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مقدمة
تؤكــد تقاريــر متكــررة انتشــار التعذيــب وغيــره مــن ضــروب ســوء المعاملــة هــي عــادة فــي الســجون
ومراكــز االعتقــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية .وقضــاء غيــر مســتقل .ففــي حــاالت متكــررة أصــدرت
المحاكــم أحكامهــا بنــاء علــى اعترافــات يقــول الضحايــا أنهــا انتزعــت تحــت التعذيــب دون أن يعيــر
القضــاة اهتمــام لذلــك.
القســط لديهــا أدلــة موثقــة عــن قــاض ســعودي يأمــر بإعــادة اســتجواب المتهــم وتعذيبــه عندمــا لــم يســتطع
القاضــي قبــول األدلــة المقدمــة ضــده .إضافــة لذلــك فإنهــا ال توجــد رقابــة مســتقلة للســجون ومراكــز
االحتجــاز ،كمــا ال توجــد آليــات فعالــة لتقديــم شــكاوى التعذيــب .أمــا نشــطاء المجتمــع المدنــي الذيــن
يحاولــون اإلســهام فــي مكافحــة التعذيــب وكشــفه فإنهــم يتعرضــون لبطــش الســلطة فيمــا يبــدو كعمليــات
انتقاميــة ضــد عملهــم اإلنســاني ،فيتعرضــون لإلعتقــال التعســفي والســجون ولفتــرات طويلــة ج ـ ًدا.
القســط فــي اليــوم الدولــي لمســاندة ضحايــا التعذيــب تــود أن تذكــر الســلطات الســعودية بالتزاماتهــا بموجــب
ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺿﺭﻭﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﻳﻧﺔ ،التــي
صادقــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي  ،1997كمــا تــود لفــت انتبــاه المجتمــع الدولــي إلــى إخفــاق
الســلطات الســعودية فــي االلتــزام بتعهداتهــا.
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االلتزامات القانونية للمملكة العربية السعودية
التعذيــب جريمــة بموجــب القانــون الدولــي .يحظــر تمامــا
وال يمكــن تبريــره تحــت أي ظــرف مــن الظــروف .هــذا
الحظــر ملــزم علــى كل عضــو فــي المجتمــع الدولــي،
بغــض النظــر عمــا إذا كانــت الدولــة قــد صادقــت علــى
المعاهــدات الدوليــة التــي تحظــر التعذيــب أم ال.
تقول المادة  5من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
«اليعــرض أي إنســان للتعذيــب وال للعقوبــات أو
المعامــات القاســية أو الوحشــية أو الحاطــة بالكرامــة».
وقــد تبــع اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان عــدد مــن
المعاهــدات الملزمــة فــي مجــال حقــوق اإلنســان الســتكمال
المبــادئ األساســية ،ولــكل معاهــدة لجنــة مــن الخبــراء
لمراقبــة تنفيــذ الــدول األطــراف .المعاهــدة التــي خصصــت
للتعذيــب هــي ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺿﺭﻭﺏ
ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﻳﻧﺔ ،مــن
قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام .1984
وتعــرف المــادة األولــى مــن االتفاقيــة «التعذيــب» علــى
أنــه:

يجــب علــى كل دولــة طرف أن تبقــي قيد المراجعــة الدائمة
قواعــد االســتجواب ،وتعليماتــه وأســاليبه وممارســاته،
وكذلــك الترتيبــات المتعلقــة بحجــز ومعاملــة االشــخاص
الذيــن تعرضــوا ألى شــكل مــن اشــكال التوقيــف أو
االعتقــال أو الســجن لمنــع حــدوث أى حــاالت تعذيــب.
كمــا يجــب اجــراء تحقيــق ســريع ونزيــه كلمــا وجــدت
شــكوك بوجــود تعذيــب ،كمــا يجــب أن يضمــن حــق كل
شــخص فــي أن يرفــع مظلمتــه فــي حــال تعرضــه ألي
نــوع مــن أنــواع التعذيــب لينظــر فيهــا بســرعة ونزاهــة،
مــع اتخــاذ كافــة الخطــوات الالزمــة لضمــان حمايــة مقــدم
الشــكوى والشــهود حمايــة كاملــة ،كمــا يجــب إنصــاف كل
مــن تعــرض للتعذيــب وحصولــه علــى تعويــض عــادل
ومناســب وإعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن ،وفــي
حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة لعمــل مــن أعمــال
التعذيــب ،يكــون لذويــه الحــق فــي التعويــض.

