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 امل ترصات تسمية

 جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية   جمعية حسم

نشئئئئمو بموجس م سئئئئود ماكي لديصا اراجئئئئا  لم اجعة  ديوان المظالم
ُ
محكمة إدارية أ

 الشكاوى الاي تُ فع ضد الدولة وأجصزتصا العامة.

وي أسه الماك الذي هو رئيس مجاس مجاس وزراء المماكة الع بية السعودية  مجلس الوزراء
الوزراء ويضئئئئض أيضئئئئاع ولي العصد الذي هو اللائس اسوا ل ئيس الوزراء  ووزراء 

 الحكومة.

بالمعروف  ئة األمر  هي
 والنهي عن المنكر

 هيمة اسم  بالمع وف واللصي عن الملك  )انظ  المطوعين(

المممممةيممريممة الممعممامممة 
 للمباحث

 المباحث العامة )المع وفة باراجار بالمباحث(  

الحد له في الش يعة عقوبة إلصية مق رة وثاباة ال تخضع لاعفو. وتلطبق عقوبة  )جمعه حةود( الحة
 اإلعداد عاى عدة ج ائض ماعاّقة بالحد ومن ضملصا حد الح ابة.

جوصية والسطو المساح ة ج يم الحرابة أو "الاسبس من ج ائض الحد. وهي تعلي الا
ية  كة الع ب بة اإلعداد في المما صا بعقو يس عاي عا بالفسئئئئئاد في اسرع" وي

 السعودية.

 الصيمة ال سمية الاي تصاّض بمسائل حقوق اإلنسان في البالد هيئة حقوق اإلنسان

جصاز أمن داراي يضئئئئض المدي ية العامة لامباحث ويوام اسمن الخاصئئئئة من  رئاسة أمن الةولة
 ر ى.جماة هيمام أ

الشئئ  ة الديلية أو المووفون الذين هض جزء من هيمة اسم  بالمع وف واللصي   المطوعون
 عن الملك .

نيممة  ي لو عيممة ا جم ل ا
 لحقوق اإلنسان

 ملظمة حقويية موالية لاحكومة

ال أو  القصاص كس أو عقاب عيلي. ويلطبق عاى ج ائض الق ية لاج د الم ت بة مواز عقو
اسذى الجسئئئئدي. وفي حاالم القال يمكن سي باء الضئئئئحية أن يطذنوا باطبيق 
مالي المع وف  نس  وأن يقباوا الاعويض ال مذ بالعفو عن ال عداد أو  بة اإل عقو

 بالدية.

 ض الماك ويقدمون له المشورة.عضواع يعيلص 150مجاس اساشاري يضض  مجلس الشورى

عة. وياماع  لتعزيرا حددة في الشئئئئ ي بام م صا عقو قاب عاى الج ائض الاي ليس ل ع
 القاضي بح ية تحديد العقوبة بما يشمل عقوبة اإلعداد.
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 مل   تنفيذي .1

 "افرتاض الرباءة ليس جزءاً من النظام القضائي السعودي."
 املتهمني أمام املحكمة الجزائية املتخصصةطه الحاجي، محام مثّل العديد من 

 

إلسكام اسصوام المعارضة. وكان لذلك ويع مخيف.  2011اسُاخدمو المحكمة الجزائية الماخججة ملذ 

ومن جماة الذين أصئئدرم المحكمة عقوبام يئئديدة عايصض الجئئحفيون  والمدافعون عن حقوق اإلنسئئان  
سيون  والكاّاب  ورجاا الد سيا شطاء ال ضاة هذه المحكمة والل شطاء حقوق الم أة. ويد ت أس ي  –ين  ون

اذين  ية ال لذين ياجؤون عاى نطاق واسئئئئع إلى نظاد ج ائض اإلرهاب  ونظاد مكافحة ج ائض المعاومات ا

عاماع  والعديد  30محاكمام بالغة الجور  وأصدروا أحكاماع بالسجن تجل مدتصا إلى  -ياسمان بقسوة بالغة 
 من أحكاد اإلعداد. 

ية حاالم  لدول حوكموا أماد  –غالبياصض العظمى من ال جاا  –يئئئئخجئئئئئاع  95لقد وثّقو ملظمة العفو ا

. ويضئئئمون أف اداع عديدين حوكموا باصض نابعة فقن من 2019و 2011المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة بين 

جّمع السئئامي. ممارسئئاصض السئئامية لحقويصض في ح ية الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االنضئئماد إليصا والا
 وسّجاو الافاصيل المحزنة لحاالتصض  وأنما  اناصاكام حقوق اإلنسان الاي يبيّلصا ذلك.

يئئخجئئاع اعُاقاوا  11وعلد كاابة هذا الاق ي  تواصئئاو المحاكمام الاي تج يصا هذه المحكمة لما يقل عن 

سامياين. وكان  ضماد إليصا ال سبس ح ياي الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االن ضون  52نحو ب جاع آر  يق يخ

صدرتصا بحقصض المحكمة الجزائية الماخججة.  سلة أ سلوام وثالثين  سجن تا اوح بين رمس  أحكاماع بال
من ضئئملصض يئئبان حوكموا عاى "ج ائض" ارتكبوها علدما  –وكان عدة أيئئخا  سئئعوديين من الشئئيعة 

قاب محاكمام بالغة الجور مع ضئئئين لخط  اإلعداد الويئئئيك في أع –سئئئلة  18كانو أعمارهض تقل عن 
ذ  أج تصا المحكمة المذكورة. ولديصض أسئئئئباب وجيصة تدعوهض لاخوف من حدوو أسئئئئوأ االحاماالم  إذ نُّف 

 .2016سعودياع من الشيعة ملذ  28حكض اإلعداد بما ال يقل عن 

مسئئؤولين.  تواصئئل السئئاطام السئئعودية ملع ملظمة العفو الدولية من زيارة المماكة إلج اء بحوو أو لقاء

ج يو البحوو الماعاقة بصذا الاق ي  عن بعد بين مطاع 
ُ
. وايئئاماو عاى 2019وسئئبامب يأياوا  2014لذا أ

يانام الحكومية والاشئئئئ يعام الو لية  عالوة عاى إج اء  تدييق واسئئئئع اللطاق لوثائق المحكمة  والب

. ويد بعثو ملظمة العفو مقابالم مع نشئئئطاء  ومحامين  وأيئئئخا  عاى صئئئاة وثيقة بالحاالم الموثقة
. وتاّقو رداع واحداع من هيمة 2019ديسئئمب يكانون اسوا  12الدولية ب سئئائل إلى عدة هيمام حكومية في 

حقوق اإلنسئئئان ال سئئئمية الاي لّخجئئئو القوانين واإلج اءام ذام الجئئئاة  وعاّقو عاى بعض مالحظام 
 ط وحة.ملظمة العفو الدولية ولكلّصا لض تاط ّق إلى الحاالم الم

 إصالحات حقوق اإلنسان: ال طاب املعسول مقابل الواقع

الاي ازدادم عقس تعيين محمد بن سئئئئامان بن عبد العزيز آا  –تاعارع العبارام المعسئئئئولة لاحكومة 

تعارضئئاع صئئارراع مع حقيقة وضئئع حقوق اإلنسئئان. فجلباع إلى  – 2017سئئعود ولياع لاعصد في يونيويحزي ان 
يئئئلو السئئئاطام حماة يمع  –السئئئيما الماعاقة بحقوق الم أة  –ام اإليجابية جلس مع بعض اإلصئئئالح
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يئئديدة ضئئد الموا لين الذين يدعون إلى الاغيي   ومن بيلصض رب اء اياجئئاديون  ومدرّسئئون  ورجاا دين  
وكاّاب ونشئئئطاء  وهض دعاة سئئئاميون يلادون باإلصئئئالحام ذاتصا الاي وعد ولي العصد بوج ائصا أو إصئئئدار 

اسئئئئاصدفو السئئئئاطام تق يباع كل المدافعين عن حقوق  2017ن بشئئئئطنصا. والالفو أنه بحاوا عاد يواني

اإلنسان وغي هض من ملاقدي الحكومة من رالا االعاقاالم الاعسفية والاعذيس والمقاضاة أماد المحكمة 
 الجزائية الماخججة  وسواها من المحاكض.

سعود وولي عصده يبضايصما عاى أجصزة الاحقيق واالدعاء وبالفعل أحكض الماك سامان بن عبد العزيز آا 

  حل نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه محل نظاد مكافحة 2017واسمن في البالد. وفي أكاوب يتشئئئئ ين اسوا 

. فحجئئئ  ذلك صئئئالحيام أمن الدولة بيدي الماك بافويض الليابة العامة ورئاسئئئة أمن 2014اإلرهاب لعاد 
حديثاع بساطة إلقاء القبض عاى اسيخا   والاحقيق معصض واساجوابصض  وإحالاصض الدولة الااين أنشماا 

إلى المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة  عاماع أن كااي الصيماين تابعان الماك مبايئئ ة  ونن القانون الجديد 
 عاى عقوبة اإلعداد عاى "الج ائض اإلرهابية"  فضئئالع عن نجئئو  تعايس بشئئدة عاى اسفعاا الاي يد ال

ت يى إلى أكث  من ممارسئئئة اللاس سئئئامياع لحقويصض في ح ية الاعبي   وتكوين الجمعيام أو االنضئئئماد 
  إليصا  والاجمع.

  املحكمة الجزائية املت صصة: من مكافحة اإلرهاب إىل تكميم أفواه املعارضة

نشئئمو المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة في أكاوب يتشئئ ين اسوا 
ُ
الماصمين لمحاكمة اسيئئخا   2008أ

ضوية تلظيض القاعدة  شابه بانامائصض إلى ع يخا  الذين ُي بج ائض تاعاق باإلرهاب. ويد حاكمو بدايةع اس

 2011إصالحياع من جدة إلى المحكمة المذكورة في مايويأيار  16أو بملاص ته  بيد أن إحالة مجموعة تضض 

أرادم السئئاطام بكل بسئئا ة أذن باغيي  حاسئئض في عمل المحكمة ليشئئمل حاالم اسيئئخا  الذين 
إسكاتصض  وس عان ما يدمو المحكمة الجزائية الماخججة عضواع مؤسساع في جمعية الحقوق المدنية 

والسياسية في السعودية )حسض( لامحاكمة  وأصدرم عايه حكماع. وملذ ذلك الحين واجه عديدون غي ه 
 حقويصض اسساسية.محاكمام بالغة الجور أماد المحكمة بسبس ممارساصض السامية ل

ال تعمل المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة وفق إج اءام معامدة ومحددة بوضئئئئوح  فالمحكمة العايا تعين 
القضاة بدون أي معايي  يفافة لااعييلام. ويعاقد محامو ونشطاء حقوق اإلنسان أن المعيار ال ئيسي هو 

 ه القانونية.والء القاضي الماجور لاحكومة وليس مع فاه أو رب ته أو نزاها

وتقاضي الساطام اسف اد أماد المحكمة الجزائية الماخججة بلاءع عاى تصض غامضة أو عمومية جداع وغي  

محددة بوضئئئوح في القانون تسئئئاوي في بعض الحاالم بين اسنشئئئطة السئئئياسئئئية السئئئامية والج ائض 
ماد المحكمة المذكورة والاي الماعاقة باإلرهاب. وفي يائمة الاصض المسئئئاخدمة في اإلج اءام الماخذة أ

 حجاو عايصا ملظمة العفو الدولية  فون أكث ها ييوعاع هي: 

 فاائه عاى ولي اسم  في المماكة الع بية السعودية.إالخ وج عاى ولي اسم  و •

 القدح عالاع في ذمة المسؤولين ونزاهاصض  •

 الاظاه   زعزعة أمن المجامع والاح يض عاى مخالفة اللظاد من رالا الدعوة إلى •

 االتجاا بجصام رارجية وتزويدها بمعاومام وويائع غي  صحيحة  •

 تطسيس أو االيا اك في تطسيس جمعية غي  م رجة. •

وتاعارع بعض الاصض بحد ذاتصا مع يانون ومعايي  حقوق اإلنسان  سنصا تُج ّ د الممارسة السامية لحقوق 
 اإلنسان.

ة الجزائية الماخجئئئجئئئة االراجئئئا  الحجئئئ ي لمحاكمة المحكم 2014ملح نظاد مكافحة اإلرهاب لعاد 
الماصمين بموجس القانون ولاطبيق القانون بطث  رجعي. ويد وجد بعض اسيئئئخا  الذين سئئئبقو إداناصض 

من جانس محاكض أر ى أنصض يواجصون تصماع مشئئئابصة أماد هذه المحكمة  لكن مع أحكاد أيئئئد يسئئئوة 
 بموجس نظاد مكافحة اإلرهاب.

من اللظاد يئئئطنصا يئئئطن سئئئابقاصا تع يفام عمومية وغامضئئئة جداع "ل رهاب"  2017 وتاضئئئمن نسئئئخة
صاع تُعايس عاى الاعبي  السامي عن اآلراء   جو و"الج يمة اإلرهابية" و"الكيان اإلرهابي". كما أنصا أدرجو ن

جورة سلوام إلهانة الماك أو ولي العصد ب 10فعاى سبيل المثاا  تُف ع عقوبة بالسجن مدة تجل إلى 
 مباي ة أو غي  مباي ة عاى نحو ياعارع مع الدين أو العدالة.
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علدما ياضئئو  2007كذلك لجطم السئئاطام عاى نطاق واسئئع إلى نظاد مكافحة ج ائض المعاوماتية لعاد 
ملاقدي الحكومة والمدافعين عن حقوق اإلنسئئئان أماد المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة مسئئئاشئئئصدة 

 إلنا نو كطدلة.باغ يدام ورسائل أر ى عاى ا

 قمع حرية التعبري السلمي وتكوين الجمعيات أو االنضمام إليها

يقبع اليود جميع المدافعين عن حقوق اإلنسئئان وأصئئحاب اسصئئوام المسئئاقاة السئئعوديين تق يباع  ذكوراع 

صدرتصا عايصض المحكمة الجزائية الماخججة. وي –وإناثاع  ضون أحكاماع بالسجن أ ضبان  حيث يق د راف الق

سان ودعواتصض إلى اإلصالح. ومن  سامي في مجاا حقوق اإلن سبس عماصض ال ضاة معظمصض ب ج م مقا
بيلصض جميع اسعضئئاء المؤسئئسئئين والعديد من أنجئئار أربع جمعيام مسئئاقاة لحقوق اإلنسئئان أغاقاصا 

 ين   ممن لض يغادروا البالد. ويد ف  العديد من المعارضئئئئين  واللشئئئئطاء  والمفك2013السئئئئاطام عاد 
 المساقاين من البالد لاجلس هذا االضطصاد.

عويس العديد من الذين أداناصض المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة سنصض عبّ وا عن معارضئئئاصض  ودعوا إلى 
الاغيي   واناقدوا السئئاطام  وفضئئحوا االناصاكام الاي ت تكبصا المدي ية العامة لامباحث  أو سنصض سئئاطوا 

ء  غالباع من رالا اسئئاخداد وسئئائل الاواصئئل االجاماعي. ويد وثّقو ملظمة الضئئوء عاى إرفايام القضئئا
يخجاع من هؤالء أماد المحكمة الجزائية الماخججة واسحكاد الاي  27محاكمام  2011العفو الدولية ملذ 

الذين ما زالوا محاجزين سئئجلاء رأي وتدعو إلى اإلف اج  27من أصئئل الئئئئئئ  22أصئئدرتصا بحقصض. وهي تعد 
 فوراع ودون ييد أو ي  . علصض

  2019وأب يلينيسئئئان  2018  وفي موجام اعاقاا ماعددة ج م في مايويأيار 2017وملذ سئئئبامب يأياوا 
ألقو الساطام القبض تعسفاع عاى عش ام اسيخا  من بيلصض نشطاء بارزون لحقوق الم أة  وكاّاب  

أولمك رهن االعاقاا بدون تصمة أو  ورجاا دين  وأف اد من أسئئئئ  اللشئئئئطاء. وفي حين يظل العديد من
محاكمة  يواجه آر ون محاكمام أماد المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة وسئئئواها من المحاكض في أعقاب 
 معاناة محلة رهيبة ييد االعاقاا المطوا السابق لامحاكمة والاعذيس وسوء المعاماة يبل بدء محاكماصض.

