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  العربية السعوديةالمملكة 
  

  السياق العام .1
  

ة مطلقة يشغل فيها الملك في اآلن نفسه منصب يلكوهي م. 1932سبتمبر / أيلول  23المملكة العربية السعودية في  تم إعالن
ويمارس، وفقا للقانون . آما يقوم بمهمة خادم مدينتين مقدستين، مكة والمدينة. رئيس الدولة ورئيس الحكومة و ُيْصِدُر القوانين

  ).الشرطة الدينية(والشرطة والمطاوعة ) المباحث العامة(األساسي، السلطات المطلقة على الجيش والمصالح السرية 

في حين أن انحياز الملك . لسلطات القائمة يتم قمعهاامة فإن آل معارضة لاألحزاب السياسية غير مسموح بها، وبصفة ع
راب وجود عسكريِّين أمريكيِّين على ت، خاصة في شكل 2003و  1991للمواقف األمريكية وانخراط البلد في حْرَبْي الخليج عامي 

  .البالد صدم الكثير من السعوديين

ووجود العديد من المقاتلين في أفغانستان وضعت المملكة في  2001سبتمبر / أيلول  11سعوديا في تفجيرات  15إن مشارآة 
 االنتقادات على المستوى لإلرهاب اإلسالمي في حين تتنامى فعلى المستوى الخارجي تتهم المملكة بأنها قاعدة. وضعية حرجة

  ).الهجمات(وآانت المملكة العربية السعودية مسرحا للعديد من التفجيرات . بشأن التحالف مع الواليات المتحدة األمريكيةالداخلي 

حيث تطور نسق التعاون بين الحكومتين في مراقبة . 2001سبتمبر / أيلول  11بعد  ازداد ضغط الواليات المتحدة على البالد
آما ُمٍنعت العديد من الجمعيات الخيرية بالرغم من أنها استفادت في السابق من الدعم الرسمي . يةمالال تهاتحويالية ولخيرالجمعيات ا

  .هاأرصدتلسلطات المملكة وجمِِّّدت 

حيث تتم مالحقة . اإلصالحية التي رأت النور في التسعينات بسبب القمع الذي تتعرض لهتتعثر خطوات تطوير الحرآة 
ويتم التعرض بصفة خاصة لدعاة الحريات المدنية . ؤون على االنخراط من أجل إصالحات دستوريةاألشخاص الذين يتجر

  .إذا ما عبَّروا علنا عن طريق وسائل اإلعالم العربية ال سيماوالسياسية،  

ب يمارس بصفة واالحتجازات التعسفية لمواطنين سعوديين وأجانب طابعا واسع النطاق ومنهجيا آما أن التعذيتتخذ االعتقاالت 
  .ما يتواصل حجز المحاآمين بعد قضاء العقوبةوغالبا وعادة ما تكون المحاآمات غير عادلة . منتظمة

قانون "حيث تم اعتماد . بعض اإلصالحات الدستورية والسياسية، أدخل الملك مع تنامي مطالب المجتمع السعوديووبالمقابل 
لإلجراءات  نظاٍمإصالح العدالة وسنُّ  عن عالناإلآما تم . 1992وم سنة بمرس ،يتعلق بحقوق ومسؤوليات الحكومة" أساسي

  .2001نوفمبر / الجزائية في تشرين الثاني 

تم إنشاء مجلس  1993أغسطس / وفي آب . ، تم إنشاء أربعة عشر منطقة إدارية تتمتع بمجالس محلية1993مارس / آذار وفي 
، لتم 2006حزيران / وفي يونيو . أربعة سنوات، وتتمثل مهمته في مساعدة الحكومة ، يعيُِّنه الملك آل)مجلس استشاري(الوزراء 

، أصبح اختيار نصف الوزراء يتم باالنتخاب في حين يختاُر الملك النصف 2005ومنذ عام . تعيين ست نساء في المجلس ألول مرة
آما يصوتون النتخاب المستشارين . حد وعشرين عاماوال يتمتع بحق التصويت إال الرجال البالغين من العمر أآثر من وا. اآلخر
  . ، سُيسمُح بالتصويت للنساء بداية من سن الحادية والعشرين2009وبداية من عام . البلديين

