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مقدمة

ــي الســجون  ــة هــي عــادة ف ــره مــن ضــروب ســوء المعامل ــب وغي ــر متكــررة انتشــار التعذي تؤكــد تقاري
ومراكــز االعتقــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية. وقضــاء غيــر مســتقل. ففــي حــاالت متكــررة أصــدرت 
ــر  ــب دون أن يعي ــت التعذي ــت تح ــا انتزع ــا أنه ــول الضحاي ــات يق ــى اعتراف ــاء عل ــا بن ــم أحكامه المحاك

القضــاة اهتمــام لذلــك.

 القســط لديهــا أدلــة موثقــة عــن قــاض ســعودي يأمــر بإعــادة اســتجواب المتهــم وتعذيبــه عندمــا لــم يســتطع 
ــز  ــجون ومراك ــتقلة للس ــة مس ــد رقاب ــا ال توج ــك فإنه ــة لذل ــة ضــده. إضاف ــة المقدم ــول األدل القاضــي قب
ــن  ــي الذي ــع المدن ــطاء المجتم ــا نش ــب. أم ــكاوى التعذي ــم ش ــة لتقدي ــات فعال ــد آلي ــا ال توج ــاز، كم االحتج
يحاولــون اإلســهام فــي مكافحــة التعذيــب وكشــفه فإنهــم يتعرضــون لبطــش الســلطة فيمــا يبــدو كعمليــات 

ــة جــًدا. ــرات طويل ــال التعســفي والســجون ولفت ــة ضــد عملهــم اإلنســاني، فيتعرضــون لإلعتق انتقامي

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 الالإنسانية أو المهينة، التــي 
صادقــت عليهــا المملكــة العربيــة الســعودية فــي 1997، كمــا 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 
ــره تحــت أي ظــرف مــن الظــروف. هــذا  وال يمكــن تبري
الحظــر ملــزم علــى كل عضــو فــي المجتمــع الدولــي، 
ــى  ــت عل ــد صادق ــة ق ــت الدول ــا إذا كان بغــض النظــر عم

ــب أم ال. ــر التعذي ــي تحظ ــة الت ــدات الدولي المعاه
 

تقول المادة 5 من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:

أو  للعقوبــات  وال  للتعذيــب  إنســان  أي  »اليعــرض 
ــة.« ــة بالكرام ــية أو الحاط ــية أو الوحش ــالت القاس المعام

ــن  ــدد م ــان ع ــوق اإلنس ــي لحق ــالن العالم ــع اإلع ــد تب وق
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 الالإنسانية أو المهينة، مــن 
ــام 1984.  ــي ع ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة العام ــل الجمعي قب
ــى  ــب« عل ــة »التعذي ــى مــن االتفاقي ــادة األول وتعــرف الم

أنــه:
 

»أى عمــل ينتــج عنــه ألــم أو عــذاب شــديد، جســديا كان أم 
عقليــا، يلحــق عمــًدا بشــخص مــا بقصــد الحصــول مــن هــذا 
الشــخص، أو مــن شــخص ثالــث، علــى معلومــات أو علــى 
ــي  ــه أو يشــتبه ف ــل ارتكب ــى عم ــه عل ــراف، أو معاقبت اعت
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 المــالزم لهــذه العقوبــات أو الــذي يكــون نتيجــة 

عرضيــة لهــا«.

ــر  ــاذ التدابي ــة باتخ ــة ملزم ــي االتفاقي ــراف ف ــدول األط ال
ــر  ــن التدابي ــا م ــة وغيره ــة والقضائي ــريعية واإلداري التش
الفعالــة لمنــع أعمــال التعذيــب، وضمــان أن تكــون جميــع 
الجنائــي،  قانونهــا  بموجــب  مــة  ٌمجرَّ التعذيــب  أعمــال 
ومســتوجبة للعقــاب بعقوبــات مناســبة تأخــذ فــي االعتبــار 