عيد في مايويأيار 
ُ
الذي حوكض سئئئئابقاع بسئئئئبس عماه في مجاا ة البجادي محم  اعاقاا 2018فمثالع أ

 -سلمان العودة حقوق اإلنسان. ويظل رهن االعاقاا مع نشطاء آر ين بدون تصمة أو محاكمة. ويواجه 
لقي القبض عايه في سبامب  

ُ
عقوبة اإلعداد في المحاكمة الاي تج ي  – 2017وهو رجل دين إصالحي أ
 الماخججة.له أماد المحكمة الجزائية 

عام عن حقوق اإلنسئئئئئان بيلصن  مداف ثل  كان من الماويع أن تم جان، و مان النف هذلول، وإي لجين ال

أماد المحكمة الجزائية الماخججة  لكن بدالع من  –السادة  ةوعزيزة اليوسف، وسمر بةوي، ونسيم
حضئئئ ن لامثوا أماد المحكمة الجزائية

ُ
ي في مجاا في ال ياع لمحاكماصن عاى عماصن السئئئام ذلك أ

 حقوق اإلنسان وييامصن بحمالم دفاعاع عن حقوق الم أة.

 سحق احتجاجات الشيعة يف املنطقة الرشقية

  واصاو الساطام حماة يمع عليفة ضد اسياية الشيعية في البالد لاقضاء عاى االحاجاجام 2011وملذ 
اين المحاجزين من دون تصمة. ويد المطالبة بقدر أكب  من الحقوق واإلصئئالحام وأيضئئاع باإلف اج عن المعاق

لقي القبض عاى الممام لجااصض باالحاجاجام الاي ج م في محافظة القطيف بالملطقة الش يية الاي 
ُ
أ

 اق فيما بعد سئئئئ اح معظض المعاقاين من دون توجيه تصض إليصض. أماد 
ُ
تقطلصا أغابية من الشئئئئيعة. وأ

مدة  مة  حاك مة أو م بدون تص قد احُاجزوا  بايون ف ماد ال لة أو أكث   ثض ُوجصو تصض إليصض وحوكموا أ سئئئئ
 المحكمة الجزائية الماخججة.

ييعيان مع وفان بمويفصما الملاقد لاحكومة  ش يية ألقى رجال دين  مع ارتفاع حدة الاوت  في الملطقة ال
با   25رطباين في  –مر عاتوفيق الونمر النمر وهما  – لدعوام إلج اء  2011فب اي ييئئئئ يدا فيصما ا أ

لقي القبض عايصما. واسئئام  مسئئاسئئل االعاقاالم مع تواصئئل إ
ُ
صئئالحام سئئياسئئية وديلية عاجاة. فط

  أكئئدم وزارة الئئدارايئئة الحظ  القئئائض ملئئذ ويئئو  ويئئل عاى 2011مئئارسيآذار  5االحاجئئاجئئام  وفي 
  االحاجاجام الاي تعاب  أنصا تاعارع "مع مبادئ الش يعة اإلسالمية وييض وأع اف المجامع السعودي"
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يئئئيعي سئئئعودي لامثوا أماد المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة  100وملذ ذلك الحين ُجاس ما يزيد عاى 
بشئئئطن االناقاد السئئئامي لاحكومة في الخطابام أو في وسئئئائل الاواصئئئل االجاماعي والمشئئئاركة في 

االحاجاجام احاجاجام ملاهضئئة لاحكومة. ويد حوكموا بلاءع عاى تصض غامضئئة ومالوعة تا اوح بين تلظيض 
 أو تطييدها والمشاركة المزعومة في هجمام عليفة والاجسس لحساب إي ان.

ساس ج ائض ارتكبوها علدما كانو أعمارهض  عدموا عاى أ
ُ
ييعة باإلعداد  وأ ضافة إلى ذلك ُحكض عاى  وإ

دون الثاملة عش ة بعد أن أداناصض المحكمة الجزائية الماخججة بلاءع عاى "اعا افام" ملازعة تحو و طة 

ُيبض عايصض كل  -هون د المروداووعبة هللا الزاهر وعلي النمر هض  -الاعذيس. ويواجه ثالثة يئئئئبان 

رط  اإلعداد الويئئئيك بعد صئئئدور  –عاماع عاى الاوالي 17و 16و 17وتباغ أعمارهض  2012عاد  عاى حدة
 أحكاد باإلعداد عايصض إث  محاكمام بالغة الجور أماد المحكمة الجزائية الماخججة.

 آر  يلاظ ون تلفيذ حكض سئئئجيلاع  46و اللم  وفي الثاني من يلاي يكانون الثاني  أعالو السئئئاطام أن نم 

عدموا  وهو ما أ اق ي ارة احاجاجام ماجددة في الملطقة الش يية. وما زاد في حدة 
ُ
اإلعداد فيصض يد أ

الاوت  اسام ار المحكمة الجزائية الماخججة في إصدار أحكاد اإلعداد والسجن مدداع  وياة بحق الشيعة 
عدد عدد من ال جاا الشئئئئيعة الذين 2017يويتموز المدانين بج ائض لصا صئئئئاة باالحاجاجام. وفي يول

ُ
  أ

ّفذم أحكاد جماعية 2019أصئئئئدرم المحكمة المذكورة أحكاماع باإلعداد عايصض  وفي إب يلينيسئئئئان    نُ
 رجالع معظمصض من الشيعة. 37باإلعداد في 

 محاكمات بالغة الجور

لة. وغالباع ما تُعقد الجاسام كاصا أو تشكل المحاكمام أماد المحكمة الجزائية الماخججة اساصزاءع بالعدا
معظمصا سئئ اع. ويبدي القضئئاة تحيزاع جاياع ضئئد الماصمين. وال يديقون تدييقاع صئئارماع في تطكيدام الليابة وال 

يشئئئككون فيصا  ويقباون بجئئئورة مطلوفة "اعا افام" الماصمين السئئئابقة لامحاكمة كطدلة عاى الذنس من 
عايصا حاى علدما يا اجع الماصمون علصا في المحكمة  ويقولون إنصا دون الاحقيق في كيفية الحجئئئئوا 
 انُازعو ملصض تحو و طة الاعذيس.

ويد أج م المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة محاكمام لماصمين وأداناصض  في غياب محامي الدفاع بعد 

 عاى تصض ملعصض من الحضئئئور في بعض الحاالم. واسئئئاخدد القضئئئاة صئئئالحياتصض إلدانة الماصمين بلاءع 
غامضئئئة ال تشئئئكل ج ائض واضئئئحة المعالض  وهض يعاماون المعارضئئئة السئئئامية وحماية حقوق اإلنسئئئان 

 والدعوة ل صالح السياسي بوصفصا ج ائض ضد الدولة أو أعماالع إرهابية.

 68الجزائية الماخججة لئئئئ ويد اساع ضو ملظمة العفو الدولية عن كثس ثماني محاكمام أماد المحكمة 

يئئخجئئاع ج م  27ولئئئئئئئ  يئئيعياع  أغابياصض حوكموا لمشئئاركاصض في احاجاجام معارضئئة لاحكومة ماصماع 
مقاضاتصض بسبس ممارساصض السامية لحقويصض في ح ياي الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االنضماد إليصا. 

دين الماصمون بلاءع عاى تصض غامضة 
ُ
وراجو في جميع الحاالم إلى أن المحاكمام كانو بالغة الجور  إذ أ

ُحكض عايصض باإلعداد  بلاءع  –الم كثي ة و"عمومية" تُج ّ د المعارضئئة السئئامية بوصئئفصا "إرهابية"  وفي حا
 بالاعذيس. مشوبةعاى "اعا افام" 

وفي الحقيقة فون كامل عماية العدالة الم تبطة بالمحكمة الجزائية الماخجئئجئئة تشئئوبصا عيوب يئئديدة 
صا صائي. وكان معظض الماصمين في المحاكمام الاي وثقا لاف الل قاا  وحاى االسئئئئام  ملذ لحظة االعا

 و الدولية:ملظمة العف

 يد اعُاقاوا بدون مذك ة اعاقاا  •

 لض ُيباغوا بطسباب اعاقالصض  •

يان في الحبس االنف ادي من دون  • يد من اسح عد خارجي وفي ال عالض ال احاجزوا بمعزا عن ال

 السماح لصض بمقاباة عائالتصض أو محاٍد  واا أياد أو أسابيع أو أيص  

يمة ييد االعاقاا السئئئئابق لامحاكمة النازاع تع ضئئئئوا لااعذيس أو بخالف ذلك لامعاماة السئئئئ •
الكف عن  الاعّصد عاى "اعا افام" ملصض عقاباع لصض عاى رفض "الاوبة" أو إلك اه المعاقاين عاى

 اناقاد الحكومة 

احُاجزوا بدون تصمة أو محاكمة مع ح مانصض من أي ف صئئة لاطعن في احاجازهض مدة تجئئل إلى  •
 ثالو سلوام ونجف السلة.
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أكث  ما يدهش في أرفايام المحكمة الجزائية الماخججة في المحاكمام الاي اساع ضاصا ملظمة ومن 
العفو الدولية هو اعامادها بدون أي تشئئكيك عاى "االعا افام" الاي تُلزع تحو و طة الاعذيس  إذ صئئدرم 

ييعياع رضعوا لامحاكمة أماد المحكمة ال 20أحكاد باإلعداد عاى ما ال يقل عن  جزائية الماخججة رجالع 
عدد 

ُ
 ملصض. 17عاى أساس مثل هذه "االعا افام"  وأ

المحكمة  –وهو ماصض في محاكمة جماعية لامحاجين من الملطقة الشئئئئ يية  –حسممممين الربي  أباغ 
صعقه بالايار الكص بائي ما  ض به وهدده باعايقه من ذراعيه و صفعه و الجزائية الماخججة أن المحقق يد 

باغ المحكمة المذكورة أن المحقق هدده بالاعذيس إذا لض يؤكد "اعا افه" أماد القاضئئي. لض "يعا ف". كما أ

وفي الوايع علدما رفض تطكيد اعا افه  ُح د من الطعاد والماء  وهذا ما أفقده وعيه واسئئئادعى نقاه إلى 
عدد المسئاشئفى. وكان مجئاباع أصئالع بثمانية ج وح نايجة إصئاباه بال صئا  أثلاء إلقاء القبض ع

ُ
ايه. ويد أ

 .2019حسين ال بيع في أب يلينيسان 

كل واحد من الماصمين في محاكمام المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة الاي اسئئئاع ضئئئاصا ملظمة العفو 

الدولية ُح د من االتجاا بمحاد ملذ لحظة القبض عايه  و واا فا ة اساجوابه في سجن المدي ية العامة 
هو مقاباة محاميصض في الجاسئئئئة االفاااحية لمحاكماصض. ورالا لامباحث. وأفضئئئئل ما حجئئئئاوا عايصا 

المحاكمام  ُح د الماصمون من ف صئئئئة إعداد يضئئئئياصض وع ضئئئئصا أو الطعن في الحجو واسدلة الموجصة 
 ضدهض عاى يدد المساواة مع االدعاء.

عن المحكمة أري اع  ياع ع حق االسئئاملاف لالناصاك. وتج ي عمايام االسئئاملاف ضئئد اسحكاد الجئئادرة 
الجزائية الماخجئئجئئة راف أبواب مؤصئئدة بدون حضئئور الماصمين أو محاميصض أو مشئئاركاصض. وفي حاالم 

كثي ة ال ُيباَّغ الماصمون مقدماع بجاسئئئة محكمة االسئئئاملاف الاابعة لامحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة  وال 
 تحين السئئئئاطام القضئئئئائية يدرون  إال في ويو الحق  أن اسئئئئاملافصض يد ُرفض. وفي أغاس اسحيان ال

 الماصمين أو محاميصض أو عائالتصض عاماع بلايجة االساملاف حاى علد تطييد أحكاد اإلعداد.

 نتائج وتوصيات 

المحكمة الجزائية الماخججة سالح يمع بيد الحكومة  وليسو محكمة يضائية مساقاة ماازمة بالحفاو 

وا  وعاى الحق في محاكمة عادلة  وفي إيامة العدا. عاى اإلج اءام القانونية الاي تُاخذ بحسئئس اسصئئ
ضاتصا  واعية في  شارك المحكمة الجزائية الماخججة وي سان ت وبدالع من الدفاع عن العدالة وحقوق اإلن

ضاصض  أو الويوف  شجاعة واإليداد لااعبي  عن معار القمع الوحشي سولمك الذين يماكون يدراع كافياع من ال
 ن ياع ضون سيد ض وب االضطصاد  أو الدعوة إلج اء إصالحام حقيقية.إلى جانس أولمك الذي

ضمان إج اء اإلصالحام الالزمة والماحة  ساطام ل صيام إلى مخااف ال ويد يدمو ملظمة العفو الدولية تو
لوضئئع حد لاعدالة الزائفة الماطصئئاة في المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة  وتدعو ملظمة العفو الدولية من 

 : جماة أمور

إلى إ الق س اح جميع سجلاء ال أي فوراع ودون ييد أو ي     عاهل السعودية وولي عهةه •
وضمان إلغاء إداناتصض واسحكاد الجادرة بحقصض وإعالن ويف رسمي لجميع اإلعدامام وصوالع إلى 

 إلغاء عقوبة اإلعداد.

إلى إدراا إصئئالحام جوه ية عاى المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة  المجلس األعلى للقضمماء •
لضئئمان يدرتصا عاى إج اء محاكمام عادلة  وحماية الماصمين من االعاقاا الاعسئئفي والاعذيس 

وغي ه من ضئئ وب المعاماة السئئيمة  واإليئئ اف عاى جاسئئام محاكمة عادلة بشئئطن الاعويض 

ناصاكام حقوق اإلنسئئئئئان الاي ي تكبصا الملاسئئئئئس عاى جميع ضئئئئحايا الاعذيس وغي ه من ا
 المسؤولون ال سميون  أو أولمك الذين ياج فون نيابةع علصض.

إلى أن تعمل دون إبطاء عاى ضئئئئمان مقاضئئئئاة جميع الذين تاوف  أدلة مقبولة  النيابة العامة •

سيمة  وذلك بلاءع عاى  ض وب المعاماة ال شكل كاٍف عاى مسؤولياصض عن الاعذيس وغي ه من  ب
تالاسس مع رطورة  –في حاا إداناصض  –جلائية في محاكمام عادلة  وإصدار أحكاد عايصض  تصض

 الج د بدون الاجوء إلى عقوبة اإلعداد.

إلى إنشئئئاء لجلة تحقيق مسئئئاقاة في اسئئئاخداد الاعذيس وغي ه من ضئئئ وب  مجلس الوزراء •

ال سئئمية  وإلى إلغاء المعاماة السئئيمة من جانس المدي ية العامة لامباحث وغي ها من الجصام 
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قانون  قا مع ال ما لكي ياواف عدياص ية أو ت مات حة ج ائض المعاو كاف ظاد م هاب ون ظاد ج ائض اإلر ن
يخن يقل عم ه عن  ضمان عدد إنزاا عقوبة اإلعداد بطي  سان  و والمعايي  الدولية لحقوق اإلن

 عاماع علد ارتكاب الج د المزعود. 18

إلى حث الحكومة السئئئعودية عاى  ربية السمممعوديةالحلفاء االسمممتراتيجيين للمملكة الع •

 االحا اد الااد لقانون ومعايي  حقوق اإلنسان وم اعاتصا. 

لى وضع آلية م ايبة سوضاع حقوق اإلنسان مجلس حقوق اإلنسان، التاب  لألمم المتحةة إ •
 في المماكة الع بية السعودية.
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 املنهجية .2

عب  السئئامي يلظ  الاق ي  في يمع السئئاطام لح ية الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االنضئئماد إليصا والاجّمع 
المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة. وما فامو ملظمة العفو الدولية ت صئئد وتوثق عمايام القمع الاي تقود بصا 

كمام الاي تج ي أماد السئئاطة ضئئد المعارضئئين من رالا الوسئئائل الاشئئ يعية والقضئئائية  وفي المحا

. ويد يئئكّل ذلك أسئئاسئئاع لاحايل الملظمة الماعاق بصذا الاق ي . ويد 2011المحكمة المذكورة  وذلك ملذ 
ثاني  كانون ال لاي ي صذا الاق ي  بين ي خاصئئئئئة ب يو البحوو ال ج 

ُ
رارج  2019وسئئئئبامب يأياوا  2017أ من 

لية بالدروا إلى البالد  عاى ال غض من السئئعودية. فاض تسئئمح السئئاطام السئئعودية لملظمة العفو الدو
 الطابام الماك رة لزيارتصا وبحث بواعث القاق مع الحكومة.