«أى عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد ،جســديا كان أم
عقليــا ،يلحــق عمـ ًدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا
الشــخص ،أو مــن شــخص ثالــث ،علــى معلومــات أو علــى
اعتــراف ،أو معاقبتــه علــى عمــل ارتكبــه أو يشــتبه فــي
انــه ارتكبــه ،هــو أو شــخص ثالــث أوتخويفــه أو ارغامــه
هــو أو أى شــخص ثالــث ،أو عندمــا يلحــق مثــل هــذا األلــم
أو العــذاب ألى ســبب يقــوم علــى التمييــز ايــا كان نوعــه،
أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليــه أو يســكت عنــه موظــف
رســمي أو أي شــخص يتصــرف بصفتــه الرســمية وال
يتضمــن ذلــك األلــم أو العــذاب الناشــئ فقــط عــن عقوبــات
قانونيــة أو المــازم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة
عرضيــة لهــا».
الــدول األطــراف فــي االتفاقيــة ملزمــة باتخــاذ التدابيــر
التشــريعية واإلداريــة والقضائيــة وغيرهــا مــن التدابيــر
الفعالــة لمنــع أعمــال التعذيــب ،وضمــان أن تكــون جميــع
أعمــال التعذيــب مٌجرَّ مــة بموجــب قانونهــا الجنائــي،
ومســتوجبة للعقــاب بعقوبــات مناســبة تأخــذ فــي االعتبــار
طبيعتهــا الخطيــرة.
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الســلطات الســعودية التــي صادقــت علــى االتفاقيــة فــي
 23/9/1997أبــدت تحفظهــا علــى المــادة ( ،)20حيــث
لــم تعتــرف بصالحيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب ،وكذلــك
المــادة ( ،)30-1حيــث لــم ُتلــزم نفســها بمــا ورد فيهــا،
علــى النحــو التالــي:
«المملكــة العربيــة الســعودية ال تعتــرف باختصــاص
اللجنــة علــى النحــو المنصــوص عليــه فــي المــادة ()20
مــن االتفاقيــة ،والتــي تمكــن لجنــة مناهضــة التعذيــب
إلجــراء تحقيــق»
«إن المملكــة العربيــة الســعودية ال تلتــزم بأحــكام الفقــرة
( )1مــن المــادة ( )30مــن االتفاقيــة ،والتــي تســمح للتحكيم
أو الذهــاب لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي حــال وجــود
خــاف لتفســير هــذه االتفاقيــة أو تنفيذهــا»
كمــا أن الســلطات الســعودية لــم توقــع أو تصــادق علــى
البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،مــن
قبــل الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة فــي عــام ،2002
الــذي يهــدف إلــى «إنشــاء نظــام قوامــه زيــارات منتظمــة
تضطلــع بهــا هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة لألماكــن
التــي يحــرم فيهــا األشــخاص مــن حريتهــم ،وذلــك بغيــة
منــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة
القاســية أو الالإنســانية أو المهينــة».

