
 

 

 

 

٬، 2012فبرراايیرر  14االمعتقلل منذذ  ٬،علي االنمرر إإعدداامماالسعوودديي حكمم  عنن بالغ قلقنا جررااء مصاددقة االقضاء عوودديیة أأددناهه٬،نعبرر نحنن االمنظظماتت االس
عنن ططرريیقق  ااعتقالهھسنة٬، تمم  17حيینما كانن حددثا تحتت االسنن االقانوونيیة بعمرر علي االنمرر االذذيي أأعتقلل  .في سجنن مباحثث االددمامم وواالمووقووفف حاليیا

ً  االشاررعع عررضض منن مباشررةة اانتشالهھ فتمم االنارريیة٬، ددررااجتهھ مستقال كانن بيینماددهھھھسهھ بسيیاررةة تابعة لجهھازز االشررططة االسعوودديیة   بكددماتت مصابا
.جسددهه علىاالددماء تسيیلل وو أأنفهھ٬، في ووكسرر جسددهه في متفررقة  

 

شهھرراا: 20ااستغررقتت االتي علي االنمرر منن خاللل تتبعنا إإلى سيیرر محاكمة   

- .2013دديیسمبرر  17تت محاكمتهھ بددأأ  	  
- .2014 مايیوو 27باإلعدداامم تعززيیرراا في االجلسة االساددسة  ااالبتدداائيصددرر االحكمم   	  
- في أأووقاتت غيیرر معلوومة٬، قامتت االمحكمة االجززاائيیة  وواالمحكمة االعليیا على حكمم ااإلعدداامم ووذذلكك ااالستئناففبعدد أأنن صاددقتت محكمة  

٬، ووبذذلكك ااقفلتت االمحاكمة.2015أأغسططسس  17منن أأجلل االتنفيیذذ٬، ووذذلكك في  االمتخصصة بإررسالل حكمهھ لووززااررةة االددااخليیة 	  

ررمم منن االحقق حيیثث ح .سووااء حقووقهھ ما قبلل االمحاكمة أأوو بعددهھھھالمحاكمة االعاددلة٬، اا مباددئئ تت ألكثرررراافتق ددلة٬، حيیثثعا محاكمةنؤؤكدد إإنهھا لمم تكنن 
كما حررمم تررةة ززمنيیة معقوولة أأوو ااإلفررااجج عنهھ٬، خاللل ف محاكمة فيووحررمم منن حقهھ ٬، في كلل االمررااحلل كالتحقيیقق وواالمحاكمة بمحامم ااالستعانةفي 

كما لمم يیلتززمم االقضاء بتووفيیرر  للتعذذيیبب وواالمعاملة االقاسيیة.حيیثث تعررضض  ااالحتجاززأأثناء الئقة  إإنسانيیةمنن حقهھ في االحصوولل على أأووضاعع 

ةظظحل ييأأ يف ررمنلاا يلع ررظظتنيی ممااددعإلاا ٬،ةلدداع رريیغلاا ةمكاحملاا ننم ااررهھش 20 ددعب 	  



أأقوواالل اانتززعتت تحتت  على فيیهھا االقاضياكمة سرريیة أأعتمدد خضع لمحأأضفف إإلى أأنهھ ٬، ووااالددعاءاالفررصص االقانوونيیة بشكلل متساوو بيینن االددفاعع 
.االتعذذيیبب  

االمووجهھة  12االـ أأنن االتهھمم  ٬، كما 1996اانضمتت لهھا االسعوودديیة في  حقووقق االططفلل االتي التفاقيیةبيینا  اانتهھاكاحكمم على علي االنمرر باإلعدداامم مثلل اال
تستووجبب ااإلعدداامم حتى ووفقق االقانوونن يیمكنن االنظظرر إإليیهھا على أأنهھا جرراائمم  ال فإنهھ ٬،ااالددعاء االعامم تضخيیمهھا أأوو تكررااررهھھھاإإلى علي ووررغمم محاوولة 

 قبلل االحكوومة مننممنهھج  نتهھاككعبرر عنن اابلل بعضهھا يی ٬،ااألساسس منن جرريیمةفيیهھا يیررىى االقانوونن االددوولي  كما أأنن بعضض االتهھمم ال ٬،االسعوودديي نفسهھ
االتعبيیرر وواالتجمع االسلمي.االررأأيي وواالسعوودديیة لقوواانيینن حقووقق ااإلنسانن االتي تضمنن حرريیة   