وثيقة رسئمية لامحكمة )من ضئملصا لوائح االتصاد واسحكاد(   60وفي سئياق أبحاو الملظمة ديقو في 
نشئئمو اسئئاملافاع ومذك ة دفاع  وفي يئئكوى رسئئمية ضئئد ديوان المظالض  وهو محكمة إد 23وفي 

ُ
ارية أ

بموجس م سئئود ماكي تاماع باالراجئئا  القضئئائي لم اجعة الشئئكاوى الم فوعة ضئئد الدولة وأجصزتصا 
يخجاع  بيلصض محامون وسواهض ممن لديصض رب ة في عمل المحكمة  44العامة. ويد أج م مقابالم مع 

 حقق من المعاومام.الجزائية الماخججة  عالوة عاى أيخا  لصض صاة وثيقة بالحاالم الموثّقة  لاا

س ية تامة  إذ كان الذين ج يو جميع المقابالم في 
ُ
من أن  –وهذا مفصود  –أج يو معصض يخشون  ويد أ

مثل  -ُيع ّ ضئئئئصض الكشئئئئف عن هوياتصض لخط  االعاقاا والمقاضئئئئاة بموجس نظاد مكافحة اإلرهاب باصض 
ائض "إرهابية". ونايجة لذلك حمو تعد ج  - ""اإلسئئئئاءة إلى سئئئئمعة المماكة" و"االتجئئئئاا بجصام أجلبية

ملظمة العفو الدولية هوية المجئئادر بحجس أسئئمائصض الحقيقية في معظض اسحيان  واسئئاخداد أسئئماء 
 مساعارة  وعدد إدراج تفاصيل عن المقابالم مثل تاريخ االتجاا ووسيااه.

ية حاالم ما ال يقل عن  لدول  –ظمى من ال جاا أغابياصض الع –يئئئئخن  100لقد وثّقو ملظمة العفو ا
حوكموا أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة  بعضئئصض في محاكمام ف دية وآر ون في محاكمام جماعية 

. وتشئئئئمل الحاالم أف اداع حوكموا باصض تاعاق بممارسئئئئة حقويصض في ح ية الاعبي   2019و 2011بين 
إج اء إصئئئئالحام اجاماعية  وتكوين الجمعيام أو االنضئئئئماد إليصا  والاجمع السئئئئامي  مثل الدعوة إلى

وسئئياسئئية  عالوة عاى حاالم للشئئطاء سئئياسئئيين ونشئئطاء لحقوق اسياية الشئئيعية حوكموا وصئئدرم 
عدموا فيما بعد إث  محاكمام أماد المحكمة الجزائية الماخججة.

ُ
 عايصض أحكاد  وفي بعض الحاالم أ

اكية الماعاقة بالاطورام القانونية واسئئئاع ضئئئو ملظمة العفو الدولية البيانام الحكومية والم اسئئئيض الم
  والمجادر اسكاديمية حوا اللظاد 2017و 2014والسياسية حيث توف م  ونظامي ج ائض اإلرهاب لاعامين 

القانوني  وتقاري  مجموعام العمل الاابعة لألمض الماحدة والمكافين بواليام في إ ار اإلج اءام الخاصئئئئة 

صا المق ر الخا  لألمض الماحدة المعلي باعزيز وحماية حقوق اإلنسان   ومن ضمل الاابعين لألمض الماحدة
tاإلرهاب والمق ر الخا  لألمض الماحدة المعلي بحاالم اإلعداد رارج نطاق القضاء أو  في سياق مكافحة

 بوج اءام موجزة أو اإلعداد الاعسفي  فضالع عن المجادر اإلعالمية.

اصض المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة بسئئبس انامائصض إلى جماعام ال يلظ  الاق ي  في حاالم الذين حاكم

مثل تلظيض القاعدة  أو بسئئئئبس تخطيطصض لصجمام إرهابية عليفة أو تلفيذها باسئئئئمصا. ولض   مسئئئئاحة
تامكن ملظمة العفو الدولية من دراسئئئة هذه الحاالم نظ اع لجئئئعوبة الحجئئئوا عاى المعاومام حولصا  ال 

 يصا.سيما وأن الساطام السعودية ال تلش  تفاصيل المعاومام الماعاقة بصا  وال تُطاع اآلر ين عا
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سخ  ضملصا  اس ن ويد  ابو ملظمة العفو الدولية معاومام من الحكومة أثلاء البحوو الاي أج تصا  ومن 
من الم اسئئيض الماكية  ومعاومام حوا صئئالحيام المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة واراجئئاصئئصا القضئئائي  

حكاد الاي أصدرتصا. وت كيباصا  ومعاومام أر ى ليسو مااحة لاجمصور  إضافة إلى سجالم المحكمة واس

ووزارة العدا وهيمة حقوق اإلنسئئان ال سئئمية كما أ اعو الملظمة الديوان الماكي ورئاسئئة أمن الدولة 
 9  و ابو تعايقام وتوضئئيحام. وفي 2019ديسئئمب يكانون اسوا  12عاى اللاائو الاي توصئئاو إليصا في 

سان رداع م2020يلاي يكانون الثاني  ساو هيمة حقوق اإلن صفحام  لّخن اس  أر سبع  واإلج اءام  نظمةن 
كام حقوق  صا ما  انا ما يخن أن ية في  لدول مة العفو ا ظام ملظ اة  وعاّق عاى بعض مالح ذام الجئئئئ

أر ى  ولّض تعالو أي من الحاالم المط وحة. ويد أوردم ملظمة العفو  مالحظاماإلنسئئان  ولكلّصا تجاهاو 
 .صا بشطنصا في هذا الاق ي الدولية العلاص  اسساسية في ال د وتعايقات
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 خلفية .3

بوغالق موايعصا  2013أغاقو السئئئئاطام في  صا  جميع ملظمام حقوق اإلنسئئئئئان المسئئئئاقاة  وأم ت
نو. وبحاوا مطاع  صا عاى اإلنا  ية  وأي وجود آر  ل مدافعين عن حقوق 2014اإللكا ون   تع ع معظض ال

الاصديد إلسئئكاتصض  أو أنصض ف وا من البالد. اإلنسئئان البارزين والمسئئاقاين في السئئعودية إما لاسئئجن أو 

وكان معظمصض يد تع ضوا أصالع لحظ  السف  الاعسفي  وتحماوا الا هيس والمضايقة عاى يد يوام اسمن  
سية  صدار أحكاد يا ضاتصض  وإ صة من جانس المدي ية العامة لامباحث الاابعة لوزارة الداراية يبل مقا وبخا

 لجزائية الماخججة عاى العديد ملصض عقس محاكمام بالغة الجور.عايصض. ويد حكمو المحكمة ا

يشكل القمع المملصو لح ية الاعبي  جزءاع من حماة أكب  يلاصا الساطام إلسكام أي نشا  فضح بجورة 

مباي ة أو غي  مباي ة اناصاكام حقوق اإلنسان في السعودية. ويضض اسيخا  المساصدفون مدافعين 
سئئئئان  وملصض نشئئئئطاء حقوق الم أة  ورجاا دين  وكاّاب  وأي باء ضئئئئحايا اناصاكام بارزين عن حقوق اإلن

حقوق اإلنسئئئان والمعارضئئئون الشئئئيعة الذين يلاقدون الامييز المجحف الممارس ضئئئد أف اد جماعاصض  
 وبجورة أعض أولمك الذين ياجاون بالملظمام الدولية لحقوق اإلنسان مثل ملظمة العفو الدولية.

ضى القمع ا شصد رطن الدولة  وياة اسمد تح راع اجاماعياع ي ضين عاى أي آماا في أن ت جاعد لامعار لما
الاي تُعد المش وع اسب ز لولي العصد اسمي  محمد بن سامان بن عبد  2030تضملاه رؤية عاد  –واياجادياع 

 مجحوباع بقدر أكب  من الاقبُّل لح ية الاعبي . –العزيز آا سعود 

جولة في الواليام الماحدة من  –الذي ُعين حديثاع ولياع لاعصد  –بدأ محمد بن سامان  2018ففي مساصل 

السئئئاحل إلى السئئئاحل  أعقباصا زيارام لعدد من العواصئئئض اسوروبية لاا ويو لخططه الطموحة الماعاقة 
ج يو معه في يلاي  

ُ
كة يائالع عن ييض المما 2016باإلصالحام االياجادية والسياسية. وتحدو في مقاباة أ

إن "من المصض باللسئئئبة للا تحقيق المشئئئاركة في صئئئلع الق ارام  ومن المصض باللسئئئبة للا وجود ح ية 
 .1الاعبي   ومن المصض باللسبة للا وجود حقوق اإلنسان"

  2018وايا ن السعي لاغيي  صورة السعودية وييادتصا بحفلة من اإلصالحام الحقيقية  ففي يونيويحزي ان 
ماكي لالسئئئئاء ييادة السئئئئيارام لام ة اسولى ملذ ثالثة عقود  وهذه يئئئئصادة تُحسئئئئس  أجاز م سئئئئود

سطسيآب  سلوام عديدة من أجل ذلك. وفي أغ ضاوا  واا    2019لامدافعين عن حقوق الم أة الذين نا
أعالو السئئئئاطام إج اء إصئئئئالحام كب ى لااخفيف من بعض القيود المف وضئئئئة عاى حقوق الم أة في 

عاى القوانين الاي تشئئكل جزءاع من نظاد والية ال جل. وتجيز اإلصئئالحام لالسئئاء الحجئئوا  الالقل  عالوة
عاى جواز سئئئف   والسئئئف  بدون الحجئئئوا عاى إذن الولي الذك . كما تملح الم أة حقوياع ماسئئئاوية في 

 رئاسة العائاة  وفيما ياعاق ببعض اسمور العائاية.

ل بشئئكل عاد ياعارع تعارضئئاع صئئارراع مع الوايع  فقد يئئلو بيد أن الخطاب المعسئئوا لقيادة المماكة و

سون   جاديون  والمدر ضد الموا لين الذين يدعون إلى الاغيي   وملصض الخب اء االيا ساطام حماة يمع  ال
ورجاا الدين  والكاّاب  واللشئئطاء الذين هض دعاة سئئاميون ل صئئالحام نفسئئصا الاي ما فاع ولي العصد 

فعالع. ويد اساصدفو الساطام تق يباع جميع المدافعين عن حقوق اإلنسان وغي هض  يعد بصا أو الاي سلصا

ك ه العدد القايل من نشئئئئطاء حقوق 2017من ملاقدي الحكومة في حماة اعاقاالم بدأم في أوار  
ُ
. وأ

ف ج علصض بش و  في اسيص  اسري ة 
ُ
 عاى الازاد الجمو. –اإلنسان والمعارضين الذين واوا  اقاء أو أ
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لقد فاحو يضئئية إعداد الجئئحفي السئئعودي البارز جماا رايئئقجي رارج نطاق القضئئاء دارل يلجئئاية 
أعين العالض المجئئدود عاى الحد الذي تذهس  – 2018المماكة في إسئئطلبوا في أكاوب يتشئئ ين اسوا 

يد يئئئوهد حياع لام ة اسري ة علدما درل  فيه السئئئاطام إلسئئئكام الملاقدين. وكان جماا رايئئئقجي

لاحجئئئئوا عاى اسوراق الالزمة لزواجه المزمع من موا لة  2018أكاوب يتشئئئئ ين اسوا  2القلجئئئئاية في 
ويد ران تحقيق أج اه المق ر الخا  لألمض الماحدة المعلي بحاالم اإلعداد رارج نطاق القضئئئاء  2ت كية.

  إلى أن جماا رايئئقجي كان ضئئحية 2019ي  في يونيويحزي ان أو بوج اءام موجزة أو اإلعداد الاعسئئف
إعداد ماعمد مع سئئبق اإلصئئ ار  وهي عماية يال رارج نطاق القضئئاء تاحمل المماكة الع بية السئئعودية 

المسئئئئؤولية علصا. وعث  المق ر الخا  عاى "أدلة موثوق بصا تب ر إج اء مزيد من الاحقيقام حوا الابعة 
  3وديين رفيعي المساوى من ضملصض تبعة ولي العصد."الف دية لمسؤولين سع

  علدما أصبح محمد بن سامان ولياع لاعصد  حج م الاغيي ام السياسية الكب ى الساطة في 2017وملذ 
  نقل م سود ماكي السيط ة 2017يدي والده الماك سامان بن عيد العزيز آا سعود. وفي يونيويحزي ان 

واسمن في البالد من وزارة الداراية إلى الماك. وأعاد الم سئئئود تسئئئمية عاى أجصزة الاحقيق واالدعاء 
هيمة الاحقيق واالدعاء العاد الاي كانو جزءا من وزارة الداراية  بالليابة العامة  وجعاصا مبايئئئئ ة بوم ة 

 الماك. كما أنشئئئط جصاز أمن داراي جديداع هو رئاسئئئة أمن الدولة الاي تضئئئض المدي ية العامة لامباحث 

ويوام اسمن الخاصئئئئة  وهيمام أر ى كانو سئئئئابقاع تابعة لوزي  الداراية  وُعين رئيس المدي ية العامة 
وتابع رئاسئئئة أمن الدولة مجاس الوزراء السئئئعودي  وهو حكومة المماكة الاي  4عاى رأسئئئصا. لامباحث

 ي أسصا الماك  وتضض أيضاع ولي العصد ووزراء الحكومة.

عودية تصدف هذه الاغيي ام إلى تمكين الحكومة من "مواجصة كافة الاحديام وبحسئئئس وكالة اسنباء السئئئ
  5اسملية بقدر عاٍا من الم ونة" مع السماح لوزارة الداراية بالا كيز عاى مسؤوليام أر ى.

أيضئئئئاع في  –وفي أعقاب الق ار الذي اتخذته السئئئئعودية وعدة دوا ع بية أر ى بقطع العاليام مع يط  
حّذرم السئئاطام اللاس من الاعبي  عن تعا فصض مع يط  أو اناقاد إج اءام الحكومة  – 2017 يونيويحزي ان

عايس عايه بموجس المادة  عّد ج ماع ُي صا أن ذلك ُي ية ل السئئئئعودية. وأعالو في وسئئئئئائل اإلعالد الموال
 السادسة من نظاد مكافحة ج ائض المعاوماتية.

يد لج ائض اإلرهاب حيز اللفاذ  وحل محل نظاد ج ائض   درل نظاد جد2017وفي أكاوب يتشئئئئ ين اسوا 
. وحجئئئئ  اللظاد الجديد الجئئئئالحيام الماعاقة باسمن بيدّي الماك من رالا 2014اإلرهاب وتموياه لعاد 

نشماا حديثاع ساطة اعاقاا اسيخا   والاحقيق معصض  
ُ
تفويض الليابة العامة ورئاسة أمن الدولة الااين أ

صض إلى المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة. وفي هذه اسثلاء بدأم موجة اعاقاالم واسئئئئاجوابصض  وإحالا
 تعسفية.

عدموا 
ُ
وإلى جانس ذلك  يظل لدى السئئئئعودية أحد أعاى معدالم اإلعداد في العالض. ومن جماة الذين أ

ذ في السئئئلوام اسري ة أف اد من اسياية الشئئئيعية في البالد  ملصض أيئئئخا  ُحكض عايصض باإلعداد ونُ  ّف 

عاماع  وذلك في اناصاك لاقانون الدولي  18فيصض الحكض عاى ج ائض ويعو بيلما كانو أعمارهض تقل عن 
  6لحقوق اإلنسان  واللازامام السعودية بموجس اتفايية حقوق الطفل.

  أصئئدر الماك سئئامان نظاماع راصئئاع باسحداو. وهو يلن عاى عقوبة يجئئوى 2018وفي أغسئئطسيآب 
سئئئئلوام باللسئئئئبة لألحداو في الحاالم الاي يمكن فيصا لوال هذا اللظاد أن ُيحكض  10بالسئئئئجن مدتصا 

عايصض باإلعداد  ما عدا الج ائض الاي ُيعايس عايصا باإلعداد بموجس الشئئئئ يعة اإلسئئئئالمية. مثل ج ائض 
الدولي  وفي حين أن القانون هو رطوة تعد إيجابية  إال أنه ال يابي ماطابام القانون 7الحدود والقجئئئئا .