فيمــا يتعلــق بالتعذيــب فــي الميثــاق العربــي فــإن المــادة
الثامنــة هــي:
«1ـ يحظــر تعذيــب أي شــخص بدنيـا ً أو نفســيا ً أو معاملتــه
معاملــة قاســية أو مهينــة أو حاطــة بالكرامــة أو غيــر
إنســانية
2ـ تحمي كل دولة طرف كل شخص خاضع لواليتها
مــن هــذه الممارســات ،وتتخــذ التدابيــر الفعالــة لمنــع ذلــك
وتعــد ممارســة هــذه التصرفــات أو اإلســهام فيهــا جريمــة
يعاقــب عليهــا ال تســقط بالتقــادم.
كمــا تضمــن كل دولــة طــرف فــي نظامهــا القانونــي
إنصــاف مــن يتعــرض للتعذيــب وتمتعــه بحــق رد االعتبــار
والتعويــض».
وتنــص المــادة الثالثــة والعشــرون علــى أن تتعهــد كل دولــة
طــرف فــي هــذا الميثــاق بــأن تكفــل للضحايــا توفيــر ســبيل
فعــال للتظلم.

وفــي أبريــل الماضــي  2016فــي الجلســة ال 57فــي
جنيــف أمــام لجنــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب،
أعلــن الوفــد الســعودي أن المملكــة تــدرس التصديــق علــى
البروتوكــول االختيــاري ورفــع تحفظهــا علــى المــادة 20
مــن االتفاقيــة.
كمــا أن الســلطات الســعودية ملتزمــة أيضــا بالميثــاق
العربــي لحقــوق اإلنســان ،مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة
الذيــي أقــر فــي عــام  1994والــذي صادقــت عليــه
الســلطات الســعودية فــي العــام  .2009ويهــدف الميثــاق
إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان العالمية فــي المنطقــة العربية،
وتأكيــداً لمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة واإلعــان العالمــي
لحقــوق اإلنســان وأحــكام العهديــن الدولييــن لألمــم المتحــدة
بشــأن الحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق االقتصاديــة
واالجتماعيــة والثقافيــة ومــع األخــذ فــي االعتبــار إعــان
القاهــرة بشــأن حقــوق اإلنســان فــي اإلســام.
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السلطات السعودية وانتهاكات اتفاقية مناهضة
التعذيب
وتحــت ضغــط دولــي ،أعلنــت الســلطات الســعودية
الســلطات عــن إجــراء بعــض اإلصالحــات التشــريعية
واإلداريــة للنظــام القضائــي فــي المملكــة ،ولكــن أوجــه
القصــور الصارخــة باقيــة بوضــوح ،كمــا أن عــدد مــن
االلتزامــات فــي األنظمــة الســعودية الممحليــة يتــم تجاهلهــا
وتجاوزهــا فــي الممارســة العمليــة .وفــي وقــت ســابق
هــذا العــام وعندمــا قدمــت التقريــر الــدوري الــذي طــال
انتظــاره إلــى لجنــة مناهضــة التعذيــب فــي جنيــف،
تجنبــت المملكــة معالجــة العديــد مــن النقــاط الهامــة للجنــة،
ورفضــت اإلســتجابة لعــدد مــن طلبــات الحصــول علــى
بيانــات ومعلومــات تفصيليــة.

القســط لديهــا أدلــة موثقــة تعــود
لديســمبر مــن العــام  ،2014وهــي
لقاضــي يأمــر بتعذيــب أحــد المتهميــن
بجريمــة قتــل .وذلــك عندمــا أحيلــت
القضيــة إلــى المحكمــة مــع وجــود أدلــة
ضــد المتهــم رآهــا القاضــي كأدلــة قويــة
ولكــن المتهــم رفــض االعتــراف ،حينهــا
أمــر القاضــي بإعــادة القضيــة وإعــادة
التحقيــق مــع المتهــم ومحاولــة انتــزاع
االعترافــات منــه تحــت التعذيــب.