ــرة.  ــا الخطي طبيعته

يجــب علــى كل دولــة طرف أن تبقــي قيد المراجعــة الدائمة 
قواعــد االســتجواب، وتعليماتــه وأســاليبه وممارســاته، 
ــة االشــخاص  ــز ومعامل ــة بحج ــات المتعلق ــك الترتيب وكذل
أو  التوقيــف  اشــكال  مــن  شــكل  تعرضــوا ألى  الذيــن 
االعتقــال أو الســجن لمنــع حــدوث أى حــاالت تعذيــب. 
ــدت  ــا وج ــه كلم ــريع ونزي ــق س ــراء تحقي ــب اج ــا يج كم
ــن حــق كل  ــا يجــب أن يضم ــب، كم شــكوك بوجــود تعذي
ــه ألي  ــال تعرض ــي ح ــه ف ــع مظلمت ــي أن يرف ــخص ف ش
نــوع مــن أنــواع التعذيــب لينظــر فيهــا بســرعة ونزاهــة، 
مــع اتخــاذ كافــة الخطــوات الالزمــة لضمــان حمايــة مقــدم 
الشــكوى والشــهود حمايــة كاملــة، كمــا يجــب إنصــاف كل 
ــادل  ــض ع ــى تعوي ــه عل ــب وحصول ــرض للتعذي ــن تع م
ومناســب وإعــادة تأهيلــه علــى أكمــل وجــه ممكــن، وفــي 
حالــة وفــاة المعتــدى عليــه نتيجــة لعمــل مــن أعمــال 

ــض. ــي التعوي ــق ف ــه الح ــون لذوي ــب، يك التعذي
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ــي  ــة ف ــى االتفاقي ــت عل ــي صادق ــعودية الت ــلطات الس الس
ــى المــادة )20(، حيــث  23/9/1997 أبــدت تحفظهــا عل
لــم تعتــرف بصالحيــات لجنــة مناهضــة التعذيــب، وكذلــك 
ــا،  ــا ورد فيه ــها بم ــزم نفس ــم ُتل ــث ل ــادة )1-30(، حي الم

ــي: ــى النحــو التال عل

باختصــاص  تعتــرف  ال  الســعودية  العربيــة  »المملكــة 
ــادة )20(  ــي الم ــه ف ــى النحــو المنصــوص علي ــة عل اللجن
مــن االتفاقيــة، والتــي تمكــن لجنــة مناهضــة التعذيــب 

إلجــراء تحقيــق«
 

ــرة  ــزم بأحــكام الفق ــة الســعودية ال تلت »إن المملكــة العربي
)1( مــن المــادة )30( مــن االتفاقيــة، والتــي تســمح للتحكيم

 أو الذهــاب لمحكمــة العــدل الدوليــة فــي حــال وجــود 
خــالف لتفســير هــذه االتفاقيــة أو تنفيذهــا«

ــى  ــع أو تصــادق عل ــم توق ــعودية ل ــلطات الس ــا أن الس كم
البروتوكــول االختيــاري التفاقيــة مناهضــة التعذيــب، مــن 
ــام 2002،  ــي ع ــدة ف ــم المتح ــة لألم ــة العام ــل الجمعي قب
الــذي يهــدف إلــى »إنشــاء نظــام قوامــه زيــارات منتظمــة 
تضطلــع بهــا هيئــات دوليــة ووطنيــة مســتقلة لألماكــن 
ــة  ــك بغي ــم، وذل ــا األشــخاص مــن حريته ــي يحــرم فيه الت
ــة أو العقوبــة  منــع التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعامل

ــة«. ــانية أو المهين ــية أو الالإنس القاس

وفــي أبريــل الماضــي 2016 فــي الجلســة ال57 فــي 
جنيــف أمــام لجنــة األمــم المتحــدة لمناهضــة التعذيــب، 
أعلــن الوفــد الســعودي أن المملكــة تــدرس التصديــق علــى 
البروتوكــول االختيــاري ورفــع تحفظهــا علــى المــادة 20 

ــة. مــن االتفاقي

بالميثــاق  الســعودية ملتزمــة أيضــا  الســلطات  كمــا أن 
العربــي لحقــوق اإلنســان، مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة 
عليــه  والــذي صادقــت   1994 عــام  فــي  أقــر  الذيــي 
ــاق  الســلطات الســعودية فــي العــام 2009. ويهــدف الميث
إلــى تعزيــز حقــوق اإلنســان العالمية فــي المنطقــة العربية، 
وتأكيــداً لمبــادئ ميثــاق األمــم المتحــدة واإلعــالن العالمــي 
لحقــوق اإلنســان وأحــكام العهديــن الدولييــن لألمــم المتحــدة 
ــة  ــوق االقتصادي ــة والسياســية والحق ــوق المدني بشــأن الحق
واالجتماعيــة والثقافيــة ومــع األخــذ فــي االعتبــار إعــالن 

القاهــرة بشــأن حقــوق اإلنســان فــي اإلســالم.