 18لحقوق اإلنسان الذي ُيحظ  حظ اع باتاع اساخداد عقوبة اإلعداد ضد اسيخا  الذين تقل أعمارهض عن 
 عاماع علد ارتكاب الج يمة.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ا نفو الساطام السعودية عامصا بمجي ه ومكان وجوده وزعمو أنه غادر القلجاية بعد دروله إليصا بقايل. وفي اسياد الاي أعقبو ارافاء جما  2

من المحققين است اك أنه ُيال في ج يمة يال ُرطن لصا سابقاع دارل القلجاية. ويد اسام م الساطام السعودية  رايقجي ذك م اسنباء المس ّبة
أكاوب يتش ين اسوا أم  الماك سامان الليابة العامة بفاح  15 ياة أكث  من أسبوعين عاى ارافائه في نفي تور صا ونددم بمزاعض القال. وفي 

 جي ران بعد رمسة أياد إلى أنه توفي عقس "ع اك باسيدي" دارل القلجاية.تحقيق في ارافاء جماا رايق
ماحق باق ي  المق  ّر الخا  لألمض الماحدة المعلي بحاالم اإلعداد رارج نطاق القضاء أو بوج اءام   مجاس حقوق اإلنسان الاابع لألمض الماحدة  3

فاع: الاحقيق في القال غي  القانوني لاسي  ..A/HRC/41/CRP.1  وثيقة اسمض الماحدة 2017يونيويحزي ان  19د جماا رايقجي  موجزة أو تعسُّ
 arabia-www.arabnews.com/node/1132466/saudi 2017يوليويتموز  21"السعودية تلشع جصازاع جديداع سمن الدولة"  صحيفة ع ب نيوز    4
 www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1649683  2017يوليويتموز  20أ  ي208-293الم اسيض الماكية أرياد   5
 المادة الااسعة من اتفايية حقوق الطفل.  6
 7.7انظ  الفق ة  7

http://www.arabnews.com/node/1132466/saudi-arabia
http://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=1649683
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ية  .4 ئ جزا ل مة ا ك ح مل ا
 املت صصة

 إنشاء املحكمة 4.1

  علدما تسئئئببو هجمام الطائ ام الاي كان معظض 2001سئئئبامب يأياوا  11في السئئئلوام الاي أعقبو 

يئئئخن في الواليام الماحدة  3000بمقال ما يزيد عن  -ملفذيصا أعضئئئاءع سئئئعوديين في تلظيض القاعدة 

اسم يكية  يئئئئن أعضئئئئاء في تلظيض القاعدة وملاسئئئئبون إليه موجة هجمام باسسئئئئاحة والقلابل في 
م الماحدة واساصدفوا المسؤولين الحكوميين وأف اد يوام اسمن  عالوة عاى موا لي الواليا  8السعودية.

وغي هض من ال عايا اسجانس  من بيلصض مدنيون وملشئئئأم أم يكية. وازدادم وتي ة الصجمام وحدتصا بعد أن 
   2003.9غزم القوام المساحة اسم يكية الع اق في مارس 

ورداع عاى ذلك يلو الساطام السعودية حماة يمع أملية واسعة  فطلقو القبض عاى آالف اسيخا  
في انامائصض لالظيض القاعدة وتطييدهض لصا السئئئئاجوابصض  ويد احاجزم العديد ملصض رهن الذين يشئئئئابه 

 ياة سلوام  بالكاد توف م أي معاومام رسمية بشطن عمايام و .المطوا بدون تصمة أو محاكمة حاجازاال
ة رجاا   ألقو الساطام القبض عاى ياعٍ سابق وثماني2007االعاقاا واالحاجاز هذه. وفي فب اي ييبا  

آر ين لجئئااصض بع يضئئة عالية تدعو السئئاطام إلى ضئئمان محاكمام عادلة لامعاقاين أو اإلف اج علصض  

ضافة إلى  صبحو مجموعة الاسعة )إ سان لحماية حقوق المعاقاين. وأ شاء ملظمة لحقوق اإلن وكذلك إن
صض الساطام بجمع ويد اتصما 10" الساة عش .جدة إصالحييسبعة آر ين اعاقاوا فيما بعد( تُع ف بئئئئئ "

أمواا لامويل أنشئئطة تاعاق باإلرهاب  واحاجزتصض بدون محاكمة سكث  من سئئلاين إلى أن ُجابوا لامثوا 
   2010.11أماد المحكمة في أكاوب يتش ين اسوا 

يئئئئخن في عمايام مكافحة  9000  أعالو وزارة الداراية أن يوام اسمن اعاقاو 2007وفي يوليويتموز 
  كان آالف اسيئئخا  ما 2008وفي  12واوا رهن االعاقاا. 3106ملصض  2007و 2003عامين اإلرهاب بين ال

زالوا معاقاين  ويد أمضى بعضصض سلوام راف القضبان بدون تصمة وأي وسياة لالساملاف أو االناجاف. 
ية السئئئئعودي يحدد مدة الحب ظاد اإلج اءام الجزائ ية  سن ن يانون عديد ملصض بجئئئئورة غي   س واحُاجز ال

  13االحايا ي بساة أيص . 

وبحسئئس أحد نشئئطاء حقوق اإلنسئئان رفع عدد من المحاجزين يئئكاوى ضئئد وزارة الداراية لدى ديوان 

نشئئمو بموجس م سئئود ماكي لديصا اراجئئا  يضئئائي لم اجعة الشئئكاوى 
ُ
المظالض  وهو محكمة إدارية أ

ضد الدولة وهيماتصا العامة. صدار أوا  14الم فوعة  م  باإلف اج عن المعاقاين المحاجزين سكث  وبدأ الديوان بو
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 كانوا يحماون الجلسية السعودية. –الذين ماتوا جميعصض في الصجمام  –من أصل الخا فين الاسعة عش   15  8
ال مدنيين تدين ملظمة العفو الدولية كافة الصجمام ضد المدنيين. انظ  مثالع تق ي  ملظمة العفو الدولية  السعودية  ملظمة العفو الدولية تدين ي  9

 (. MDE 23/006/2004ي الخب  )ريض الوثيقة: مساحة ف ةعاى أيدي جماع
 .2010اعُاقل سبعة رجاا آر ين يبل بدء محاكمة ال جاا الساة عش  في   10
اعاقاو الساطام أيضاع لمدة وجيزة مجموعة من اللساء كن يحاجين سامياع ضد حبس أي بائصن الذكور إلى أجل غي   2007في يوليويتموز   11

 (.MDE 23/016/2011مسمى  انظ  تق ي  ملظمة العفو الدولية  السعودية: القمع باسض اسمن )ريض الوثيقة: 
رسل معاقاون آر ون إلى ب نامو لوزا  12

ُ
يالو  2007رة الداراية "إلعادة تثقيفصض" ياواله رب اء ديليون ونفسيون. وفي نوفمب يتش ين الثاني أ

معاقل غيّ وا توجصاتصض السياسية والديلية عقس إكمالصض هذا الب نامو بلجاح. ولمزيد من الافاصيل  انظ  تق ي   1500الساطام إنصا أف جو عن 
 (.MDE 23/009/2009ود عاى حقوق اإلنسان باسض مكافحة اإلرهاب )ريض الوثيقة ملظمة العفو الدولية السعودية: الصج

 من نظاد اإلج اءام الجزائية. 114المادة   13
 .2007أكاوب يتش ين اسوا  1وتاريخ  78الذي اسُابدا بالم سود الماكي ريض دي 1982مايويأيار  15وتاريخ  51الم سود الماكي ريض دي  14
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من حد السئئاة أيئئص . ولض تماثل وزارة الداراية  لكن اسوام  مارسئئو ضئئغطاع عاى الوزي  إليجاد أسئئس 
 يانونية تب ر االعاقاالم أو ل ف اج عن المعاقاين تعسفاع. 

يك سوماع يوجه ديوان المظالض بعدد اللظ  في  صدر الوزي  م  ين أ اوى المعاقاين المشابه وبحسس اللا
بصض ضئئئد المباحث العامة. ثض أنشئئئط المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة الاي ُملحو صئئئالحيام لمحاكمة 

اسيئئئئخا  الماصمين بج ائض لصا عالية باإلرهاب. ولض يعد بومكان ديوان المظالض اللظ  في يئئئئكاوى 
نشئئئمو 

ُ
المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة المعاقاين الماشئئئبه بصض ضئئئد المباحث العامة  وبدالع من ذلك أ

لمحاكمة اسيئئئئخا  الماصمين بج ائض تاعاق "باإلرهاب". وعاى عكس آلية الشئئئئكاوى ضئئئئد المحاكض 

العامة  المدي يةاسر ى  ال يشئئكل ديوان المظالض السئئاطة المخاجئئة لالظ  في الشئئكاوى المقدمة ضئئد 
شكاوى الماعاقةلام جة  باحث أو المحكمة الجزائية الماخججة  أما ال ضايا المحكمة الجزائية الماخج بق

 فال يمكن أن تلظ  فيصا إال المحكمة المذكورة نفسصا.

أكاوب يتش ين اسوا  28في أوا إيارة عالية من جانس الساطام إلى المحكمة الجزائية الماخججة في 

ولة أعالو أن مجاس القضئئاء اسعاى ي ر تحويل يئئعبة راصئئة في المحكمة العامة بال ياع مسئئؤ 2008
عن البو في القضئئايا الماعاقة بطمن الدولة إلى محكمة راصئئة لمكافحة اإلرهاب تع ف باسئئض المحكمة 

أن تلاقل المحكمة إلى مق  جديد  وأن يزداد  تويّعوو 15الجزائية الماخجئئجئئة  ويد عين ياضئئياع ل ئاسئئاصا.
شعبة الخاصة لامحكمة في غضون سلة. ولض ُيع ف إال القايل عن هذه ال 170إلى  60عدد مووفيصا من 

 16العامة أو كيفية عماصا.

لكله لض  2009يلاي يكانون الثاني  29أصدر وزي  العدا م سوماع بونشاء المحكمة الجزائية الماخججة في و

ولض يلن الم سئئئود عاى حق االسئئئاملاف ضئئئد إدانام المحكمة المذكورة. وفي  17ُيعان عاى المأل ين.
  أصئئئدر وزي  العدا م سئئئوماع بونشئئئاء محكمة االسئئئاملاف الاابعة لامحكمة الجزائية 2011أب يلينيسئئئان 
  18الماخججة.

أمضو المحكمة الجزائية الماخججة سلوام تطسيسصا في محاكمة اسيخا  الذين ُيشابه بطنصض أعضاء 

" السئئاة عشئئ  جدة إصئئالحيي  أيئئارم إحالة "2011في تلظيض القاعدة أو ملاصئئ ين له. وفي مايويأيار 
صفام أولمك الذين يمكن أن  سيع موا ساطام عماو عاى تو عقس احاجاز مطوا من دون تصمة إلى أن ال

امام ملصا ُيحاكموا أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة. ويد واجه ال جاا السئئاة عشئئ  مجموعة من االتص
أنصض أسئئسئئوا تلظيماع سئئ ياع  وحاولوا االسئئايالء عاى السئئاطة  ومولوا "اإلرهاب"  وتور وا في غسئئيل 

  2011". ويد أنك وا كل الاصض. وفي نوفمب يتشئئئئ ين الثاني القدح في ذمة والة اسم اسمواا. كما اتُصموا "

بالسئئئئجن مدداع تا اوح بين رمس أداناصض المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة بصذه الاصض وحكمو عايصض 
س هض  30سلوام و ُسمح لبعض أف اد أ سام مغاقة  لكن  سلة. ويد ج م المحاكمة في البداية في جا

 ولاجحفيين بحضور الجاسام الالحقة.

وفي الويو نفسئئه عمدم الحكومة إلى تضئئييق الخلاق عاى الذين يدعون إلى إج اء إصئئالحام يضئئائية 

محاربة الفسئئئئاد  وذلك باقديض ع ائض عاى اإلنا نو أسئئئئاسئئئئاع في أعقاب وغي ها  واتخاذ إج اءام ل
حوله تاإلنفاق العاد و تزيد الحكومة كانواالنافاضئئام الاي حدثو في يئئاى أنحاء الملطقة. وبموازاة ذلك 

 .خججاتصضباتجاه رفع أجور مووفي القطاع العاد وم

ق اإلنسئئئان اآلر ين أماد المحكمة وأعقس ذلك محاكمام اللشئئئطاء السئئئياسئئئيين والمدافعين عن حقو

الجزائية الماخجئئئجئئئة  مع أنه في بعض الحاالم اتُخذم إج اءام مشئئئابصة أماد محاكض أر ى في الويو 
سعودية  سية ال سيا سس في جمعية الحقوق المدنية وال ضو المؤ عيله. فمثالع حوكض محمد البجادي الع

ة الجزائية الماخجئئجئئة إث  إلقاء القبض أماد المحكم –)حسئئض( وهي ملظمة مسئئاقاة لحقوق اإلنسئئان 
هللا الحامد ومحمد  هما عبد –  في حين حوكض عضئئئوان آر ان مؤسئئئسئئئان في حسئئئض 2011عايه في 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
عضواع ب ئاسة وزي  العدا يعيلصض الماك مدة أربع سلوام ياباة لااجديد. وإضافة إلى إي افه عاى المحاكض  11اى هو هيمة تضض مجاس القضاء اسع  15

الق ارام القضائية الاي يحياصا وزي  العدا إليه  ويقدد آراءع يانونية بشطن مسائل يضائية ويوافق عاى جميع عمايام البا  وأحكاد جميع والقضاء ي اجع 
لظاد إلعداد يبل تلفيذها. انظ  عبد هللا ف. اسنجاري  ب نامو هاوس  العالمي لكاية الحقوق  جامعة نيويورك  تحديث: لمحة عامة موجزة عن الا

. 2007ويانون القضاء )بالع بية(   www.nyulawglobal.org/globalex/Saudi_Arabia1.html 2015القانوني السعودي  أغسطسيآب 
www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/06.pdf 

 .2008أكاوب يتش ين اسوا  29اإلرهاب" )بالع بية(   راصة بقضاياآرابيان بيزنس  "السعودية تلشع محكمة   16
-economics/2008/oct/29/12359?_url=%2Fpolitics-arabic.arabianbusiness.com/politics

economics%2F2008%2Foct%2F29%2F12359&page=70 
  البة نسخة من الم سود  لكلصا لض تااق أي رد. 2018فب اي ييبا   23  كابو ملظمة العفو الدولية إلى الحكومة في 1422الم سود ريض   17
 .5751الم سود ريض   18

https://oneamnesty-my.sharepoint.com/personal/dana_ahmed_amnesty_org/Documents/Desktop/Saudi/Report/Drafts/www.nyulawglobal.org/globalex/Saudi_Arabia1.html
https://oneamnesty-my.sharepoint.com/personal/philip_luther_amnesty_org/Documents/Documents/Working%20files/To%20move%20to%20Temp%20files/www.moj.gov.sa/Documents/Regulations/pdf/06.pdf
https://oneamnesty-my.sharepoint.com/personal/philip_luther_amnesty_org/Documents/Documents/Working%20files/To%20move%20to%20Temp%20files/arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2008/oct/29/12359?_url=%2Fpolitics-economics%2F2008%2Foct%2F29%2F12359&page=70
https://oneamnesty-my.sharepoint.com/personal/philip_luther_amnesty_org/Documents/Documents/Working%20files/To%20move%20to%20Temp%20files/arabic.arabianbusiness.com/politics-economics/2008/oct/29/12359?_url=%2Fpolitics-economics%2F2008%2Foct%2F29%2F12359&page=70
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أماد المحكمة العامة بال ياع. ويد واجه ال جاا الثالثة جميعصض تصماع غامضة ماشابصة نابعة  –القحطاني 
 من أنشطاصض السامية. 