وهي َطَرٌف في اتفاقية مناهضة التعذيب منذ  2007مايو / المملكة العربية السعودية عضٌو في مجلس حقوق اإلنسان منذ أيار 
آما صدََّق المجلس االستشاري على الميثاق . 2001وقدَّمت تقريرها األولي للجنة مناهضة التعذيب عام  1997بتمبر س/ أيلول  23

  .2008أبريل / العربي لحقوق اإلنسان في نيسان 

  

 :االعتقاالت واالحتجازات التعسفية .2
  
عدة سنوات مشكلة آبرى لحقوق اإلنسان في االحتجاز التعسفي دون إجراءات قانونية ودون محاآمة لمدة تصل إلى  يمثُِّل

من نظام اإلجراءات الجزائية فإن اعتقال أو احتجاز أي شخص يجب أن يكون مطابقا   2ووفقا للمادة . المملكة العربية السعودية
آما . ية في هذه الحالةلإلجراءات القانونية وُمَنفِّذا لها وأن مدة هذا االحتجاز تحددها وجوبا السلطة المختصة، وهي السلطة القضائ

من نفس النظام بصريح العبارة على مساعدة محام أو  4وتنص المادة . أن االحتجاز ال يكمن أن يتمَّ إالَّ في األماآن المعدَّة للغرض
  . لكل األشخاص الموقوفين أو المحتجزين إليه بالنسبة اللجوء

، ال سيما هذه االعتقاالتمعظم وتتم . الت االعتقال واالحتجاز التعسفيهيئات األمم المتحدة عن حاُتْعِلُم الكرامة بصفة منتظمة 
بدون االستظهار ) المباحث العامة(اعتقلوا ألسباب سياسية، على يد أعوان مصالح المخابرات العامة  اصشخبأعندما يتعلق األمر 
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حقهم في  لقلق إزاء اعتقال أشخاص مارسواوتشعر الكرامة ببالغ ا. تبرير هذا اإلجراءل سبب تقديم أي بأي أمر قضائي وبدون
  . مناضلي حقوق اإلنسان الذين ينتمي بعضهم للمنظمةالتعبير بطريقة سلمية و

حيث آان عائدا من . في المنزل العائلي على يد أعوان أجهزة المخابرات 2007أبريل / نيسان  27في اعتقل وليد العمري عضو الكرامة 
قة أين التقى أسر ضحايا االعتقال التعسفي الذين أمدَّوه بمعلومات عن حاالت التعذيب واالعتقاالت التعسفية جولة عمل في عدد من مدن المنط

ولم يتم إعالمه . وآانت هذه المعلومات معدَّة لتقديمها لمختلف آليات حماية حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة. وظروف احتجازهم أقاربهم
ولم يتم تقديُمُه أبدًا أمام قاض التهامه بصفة . تقاله عليه وال باألفعال المنسوبة إليه ولم ُيَسلَّْم أيَّ إجراء قضائيساعة القبض عليه بأسباب اع

وهو ال يزال قيد . وَعَلْيِه فإنه لم يتم تمكينه من إجراء اعتراضي للطعن في قانونية احتجازه. قانونية ولم يكن قطُّ موضَع أي إجراء قانوني
  1.ى اآلنالحجِز إل

يمارسون حقهم في التعبير عبر شبكة اإلنترنت قد يتعرضون لضغوط تصل حدَّ االعتقال الغير موافقون الذين األشخاص 
  .واالحتجاز التعسفي

وبعد . وتم ترحيله باتجاه المملكة العربية السعودية 2007سبتمبر / أيلول  30اعتقل المواطن السعودي فيصل الماجد في الكويت في 
وتم استجواُبُه عن الخطوات التي قام بها . ِضِه لسوء المعاملة في البداية، احُتِجَز في سرداب في سجن الحائر قرب الرياض لمدة ستة أشهرتعرُّ

ت ُنِسَب إليه إعطاء معلومات عن انتهاآاو. مع المنظمات غير الحكومية العربية إلبالِغها بحالة شقيقه طالل المعتقل هو أيضا منذ ست سنوات
  2 .حقوق اإلنسان في المنطقة للمنظمات غير الحكومية عبر شبكة االنترنيت

وجه   (/http://www.alfarhan.org)الفرحان الذي يشرف على مدونة تحظى بالكثير من اإلقبال في السعودية فؤاد أحمد الفرحان 
شخصيات من الحرآة اإلصالحية السعودية تحت غطاء صراحة انتقادات الذعة إلى االعتقاالت واالحتجازات التعسفية التي تتعرض لها 