ــادة  ــإن الم ــي ف ــاق العرب ــي الميث ــب ف ــق بالتعذي ــا يتعل فيم
ــي: ــة ه الثامن

»1ـ يحظــر تعذيــب أي شــخص بدنيــاً أو نفســياً 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 

ــال للتظلم. فع
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السلطات السعودية وانتهاكات اتفاقية مناهضة 
التعذيب

 
الســعودية  الســلطات  أعلنــت  دولــي،  ضغــط  وتحــت 
الســلطات عــن إجــراء بعــض اإلصالحــات التشــريعية 
ــه  ــن أوج ــة، ولك ــي المملك ــي ف ــام القضائ ــة للنظ واإلداري
ــن  ــدد م ــا أن ع ــوح، كم ــة بوض ــة باقي ــور الصارخ القص
االلتزامــات فــي األنظمــة الســعودية الممحليــة يتــم تجاهلهــا 
وتجاوزهــا فــي الممارســة العمليــة. وفــي وقــت ســابق 
ــذي طــال  ــدوري ال ــر ال ــا قدمــت التقري ــام وعندم ــذا الع ه
جنيــف،  فــي  التعذيــب  مناهضــة  لجنــة  إلــى  انتظــاره 
تجنبــت المملكــة معالجــة العديــد مــن النقــاط الهامــة للجنــة، 
ــى  ــات الحصــول عل ــن طلب ــدد م ــتجابة لع ورفضــت اإلس

بيانــات ومعلومــات تفصيليــة.
 

فــي هــذا التقريــر، أعلنــت الســعودية أن »التعذيــب جريمــة 
جنائيــة تتوجــب العقوبــة عليهــا وفقــا ألحــكام الشــريعة 
اإلســالمية، ووفقــا للقوانيــن الســعودية التــي تمنــع كل 
ــعودية  ــة الس ــإن األنظم ــك، ف ــع ذل ــب«. وم ــكال التعذي أش
ال تعــرف جريمــة التعذيــب علــى نحــو يتفــق مــع المــادة 1 
مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، ولــم يتــم تعديــل األنظمــة 
ــب. ــق للتعذي ــا يجــب الدراج الحظــر المطل الســعودية كم

 

تعــود  موثقــة  أدلــة  لديهــا  القســط 
وهــي   ،2014 العــام  مــن  لديســمبر 
ــن  ــد المتهمي ــب أح ــر بتعذي ــي يأم لقاض
أحيلــت  عندمــا  وذلــك  قتــل.  بجريمــة 
القضيــة إلــى المحكمــة مــع وجــود أدلــة 
ضــد المتهــم رآهــا القاضــي كأدلــة قويــة 
ولكــن المتهــم رفــض االعتــراف، حينهــا 
ــادة  ــة وإع ــادة القضي ــر القاضــي بإع أم
ــزاع  ــة انت التحقيــق مــع المتهــم ومحاول

االعترافــات منــه تحــت التعذيــب.
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الفشل في ايجاد ضمانات أساسية

ــوالت  ــراءات وبروتوك ــاك إج ــدان هن ــن البل ــر م ــي كثي ف
ــاعد  ــة لتس ــة الجنائي ــام العدال ــي نظ ــا ف ــل به ــية يعم أساس
ــات  ــع االنتهــاكات، وتشــمل هــذه الضمان علــى ضمــان من
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 بعيــًدا عن تجســس 
ــة  ــى الرعاي ــوري إل ــي الوصــول الف الســلطات، والحــق ف
ــع  ــام القضــاء م ــًال  أم ــول عاج ــي المث ــة. والحــق ف الطبي

حــق القضــاء فــي اإلفــراج.