 عديدة مع تقديض المزيد من المدافعين عن حقوق اإلنسئئئئان واللشئئئئطاء اسئئئئام  هذا الغموع أيئئئئص اع 
السئئئياسئئئيين وملاقدي الحكومة لامحاكمة باصض نابعة من نضئئئالصض السئئئامي. فمثالع عقس إلقاء القبض 

  أحيل 2013واحاجازه في إب يلينيسان  –وهو عضو آر  مؤسس في "حسض"  –عاى عبدالك يض الخض  
 " ذلك ومن  "اسم  ولي عاى الخ وجالعامة في ب يدة باصض ايئئئئاماو عاى "لامحاكمة أماد المحكمة 

"  وااليئئا اك في "تطسئئيس جمعية الاظاه  إلى الدعوة رالا من اللظاد مخالفة عاى والاح يض الدعوة

غي  م رجئئئة". وأداناه المحكمة العامة  وحكمو عايه بالسئئئجن مدة ثماني سئئئلوام يعقبصا حظ  عاى 
عيدم القضية إلى المحكمة العامة إلعادة محاكماه لمدة عش  سلوام. بيد أنه ع السف  إلى الخارج

ُ
دما أ

في أعقاب ي ار باالساملاف  ي ر القاضي أنه باللظ  إلى  بيعة الاصض الموجصة إلى عبدالك يض الخض   فون 
د الحكض  وأكدم محكمة االساملاف فيما بع 19القضية تلدرج ضمن اراجا  المحكمة الجزائية الماخججة.

اه 2014وفي أكاوب يتشئئئئ ين اسوا  عد إدان عادة  ب حاكم رالا إ ية اهم مة الجزائ يه المحك مو عا   حك
 سلوام عقس اإلف اج عله. 10الماخججة بالسجن مدة عش  سلوام وملعاه من السف  إلى الخارج مدة 

ويقع مق  المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة اليود في ال ياع  لكلصا تلاقل إلى مديلة جدة السئئاحاية رالا 
اقضئئاء القضئئاة بدون أي معايي  يئئفافة لااعييلام. ويعاقد محامو اسعاى لمجاس الأيئئص  الجئئيف. ويعين 

يس المع فة القانونية ونشطاء حقوق اإلنسان أن المعيار ال ئيسي هو والء القاضي المفا ع لاحكومة  ول
 أو الخب ة أو اللزاهة.

 است دام الترشيعات القمعية 4.2

با   ظاد    درل2014في فب اي ييئئئئ اه )ن هاب وتموي ظاد ج ائض اإلر فاذ. وملح  ج ائضن هاب( حيز الل اإلر
 المحكمة الجزائية الماخججة االراجا  الحج ي لمحاكمة الماصمين بموجس القانون المذكور.

ع م سئئئود  نظاد اإلرهاب بوضئئئافة عدد من  نطاق  2014مارسيآذار  7أصئئئدره وزي  العدا  في ويد وسئئئّ
 اسنشطة السامية إلى يائمة الج ائض الاي تُعّد "ج ائض إرهابية". ويد يماو: 

 أو الا ويو  أو المشئئاركة  أو الدعوة  أو الو لية  والاحمة االجاماعي اللسئئيو لزعزعة السئئعي" •
 أو دعوى بطي الجماعية البيانام أو الاجمعام  أو المظاه ام  وأ االعاجئئئئئامام  عاى الاح يض

  "كانو وسياة بطي المماكة واساق ار وحدة يمس ما كل أو كانو  صورة

 وإثارة واالسئئاق ار اسمن تسئئاصدف الخارج أو الدارل في تجمعام أو ندوام  أو مؤتم ام  حضئئور" •

  "المجامع في الفالة

  ""المماكة ضد دولية ملظمام أو هيمام  أو دوا  اساعداء أو لاح يض " •

 " لامماكة المعادين اسف اد أو الايارام  أو الجماعام  من أي مع الاواصل أو االتجاا" •

  " "اإللحادي لافك  الدعوة" •

  20"اإلسالمي الدين ثوابو في الاشكيك •

لية وملظمة العفو الد   ا اعووعاجالع" سئئئ ياع  يضئئئائياع  م سئئئوماع "  أصئئئدر وزي  العدا 2014وفي يوليويتموز 
عاى نسخة مله. ويد أكد دور المحكمة الجزائية الماخججة بوصفصا المحكمة المخاجة لابو في القضايا 

   21الاي تلطوي عاى ج ائض مزعومة ضد اسمن القومي.

ويد وجد بعض اسيئئئخا  الذين أداناصض محاكض أر ى أنفسئئئصض بمواجصة تصض مشئئئابصة  لكن مع أحكاد 

درتصا عايصض المحكمة الجزائية الماخججة. فعاى سبيل المثاا  حكمو المحكمة الجزائية أيد يسوة أص
  عاى محامي حقوق اإلنسان وليد أبو الخي  بالسجن مدة ثالثة 2013في جدة  في أكاوب يتش ين اسوا 

أيئئئص  باصض يئئئماو الاشئئئكيك في نزاهة ياعٍ واتصامه بالفسئئئاد واإلسئئئاءة إلى سئئئمعة الدولة بلقل 

ومام كاذبة إلى ملظمام دولية و"إهانة" سئئاطام الدولة. وبعد ثالثة أسئئابيع رفعو السئئاطام دعوى معا
جديدة ضئئده أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة بلاء عاى تصض مشئئابصة  لكلصا هذه الم ة مبلية عاى 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
الجزائية بعد أن يضو وأحالو القضية مجدداع إلى ياٍع آر  في المحكمة  2014نقضو محكمة اساملاف الحكض الجادر عايه في يلاي يكانون الثاني   19

 يزاا بطن القاضي لض يكن محايداع وكان عاى نزاع يخجي مع عبدالك يض الخض . انظ  تق ي  ملظمة العفو الدولية  السعودية: نقض الحكض  ولكله ال
 (.MDE 23/005/2014مسجوناع: عاى عبدالك يض يوسف الخض  )ريض الوثيقة: 

 أي44الم سود ريض   20
 5462ميي13الم سود ريض   21
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ة بالسئئجن   حكمو عايه المحكمة الجزائية الماخجئئجئئ2014اإلرهاب. وفي يوليويتموز ج ائض أحكاد نظاد 
 ج ائضسئئئئلة. وكان أوا مدافع عن حقوق اإلنسئئئئان ُيدان أماد المحكمة اسري ة بموجس نظاد  15مدة 

 اإلرهاب.

ظاد  بدا ن عاد  ج ائضواسئئئئُا اه. وذلك في ب 2014اإلرهاب لا ظاد ج ائض اإلرهاب وتموي جديد هو ن لظاد 

امضئئة جداع "ل رهاب"  و"الج يمة . وياضئئمن كال اللظامين تع يفام عمومية وغ2017أكاوب يتشئئ ين اسوا 
 واسئئئئاق ار المجامع أمن زعزعة" أفعاااإلرهابية"  و"الكيان اإلرهابي". وتُع َّف "الج يمة اإلرهابية" بطنصا 

وبحسئئئئس اللظاد الجديد يلبغي أن تسئئئئاصدف هذه اسفعاا  22."لاخط  الو لية وحدتصا تع يض أو الدولة

- أكث  أو يخجين من مؤلفة مجموعةكما ُيع فه اللظاد الجديد هو "و"الكيان اإلرهابي"   23سكاناع مدنيين.
 "اللظاد في عايصا الملجو  الج ائض من ج يمة ارتكاب إلى تصدف -رارجصا أو المماكة دارل

"  عالوة عاى نجو  تُعايس بالسجن اإلرهابية لاج ائضنن اللظاد الجديد عاى عقوبة اإلعداد باللسبة "و

إلى أكث  من ممارسئئئئة اسيئئئئخا  سئئئئامياع لحقويصض في ح ية الاعبي   وتكوين  عاى أفعاا يد ال ت يى

الجمعيام أو االنضئئئماد إليصا  والاجمع. فمثالع  يف ع عقوبة بالسئئئجن تجئئئل مدتصا لغاية عشئئئ  سئئئلوام 
 24بسئئبس إهانة الماك أو ولي العصد بجئئورة مبايئئ ة أو غي  مبايئئ ة عاى نحو يالافى والدين أو العدالة.

سلة عاى االنضماد  20"  ولغاية إرهابي كيانسلة عاى إنشاء " 25وبة بالسجن تجل لغاية ويف ع عق
يئئكل من  وعالوة عاى ذلك  ُيج ّد أي تفاعل مع أي 25".في أنشئئطاه المشئئاركة أو" إرهابي كيانإلى "
  26اساخدامصا في ارتكاب أي من الج ائض المحددة في هذا اللظاد. بصدفاكلولوجيا ال أيكاا

اللظاد الجديد أن المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة هي الصيمة القضئئئائية الاي تاماع باالراجئئئا  ويؤكد 

لامقاضئئاة عاى الج ائض الماعاقة باإلرهاب. ويئئطنه يئئطن القانون القديض يجيز لاسئئاطام إج اء عمايام 
صا اآلن وهذه الجئئئالحيام تاماع ب 27تفايش ومجئئئادرام واعاقاالم بدون مذك ة في الظ وف االسئئئاثلائية.

والقانون الجديد  28الليابة العامة  ورئاسئئة أمن الدولة. وليس هلاك إج اء لام اجعة القضئئائية لصذه اسفعاا.
عدد  بما في ذلكيوماع  90كسئئابقه يضئئفي صئئيغة يانونية عاى االحاجاز بمعزا عن العالض الخارجي مدة 

سماح لالدعاء باقييد  ساجواب عب  ال ضور محاد رالا عمايام اال ض ورياع.ح   29هذه الحقوق  إذا رأى ذلك 

 ومثل هذه اللجو  تُسّص ل الاعذيس وغي ه من ض وب المعاماة السيمة.

 والح يئئام اإلنسئئئئئان حقوق وحمئئايئئة باعزيز المعلي الماحئئدة لألمض الخئئا  المق روفي أعقئئاب زيئئارة 
  ران إلى 2017مايويأيار  4إب يلينيسان و 30إلى المماكة  بين  اإلرهاب مكافحة سياق في اسساسية

ية بالمعايي  تاقيد ال باإلرهاب الماعاقة السئئئئعودية القوانينأن " تطثي  "  وأن تع يف "اإلرهاب" له "الدول

تقييدي بشئئكل رطي  عاى المجامع المدني  سن أي عمل سئئياسئئي غي  حكومي يمكن أن يج د كفعل 
( أن تُج ّ د أيضئئئئئاع الدعوة 2014ة في نظاد )". وبحسئئئئئس تحاياه يمكن لألحكاد الواردمن أفعاا اإلرهاب

   30السامية ل صالح السياسي  وتقمع الح ية الفك ية واسكاديمية.

 2007.31ويد صدر تش يع آر  هو نظاد مكافحة ج ائض المعاوماتية بموجس م سود ماكي في مارسيآذار 

 ح مة أو العامة  اآلداب أو الديلية  القيض أو العاد  باللظاد المسئئئئاس يئئئئطنه من ما "إنااجويلن عاى أن 
 الحاسئئس أجصزة أحد أو المعاوماتية  الشئئبكة   يق عن تخزيله أو أو إرسئئاله  إعداده  أو الخاصئئة  الحياة

ويد اعاّدم   32" ُيعد ج ماع ُيعايس عايه القانون مدة تجئئئئل إلى رمس سئئئئلوام مع غ امة مالية.اآللي
علد إدانة ملاقدي الحكومة  فق ةال هم اراع وتك اراع  السئئيما هذ المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة بصذا اللظاد

والمدافعين عن حقوق اإلنسئئان وإصئئدار أحكاد عايصض بسئئبس ممارسئئاصض السئئامية لحقويصض في ح ية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 .2017المادة اسولى من نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه    22
www.esohr.org/en/wp-. 2018مايويأيار  9لظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه  لمايكل نيوتون  كاية فاندرباو لاحقوق  تقييض يانوني   23

content/uploads/2018/08/May_2018_A_Legal_Assessment_of_the.pdf  
 .2017من نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه   30المادة   24
 من نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه. 33و 32المادتان   25
 من نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه. 36المادة   26
 من نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه. 7المادة   27
rg/en/wpwww.esohr.o-. 2018مايويأيار  9مايكل نيوتون  كاية فاندرباو لاحقوق  تقييض يانوني نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه    28

content/uploads/2018/08/May_2018_A_Legal_Assessment_of_the.pdf 
 من نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه. 20المادة   29
ع بية المق ر الخا  لألمض الماحدة المعلي باعزيز وحماية حقوق اإلنسان والح يام اسساسية في سياق مكافحة اإلرهاب يخااض زيارته لامماكة ال  30

 2017مايويأيار  4ية. اللاائو اسولية لازيارة إلى المماكة الع بية السعودية  السعود
https://www.ohchr.org/AR/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21584&LangID=A 

 2007مارسيآذار  26  17الم سود الماكي ريض دي  31

https://www.citc.gov.sa/ar/RulesandSystems/CITCSystem/Documents/LA_004_%20A_%20Anti-Cyber%20Crime%20Law.pdf 
 المادة السادسة من نظاد مكافحة ج ائض المعاوماتية.  32

http://www.esohr.org/en/wp-content/uploads/2018/08/May_2018_A_Legal_Assessment_of_the.pdf
http://www.esohr.org/en/wp-content/uploads/2018/08/May_2018_A_Legal_Assessment_of_the.pdf
http://www.esohr.org/en/wp-content/uploads/2018/08/May_2018_A_Legal_Assessment_of_the.pdf
http://www.esohr.org/en/wp-content/uploads/2018/08/May_2018_A_Legal_Assessment_of_the.pdf
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ضماد إليصا الجمعيام تكوينالاعبي  و سائل اإللكا ونية كطدلة أو االن   مساشصدةع بالاغ يدام وغي ها من ال 
 محكمة الاي حاااصا ملظمة العفو الدولية.وفق أحكاد ال

 إجراءات وممارسات معيبة 4.3

ضاة وأجصزة المخاب ام بطيدي الماك وولي العصد  في يونيويحزي ان  ساطام المقا   2017في أعقاب حج  
  وردم أنباء عن االعاقاالم الاعسئئئفية لعدد من يضئئئاة 2017ويمع المجامع المدني في سئئئبامب يأياوا 

ية الماخجئجئة. ويد فسئّ  المحااون ذلك في إ ار سئعي القيادة السئعودية الجديدة إلى المحكمة الجزائ
يضئئاة من مخااف ال تس أو  110وفي الويو عيله عيّن الماك  33تعزيز سئئاطاصا السئئياسئئية دارل القضئئاء.

   34أعطاهض ت ييام.

ا سان  حقوق لصيمة وفقع  واإلج اءام لصا تخضع الاي القانونية واسحكاد الماخججة الجزائية المحكمة" اإلن

 المحاكض وبين بيلصا الف ق ويلحجئئئئ " و " ىاسر الجزائية المحاكض تطبقصا الاي ذاتصا هي تطبقصا الاي
جا  في اسر ى جة غي  المحاكض إج اءام أن حين في ذلك  ومع 35."فقن اللوعي االرا ج  محددة الماخ
 .36الجزائية الماخججة المحكمة عمل كيفية حوا عالاع  مااحة معاومام توجد ال القضاء  نظاد بموجس

ا الج ائض الاي تلظ ها المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة محددة عاى سئئبيل " اإلنسئئان  حقوق لصيمة ووفقع

 المحكمة  بصا تاازد جزائية ج يمة عقوبة لكل حدداإلرهاب وتموياه  و الحجئئئئ  في نظاد مكافحة ج ائض
 الاق ي   هذا في الموثقة الحاالم في  ذلك ومع 37".اللظاد حدود في إال لالجاصاد مجاا ال فونه وبالاالي

 ملف د مارس ياع أماد أج يو يد الجزائية الماخججة المحكمة محاكمام أن الدولية العفو ملظمة وجدم

. اإلعداد عقوبة ذلك في بما العقوبام  وتحديد الج ائض وصئئئف في واسئئئع نطاق عاى الاقدي ية السئئئاطة
 الماصمين إلدانة صئالحياتصض ةالقضئا اسئاخدد ويد. الاقدي ية السئاطة القانون اتسئاع غموع ويد سئّصل

 حقوق وحماية السئئئامية المعارضئئئة مع وياعا ون المعالض  واضئئئحة ج ائض تُعدّ  ال غامضئئئة تصض عاى بلاء
 بلاءع  اسيخا  مقاضاة إن. إرهابية كطعماا أو الدولة ضد كج ائض السياسي اإلصالح إلى والدعوة اإلنسان

 السامي والاجمع إليصا  االنضماد أو الجمعيام وتكوين الاعبي  ح ية في الحقوق يلاصك ال الاصض هذه عاى
. القانون ضئئئمن بدية الجلائية الج ائض باع يف الدوا ُيازد الذي الشئئئ عية مبدأ أيضئئئاع  يلاصك بل فحسئئئس 

 أو اإلهماا حاالم أو اسفعاا ماهية القانونية اللجئئئئو  صئئئئياغة من يع ف أن من الف د يامكن أن ويلبغي

وفي حين أن أحكاد المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة تخضئئئئع 38.جزائية تبعة ياحمل تجعاه الاي اإلغفاا
لالسئئاملاف إال أن العماية مشئئوبة بعيوب يئئديدة. وفي جميع الحاالم فون الاوصئئيام والمالحظام الاي 

تقدمصا محكمة االسئئاملاف في المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة بشئئطن اسحكاد الاي تجئئدرها المحكمة 
ة الماخجئئئجئئئة تعاد إلى المحكمة اسري ة إلصئئئدار حكض نصائي من دون مثوا الماصمين بااتاع أماد الجزائي

أوالع م اجعة  ابام  الجزائية الماخجئئئجئئئةمحكمة االسئئئاملاف. وتاولى محكمة االسئئئاملاف في المحكمة 

المحكمة العايا   االسئئئئاملاف ضئئئئد إدانام المحكمة اسري ة وأحكامصا  فوذا أيدتصا تُحاا علدئذ تاقائياع إلى
حاا إلى الماك  بام اإلعداد تُ يد أن عقو يا. ب كدتصما المحكمة العا صائيين إذا أ نة والحكض ن وتُجئئئئبح اإلدا

 لااجديق عايصا يبل تلفيذها.