وهكذا . ورغم علمه قبل أسبوعين باحتمال اعتقاله، فقد رفض توقيع التصريح باالعتذار العلني الذي طالبته به وزارة الداخلية. محاربة اإلرهاب
ليطلق  2008آانون الثاني / جانفي  5رية تامة إلى واقتياده إلى وجهة مجهولة حيث احتجز بس 2007آانون األول / ديسمبر  10تم توقيفه يوم 

  3 .دون محاآمة 2008نيسان / أفريل  26سراحه في 

. من الشائع احتجاز األشخاص بصفة سرية ولمدد طويلة تتجاوز الحدود المسطرة قانونيا وخاصة أثناء التحقيق التمهيدي
مراآز المباحث  هي في الغالبأماآن االعتقال ف أما. ال بنسبة ضئيلةز قبل المحاآمة إفالسلطات القضائية التستطيع مراقبة االحتجا

  .لسلطة القضائيةُتْفِلُت من أي مراقبة من طرف االعامة التي 
المجتمع المدني  منشخصيات أخرى معروفة  8بينما آان يجتمع مع  2007 شباط/ فيفري  2تور سعود مختار الهاشمي يوم الدآ اعتقل

وقد آان للدآتور الهاشمي . ل لجنة للدفاع عن الحريات المدنية والسياسية وضرورة إجراء إصالحات دستورية في البلدالسعودي لمناقشة تشكي
مداخالت عديدة في وسائل اإلعالم العربية إلبداء وجهة نظره حول مختلف القضايا المتعلقة بالوضع السياسي في منطقة الشرق األوسط وحول 

دعم "بالغ للناطق باسم وزارة الداخلية، العماد منصور الترآي، هذه االعتقاالت باتهام هؤالء األشخاص بــــوقد برر . تصوره لإلصالحات
وهؤالء ". القيام بأنشطة محظورة تتعلق بجمع التبرعات بصفة غير قانونية وتحويل األموال ألطراف مشبوهة" وآذا " وتمويل اإلرهاب

لم يمثلوا أبدا أمام هيأة قضائية توجه إليهم تهمة معينة أو ) يوم بالنسبة للدآتور الهاشمي 156( األشخاص الذين تم احتجازهم لمدد طويلة 
محام أو االعتراض على مشروعية احتجازهم باستعمال حق الطعن أمام هيأة آما أنهم منعوا من استشارة . متعرفهم بالمبررات القانونية العتقاله

إلى   27/2007رقم  رأيه االستشاريالتعسفي في  عتقالالبا عنيالعمل الم فريق وقد خلص.ية محاآمةفهم لحد الساعة لم يخضعوا أل. قضائية
  4 .لإلعالن العالمي عن حقوق اإلنسانأن احتجاز الدآتور الهاشمي والشخصيات الثمانية األخرى يشكل خرقا سافرا 

 عائالتهم ةاالستفادة من الخدمات الطبية الخارجية أو زيارأو  ةقضائي استشارةاالمتناع عن تمكين المحتجزين من االستعانة بإن 
. فالمحامون الموآلون من طرف أقربائهم اليحصلون إال نادرا على اإلذن بتمثيلهم. ة الكرامةمنظمالرئيسة ل مصادر القلقيشكل أحد 

منهم اليتم إطالق سراحهم بعد انتهاء  بل إن العديد. شروعية احتجازهمولذلك اليملك المعتقلون أية إمكانية قانونية للطعن في م
  5 .ودون تحديد أجل لتسريحهمعقوبتهم 
تجز في مكان سري خارج أي واح 2003 تموز/ جويلية  03يوم  السيد محمد هزبر، وهو مواطن سوري يشتغل في السعودية، اعتقل

تحصل على اإلذن بزيارته سوى مرة واحدة في شهر  إذ لم. ستة أشهر لم تظفر أسرته بأية معلومة بخصوص مصيره 6وطوال . إجراء قانوني
 .حينها علمت أنه تعرض ألصناف بشعة من التعذيب وأنه ظل محتجزا في عزلة تامة لعدة أشهر. بسجن الحائر 2004آانون الثاني / جانفي 