ــي  ــة ف ــراءات الجزائي ــام اإلج ــن أن نظ ــم م ــى الرغ وعل
المملكــة العربيــة الســعودية 2013، يدعــي 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 
ــمح  ــن، ويس ــن اآلخري ــجناء أو المعتقلي ــع الس التواصــل م
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 
ــاك  ــة. وهن ــر ولســنوات طويل ــك بكثي ــد أطــول مــن ذل تمت
مخــاوف عديــدة حــول االنتهــاكات المتكــررة للضمانــات 

ــة  ــق االحتجــاز وخاصــة التابع ــي مراف ــة ف ــاب الرقاب وغي
للمباحــث، حيــث يتــم االحتفــاظ بأغلــب المعتقليــن فــي 

ــم. ــم محاكمته ــل أن تت ــة قب ــرات طويل ــاز لفت االحتج

إن مــن أهــم الضمانــات لمكافحــة التعذيــب وســوء المعاملــة 
هــي المراقبــة المســتقلة لمراكــز االحتجــاز والســجون. 
يجــب أن تكــون جميــع هــذه المرافــق تحــت إشــراف 
ــن  ــة م ــر معلن ــة وغي ــارات منتظم ــع لزي ــي وتخض قضائ
ــة  ــإن الجه ــي الســعودية ف ــا ف ــتقلة. أم ــات مس ــل مؤسس قب
المســؤولة عــن مراقبــة الســجون هــي هيئــة التحقيــق 
واالدعــاء العــام، التــي ترفــع تقاريرهــا إلــى وزارة الداخلية 
ــى  ــر. وتتول ــح بشــكل كبي ــض وتضــارب للمصال ــي تناق ف
ــي  ــة الســجون وه ــي مراقب ــان دورا ف ــوق اإلنس ــة حق هيئ
تبــدو كهيئــة مســتقلة إال أنهــا تخضــع لســلطات الســعودية، 
ــح  ــن راج ــر ب ــور ناص ــها الدكت ــب رئيس ــرأس نائ ــد ت وق
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 
ال  للجمعيــة  المحــدودة  الصالحيــات  ولكــن  الشــكاوى، 
تســمح لهــا بكشــف حقيقــي لالنتهــاكات ورفــع قضايــا ضــد 

ــن. المتورطي

واألهــم مــن ذلــك، فــإن الســجون وأماكــن االحتجــاز التابعة 
ــة  ــا أي أنظم ــس له ــة ولي ــارج أي رقاب ــي خ ــث ه للمباح

رســمية للمراقبــة علــى اإلطــالق.
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تهيؤ ظروف اإلفالت من المحاسبة

 
مــن الصعــب جــًدا تحديــد ظــروف وحــاالت التعذيــب 
الســعودية بســبب أن الضحايــا غيــر قادريــن علــى الحديــث 
عــن االنتهــاكات التــي تعرضــوا لهــا، وذلــك بســبب الخوف 
ــام منهــم أو مــن  ــدات التــي يتلقونهــا عــن االنتق مــن التهدي
ــدم  ــم الشــكاوى لع ــة لتقدي ــات فعال ــد آلي ــال توج أســرهم. ف
ضمــان الســرية، والشــكاوى القليلــة جــًدا التــي تتــم ال تتــم 
متابعتهــا، وال يوجــد أي حديــث عــن تحقيقــات فــي أحــداث 

ــم التعذيــب. ــة لمرتكبــي جرائ تعذيــب، أو معاقب

 
أمــا المجتمــع المدنــي الــذي يجــب أن يلعــب دورا هامــا فــي 
ــب أوضــاع  ــب ويجــب أن يراق ــال التعذي ــوع أعم ــع وق من
ومعاملــة المحتجزيــن والســجناء، فقــد اعترفــت الســلطات 
ــق الســماح بإنشــاء  ــك عــن طري ــا وذل ــك ضمن ــة ذل بأهمي
هيئــة حقــوق اإلنســان والجمعيــة الوطنيــة لحقوق اإلنســان. 
ــتين  ــن المؤسس ــر هاتي ــا، تفتق ــا آنف ــا ذكرن ــك، كم ــع ذل وم
ــلطات  ــمح الس ــة. وال تس ــة والمصداقي ــتقالل وللفعالي لالس
ــتقلة،  ــه المس ــاد منظمات ــي بإنش ــع المدن ــعودية للمجتم الس
وفــوق ذلــك فقــد ســعت الســلطات الســعودية وبشــكل 
ممنهــج للتضييــق علــى النشــاط المدنــي المســتقل، واعتقلت 
وســجنت العشــرات مــن نشــطاء المجتمــع المدنــي بســبب 