فال تاقيد إج اءام االسئئاملاف   39أما وايعياع فون عماية االسئئاملاف تفاق  إلى الشئئفافية وتحا  بالسئئ ية.

لامسئئائل الاي تاضئئملصا القضئئية  إذ ُيلظ  فيصا راف  فعايةبالمعايي  الدولية  وال يمكن اعابارها م اجعام 
أبواب مؤصئئئدة في غياب مقدمي االسئئئاملاف ومحاميصض. وال يبدو أن محكمة االسئئئاملاف في المحكمة 

ية اسدلة الاي تدين الماصض أو بلاءع عاى اتباع اإلج اءام الجزائية الماخجئئئجئئئة تجئئئدر أحكاماع بلاءع عاى كفا
جدر حكماع رطياع. وفي أغاس اسحيان ال يحا  الماصمون عاماع حاى بلايجة واجبةال سباب أو ت   وال تقدد اس

 اساملافصض.
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 الماخجئئجئئة الجزائية المحكمة بايئئ تصا الاي المحاكمام جاسئئام ووفقاع لصيمة حقوق اإلنسئئان  "جميع
 حقوق هيمة من ممثاين ذويصض  وبحضئئئئور من رغس ومن ومحاميصض الماصمين وبحضئئئئور عالية  كانو

 ولكن يد وثّقو ملظمة العفو الدولية في العديد من القضئئايا إج اء 40".اإلعالد وسئئائل من وعدد االنسئئان 

الد  وعائالم المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة المحاكمام بكاماصا أو بمعظمصا سئئ اع مسئئابعدةع وسئئائل اإلع
عث حضئئئئورهض عاى الخوف  لذين يب عة المحكمة الاي تغن ب جاا اسمن ا يا يديصض  من  الماصمين ومؤ

وال هبة. وليس هلاك مسوغ الساخداد اإلج اءام المغاقة أو يبه المغاقة أثلاء محاكمام المدافعين عن 
اسمن القومي. بل يبدو أنه  حقوق اإلنسئئئان والملاقدين السئئئاميين بذريعة الحفاو عاى أسئئئ ار الدولة أو

ي مي إلى ح مان الماصمين من ملب  لااعبي  عن آرائصض  وتوضئئئئيح أفعالصض أو تب ي ها  والكشئئئئف عن أي 
 اناصاكام تع ضوا لصا في االعاقاا.

  حض  دباوماسيون من االتحاد اسوروبي  ومن دوا أعضاء فيه  بعض جاسام المحاكمام أماد 2015وملذ 
يّدد وجودهض المحكمة الجزائ عدد من المدافعين عن حقوق اإلنسئئئئئان. وفي حين  ية الماخجئئئئجئئئئئة ل

سان سعوديين لامدافعين عن حقوق اإلن سجاوا  ال سيين لض ي ساع بالدعض المعلوي  إال أن الدباوما إحسا
مالحظاتصض. وهذا ما أتاح لاسئئئاطام السئئئعودية اسئئئاغالا حضئئئور الدباوماسئئئيين اسوروبيين لاجئئئوي  

   41ا عالية وعادلة.المحاكمام بطنص

وُيقاضئئى اسيئئخا  الذين ُيحاكمون أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة باصض غامضئئة أو عمومية جداع  

وليسو محددة بوضوح في القانون. وهي في بعض الحاالم تساوي بين اسنشطة السياسية السامية 
صل المحكمة الجزائية الماخ ججة محاكمة اسيخا  الماصمين وبين الج ائض الم تبطة باإلرهاب. كما توا

 باالناساب إلى تلظيض القاعدة أو الدولة اإلسالمية.

فيما ياي أكث  الاصض يئئئئيوعاع في الئحة االتصامام المسئئئئاخدمة في اإلج اءام الماخذة أماد المحكمة 
 الجزائية الماخججة والاي ُيّد مو إلى ملظمة العفو الدولية:

  اسم  ولي عاى الخ وج •

 عالاع في ذمة المسؤولين ونزاهاصض القدح  •

 زعزعة أمن المجامع والاح يض عاى مخالفة اللظاد من رالا الدعوة إلى الاظاه   •

 االتجاا بجصام رارجية وتزويدها بمعاومام وويائع غي  صحيحة. •

 االيا اك في تطسيس جمعية غي  م رجة. تطسيس أو •

 لحقوق السئئئئامية الممارسئئئئة تج د سنصا نسئئئئاناإل حقوق ومعايي  يانون مع تاعارع وغي ها الاصض هذه
 .اإلنسان

ا سجلوا بسبس ممارساتصض لح ياصض في  فون الزعض بوجود أيخا  أويفوا أو" اإلنسان  حقوق لصيمة وفقع
 الاعبي  أو لدفاعصض عن حقوق اإلنسان غي  صحيح إ الياع  بل كان سبس إيقافصض أو سجلصض

 جاسام جميع تحض " أنصا وذك م 42"مج ّمة بموجس يوانين المماكةهو اتصامصض أو إداناصض بارتكاب أفعاا 

 و معالجاصا وفقاع تم الاي المالحظام من عددعا رصئئئدم ويد المحكمة  هذه إ ار في تاض الاي المحاكمام

تعمل عاى ماابعة يضئئئايا جميع السئئئجلاء والمويوفين لضئئئمان تماعصض بحقويصض "و  "القانونية ل ج اءام
". بموجس القوانين ذام الجئئاة والازامام المماكة بموجس المعايي  الدولية لحقوق اإلنسئئانلصض  المكفولة

 العفو ملظمة أيئارم والاي السئعودية  القوانين بموجس الجئاة ذام اإلنسئان حقوق ضئمانام يدمو كما
 بيد 43".جلائيةال العدالة مجاا في والاطورام اإلصئئئئالحام أب ز" و الاق ي   هذا في ملصا العديد إلى الدولية

 وبالاالي والمؤسئئئسئئئي  القانوني اإل ار في كبي  حد إلى تعايقاتصا حجئئئ م اإلنسئئئان حقوق هيمة أن

 هذا في الموثقة الحاالم في الدولية العفو ملظمة حددتصا الاي البالغة القاق بواعث تبديد في أرفقو
 .الاق ي 

 اإلنسان حقوق هيمة وأباغو  ضد الماصمين. لقد أبدى يضاة المحكمة الجزائية الماخججة تحيزاع واضحاع و

 أن بعد المحكمة تقباصا" الجزائية الماخججة المحكمة عاى المع وضة االعا افام أن الدولية العفو ملظمة
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[ وأنه... ] الا هيس أو اإلك اه تحو وليس الماصمين  إرادة بمحض المقدمة باالعا افام إربارهض تضئئئئمن
ا ذلك  عاى عالوة. 44"المحاكمة فا ة رالا اعا افاتصض سئئئئحس أيضئئئئاع  لاماصمين يمكن  حقوق لصيمة وفقع

ولكن في القضئئئئايا الاي نظ م فيصا ملظمة  "كدليل فقن االعا افام عاى تعامد ال المحكمة" اإلنسئئئئان 

اعا افام الماصمين السئئئابقة لامحاكمة كدليل عاى الذنس من دون الاحقيق  ل القضئئئاةيبالعفو الدولية  
في كيفية الحجئئئوا عايصا. وفي عدة حاالم تاعاق بطيئئئخا  أعدموا في نصاية المطاف  أرب  الماصمون 

المحكمة عن الاعذيس وغي ه من ض وب المعاماة السيمة الاي تع ضوا لصا رالا االساجواب  وت اجعوا عن 
فات مة اعا ا يطم  يضئئئئئاة المحك حاالم  لض  صا. وفي جميع ال ك هوا عاى اإلدالء ب

ُ
صض  سنصض زعموا أنصض أ

 الجزائية الماخججة بوج اء تحقيق في المزاعض.

كما  بجئئورة مطلوفة عن الامحين والاشئئكيك الجئئارد في تطكيدام االدعاء ضئئد الماصمين القضئئاة تقاعس

أماد المحكمة ل دالء  -مثل المحققين اسمليين  -إلثبام( تقاعسوا عن  اس مثوا يصود االدعاء )يصود ا
ضورياع   شصاداتصض ح يصاداتصض. وعالوة عاى ذلك  مّما ب صة الطعن في  ح د الماصمين ومحاميصض من ف 

  وحاكموهض وأدانوهض في غياب محامي الدفاع  وفي الدفاعملع القضئئاة الماصمين من اسئئادعاء يئئصود 
 ي ين من الدروا إلى ياعة المحكمة.بعض الحاالم بعد ملع اسر
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قمع املمارسممة السمملمية  .5
بري  ع ت ل ية ا حر حق يف  ل ل
يات  ع م ج ل ين ا كو ت و

 واالنضمام إليها

 نشوء النضال من أجل حقوق اإلنسان وقمعه 5.1

  يدد اإلصالحيون من جميع الخافيام المصلية 2000في تسعيليام الق ن العش ين والعقد الذي تال العاد 

سعودية  شاء مجاس في ال شمل إن سية ت سيا صالحام  ع ائض إلى الماك فصد يدعونه فيصا إلى إج اء إ

لاشئئئئورى  وإحياء المجالس البادية  وملح الجئئئئحافة درجة أكب  من الح ية  وتمكين الم أة في الحياة 
 – وفيما بعد اتخذم حكومة الماك فصد عدداع من اإلج اءام الاي بدا أنصا جزء من عماية تغيي   45العامة.

وحققو إصئئئالحاع داراياع محدوداع  وعززم مكانة السئئئعودية  –وإن كانو تدريجية وراضئئئعة لم ايبة ماطنية 
  ورد أن مجاس الشئئورى اعامد مشئئ وع يانون 2008دولياع  السئئيما فيما ياعاق بحقوق اإلنسئئان. وفي 

ي
ُ
  سيجيز الاسجيل القانوني بشطن تطسيس الجمعيام  وهو ما أثار الاكصلام بطن مثل هذا القانون إذا ما أ

لاجمعيام المساقاة ومن ضملصا مجموعام حقوق اإلنسان. ورفع مجاس الشورى مش وع القانون إلى 
   لكن ُص ف اللظ  عله فيما بعد.2008 يفمجاس الوزراء 

وفي ول هذه اسجواء المفعمة باسمل حضئئ  ملدوبو الحكومة االسئئاع اع الدوري الشئئامل اسوا لحقوق 

وهو الصيمة الحكومية  –اإلنسئئان في السئئعودية من جانس مجاس حقوق اإلنسئئان الاابع لألمض الماحدة 

  2009وذلك في  –الدولية ال ئيسئئئة دارل اسمض الماحدة الاي يلجئئئس اهامامصا عاى حقوق اإلنسئئئان 
ما تطث م بصذه الاي رب –والازمو بوج اء مزيد من اإلصئئئئالحام. وبعد ثالثة أيئئئئص   اناخبو الدوا اسر ى 

اللظاد  2015ولض يق  مجاس الوزراء إال في   46السئئعودية عضئئواع في المجاس لام ة اسولى. –االلازامام 
صدره الماك سامان بموجس م سود في ديسمب يكانون  هايةالخا  بالجمعيام والمؤسسام اس الذي أ

 اسوا من تاك السلة. بيد أنه كان نظاماع يديد الاقييد.

سسو حديثاع إلى الاطسيس عاى ما بدا أنه ملاخ وعاى الجعي
ُ
د المحاي  سعو أيضاع المجموعام الاي أ

  أسس 2009جديد عقس اناخاب السعودية عضواع في مجاس حقوق اإلنسان. وفي أكاوب يتش ين اسوا 
السئئيما إزاء ارتفاع عدد المعاقاين  –أكاديمياع وأيئئخا  آر ون غيارى عاى أوضئئاع حقوق اإلنسئئان  11

مجموعة  –المحاجزين بدون تصمة أو محاكمة  عالوة عاى المعاماة الاي ياقونصا وأوضئئئئئاع احاجازهض 
حقوق اإلنسان المساقاة المع وفة باسض جمعية الحقوق المدنية والسياسية )حسض(. والازد مؤسسو 
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akhbar.com/Archive_Articles/138889 
عضواع. ويد أعيد اناخابصا في اآلونة اسري ة في  47في االحافاو بمقعدها في مجاس حقوق اإلنسان الذي يضض  2009نجحو السعودية ملذ العاد   46

عاى ال غض من اسام ار االناصاكام الخطي ة لحقوق اإلنسان في  2016و سلوام وذلك في أكاوب يتش ين اسوا عضوية المجاس مدة جديدة تباغ ثال
 ج اد ح ب وغي ها من اناصاكام القانون الدولي. –السعودية ووجود أدلة عاى ارتكاب يوام الاحالف العسك ي بقيادتصا نزاعاع مساحاع في اليمن 
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سض"  يعار "اع ف حقويك"  –"ح سعودية الحقوق المك  –الذين تبلوا  سة في بطن تعزز جمعياصض في ال
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسئئئان وغي ه من المعاهدام والمعايي  الدولية  وتقدموا بطاس لاحجئئئوا عاى 

 إذن لاعمل بجورة يانونية.

ومع أن السئئاطام رفضئئو لبضئئع سئئلوام ملح "حسئئض" الاسئئجيل القانوني إال أنصا تقباو وجودها هي 

  علدما عجئئفو بملطقة الشئئ ق اسوسئئن وغي ها من مجموعام حقوق اإلنسئئان. ولكن هذا الوضئئع تغي
  احاجاجام جماهي ية يئصدم نزوا ممام اآلالف من الموا لين 2011وأوائل  2010ويئماا إف يقيا  أوار  

 إلى الشوارع.