ورغم انتهاء مدة عقوبته، . حيث تمنع زيارته، تم نقله إلى مرآز االعتقال لدى المباحث العامة بالجوف شهرا 18وبعد الحكم عليه بـالسجن لمدة 
، إال أنه يظل معتقال دون أي 2008 حزيران/ جوان  20يوم  هاتفيةأنه أجرى أخيرا مكالمة علما و. الزال السيد هزبر محتجزا في سرية تامة

  6 .سند قانوني

  

  

  
                                                 
1 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3173&Itemid=166 
2 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3401&Itemid=166 
3 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3317&Itemid=166 
4 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3291&Itemid=166 

على الرغم من أنهم لم تخضعوا  - في بعض الحاالت لسنوات  - من المعتقلين الذين ال يزالون في السجن  360يتضمن المرفق قائمة ما يقرب من   5
 .لإلجراءات القانونية أو أنهم لم يطلق سراحهم بعد قضائهم مدة العقوبة

6 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3370&Itemid=166 
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  التعذيب .3
  
وقد أآدت . مكن أن يخضع للتعذيب أو المعاملة السيئةعلى أن الشخص المعتقل الي نظام اإلجراءات الجزائيةمن  2 مادةالنص ت

بأي ظرف  التعذيب ممارسةالقانون الداخلي ينص على أنه اليمكن تبرير "أن  2001ولي لسنة الحكومة السعودية في تقريرها األ
التعذيب  تحتات المنتزعة آما أن العربية السعودية تؤآد على أن االعتراف". عن مسؤول أعلى الصادر بما في ذلك األمراستثنائي، 
ورغم أن حظر التعذيب قد تم . عن اعترافاته اإلجراءأن يتراجع في أية مرحلة من  لمتهما أما القضاء وأن بإمكان اليعتد بها

 نظام يقوم مقام والذي  2001 تشرين الثاني/ نوفمبر  3الصادر بتاريخ  39/التنصيص عليه صراحة في القرار الملكي رقم م
  7 .، فإن اللجنة الحظت عدم وجود أي بند قانوني ينص على العقوبات الجنائية الواجبة في حق من يمارسه ت الجزائيةلإلجراءا

مختلف الوسائل "من قانون إدارة األمن العام الضابط المكلف باالستنطاق باستخدام  10 لمادةاإلزام "اللجنة أيضا على وُتحيُل 
رسميا اللجوء إلى التعذيب أو اإلآراه، فإن مثل  عورغم أن الفصل يمن .الصمت متهملتزام الللكشف عن سبب ا" التي يراها مناسبة

  ".هذا اإللزام يرفع بشكل غير مبرر من احتمال حدوث أفعال مناقضة للمعاهدة

رهن الحبس السري في بناياتها لمدد طويلة أحيانا ويتعرضون  ونالذين تعتقلهم المباحث العامة يظل صاألشخا في الواقع، فإن
  .التعذيب غالبا ألصناف من المعاملة السيئة أو

/ شهر أوت منذ ال يزال السيد عبد الرحيم مرباطي، وهو تاجر بحريني مقيم بالعربية السعودية، رهن االعتقال خارج أي إجراء قانوني، 
فبعد اعتقاله من طرف المباحث العامة بالمدينة المنورة، تم . ،2008حزيران / جولن  06ه منذ حيث انقطعت أخباره عن أسرت. 2003آب 

، علمت أسرته بالتعذيب الوحشي الذي تعرض 2003آانون األول / وفي أول زيارة له في ديسمبر . أشهر 4احتجازه في سرية تامة ألآثر من 
آما تم حبسه في زنزانة شديدة البرودة تحت . سالك الكهربائية على ظهره وأخمص قدميهفقد آان يجلد عند آل استنطاق باأل. له منذ اعتقاله

  8 .مصباح ساطع يضئ باستمرار وحرمانه من أي عالج، ولم تتم محاآمته أبدا

إلى  نمتهميفيتم نقل ال. جراء العدلييتم استخدامها فيما بعد في اإل" اعترافات"مايكون الهدف من التعذيب الحصول على غالبا 
متر حيث يتم ضربهم وتهديدهم وسبهم  1،5متر على  1تتجاوز مساحتها  الشرطة وحبسهم في عزلة تامة في زنزانات ال حالتم

