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تحـرك عاجـل

اعتقال محتجين في المملكة العربية السعودية

اعتُقل نحو  24شخصاً في  3و  4مارس/آذار عقب االحتجاجـا التـي وتعـي فـي م يلـة الق يـ فـي المملكـة
العربية السعودية .ويُعتق أنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي وعرضة لخ ر التعذيب أو غيره من ضروب
إســا ا المعاملــة .وتعــرب ملعمــة العيــو ال وليــة عــن تلقهــا مــن أنهــم ربمــا يكونــون محتجــزين ال لشــي إال بسـ ب
تع يرهم السلمي عن حقهم في حرية التع ير ،ولذا ،فإنهم ت يكونون من سجلا الرأي.

وقد قُبض على هؤالء الرجال إثرر اتتااجراا الردليف د مدي رة القطير الواقيفرة د احملافظرة الرررقية د الوريفو ية ضرد
اسررتارار اعتقررال ورريفة مررا طفررا الطاة ررة الرررييفية برردوة ا اررة علررى ل يررة اهلاررو الر وقررع علررى اااررع الور د
طبراج اخلُرب مبدي ة اخلررب والر قُتري فير  19عور ريا طمري يرا ومرواسا سريفو واترد و راة اث راة مرا هرؤالء اقيفتقلر
ومها حسين اليوس وحسين العلق قد تبا مقاالا على اقوقع الرييفي ( )www.rasid.comال

غالبا ما ي رر

اص رريي االعتق رراالا وت رراالا التايي ررد ض ررد طفر ررا الطاة ررة الر ررييفية وق ررد قُر ربض عل ررى تور ر اليوسر ر طث رراء مظ رراهر
االتتااج بي اا قُبض على تو اليفلق د م ردل د توايل م رتص الليي مرا اليرو ل ور مرا قبري ع اصرر اق رابراا
اليفامررة واقتيررد إك مر ررد للررررسة د راروا اارراور وبيفررد تروايل سرراعة لُقرري إك مر ررد للررررسة د القطي ر والقطيف ر
ط باره عا عاةلت م ذلك الوق
و اة تو اليفلرق قرد اعتُقري مرر قبري ذلرك الر اقرر اىلوك بيفرد اهلارو علرى اخلررب د عرا  1990تير اعتُقري
علررى ل يررة اهلاررو قررد سرربيفة طمررأر برردوة اررة طو ا اررة والثاليررة بيفررد م رري سر ة قريبررا ع رردما اعتُقرري قررد وررة
طمأر بدوة اة طو ا اة لك وقبي حنرو سر ة اسرتُدعي إك مر رد للرررسة واتتُارد ه راع ليفرد سراعاا إثرر تابرة
مقالة لقدية ضد طتد الريوخ
بير أم اوجرراا اقيفتقلر علرى ل يررة هاررو اخلررب مررار وا د االتتااجرراا د القطير
وذُ رر طة حنررو  200مر
ويبدو طة لك االتتااجاا ال سلاية ول ا ما ال يقي عا ثالثة طم اص يفرضوا لل رب باهلراواا والر ي على
طيد قواا اىلما حبوب ما ور
يرجى كتابة ملاش ا فوراً باللغة العربية أو اإلنجليزية أو بلغتكم الخاصة ،تتضمن ما يلي:

 تر الوررلطاا علررى ضررااة جايررة الرجررال اىلربيفررة واليفررريا الر يا اعتُقلروا عقررب االتتااجرراا الر ترردث د
القطي مبا فيأم تو اليوس وتو اليفلرق مرا التيفر يب وغرنه مرا صر وة إسراء اقيفاملرة والوراا هلرم
ليفاةال م بديار م بصور م رتظاة والواا هلم بتو يي ام واحلصول على الرعاية الطبية ال قد حيتاجوهنا؛