 15 لماددةةووفقق اا٬، الغيیة كتبب بعضهھا االمحققق بخطط يیددهه٬، ووأأكررهه علي على االتووقيیع عليیهھااالتي  ااالعترراافاتتيیجعلل منن  تعررضض علي للتعذذيیبب٬، ما
 تمم أأنهھ يیثبتت أأقوواالل بأيیة ااالستشهھادد عددمم ططررفف ددوولة كلل تضمنن": 1997يیة في مناهھھھضة االتعذذيیبب االتي اانضمتت لهھا االسعوودد ااتفاقيیةمنن 
 ااعتماددسلووكك االقضاء االسعوودديي في تعاملهھ مع قضيیة االنمرر ووخصووصا في ما يیجعلل ٬، "إإجررااءااتت أأيیة في كددليیلل للتعذذيیبب نتيیجة بهھا ااإلددالء

 في ااالستجوواابب يیتمم أأنن "يیجببمنن نظظامم ااإلجررااءااتت االجززاائيیة:  102أأقوواالل منتززعة تحتت االتعذذيیبب مخالفف حتى للقوواانيینن االمحليیة وومنهھا االماددةة 
 االمتهھمم ااستجوواابب يیجووزز ووال ٬،ضددهه ااإلكررااهه ووسائلل ااستعمالل ووال تحليیفهھ يیجووزز ووال أأقوواالهھ٬، إإبددااء في االمتهھمم إإررااددةة على فيیهھا تأثيیرر ال حالل
.االمحققق" يیقددررهھھھا لضررووررةة إإال االتحقيیقق جهھة مقرر خاررجج  

ا للكثيیرر منن االقضايیا٬، أأنن االحكوومة االسعوودديیة تعملل نلحظظ وومنن خاللل مررااقبتن٬، عاملة في االشأنن االحقووقي االسعوودديي منظظماتت سعوودديیةإإننا ك
االتي يیقوومم بهھا مووظظفوونن ررسميیوونن مثلل مووظظفي االسجوونن  تت منن االعقابب٬، فكثيیرر منن ااإلنتهھاكاتتووبشكلل ممنهھج على تكرريیسس سيیاسة ااإلفال

منن االحكوومة االسعوودديیة  نررىى ٬، الاالتي تصنفف على أأنهھا جرراائمم مستووجبة للعقووبةوو ٬،وواالحطط منن كرراامة االضحايیامثلل االتعذذيیبب  ٬،االمحققيیننوو
مناهھھھضة  باتفاقيیةاالسعوودديیة  ززاامماللتفي مخالفة االقضاء ووبشكلل ووااضح مع االجهھاتت االررسميیة ضدد االضحايیا٬،  يیتووااططأبلل  ٬،محاسبة لهھذذهه االجرراائمم

ااقليیمم يیخضع لوواليیتهھا االقضائيیة٬، االحقق في  أأييتضمنن كلل ددوولة ططررفف ألىى فرردد يیددعى بأنهھ قدد تعررضض للتعذذيیبب في " :13في ماددتهھا  االتعذذيیبب
."ةفي حالتهھ على ووجهھ االسررعة ووبنززااهھھھ أأنن يیررفع شكووىى إإلى سلططاتهھا االمختصة ووفي تنظظرر هھھھذذهه االسلططاتت  

 

باآلتي: نططالبب االحكوومة االسعوودديیةكمنظظماتت سعوودديیة إإننا   

.ططالقق االفوورريي لسررااحح علي االنمررااإل .1  
االمسؤؤووليینن  وواالتحقيیقق االعاجلل مع مززااعمم االتعذذيیبب االتي تعررضض لهھا٬،على  قضائيیة منن حقهھمم في ررفع شكووىىمحاميیهھ تمكيینن علي وو .2

قانوونيیا. هھووإإنصاف مموومحاسبتهھ وواالتجاووززااتت االتي ووقعتت عليیهھ منن محققيینن ووقضاةة ووسجانيینن ااالنتهھاكاتتعنن   
.ااالحتجاززوواالمعاملة االمهھيینة وواالحاططة بالكرراامة في االسجوونن االسعوودديیة ووأأماكنن االعملل االفوورريي على إإيیقافف كلل أأساليیبب االتعذذيیبب  .3 	  
 يیتعررضض منن إإنصاففوو إإجررااءااتت٬، أأيیة في كددليیلل للتعذذيیبب نتيیجة بهھا ااإلددالء تمم أأنهھ يیثبتت أأقوواالل بأيیةضمانن عددمم ااستشهھادد االقضاء  .4

.االتعذذيیبب أأعمالل منن لعملل 	  
بالقوواانيینن االمحليیة. اااللتززاامم٬، ووكذذاا لهھا االسعوودديیة اانضمتتبالمعاهھھھددااتت االددووليیة االتي  اااللتززاامم .5 	  

 

منظظمة مررصدد حقووقق ااإلنسانن في االسعوودديیة  

منظظمة دديیوواانن االمظظالمم ااألهھھھلي "دديیووااني"  

منظظمة االقسطط لددعمم حقووقق ااإلنسانن  

االمنظظمة ااألووررووبيیة االسعوودديیة لحقووقق ااإلنسانن  