  .وحرمانهم من العالج والنوم

لمعتقلين الذين يطالبون باستشارة أو زيارة الطبيب أو األقارب أو يحتجون على احتجازهم من الناحية وغالبا ما يتم إخضاع 
من العالج الطبي فال  آلييستفيدون بشكل  آما أن األشخاص الذين يتعرضون للمعاملة السيئة ال. لقانونية لعقوبات على شكل تعذيبا

  .يصبح وضعهم الصحي حرجا للغاية إال عندمايتم نقلهم إلى المستشفى 
ولم تسمح ألسرته بزيارته أو  1972سنة  ولودالم غرم اهللا عودة الزهرانيخالد  2004 تموز/ جويلية  20المباحث العامة يوم اعتقلت 

ولذلك فهي شديدة القلق بشأنه نظرا لكون وضعه الصحي هشا للغاية، . سواء مباشرة أو عبر اإلدارة ،محام عنه أو السؤال عن أخبارهتوآيل 
تشرين /  أآتوبر 26إلى  1998 آذار/  رسما 11سنوات من  6منذ احتجازه األول دون محاآمة الذي امتد " تليف خاللي متفش"فهو يعاني من 

يوم الصادر   يوقد  نبه التقرير الطب. بصفة استعجالية إلى مستشفى الملك فيصل في األيام األولى العتقاله األخير نقله، بحيث تم  2003 األول
 ةطبي عنايةإلى ضرورة استفادته من حيث آان يخضع للعالج  بعد إجالئه االستعجالي   عن مصلحة الطب الداخلي 2004تموز / يوليو  28
. ر في ظروف غير إنسانيةي الطوابق التحت أرضية لسجن الحائ، ف2007 جوان/  إلى حدود يونيوظل محتجزا لكنه . ة وعالج مختصجدي

  9 .ويبدو أنه تعرض لنوبات تنفسية حادة تطلبت تدخالت بلغت حد اإلنعاش
  

مكانية شير صراحة إلى إا التلكنه لين في تقديم الشكاويالجنائية على حق المعتق نظام اإلجراءات الجزائيةمن  38 مادةالتنص 
بصورة  بالتعذيب أثناء المحاآمات ةالمتعلق دعاءاتبعين االعتبار ويتم تجاهل اإل ومع ذلك، التؤخذ هذه الشكاوي. تعلقها بالتعذيب

   .آلية
  
  ثغرات وعدم احترام القانون:  العدالة.4
  

على ، بطريقة شبه حصرية فقه القضاء،ي وعدلة هي أحد البلدان اإلسالمية النادرة التي ينبني فيها النظام الالعربية السعودي
  .والمملكة لم تستصدر َبْعُد قانونا جزائيا .وفق المذهب الحنبلي قانون اإلسالمي الذي يجري في المملكةال

ولى القضايا الدولية، مثل المنازعات التجارية والمالية مع شرآة بحيث تعالج األ .ية والدينيةمدنتصدر عن المحاآم الفاألحكام 
استقاللية ورغم أن . قاض 12ويتم تعيين القضاة من طرف الملك باقتراح من المجلس األعلى للمسائل القضائية المكون من . أجنبية

  ).50و  12 موادال(لغاء األحكام إال أن الملك يمكن أن يتدخل لتعديل أو إ من الدستور 46 لمادةاالمحاآم مضمونة بنص 

                                                 
7 http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/CAT.C.CR.28.5.Fr?Opendocument 
8 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3431&Itemid=166 
9 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=2620&Itemid=166 
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وأن هذه األخيرة اليتم احترامها من جهة قانون مبادئ المقبول بشكل  ضمُنت أن النصوص التشريعية من جهة اللكن المالحظ 
ضاة آامل الصالحية لتحديدها آما أن الق وآالء النيابة لهمفيه الكفاية فإن  ائية غير محددة بماوبما أن المخالفات الجز. أخرى

وتصبح قراراتهم في الغالب متعسفة بحكم خضوعها  يعة بحيث يتفاوت تقديرهم للجرائم ولألحكاميمتلكون هامشا معتبرا لتأويل الشر
قليل وبذلك  تكون قرينة البراءة مبدأ . ت واالحتجازات التعسفية والتعذيبالتقنين االعتقاال غياُب ُلويسهِّ.ةالتنفيذي إلمالء السلطة