  في "يود الغضئئئئس" 2011مارسيآذار  11مارسيآذار لااجمع في  5ووسئئئئن دعوام إلى المحاجين  في 

جميع االحاجاجام العامة  وملصا الاجمعام السئئامية  وحذرم من السئئعودي  أعالو وزارة الداراية حظ  
سجن  ضاة الجزائية وال سياع ع لالعاقاا والمقا شارك في المظاه ام أو يدعو لاقياد بصا"  أن كل من "ي

صا  47باصمة "الخ وج عاى ولي اسم ". ية واجصا اال جام في اسيئئئئص  ال جا ومع ذلك ج ى عدد من االحا

ملظمة. وملذ البداية ضض الذين اساصدفاصض الساطام المدافعين عن حقوق الساطام بشن حماة يمع 
اإلنسان  والدعاة الساميين ل صالح السياسي واالجاماعي  وأولمك الذين لديصض يدر كاف من الشجاعة 

الناقاد الحكومة عالنية في مقابالم مع وسئئائل اإلعالد أو في تعايقام نشئئ وها عاى وسئئائل الاواصئئل 
. وكان من أوائل ضئئئئحايا حماة القمع محمد البجادي  وهو مدافع بارز عن حقوق اإلنسئئئئان االجاماعي

ومشارك في تطسيس "حسض". وبعدما أجب م الساطام "حسض" والجماعام المساقاة اسر ى لحقوق 
  بادرم إلى إلقاء القبض عاى معظض المدافعين عن حقوق اإلنسئئئئان 2013اإلنسئئئئان عاى اإلغالق في 

بصذه المجموعام  واسئئئادعاصض في البداية لالسئئئاجواب. وفي اللصاية  احُاجز المسئئئاصدفون الم تبطين 

  2013وحكمو عايصض المحكمة الجزائية الماخججة أو المحكمة العامة بال ياع بالسجن. وبحاوا نصاية 
كانو السئئئئاطام يد أغاقو جميع المجموعام اسربع المسئئئئاقاة لحقوق اإلنسئئئئان  وألقو القبض عاى 

   48ظض يادتصا ونشطائصا بدون محاكمة  أو كانو ييد محاكماصض.مع

 نظام الجمعيات واملؤسسات األهلية

ساثلي نظاد الجمعيام والمؤسسام اسهاية لعاد  صالحيام  2015ي سان" ويملح  أي ذك  "لحقوق اإلن

جديدة وحاصا تقدي ية واسئئعة لوزارة العمل والالمية االجاماعية  من بيلصا رفض ملح ت ارين لملظمام 
إذا ارتطم أنصا تُعد "إرالالع بالوحدة الو لية". كما يحظ  اللظاد الاسجيل القانوني لجمعيام تعد الساطام 

أنشئئئئطاصا مخالفة لاشئئئئ يعة أو اآلداب العامة أو الوحدة الو لية أو رط اع عايصا  وتقيد االتجئئئئاالم بين 
 الجمعيام السعودية والملظمام الخارجية.

ملظمام مسئئاقاة لحقوق اإلنسئئان من الاسئئجيل بموجس اللظاد الجديد  ويد ُيّدد عدد  ولض تامكن أي
من المدافعين عن حقوق اإلنسئان لامحاكمة واتُصموا "بالسئعي لزعزعة اسمن العاد والاحمة الو لية " 

 بسبس إنشائصض جمعيام حقوق اإلنسان. والمجموعاان الوحيدتان لحقوق اإلنسان الااان تعمالن حالياع 

في السئئئعودية هما هيمة حقوق اإلنسئئئان السئئئعودية والجمعية الو لية لحقوق اإلنسئئئان  وكاااهما 
 هيماان حكومياان.

 

والم اسئئئيض الاي أعقبو ذلك في يضئئئايا جديدة وأدى إلى  2014واسئئئُاخدد نظاد ج ائض اإلرهاب لاعاد 
صدرم أحكاد جديدة عاى  ضايا الحالية  يد يسوة. وفي الق يارفو مدد عقوبام أحكاد أ اللشطاء الذين 

نزلو بصض بعد محاكمام أماد المحاكض الجزائية العادية عاى االناصاء  بسئئبس اسث  ال جعي 
ُ
السئئجن الاي أ

 للظاد مكافحة اإلرهاب.

  ألقو الساطام القبض تعسفاع عاى عش ام اسيخا   ملصض ما ال يقل عن 2017وفي سبامب يأياوا 

سسو  20
ُ
يخجية بارزة من رجاا دين وصحفيين وأكاديميين ونشطاء. وذك م رئاسة أمن الدولة الاي أ

أمن حديثاع أنصا ت صئئد "اسنشئئطة االسئئاخباراتية لمجموعة من اسيئئخا  لمجئئاحة أ  اف أجلبية ضئئد 
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إضافة إلى حسض فون م كز العدالة لحقوق اإلنسان  واتحاد حقوق اإلنسان  وم صد حقوق اإلنسان في السعودية يد أغاقو يس اع. وفي  48

أماد  2011سجيل الذي يدمه في ديسمب يكانون اسوا  عن م كز العدالة في رفض وزارة العمل والالمية االجاماعية  اس الا 2012أب يلينيسان 
أيد الديوان ي ار الوزارة ويضى أن عاى م كز العدالة لحقوق اإلنسان أن يلاظ  سن نظاد تكوين الجمعيام أو  2013مايويأيار  27ديوان المظالض. وفي 

واتحاد  2013ان. ويد أغاقو الساطام "حسض" في مارسيآذار االنضماد إليصا حاى ُيكوّ ن نفسه ويمارس أنشطاه المساقاة في مجاا حقوق اإلنس
 .  2013وم صد حقوق اإلنسان في السعودية في أكاوب يتش ين اسوا  2013وم كز العدالة في مايويأيار  2013حقوق اإلنسان في أب يلينيسان 
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سامصا اسهاي بصدف إثارة الفالة والمساس بالاُحمة الو لية".  جالحصا  ونصجصا  ويدراتصا  و المماكة  وم
كذلك ألقو السئئاطام القبض عاى عبد العزيز الشئئبياي وعيسئئى الحامد الاذين يئئاركا في تطسئئيس 

الي أصدرتصما "حسض"  واحاجزتصما لقضاء عقوباين بالسجن مدة ثماني سلوام وتسع سلوام عاى الاو
   49بحقصما المحكمة الجزائية الماخججة.

  يبل يئئص  من رفع حظ  ييادة السئئيارام المف وع عاى اللسئئاء  يئئلو السئئاطام 2018في مايويأيار 
سان جاه ن بأرائصن  حماة اعاقاالم  الو العش ام من اسيخا  بيلصض مدافعام بارزام عن حقوق اإلن

  اعُاقاو 2018السيارام  وضد نظاد والية ال جل. وفي يوليويتموز  في حمااصن ضد ملع اللساء من ييادة

مدافعاان بارزتان أر يان عن حقوق اإلنسان  هما: نسيمة السادة  وسم  بدوي  بجورة تعسفية  ووااا 
 يابعاين في السجن بسبس عماصما السامي في مجاا حقوق اإلنسان.

 حقوق املرأة اشطاتاضطهاد ن

 السادة مةيونس بدوي  وسم  اليوسف  وعزيزة اللفجان  وإيمان الصذلوا  لجين:  يناليم إلى اليسار من

من بيلصن لجين الصذلوا وإيمان اللفجان  –  اعاقاو عدة نايئئئئطام لحقوق الم أة2018في مايويأيار 
الدولة  واتُصمن بدايةع في وسائل اإلعالد الموالية لادولة باكوين "راية"  وتع يض أمن –وعزيزة اليوسف 

لاخط  بسئئبس "االتجئئاا بجصام رارجية بصدف الليل من أمن واسئئاق ار المماكة وسئئامصا االجاماعي 

سود  سود الحق للظاد ج ائض اإلرهاب. ويد ي44والمساس بالاحمة الو لية" في اناصاك لام  أ  وهو م 
اصل االجاماعي  أعقبو هذه االتصامام حماة تشصي  مخيفة في وسائل اإلعالد الو لية  ويبكام الاو

لاشئئئويه عمل نايئئئطام حقوق الم أة ونعاصن "بالخائلام" و"العامالم لسئئئفارام أجلبية". و واا عدة 
 أيص  كان ُيلاظ  أن تمثل اللايطام أماد المحكمة الجزائية الماخججة لمحاكماصن.

سان   –لايطام بيلصض عدد من ال –ويد ورد أن ما ال يقل عن عش ة مدافعين ومدافعام عن حقوق اإلن
تع ضئئوا حسئئبما ُزعض لااعذيس أو غي ه من ضئئ وب المعاماة السئئيمة  ومن جماة ذلك بويذائصض جلسئئياع 

رالا اسيئئص  الثالثة اسولى العاقالصض علدما كانوا محاجزين بمعزا عن العالض الخارجي  وفي الحبس 
الجئئئدمام الكص بائية والجاد االنف ادي. ويد أباغ عدة نشئئئطاء المحكمة أنصض تع ضئئئوا لااعذيس الماك ر ب

وهو ما جعل بعضصض عاجزين عن المشي أو الويوف بشكل سايض. وبحسس الشصادام  ُعاّقو إحدى 

من السئئقف  وتع ضئئو أر ى لااح ج الجلسئئي من جانس المحققين الذين ي تدون أيلعة.  اللايئئطام
يد حذرم ساطام السجن االناحار بجورة ماك رة في السجن. و –كما ورد  –وحاولو إحدى اللايطام 

 اللايطين المعاقاين من إفشاء أي أنباء عن الاعذيس أو إج اءام السجن سف اد عائالتصض.

 –نايئئطة  11أيئئص  عاى االعاقاا الاعسئئفي لالايئئطام ُيّدمو  10  بعد 2019مارسيآذار  11وفي 

الجزائية بال ياع   لامحاكمة أماد المحكمة –بيلصن لجين الصذلوا وإيمان اللفجان وعزيزة اليوسئئئئف 
وليس أماد المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة. وكانو جاسئئئئة المحكمة مغاقة  وُملع الدباوماسئئئئيون 

والجئئحفيون من حضئئورها. واتُصمو عدة نسئئاء من جماة أمور بالدعوة إلى اإلصئئالحام  وحقوق الم أة  
اى اإلنا نو ورارجصا  والمطالبة بوضئئئئع حد للظاد والية ال جل  وذلك من رالا المشئئئئاركة بحمالم ع

واالتجئئاا بالملظمام الدولية لحقوق اإلنسئئان  مثل ملظمة العفو الدولية وهيومن راياس واتش  عالوة 
 عاى اسمض الماحدة  ونشطاء حقوق اإلنسان  والدباوماسيين اسجانس  والجحفيين الدوليين.

ف ج علص
ُ
. 2019ن مؤيااع في مارسيآذار وكانو إيمان اللفجان وعزيزة اليوسئئئئف من بين ثماني نسئئئئاء أ

وواو لجين الصذلوا وعدة نايطام أر يام في السجن علد كاابة الاق ي . كذلك ُيّدمو المدافعاان عن 

لامحاكمة أماد  – 2018حقوق اإلنسان نسيمة السادة وسم  بدوي الااان ُيبض عايصما في يوليويتموز 
احاجاز تعسئئئفي مدة سئئئلة  ووااا ييد االحاجاز  عقس 2019المحكمة الجزائية بال ياع في يوليويتموز 

 في ويو كاابة هذا الاق ي .
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نايئئئئطة لحقوق الم أة ييد المحاكمة علد كاابة الاق ي . وتعد ملظمة العفو الدولية  13وباإلجماا واو 
 المحاجزام ملصّن سجيلام رأي  وتدعو إلى إ الق س احصن فوراع ودون ييد أو ي  .

يئئخجئئاع يعماون عاى ملاصئئ ة حقوق  13أيضئئاع  اعاقل تعسئئفاع ما ال يقل عن  2019وفي أب يلينيسئئان 

اإلنسان مع أف اد من عائالم هؤالء اللشطاء. وكان بيلصض صالح الحيدر ابن نايطة حقوق اإلنسان عزيزة 

اليوسئئئف  وأيمن الدريس  وهو ما جض وداعية لحقوق الم أة مازوج من مالك الشئئئص ي  وهي نايئئئطة 
يالن  وهو صئئحفي وروائي حومن بيلصض أيضئئاع عبد هللا الد  2016.50ُيبض عايصا تعسئئفاع في  لحقوق الم أة

وداعية لاحقوق الفاسئئئئطيلية  وفصد أبا الخيل الذي سئئئئاند اللسئئئئاء في حماة ييادة السئئئئيارام. وواوا 
 جميعصض رهن االعاقاا علد كاابة الاق ي .

القمع  فالمدي ية العامة لامباحث مثالع تسادعي  ويواجه المدافعون عن حقوق اإلنسان أيكاالع أر ى من
بجئئئورة ماك رة العديد ملصض لالسئئئاجواب وتطاس ملصض الاوييع عاى تعصدام بطن يمالعوا عن الخوع في 

أي يئئكل من أيئئكاا اللضئئاا أو توجيه أي اناقاد لاحكومة. ويد اناصى المطاف بمعظض الذين فعاوا ذلك 
 ائ ة والسجن  عاى أي حاا.بالاع ع لامقاضاة والمحاكمام الج

ويا دد أي باء المدافعين عن حقوق اإلنسان المعاقاين في اإلبالغ عن االناصاكام ضد أحبائصض روفاع من أن 
يؤدي ذلك إلى االناقاد ملصض. وفي بعض الحاالم هددم السئئئاطام اسي باء بالمقاضئئئاة للقاصض معاومام 

كذلك واجصوا إج اءام إدارية   51ولية وهيومن راياس ووتش.حوا االناصاكام الخطي ة إلى ملظمة العفو الد
 مثل ملعصض من السف .

جاالم عب  االنا نو  السيما مع  صد االت ضاع االماثاا بالاجوء إلى تكلولوجيا الم ايبة ل  ساطام أي وتطاس ال
"االتجئئاا وسئئائل اإلعالد وملظمام حقوق اإلنسئئان الدولية. ثض تعزز ذلك بالمقاضئئاة بلاءع عاى تصض مثل 

وبموازاة هذا اسم  تساخدد الساطام وسائل اإلعالد الخاضعة لسيط ة الدولة لملع   52بملظمام أجلبية"
أي نقل مساقل لألنباء ولوصض المدافعين عن حقوق اإلنسان وغي هض من الملاقدين الساميين لاحكومة 

 بالالو لية  ونعو بعضصض بالمج مين واإلرهابيين عالاع.

 ام املحكمة الجزائية املت صصةاملحاكمات أم 5.2

تشئئمل يائمة اسيئئخا  الذين حوكموا أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة بسئئبس تعبي هض عن آرائصض 

والذين صدرم عايصض أحكاد بالسجن وعقوبام أر ى  –وتكويلصض الجمعيام واالنضماد إليصا بجورة سامية 
عاى اإلنا نو  وغي هض من الذين لصض صئئالم  المدافعين عن حقوق اإلنسئئان  والجئئحفيين  والمدونين –

دين العديد 
ُ
بالموايع اإللكا ونية المؤيدة ل صئالح  والمفك ين  ورجاا الدين  واللشئطاء السئياسئيين. ويد أ

ملصض لاعبي هض عن معارضاصض أو دعوتصض إلى الاغيي   أو اناقادهض الساطام  أو فضحصض االناصاكام الاي 

ة لامباحث  أو تسئئئايطصض الضئئئوء عاى تقاعس القضئئئاء عن الامسئئئك باإلج اءام ت تكبصا المدي ية العام

  وثّقو ملظمة العفو 2011  غالباع عب  اسئئئئاخداد وسئئئئائل الاواصئئئئل االجاماعي. وملذ واجبةالقانونية ال
يخجاع من هؤالء أماد المحكمة الجزائية الماخججة  واسحكاد الاي صدرم عايصض.  27الدولية محاكمام 

من الذين يظاون معاقاين سجلاء رأي محاجزين لمج د ممارساصض السامية لحقويصض في ح ية  22وتعد 
 الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االنضماد إليصا والاجمع. وتدعو إلى إ الق س احصض فوراع وبدون ييد أو ي  .

