسياسية
 .إلعداما يواجه، رجل الدين اإلصالحي الذي سلمان العودةو أيضًا، 

 العربيةأو  اإلنكليزيةاللغة لغة المخاطبة المفضلة: 
 يمكن استخدام لغة بلدك

 2021 حزيران/يونيو 30 وُيرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل:
 ُيرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدك، في حال إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.

 (المذكر)صيغ  الرحمن السدحان عبد: ُمفضلةاالسم وصيغ اإلشارة ال
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