  .االحترام

بإمكانه بحيث يمكن للمحقق، الذي . على ذمة التحقيق قابلة للتمديد بصفة غير معقولة تحفظي ينص على فترة احتجازفالقانون 
ذا تطلب التحقيق وقتا إأما  .يوم 40ايام، أن  يحول الملف إلى  مكتب التحقيقات اإلقليمي الذي باستطاعته تمديدها إلى  5 بدها يحدت

آما ). 16 مادةال(اشهرأحيانا  6 ، التابع لوزارة الداخلية  أن يصدر األمر بتمديد االعتقال إلىقيقات الوطنيأطول، فإن لمكتب التح
يوم   60، باستثناء محاميه، لمدة متهم في عزلة تامة عن العالم الخارجياستجابة لمتطلبات التحقيق، أن يحتفظ بال أن بإمكان المحقق،

  ).119 مادةال(

المباحث  ثبات الذين يمكن أن يكونوا ضباطأن تتم المحاآمات في جلسات مغلقة اليحضرها سوى شهود اإل من النادروليس من 
الجلسات بسرعة و تتم فيها اإلدانة لمجرد االشتباه على أفعال غير مخالفة  سيَُّرتما وغالبا . مكلفين بالتحقيق التمهيديالالعامة 
  .للقانون

وباعتباره شخصية معروفة في البلد . سنة وأستاذ علوم اإلعالم بجامعة الرياض 56لبالغ من العمر تم اعتقال الدآتور سعيد بن زير، ا
سنوات  8آانت أولها لمدة : بمواقفه العلنية الداعية لضرورة إجراء إصالحات مؤسساتية ودعمه لحرآة اإلصالحيين، فقد تم سجنه عدة مرات

/ أفريل  20ثم اعتقل مرة ثانية يوم . دون محاآمة ودون الخضوع ألية متابعة قضائية 2003آذار / مارس  24إلى  1995آذار / مارس  05من 
سنوات من العزلة  الجنائية بتاريخ  5أشهر في سرية تامة ليحكم عليه ب 8بعد مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة ، وبقي محتجزا  2004نيسان 

اللها احترام أي من حقوقه األساسية إذ لم يتمكن من االطالع على ملف االتهام أو اللجوء بعد محاآمة جائرة لم يتم خ 2004أيلول / سبتمبر  19
محتجزا  لوال يزا 2007حزيران / جوان  06، اعتقل مجددا يوم 2005آب / أوت  08وبعد أن أطلق سراحه يوم . إلى محام يسانده يوم الجلسة

من طرف مصالح  المباحث العامة )سنة والمحامي  والناشط الحقوقي 29من العمر  آما اعتقل ابنه سعد بن زعير، البالغ 10 .في سرية تامة
  .، واليزال رهن االعتقال السري2007نيسان / أفريل   10بتاريخ 

وقد صرح بعض المحتجزين أنهم خضعوا لمحاآمات صورية لم يحضروها أبدا، إذ يتم استدعاؤهم من طرف قاض يبلغهم نص الحكم 
  .لتهم الموجهة إليهم إال في هذه اللحظة، مما يجعل دفاعهم عن نفسهم متعذرا  نظرا لكون اإلجراء القضائي أقفل نهائيا حينئذواليتعرفون على ا

وبعد . شهرا نافذة بتهمة عدم التبليغ عن أشخاص مطلوبين من المباحث العامة 18تم الحكم على السيد محمود هزبر المذآور أعاله بالسجن 
على اعتقاله، تم إخراجه من زنزانته في ساعة متأخرة من الليل لينقل معصوب العينين إلى مكان مجهول ويزج به في مكتب مرور أيام قليلة 
أنت تستحق . اخرس: " توجه إلى الشخص الذي ظن أنه القاضي بالشكوى من المعاملة السيئة فصاح في وجهه صائحا. فيه عدة أشخاص

  11 .ا نافذةشهر 18 السجنبعد أنه صك اتهام وأخبره بعد ذلك بأنه محكوم بــ ، ثم تال عليه نصا تبين فيما"الشنق

محاآمات التلتزم  فهذه العقوبة يتم التصريح بها خالل. الشروط لمحاآمة عادلة فات باإلعدام بينما التتوفر أدنىوتعاقب عدة مخال
تنتزع بالتعذيب " اعترافات" تكون مغلقة واإلدانة تعتمد على فالمتهمون اليمكن أن يوآلوا محاميا والجلسة : بأبسط المعايير الدولية 