 اإلمار إك طهنم إذا الوا تاديا بوبب ممارسرتأم الورلاية حلقأرم د تريرة التيفبرن واالمر اع د اتاييفراا فر ة
م ظاة اليف و الدولية ستيفتربهم سا اء رط و دعو إك إسالق سراتأم فورا وبال قيد طو مرط؛
 سلب لرر الت اصيي اقتيفلقة بالتأم اقوجأة إليأم عل ا و عو الولطاا إك ضااة طة وة اإلجراءاا القالولية
اقت ضدهم متاامية مع اقيفاين الدولية للاحا ااا اليفا لة
يرجى إرسال الملاش ا ت ل  18أبريل/نيسان  2001إلى:
اقلك
صاتب اتاللة اقلك عبداهلل با عبداليفديد
ا احلرم الرري
م تب جاللة اقلك
الديواة اقل ي
الرياض
اقال ة اليفربية الويفو ية
فا س ( بواسطة واار اخلارجية) ( +966 1 403 1185 :يرجى مواصلة احملاولة)
اق اسبة :صاتب اتاللة
ال اةب الثاين لرةيس الواراء وواير الدا لية
صاتب الواو اقل ي اىلمن لاي با عبداليفديد
واار الدا لية
ص ب 2933
سريق اقطار
الرياض 11134
اقال ة اليفربية الويفو ية
فا س ( +966 1 403 1185 :يرجى مواصلة احملاولة)
اق اسبة :صاتب الواو
ويرجى إرسال نسخ إلى :
رةيس ت ة تقوق اإللواة
ب در اد عبداهلل اليفيباة
ت ة تقوق اإللواة
ص ب 58889
مارع اقلك فأد

مبىن رقم
الرياض 11515
اقال ة اليفربية الويفو ية
الربيد اإلل وينhrc@haq-ksa.org :
اق اسبة :عديد الد تور اليفيباة
373

كما يرجى إرسال نسخ إلى الممثلين ال بلوماسيين للسعودية المعتم ين في بل انكم .طما إذا تم س سلوهنا بيفرد
التاريخ اق ور آل ا فنجى الت ويق مع م تب فرع م قبي إرساهلا
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اعتقال محتجين في المملكة العربية السعودية

معلوما إضافية

قُبض على ويفة طم اص ما الطاة ة الرييفية د احملافظة الررقية قبي ط ثر ما  14عاما على ل ية اهلاو ال وقع
واعم طهنرم يفرضروا للتيفر يب
د اخلُرب د عا  1996ومااالوا تاديا بدوة ا اة وقد مت استاواب الرجال التويفة ُ
وترم روا مررا و يرري ررام ومل يُورراهل هلررم بررالطيفا د قالوليررة اعتقرراهلم د احمل اررة طو اقطالبررة باإللصرراة علررى التأرراع
ُ
تقوقأم وذُ ر طهنم تادوة د سراا الردما ومرا بر هرؤالء اقيفتقلر هراين الصرايآل وهرو اعة د اىلربيفي يراا مرا
طُعيد قورا إك الويفو ية د  11ط توبر /رريا اىلول 1999
اليفار و اة قد سلب اللاوء د الوالياا اقتحد ول
ومت اعتقال فور وصول طما الثاالية اع روة فأم :عبداهلل طجرد اتررا تور عبرداهلل آل مغري عبردال ر تور
ال اررر الورريد مصررط ى القصرراب الورريد فاضرري اليفل رو مصررط ى جيف ررر اقيفلررم علرري طجررد اقرهرروة وصررا مأررد
رم اة