فــي هــذا التقريــر ،أعلنــت الســعودية أن «التعذيــب جريمــة
جنائيــة تتوجــب العقوبــة عليهــا وفقــا ألحــكام الشــريعة
اإلســامية ،ووفقــا للقوانيــن الســعودية التــي تمنــع كل
أشــكال التعذيــب» .ومــع ذلــك ،فــإن األنظمــة الســعودية
ال تعــرف جريمــة التعذيــب علــى نحــو يتفــق مــع المــادة 1
مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب ،ولــم يتــم تعديــل األنظمــة
الســعودية كمــا يجــب الدراج الحظــر المطلــق للتعذيــب.
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الفشل في ايجاد ضمانات أساسية
فــي كثيــر مــن البلــدان هنــاك إجــراءات وبروتوكــوالت
أساســية يعمــل بهــا فــي نظــام العدالــة الجنائيــة لتســاعد
علــى ضمــان منــع االنتهــاكات ،وتشــمل هــذه الضمانــات
حــق المعتقليــن فــي االســتعانة بمحــام ،والحق فــي االتصال
بأحــد أفــراد العائلــة أو شــخص آخــر يختارونــه إلطالعــه
علــى ظــروف االعتقــال وأماكــن التواجــد ،والحــق فــي أن
يبلــغ فــورا بأســباب االحتجــاز والحصــول علــى مســاعدة
فوريــة فــي اللغــة والترجمــة الفوريــة عنــد الحاجــة ،والحق
فــي االتصــال بيــن المحاميــن وموكليهــم بعيـ ًدا عن تجســس
الســلطات ،والحــق فــي الوصــول الفــوري إلــى الرعايــة
ً
عاجــا أمــام القضــاء مــع
الطبيــة .والحــق فــي المثــول
حــق القضــاء فــي اإلفــراج.
وعلــى الرغــم مــن أن نظــام اإلجــراءات الجزائيــة فــي
المملكــة العربيــة الســعودية  ،2013يدعــي وجــود حمايــة
للمعتقليــن مــع ضمانــات قانونيــة ضــد التعذيــب ،ولكــن هذا
يختلــف مــع مايجــري علــى األرض ،وال يعــرف المعتقلون
ماهــي حقوقهــم ،كمــا يســمح للمحققيــن منــع المتهميــن مــن
التواصــل مــع الســجناء أو المعتقليــن اآلخريــن ،ويســمح
لهــم منعهــم مــن الزيــارة مــن أي شــخص ســوى المحامــي
وذلــك لمــدة تصــل إلــى ســتين يومــا ،ويمكــن حســب النظــام
نفســه احتجــاز المعتقليــن مــن دون تهمــة لمــدة تصــل إلــى
ســتة أشــهر ،وعمليــا وفــي كثيــر مــن األحيــان فــإن المــدة
تمتــد أطــول مــن ذلــك بكثيــر ولســنوات طويلــة .وهنــاك
مخــاوف عديــدة حــول االنتهــاكات المتكــررة للضمانــات

وغيــاب الرقابــة فــي مرافــق االحتجــاز وخاصــة التابعــة
للمباحــث ،حيــث يتــم االحتفــاظ بأغلــب المعتقليــن فــي
االحتجــاز لفتــرات طويلــة قبــل أن تتــم محاكمتهــم.