  .جراءأو اإلآراه  آما اليتم إطالع المتابع أو أسرته على اإل
آيلوغرامات من القنب  5واتهم بترويج المخدرات بعد اآتشاف  2004تموز / يوليو  25تم اعتقال خالد محمد القديحي مع شخصيين آخرين يوم 

بعد محاآمة جائرة تفتقر إلى الحد األدنى  2006نيسان / أفريل  26وحكم عليه باإلعدام بتاريخ . ادمة من سوريا عبر األردنالهندي في شاحنة ق
لم يتمكن خالد القديحي من توآيل محام ولم يعترف بالوقائع المنسوبة إليه معتبرا أن االعترافات المسجلة في محاضر االستنطاق . من الضمانات
لكن المحكمة رفضت التحقيق حول ادعائه التعرض للتعذيب ولكتفت بإشارة مقتضبة في دوافع الحكم إلى تصريحات . إلآراهانتزعت منه با

وقد مكن الطعن المقدم من طرف المتهمين من نقض الحكم يوم . المتهم، موضحة أنه عندما طولب بتقديم أدلة اإلآراه  أجاب بعدم توفره عليها
حكم اإلعدام الصادر في حق المتهمين األوليين يجب أن يراجع باعتبار "، حيث اعتبرت هيأة  االستئناف أن 2006ل آانون األو/ ديسمبر  02

إلى   2003أيار / ماي  03ورغم ذلك ، تم إرجاع القضية مرة أخرى يوم ". قلة الكمية المحتجزة وخلو السجل العدلي للمعنيين من السوابق
فقاموا بإلغاء قرار محكمة االستئناف وأآدوا حكمهم األول القاضي باإلعدام، مبررين صراحة قرارهم . القضاة الهيأة األصلية المشكلة من نفس

  ".تعليمات السلطة التنفيذية"الثاني بـــ
  

                                                 
10 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=2564&Itemid=166 
11 http://www.alkarama.org/ws/index.php?option=com_content&task=view&id=3370&Itemid=166 
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  : التوصيات .5
  
بالبلد  الدولة أن تحارب ممارسة الحبس الممدد دون محاآمة والحبس السري بإنشاء نظام مراقبة لكل أماآن االحتجاز على -

  ،ووضعها تحت مراقبة سلطة المؤسسة العدلية بصفة خاصة
الحتجاج على مشروعية احتجازه أمام قاض مستقل لحق آل شخص محتجز في ممارسة الطعن العدلي القضائي  ضمان -

 ،وتمكين آل متهم، في الممارسة العملية، من توآيل محام في جميع مراحل التحقيق والمحاآمة
يقدم جميع الضمانات الممكنة الكفيلة بتأمين محاآمة عادلة، خاصة بالنسبة للمتهمين في جريمة إجراء قضائي  تأمين -

يعاقب عليها باإلعدام، وباألخص عبر توفير مساعدة قضائية مناسبة في جميع مراحل اإلجراء والحق في االستئناف لدى 
 ،رةهيأة قضائية عليا والمثول من جديد أمام هيأة أخرى ذات تشكيلة مغاي

على أن تكون تشكيلة  الجهاز العدلي مطابقة تماما للمبادئ األساسية المتعلقة باستقاللية مهنة القضاء والتأآيد  الحرص -
 ،بصفة خاصة على مبدأ عدم نقلة القضاة بدون موافقتهم

ير حكومية مستقلة اإلجراءات المناسبة  لحماية المدافعين عن  حقوق  اإلنسان والسماح لهم بالتشكل في منظمات غ تبني -
/ ديسمبر  9الصادر بتاريخ  144-53أو االنخراط فيها أو االتصال بها طبقا لقرار الجمعية العمومية لألمم المتحدة رقم 

 ،1998آانون األول 
 والسياسية على الدولة أن تبحث في إمكانية المصادقة على العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية :على المستوى المعياري -

 ،من معاهدة مناهضة التعذيب 22وإيداع اإلعالن بموجب المادة 
الدولة أن تدرج في تشريعها الداخلي جريمة التعذيب آما يعرفها الفصل األول من المعاهدة وأن تنشئ العقوبات على  -

 المالئمة  لزجرها