ــة. ــاوم للتعذيــب وســوء المعامل عملهــم الســلمي المق
 

أي أن مراقبــة الســجون ومراكــز االحتجــاز كمــا هــو 
موضــح أعــاله ضعيفــة جــًدا أو غيــر موجــودة تماًمــا فــي 
كثيــر مــن ألحيــان، والقضــاء ذاتــه يفتقــر إلــى االســتقالل، 

والذي يتأثر بشكل كبير بوزارتي العدل والداخلية،

ــة  ــن وإقال ــى تعيي ــة عل ــيطرة مطلق ــه س ــك ل ــا أن المل  كم
القضــاة، والقضــاء بشــكل دائــم يتجاهــل شــكاوى المتهميــن 
ــذا  ــوق ه ــه، وف ــم ب ــزع اعترافاته ــذي تنت ــب ال ــن التعذي م
ــدام  ــة اإلع ــى عقوب ــل إل ــا يص ــكام وبم ــدار األح ــم اص يت
معتمديــن علــى هــذه االعترافــات دون أي اعتبــار لوجــود 
ــإن  ــك، ف ــه. ونتيجــة لذل تعذيــب أو فتــح تحقيــق مســتقل في
ــة  أولئــك الذيــن يرتكبــون أعمــال التعذيــب وســوء المعامل
ينجــون بشــكل دائــم مــن العقــاب ومــن المحاســبة، وال 

ــض. ــى االنصــاف أو التعوي ــا عل يحصــل الضحاي
 

كل هــذه العوامــل خلقــت جــوا مالئمــا 
فــي  العقــاب  مــن  ولإلفــالت  للتعذيــب 

الســعودية. العربيــة  المملكــة 
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سجناء الرأي
 

تعتقــد القســط أن التعذيــب غالًبــا، وليــس دائًمــا، عنــد 
ــي  ــره ف ــن غي ــر م ــاب أكث ــن باإلره ــع المتهمي ــق م التحقي
الحــاالت األخــرى. ويكــون التعذيــب غالًبــا بالضــرب 
المبــرح، واالخضــاع لدرجــات الحــرارة المرتفعــة جــًدا أو 
المنخفضــة جــًدا، 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.
 

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.

الحرب على اإلرهاب
 

اإلرهــاب،  بمكافحــة  المتعلقــة  المملكــة  أنظمــة  فــي 
أصــدرت نظــام جرائــم اإلرهــاب وتمويلــه فــي ينايــر 
كانــون الثانــي لعــام 2014، وقبلــه فــي العــام ٢٠٠٨ 
ــي  ــة المتخصصــة والمختصــة ف انشــأت المحكمــة الجزائي
ــات  ــود ضمان ــدم وج ــًدا ع ــيء ج ــاب، والس ــا اإلره قضاي
ــن  ــط الواضــح بي ــب والخل ــة ضــد التعذي ــذه األنظم ــي ه ف
العنــف والعمــل الســلمي الــذي صنــف بوضــوح كإرهــاب. 
كمــا أن المحكمــة الجزائيــة المتخصصــة يتــم الضغــط 
ــة  ــل وزارة الداخلي ــر مــن قب ــا بوضــوح وبشــكل كبي عليه
وترفــض بشــكل روتينــي التحقيــق أو النظــر فــي شــكاوى 

االعترافــات المنتزعــة قســرًيا.
 