إن مــن أهــم الضمانــات لمكافحــة التعذيــب وســوء المعاملــة
هــي المراقبــة المســتقلة لمراكــز االحتجــاز والســجون.
يجــب أن تكــون جميــع هــذه المرافــق تحــت إشــراف
قضائــي وتخضــع لزيــارات منتظمــة وغيــر معلنــة مــن
قبــل مؤسســات مســتقلة .أمــا فــي الســعودية فــإن الجهــة
المســؤولة عــن مراقبــة الســجون هــي هيئــة التحقيــق
واالدعــاء العــام ،التــي ترفــع تقاريرهــا إلــى وزارة الداخلية
فــي تناقــض وتضــارب للمصالــح بشــكل كبيــر .وتتولــى
هيئــة حقــوق اإلنســان دورا فــي مراقبــة الســجون وهــي
تبــدو كهيئــة مســتقلة إال أنهــا تخضــع لســلطات الســعودية،
وقــد تــرأس نائــب رئيســها الدكتــور ناصــر بــن راجــح
الشــهراني الوفــد الســعودي الرســمي إلــى لجنــة مناهضــة
التعذيــب فــي جنيــف ،وقــد ســجلت الهيئــة حالــة مــن
االنتهــاكات ولــم يكــن هنــاك أيــة معلومــات عــن نتائــج أي
تحقيــق أو متابعــة .أمــا الجمعيــة الوطنيــة لحقــوق اإلنســان،
التــي تصفهــا الســلطات بأنهــا جــزء مــن منظمــات المجتمــع
المدنــي ،فإنهــا تتلقــى دعمهــا المالــي مــن وزارة الشــؤون
االجتماعيــة ،وهــي أيضــا مكلفــة بزيــارة الســجون وتلقــي
الشــكاوى ،ولكــن الصالحيــات المحــدودة للجمعيــة ال
تســمح لهــا بكشــف حقيقــي لالنتهــاكات ورفــع قضايــا ضــد
المتورطيــن.
واألهــم مــن ذلــك ،فــإن الســجون وأماكــن االحتجــاز التابعة
للمباحــث هــي خــارج أي رقابــة وليــس لهــا أي أنظمــة
رســمية للمراقبــة علــى اإلطــاق.
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تهيؤ ظروف اإلفالت من المحاسبة
مــن الصعــب جــ ًدا تحديــد ظــروف وحــاالت التعذيــب
الســعودية بســبب أن الضحايــا غيــر قادريــن علــى الحديــث
عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا ،وذلــك بســبب الخوف
مــن التهديــدات التــي يتلقونهــا عــن االنتقــام منهــم أو مــن
أســرهم .فــا توجــد آليــات فعالــة لتقديــم الشــكاوى لعــدم
ضمــان الســرية ،والشــكاوى القليلــة ج ـ ًدا التــي تتــم ال تتــم
متابعتهــا ،وال يوجــد أي حديــث عــن تحقيقــات فــي أحــداث
تعذيــب ،أو معاقبــة لمرتكبــي جرائــم التعذيــب.

أي أن مراقبــة الســجون ومراكــز االحتجــاز كمــا هــو
موضــح أعــاه ضعيفــة ج ـ ًدا أو غيــر موجــودة تما ًمــا فــي
كثيــر مــن ألحيــان ،والقضــاء ذاتــه يفتقــر إلــى االســتقالل،
والذي يتأثر بشكل كبير بوزارتي العدل والداخلية،
كمــا أن الملــك لــه ســيطرة مطلقــة علــى تعييــن وإقالــة
القضــاة ،والقضــاء بشــكل دائــم يتجاهــل شــكاوى المتهميــن
مــن التعذيــب الــذي تنتــزع اعترافاتهــم بــه ،وفــوق هــذا
يتــم اصــدار األحــكام وبمــا يصــل إلــى عقوبــة اإلعــدام
معتمديــن علــى هــذه االعترافــات دون أي اعتبــار لوجــود
تعذيــب أو فتــح تحقيــق مســتقل فيــه .ونتيجــة لذلــك ،فــإن
أولئــك الذيــن يرتكبــون أعمــال التعذيــب وســوء المعاملــة
ينجــون بشــكل دائــم مــن العقــاب ومــن المحاســبة ،وال
يحصــل الضحايــا علــى االنصــاف أو التعويــض.

كل هــذه العوامــل خلقــت جــوا مالئمــا
للتعذيــب ولإلفــات مــن العقــاب فــي
المملكــة العربيــة الســعودية.

أمــا المجتمــع المدنــي الــذي يجــب أن يلعــب دورا هامــا فــي
منــع وقــوع أعمــال التعذيــب ويجــب أن يراقــب أوضــاع
ومعاملــة المحتجزيــن والســجناء ،فقــد اعترفــت الســلطات
بأهميــة ذلــك ضمنــا وذلــك عــن طريــق الســماح بإنشــاء
هيئــة حقــوق اإلنســان والجمعيــة الوطنيــة لحقوق اإلنســان.
ومــع ذلــك ،كمــا ذكرنــا آنفــا ،تفتقــر هاتيــن المؤسســتين
لالســتقالل وللفعاليــة والمصداقيــة .وال تســمح الســلطات
الســعودية للمجتمــع المدنــي بإنشــاد منظماتــه المســتقلة،
وفــوق ذلــك فقــد ســعت الســلطات الســعودية وبشــكل
ممنهــج للتضييــق علــى النشــاط المدنــي المســتقل ،واعتقلت
وســجنت العشــرات مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي بســبب
عملهــم الســلمي المقــاوم للتعذيــب وســوء المعاملــة.
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سجناء الرأي