ومع طة م ظاة اليف و الدولية ليور علرى علرم برص لر قرالوين حيظرر اقظراهراا ؛ فر ة الورلطاا الوريفو ية مل وراهل
بت ظرريم اقظرراهراا بوج ر عررا د اقاارسررة اليفاليررة وغالبررا مررا يررتم القرربض علررى اىلم ر اص ال ر يا حيرراولوة ظياأررا طو
اقرار ة فيأا واتتاااهم مبيفدل عا اليفامل اخلرارجي بردوة ارة ارا ُحيرمروة مرا اقثرول طمرا احملرا م للطيفرا د قالوليرة
اعتقاهلم وعقب ظيم اتتااج ضد اهلاو ال م اتيش اإلسراةيلي على قطاع غد د  27يوارب /الوة اىلول
 2008ذُ ر طة لاسقا رمسيا باسم واار الدا لية طصدر إعاللا صرحيا د  30يورارب /الوة اىلول  2008حبظرر ظريم
االتتااجاا د الويفو ية وعقب االتتااجاا الر وقيفر د اىلسربوع اقاضري د القطير ووسرأ طلبراء يرد برصة
اتتااجرراا ط ررر رردعو إك اإلصررال د الورريفو ية سررتُ ظم د  11مررارس/آذار طصرردرا واار الدا ليررة بيالررا د 5
م ررارس/آذار يؤ ررد تظ ررر اقظ رراهراا د اقال ررة وحبو ررب البي رراة اقر ر ور فر ر ة قر رواا اىلم ررا س ررتت مجي ررع الت رردابن
ال رورية ضد اىلم اص ال يا حياولوة اإل الل بال ظا

إة م تقررد احل ومررة الورريفو ية يواجأرروة التأا رراا صررار ة حلقرروق اإللورراة علررى طيررد ق رواا اىلمررا اخلاضرريفة لررواار
الدا لية وغالبرا مرا يرتم اتتارااهم مبيفردل عرا اليفرامل اخلرارجي بردوة ارة وطتيالرا د احلربس االل ررا وترمراهنم مرا
التراور مع امييأم وما اقثول طما احملا م للطيفا د قالوليرة اعتقراهلم و ثرنا مرا يُورت د التيفر يب طو إسراء اقيفاملرة
اللت رداع اع افرراا مررا اقيفتقل ر قيفرراقبتأم علررى رفررض إعررالة التوبررة طو إلرغررامأم علررى تابررة يفأررداا بيفررد التقررا
احل ومة وغالبا ما يوتار االعتقال مبيفدل عا اليفامل اخلارجي د الوريفو ية تري يرتم احلصرول علرى اع افراا وهرو طمرر
قد يوتغرق مأورا بي س واا د بيفض اىلتياة
إة اقال ررة اليفربيررة الورريفو ية ولررة سرررة د ا اقيررة م اه ررة التيفر يب وغررنه مررا ضررروب اقيفاملررة طو اليفقوبررة القاسررية طو
الالإلوالية طو اقأي ة ال حتظر است دا اىل لة اق رتدعة حت وسص التيف يب طو إساء اقيفاملة فاقا  15ما اال اقية
على طة  :اا ي ولة سرة عد االسترأا بصية طقروال يثبر طلر مت اإل الء نرا لتيارة للتيفر يب ردليي د
متأم بار اب التيف يب دليي على اإل الء ن ه اىلقوال
طية إجراءاا إال إذا اة ذلك ضد م
ويرُ ر طة اىلغلبيررة اليفظاررى مررا مرواس الورريفو ية هررم مررا الور ة وطة اقر هب الوهررامل هررو اقر هب الرمسرري الر تبيفر
الدولة وال يُواهل باقاارسة اليفل ية لغن اق هب الو ما اليفقاةد الدي ية وتي د تالة ممارسة ميفتقدا م بر ي غن
عل ف ة اىلفرا ال يا ييفت قروة عق اةرد ط رر يتيفرضروة لالضرطأا و يفتررب الدولرة طة اقر هب الررييفي ال يتاامرى مرع
الت ون الوهامل لإلسال و رض قيو ا على ممارست وقد يتيفرض اق تاوة إك اق هب الرييفي إك االعتقال التيفور ي
اررا طة رروفأم مررا اقالتقررة الق رراةية ر يفأم مررا ممارسررة عقيررد م حبريررة و ثرنا مرا ُحيتاررد اقيفتقلرروة برردوة اررة وقررد
يتيفرضوة للتيف يب طو غنه ما ص وة إساء اقيفاملة
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