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

 
»وفــي وقــٍت تجهــد الــدول للــرد علــى التطــرف 
ــب  ــد أن التعذي ــن الضــروري التأكي ــف، م العني
ــدا لمكافحــة اإلرهــاب؛  ال يمكــن أن ُيســتخدم أب
إن  ترهيــب.  الواقــع،  فــي  هــو،  فالتعذيــب 
اســتخداَم التعذيــب خطــأٌ مــن الناحيــة األخالقيــة 
االســتراتيجية.  الناحيــة  مــن  للعقــل  ومنــاٍف 
قضيــة  بصلــب  تضــر  التعذيــب  فممارســة 
ــي  ــة وحقــوق اإلنســان الت ــة والعدال الديمقراطي
ــا  ــا أنه ــا، كم ــى تقويضه ــون إل يســعى اإلرهابي
توفــر لهــم مــادة يســتغلونها في تجنيد أشــخاص 

ــدد«. ج
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اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب 26 يونيو
التعذيب في المملكة العربية السعودية في ظل من اإلفالت من المحاسبة

منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان  2016

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 
فــرض عقوبــات  مــع  المهينة،  أو  الالإنسانية  أو  القاسية 

ــب ــن التعذي ــؤولين ع ــبة للمس مناس

• إصــالح اإلجــراءات القضائيــة واإلداريــة فــي الســعودية 
وذلــك لمنــع االنتهــاكات التــي تتــم حمايتهــا وفــق األنظمــة 

القائمــة حالًيــا

ــون، أن  ــي القان ــك ف ــي وكذل ــق العمل ــي التطبي ــان ف • ضم
ــول  ــي الحص ــم وف ــة حقوقه ــي ممارس ــق ف ــن الح للمعتقلي
الطبيــة،  والعنايــة  القانونــي  الدعــم  علــى  وبســرعة 
والتواصــل مــع أفــراد أســرهم، والتواصــل مــع قنصلياتهــم 

ــعوديين. ــر الس ــة غي ــي حال ف

• التوجيــه الفــوري بإجــراء تحقيقــات فعالــة ومحايــدة فــي 
ــد  ــل وبع ــاز قب ــاء االحتج ــاك أثن ــب واالنته ــا التعذي قضاي
المحاكمــة، فــي كل الحــاالت التــي عثــر علــى أدلــة علــى 
حــدوث انتهــاكات أو وجــدت شــكوك بذلــك، ومحاســبة 
ــا فــي اإلنصــاف  ــاة المســؤولين، وإنفــاذ حــق الضحاي الجن

ــل ــادة التأهي ــض وإع والتعوي

• االعتــراف بالحــق فــي التعبيــر الســلمي عــن الــرأي، بمــا 
فــي ذلــك الدفــاع عــن حقــوق اإلنســان، والســماح بمنظمات 

المجتمــع المدنية الســلمية

ــن  ــع المعتقلي ــراج الفــوري واســقاط التهــم عــن جمي • اإلف
والســجناء المحتجزيــن أو المحكوميــن لمجــرد ممارســة 
الحقــوق والحريــات المشــروعة، بمــا فــي ذلــك المدافعيــن 
ــد  ــور عب ــر، والدكت ــو الخي ــد أب ــان ولي ــوق اإلنس ــن حق ع
ــد  ــور محم ــودي، الدكت ــليمان الرش ــيخ س ــد، الش هللا الحام
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، 

ــنيدي. ــز الس ــد العزي ــف، وعب فاضــل المناس

 
 

ــل  ــي للعم ــع الدول تدعــو القســط المجتم
ــة ل: ــائل المتاح ــكل الوس ب

 
• تحميــل الســلطات الســعودية المســؤولية عــن جميــع 
ــة القاســية  ــره مــن ضــروب المعامل ــب وغي ــال التعذي أعم
أو الالإنســانية أو المهينــة التــي تلحــق بــأي شــخص داخــل 

ــعودية ــي الس األراض

• ممارســة الضغــط علــى الســلطات الســعودية لتنفيــذ 
المذكــورة أعــاله التدابيــر 

• حــث الســلطات الســعودية لوضــع حــد للممارســات التــي 
تحافــظ حاليــا منــاخ مالئــم الســتمرار التعذيــب ولإلفــالت 
مــن العقــاب ألولئــك الذيــن يســتمرون فــي القيــام بأعمــال 

التعذيــب ويأمــرون بــه.
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القسط لدعم حقوق اإلنسان، منظمة مستقلة تقوم بدعم حقوق اإلنسان ونشرها ومراقبة اإلنتهاكات
والتجاوزات من السلطة بحق المواطنين ومقاومتها حتى يسود العدل وُتنشر الكرامة والقسط.

® حقوق النشر محفوظة لمنظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان. 2016
الطباعة: منظمة القسط لدعم حقوق اإلنسان
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