الحرب على اإلرهاب

تعتقــد القســط أن التعذيــب غالبًــا ،وليــس دائمًــا ،عنــد
التحقيــق مــع المتهميــن باإلرهــاب أكثــر مــن غيــره فــي
الحــاالت األخــرى .ويكــون التعذيــب غالبًــا بالضــرب
المبــرح ،واالخضــاع لدرجــات الحــرارة المرتفعــة جـ ًدا أو
المنخفضــة جـ ًدا ،والضــرب علــى باطــن القدميــن (الفلكة)،
والحرمــان مــن الطعــام ،والنــوم تحــت األضواء الســاطعة،
وتغطيــة الــرأس ،والتعليــق مــن اليديــن والقدميــن (الشــبح)،
ووضعيــة اإلجهــاد (ربــط المتهــم فــي وضعيــة القرفصاء)،
واالحتجــاز فــي الزنازيــن االنفراديــة لفتــرات طويلــة.

فــي أنظمــة المملكــة المتعلقــة بمكافحــة اإلرهــاب،
أصــدرت نظــام جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه فــي ينايــر
كانــون الثانــي لعــام  ،2014وقبلــه فــي العــام ٢٠٠٨
انشــأت المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة والمختصــة فــي
قضايــا اإلرهــاب ،والســيء جــ ًدا عــدم وجــود ضمانــات
فــي هــذه األنظمــة ضــد التعذيــب والخلــط الواضــح بيــن
العنــف والعمــل الســلمي الــذي صنــف بوضــوح كإرهــاب.
كمــا أن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة يتــم الضغــط
عليهــا بوضــوح وبشــكل كبيــر مــن قبــل وزارة الداخليــة
وترفــض بشــكل روتينــي التحقيــق أو النظــر فــي شــكاوى
االعترافــات المنتزعــة قســريًا.

وفــي حــاالت معروفــة للقســط بشــكل مباشــر ،فــإن ســجناء
رأي -معتقلــون بســبب تعبيرهــم الســلمي عــن آرائهــم،
بمــا فيهــم نشــطاء حقــوق إنســان  -قــد تعرضــوا للمعاملــة
القاســية والالإنســانية والمهينــة أو العقــاب الحــاط بالكرامة،
بمــا فــي ذلــك الضــرب ،واإلبقــاء في الحبــس االنفــرادي أو
فــي زنزانــة شــديدة البــرودة ،واإلهمــال الطبــي المتعمــد.

القســط هنــا تــود أن تســلط الضــوء علــى كالم األميــن العــام
لألمــم المتحــدة بــان كــي مــون فــي هــذا الصــدد:

«وفــي وقـ ٍ
ت تجهــد الــدول للــرد علــى التطــرف
العنيــف ،مــن الضــروري التأكيــد أن التعذيــب
ال يمكــن أن ُيســتخدم أبــدا لمكافحــة اإلرهــاب؛
فالتعذيــب هــو ،فــي الواقــع ،ترهيــب .إن
اســتخدا َم التعذيــب خطــأ ٌ مــن الناحيــة األخالقيــة
ومنــا ٍ
ف للعقــل مــن الناحيــة االســتراتيجية.
فممارســة التعذيــب تضــر بصلــب قضيــة
الديمقراطيــة والعدالــة وحقــوق اإلنســان التــي
يســعى اإلرهابيــون إلــى تقويضهــا ،كمــا أنهــا
توفــر لهــم مــادة يســتغلونها في تجنيد أشــخاص
جــدد».
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التعذيب في المملكة العربية السعودية في ظل من اإلفالت من المحاسبة
اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب  26يونيو

توصيات

تدعو القسط السلطات السعودية إلى:

• أن تــدرج فــي القوانيــن المحليــة جريمــة التعذيــب بشــكل
محــدد وبطريقــة تتفــق مــع المــادة األولــى مــن ﺍﺗﻔﺎﻗﻳﺔ
ﻣﻧﺎﻫﺿﺔ ﺍﻟﺗﻌﺫﻳﺏ ﻭﻏﻳﺭﻩ ﻣﻥ ﺿﺭﻭﺏ ﺍﻟﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻭﺑﺔ
ﺍﻟﻘﺎﺳﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻼﺇﻧﺳﺎﻧﻳﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻣﻬﻳﻧﺔ ،مــع فــرض عقوبــات
مناســبة للمســؤولين عــن التعذيــب
• إصــاح اإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة فــي الســعودية
وذلــك لمنــع االنتهــاكات التــي تتــم حمايتهــا وفــق األنظمــة
القائمــة حال ًيــا

تدعــو القســط المجتمــع الدولــي للعمــل
بــكل الوســائل المتاحــة ل:

• ضمــان فــي التطبيــق العملــي وكذلــك فــي القانــون ،أن
للمعتقليــن الحــق فــي ممارســة حقوقهــم وفــي الحصــول
وبســرعة علــى الدعــم القانونــي والعنايــة الطبيــة،
والتواصــل مــع أفــراد أســرهم ،والتواصــل مــع قنصلياتهــم
فــي حالــة غيــر الســعوديين.

• تحميــل الســلطات الســعودية المســؤولية عــن جميــع
أعمــال التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة القاســية
أو الالإنســانية أو المهينــة التــي تلحــق بــأي شــخص داخــل
األراضــي الســعودية

• التوجيــه الفــوري بإجــراء تحقيقــات فعالــة ومحايــدة فــي
قضايــا التعذيــب واالنتهــاك أثنــاء االحتجــاز قبــل وبعــد
المحاكمــة ،فــي كل الحــاالت التــي عثــر علــى أدلــة علــى
حــدوث انتهــاكات أو وجــدت شــكوك بذلــك ،ومحاســبة
الجنــاة المســؤولين ،وإنفــاذ حــق الضحايــا فــي اإلنصــاف
والتعويــض وإعــادة التأهيــل

• ممارســة الضغــط علــى الســلطات الســعودية لتنفيــذ
التدابيــر المذكــورة أعــاه
• حــث الســلطات الســعودية لوضــع حــد للممارســات التــي
تحافــظ حاليــا منــاخ مالئــم الســتمرار التعذيــب ولإلفــات
مــن العقــاب ألولئــك الذيــن يســتمرون فــي القيــام بأعمــال
التعذيــب ويأمــرون بــه.

• االعتــراف بالحــق فــي التعبيــر الســلمي عــن الــرأي ،بمــا
فــي ذلــك الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان ،والســماح بمنظمات
المجتمــع المدنية الســلمية
• اإلفــراج الفــوري واســقاط التهــم عــن جميــع المعتقليــن
والســجناء المحتجزيــن أو المحكوميــن لمجــرد ممارســة
الحقــوق والحريــات المشــروعة ،بمــا فــي ذلــك المدافعيــن
عــن حقــوق اإلنســان وليــد أبــو الخيــر ،والدكتــور عبــد
هللا الحامــد ،الشــيخ ســليمان الرشــودي ،الدكتــور محمــد
القحطانــي ،الدكتــور عبــد الرحمــن الحامــد ،والدكتــور عبــد
الكريــم الخضــر ،عيســى الحامــد ،عبــد العزيــز الشــبيلي،
صالــح العشــوان ،فــوزان الحربــي ،مخلــف الشــمري،
محمــد صالــح آل المحيميــد ،محمــد عبــد هللا التركــي،
فاضــل المناســف ،وعبــد العزيــز الســنيدي.
منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان 2016
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