ة الذين يجص ون ومن الواضئئح أن عمايام المقاضئئاة هذه واسحكاد القاسئئية الاي تجئئدر ُيقجئئد بصا معايب
سلوام عاى  ساطام إلى ف ع حظ  لعدة  ش  معاومام حوا االناصاكام. ويبدو أن لجوء ال بأرائصض وملع ن

سة ح ية الاعبي  و سائل بما في ذلك ممار صل االجاماعي  والظصور العالي في و سائل الاوا ساخداد و ا
 له غ ع مشابه. –اإلعالد  وف ع ييود عاى مغادرة السعودية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
. 2016ديسمب يكانون اسوا  12إلقاء القبض عاى الم أة السعودية الاي نش م صورة بدون حجاب  الغارديان  "مام دة"    50

arrest-twitter-woman-headscarf-arabia-www.theguardian.com/world/2016/dec/12/saudi. 
في إحدى القضايا حكمو المحكمة الجزائية الماخججة عاى ي يبام ناين معاقل الحاجاجصن عاى أوضاع اعاقاا أحبائصض وكشفصن معاومام  51

 حوا أوضاع السجن لملظمة العفو الدولية.
بعد مضي تسعة أيص  عاى بدء محاكمة العضو المؤسس لحسض عبد العزيز الشبياي  ُوجصو إليه تصض إضافية هي "االتجاا بجصام أجلبية"  52

الشبياي كي وتزويد ملظمة العفو الدولية بمعاومام الساخدامصا في اثلين من تقاري ها. ويد تجاهل االدعاء والمحكمة الطابام الماك رة لعبد العزيز 
 ُيب زوا له اسدلة الماعاقة بالاصمة الموجصة إليه.

https://www.theguardian.com/world/2016/dec/12/saudi-arabia-headscarf-woman-twitter-arrest
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 بجاديمحمد ال

البجادي  أحد اسعضئئاء اسحد عشئئ  المؤسئئسئئين  صئئالح يبض عاى محمد
في ملزله في  2011لحسئئض والمدافع عن حقوق اإلنسئئان في مارسيآذار 

ب يدة بعد مشئئاركاه في مظاه ة سئئامية رارج وزارة الداراية في ال ياع  
يامو بصا عائالم المعاقاين ملذ أمد  ويل لدى المدي ية العامة لامباحث 

أيئئئئص    10قل بمعزا عن العالض الخارجي  واا ويد اعاُ   53بدون محاكمة.
ملصا أربعة أيئئئئص  في الحبس االنف ادي ُملع راللصا من مقاباة محاد ومن 
أي اتجاا مع عائااه باساثلاء مكالمام هاتفية يجي ة مع زوجاه. ويد أض ب 
عن الطعاد عدة م ام احاجاجاع عاى اعاقاله  فطرغماه سئئئاطام السئئئجن 

لاوا الطعاد عب  اه من الحجئئئئوا عاى العالج الطبي  عاى ت يد  وملع الور
 الملاسس.

سة اسولى لمحاكماه في المحكمة الجزائية الماخججة في  ُعقدم الجا
. وانعقدم المحكمة في دارة أرفو هوياصا بشماا جدة  2011يوليويتموز 

تاعاق بطس ار الدولة وُعقدم الجاسة راف أبواب مؤصدة مع أن القضية ال 
أو اسمن القومي أو غي ها من القضايا الاي تب ر إغالق المحكمة في وجه 

 الجمصور.

جحفيين  ضي ال سة لمحمد البجادي بطن يمثاه محامي دفاع. كذلك ملع القا ضي الذي ت أس الجا سمح القا لض ي
اي سئئعوا إلى حضئئورها والاي ال 2012وم ايبي حقوق اإلنسئئان وآر ين من حضئئور جاسئئة أكاوب يتشئئ ين اسوا 

ُوّج صو إليه فيصا تصض جديدة هي "المشئئئاركة في تطسئئئيس جمعية غي  م رجئئئة"  وتعمُّد "اإلسئئئاءة لسئئئمعة" 
أماد  2012السعودية  وحيازة مطبوعام محظورة. وأصدرم المحكمة الجزائية الماخججة اإلدانة في أب يلينيسان 

محامي محمد البجادي وأف اد أس ته  حاى إنصض لض ُيباغوا بويامة  ياعة المحكمة الاي غجو بالحضور  وغاب علصا
   54الجاسة.

  ُحكض عايه بالسجن مدة أربع سلوام أعقبصا حظ  عاى السف  مدته رمس سلوام بلاء 2012وفي إب يلينيسان 
ب وعقس اسئئاملاف ج ى راف أبوا  55عاى م وحة من الاصض لصا صئئاة بلضئئاله السئئامي من أجل حقوق اإلنسئئان.

مؤصدة لض يحض ه محمد البجادي وال محاميه  نقضو محكمة االساملاف في المحكمة الجزائية الماخججة اإلدانة 
ف ج  –والحكض 

ُ
وأعادم يضئئياه إلى المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة لمحاكماه من جديد من دون إبالغه ذلك. ويد أ

عيد القبض عايه  وبعد تطري  داد حوالي سئئئئلة اتصض بارتك
ُ
اب ج ائض يلن عايصا نظاد ج ائض اإلرهاب لعاد عله وأ
. ونظ اع لألث  ال جعي لالظاد واجه محمد البجادي تصماع جديدة تاعاق باسنشئئئئطة ذاتصا المدرجة في الئحة 2014

 االتصامام السابقة  لكلصا تُعّد بموجس القانون الجديد ج ائض "إرهابية".

صدرم عايه عقوبة  سجن مدة وفي نصاية المحاكمة الثانية  سلوام )أويف تلفيذ رمس ملصا( وهي عقوبة  10بال
نزلو به في المحاكمة اسولى. كذلك ُملع من السئئئئف  حاى 

ُ
رغض عاى  2020أ وا من تاك الاي أ

ُ
عاى اسيل  وأ

الاوييع عاى عشئئئ ام الاعصدام بيلصا تعصده بويف نضئئئاله  واالمالاع عن االتجئئئاا بوسئئئائل اإلعالد والملظمام 
 اسجلبية.

سان  س احه في أب يليني  اق 
ُ
يص  اسربعة  2016وفي اللصاية أ ضى اس سجن  أم بعد أن أكمل محكومياه في ال

سئئئس في 
ُ
 2006اسري ة ملصا في م كز محمد بن نايف لالسئئئاشئئئارام وال عاية  وهو م فق احاجاز تابع لادولة أ

 ة وغي ه من الجماعام المساحة."إلعادة تثقيف" و"تطهيل" اسعضاء والمؤيدين المزعومين لالظيض القاعد

سان في 2018وفي مايويأيار  شطاء حقوق اإلن لقي القبض عاى محمد البجادي مجدداع رالا موجة اعاقاالم لل
ُ
  أ

ذلك الحين  وكان محاجزاع من جديد بدون تصمة علد كاابة الاق ي . وتعده ملظمة العفو الدولية سئئئجين رأي اعُاقل 
ضماد إليصا  فضالع عن عماه من أجل لمج د ممارساه السامية لحقو يه في ح ية الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االن

 .حقوق اإلنسان

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
اعُاقل  2007وكانو المدي ية العامة لامباحث يد يبضو عايه سابقاع عدة م ام سنه دعا عالاع إلى وضع حد لالعاقاا الاعسفي والاعذيس. وفي   53

وبي وسائل اإلعالد العالمية إلى اعاجاد احاجاجي يدعو ل ف اج بدون تصمة أو محاكمة في الحبس االنف ادي مدة أربعة أيص  بعد أن وّجه اناباه ملد
ف ج عله عاى أساس الش   الذي وضعاه الساطام "بطال يلظض أي ملادى أو تجمع وال ياجل بطي صحافة

ُ
 عن المعاقاين الذين لض ُيحاكموا  ثض أ

 أجلبية".
ين في مجاا حقوق اإلنسان في السعودية  معاومام إضافية حوا الاح ك معاومام إضافية: الحكض عاى نا ملظمة العفو الدولية  تح ك عاجل  54

 (.MDE 23/010/2012)ريض الوثيقة:  UA 11ي91العاجل 
ويد اياماو هذه الاصض عاى زعزعة أمن الدولة عب  االتجاا بملظمام أجلبية واإلساءة إلى سمعة الدولة في وسائل اإلعالد ودعوة أي باء   55

 اه  وحيازة كاس مملوعة.المعاقاين إلى الاظ

 صورة راصة©  -محمد البجادي 
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أعقاب محاكمة محمد البجادي حوكض جميع اسعضئئئئاء اسحد 
عشئئ  المؤسئئسئئين لحسئئض وصئئدرم عايصض أحكاد بسئئبس 
عماصض من أجل حقوق اإلنسئئئان  وكان تسئئئعة ملصض يقبعون 

علد كاابة  –حيث يقضئئئئون عقوبام  وياة  –في السئئئئجن 
لاء رأي  عاع سئئئئج ية جمي لدول عدهض ملظمة العفو ا الاق ي . وت

اصض السئئئئامي من أجل حقوق اإلنسئئئئان. اعُاقاوا لمج د عم
  أصئئدرم المحكمة العامة أحكاماع  وياة 2013وفي مارسيآذار 

مد  مد ومح حا بد هللا ال ما ع بالسئئئئجن عاى اثلين ملصض ه
سلوام  10سلة و 11القحطاني. وُحكض عايصما بالسجن مدة 

عاى الاوالي باصض "الخ وج عاى ولي اسم "  و"اناقا  وإهانة 
ية"  و"الدعوة والاح يض عاى مخالفة اللظاد السئئاطة القضئئائ

ية  لدول لدعوة إلى الاظاه "  و"تح يض الملظمام ا من رالا ا
عاى المماكة". كما أم م المحكمة بحل حسئئئئض ومجئئئئادرة 
ئل الاواصئئئئئل  صا عاى وسئئئئئا بات صا وإغالق حسئئئئئا كات مماا
االجامئئاعي  مائئذرعئئة  من جمائئة أمور  بئئطنصئئا ملظمئئة غي  

  56ة مخالفة لاقانون.م رجة  ولذا تعمل بجور

 

ورالا السئئلة الاي أعقبو إصئئدار نظاد ج ائض اإلرهاب لعاد 
ُوجصو تصض إلى عدد من أعضئئاء حسئئض وغي هض من  2014

عيدم 
ُ
اللشئئئئطاء السئئئئاميين  وصئئئئدرم عايصض أحكاد أو أ

  أصئئئئبح 2014محاكماصض بموجس القانون. وفي يوليويتموز 
وليد أبو الخي  أوا مدافع عن حقوق اإلنسان تُجدر المحكمة 

ظاد ج ائض الجزائ يه بموجس ن ماع عا ية الماخجئئئئجئئئئئة حك
اإلرهاب. ويد اسئئُالجد باللظاد أيضئئاع في محاكمة عبد العزيز 
الشئئئئبياي  وهو عضئئئئو في حسئئئئض وممثل يانوني لعدة 
ماصمين من حسئئئض  وفي إعادة محاكمة عضئئئوي حسئئئض 
محمد البجادي وعبد الك يض الخضئئئئ . وفي سئئئئبامب يأياوا 

د وعبد العزيز الشبياي بدأ عضوا حسض عيسى الحام 2017
  57يضاء عقوباصما في السجن.
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من اليسار: اسعضاء المؤسسون لحسض عبد 
 قحطاني.لهللا الحامد ووليد أبو الخي  ومحمد ا

 @صورة راصة

العضو المؤسس في حسض عبد العزيز 
 الشبياي.

 @صورة راصة
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 وليد أبو ال ري

 15حكمو المحكمة الجزائية الماخججة عاى وليد أبو الخي  بالسجن مدة 
 6عاماع  وذلك في  15عاماع يعقبصا حظ  عاى السئئئئف  رارج المماكة مدة 

. وكان أوا مدافع عن حقوق اإلنسئئان ُيحكض عايه بموجس 2014يوليويتموز 
عاد  هاب لا ظاد ج ائض اإلر بة رمس 2014ن يذ عقو مة تلف فو المحك . وأوي

لاير سئئعودي )حوالي  200,000سئئلوام في السئئجن  لكلصا غ ماه أيضئئاع 
دوالر أم يكي(. وأكدم محكمة االسئئئئاملاف في المحكمة الجزائية  53,600
في أعقاب إعادة  2015جئئجئئة اإلدانة والحكض في يلاي يكانون الثاني الماخ

نظ  أج تصا سئئئ اع. ونقضئئئو محكمة االسئئئاملاف ي ار المحكمة الاي أج م 
المحاكمة بويف تلفيذ جزء من عقوبة السجن. ويضو أنه يلبغي أن يقضي 
مئئدة الخمس عشئئئئ ة عئئامئئاع كئئامائئةع  سنئئه رفض "االعائئذار" عن ج ائمئئه 

 المزعومة.

وأدانو المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة وليد أبو الخي  بلاء عاى تصض غامضئئة 
تاعاق فقن بممارسئئئئاه السئئئئامية لح ية الاعبي  ولحقه في ح ية تكوين 
الجمعيام أو االنضئئئئماد إليصا  بما في ذلك تجئئئئ يحام أدلى بصا لوسئئئئائل 
اإلعالد  أو نشئئئئ ها في وسئئئئائل الاواصئئئئل االجاماعي  واناقد فيصا يمع 

. ويد رفض ال د عاى الاصض الموجصة إليه 58اطام لامعارضئئة السئئامية السئئ
مجئئئ ّاع عاى أن المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة ليسئئئو محكمة يئئئ عية  
 ولاسبس نفسه رفض تقديض اساملاف إلى محكمة االساملاف الاابعة لصا.

  عمل كمحامي 2014سئئان ويبل إلقاء القبض عاى وليد أبو الخي  رالا جاسئئة محاكماه الخامسئئة  في أب يليني
دفاع عن  المعارضين الساميين اآلر ين الذين حوكموا أماد المحاكض السعودية  ومن بيلصض المدون عاى اإلنا نو 

  من 2009المسجون رائف بدوي  وعدد من الماصمين في محاكمة "إصالحيي جدة"  مع أن الساطام ملعاه في 
ويع عاى ع يضة تدعو إلى إصالح ديمق ا ي وتحويل السعودية   2007تمثيل بعض الماصمين في المحكمة. وفي 

  أسس م صد حقوق اإلنسان في السعودية  وهو 2008من مماكة ذام حكض مطاق إلى مماكة دساورية. وفي 
ملظمة مسئئاقاة لحقوق اإلنسئئان. بيد أن السئئاطام ملعو تسئئجياصا القانوني. كما رفضئئو وزارة العدا إصئئدار 

خي  لممارسئئئئة القانون  بسئئئئبس الجصود الاي بذلصا لامثيل الملاقدين السئئئئاميين لاحكومة ت رين لوليد أبو ال
 المحاجزين بدون محاكمة أو الذين يواجصون المقاضاة.

  حكمو المحكمة الجزائية في جدة عاى وليد أبو الخي  بالسجن مدة ثالو أيص  2013وفي أكاوب يتش ين اسوا 
اإلساءة لسمعة المماكة"  بسبس اناقاده المحاكض والقضاة لاقاعسصض عن "لة "إلهانة الساطة القضائية"  ومحاو

الامسئئك بالمعايي  الدولية لامحاكمة العادلة. ويد ُيبض عايه عقس اسئئاضئئافاه تجمعاع غي  رسئئمي في ملئئئئئئزله 
 لملايشة حقوق اإلنسان واإلصالح السياسي.

  أباغ ملظمة العفو الدولية أن السئئئئاطام اسملية 2014ويبل إصئئئئدار الحكض عاى وليد أبو الخي   في يوليويتموز 
حاولو إرغامه  هو وغي ه من اللشئئئطاء السئئئاميين  عاى ويف أنشئئئطاصض  ووضئئئعاصض أماد ريارين "إما أن يويع 
الحقويي تعصد  بالاويف واالعاذار إما أن ياحمل اسثمان الباهظة الاي تا تس عاى عدد الاويف كالسئئئئجن والملع 

لمضايقة في العيش وال زق". وياا إنه ب غض كل المضايقام من جانس المدي ية العامة لامباحث  فونه من السف  وا

لض يلدد عاى مواصئئاة جصوده لاحقيق أهدافه الشئئخجئئية "إذا كان هلاك هدف يعيش اإلنسئئان من أجاه تجئئبح 
 ظاد والض.".اسمور سصاة. والصدف هو العدالة والحقوق وح ية الاعبي  والويوف والقوا أن الل

  أض ب عن الطعاد احاجاجاع 2016المعاماة السيمة. وفي يونيو ووفي السجن واجه أيكاا ماعددة من المضايقام 
وتعد ملظمة  59عاى إسئئاءة معامااه من جانس سئئاطام السئئجن  بما في ذلك ح مانه من العالج الطبي الكافي

 العفو الدولية وليد أبو الخي  سجين رأي.

  يئئئئلو 2011في أعقاب االحاجاجام الاي ج م في الملطقة الشئئئئ يية ذام اسغابية الشئئئئيعية في 
السئئئاطام السئئئعودية حماة يمع ضئئئد الذين يشئئئابه في أنصض ماظاه ون  أو أنصض يؤيدونصض  أو يؤيدون 

كمة اإلصئئئالحام اسر ى  أو يعبّ ون عن آرائصض الاي تلاقد السئئئاطام. ومن بين الذين اسئئئاصدفاصض المح
 العام . الجزائية الماخججة وياضاصض رجاا دين ملصض توفيق 
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 توفيق العامر

توفيق العام  ملظمة  أباغو مجئئئادر مق بة من رجل الدين
العفو الدولية أن أنه تع ع بجئئئورة ماك رة لااعذيس وغي ه 
من ض وب المعاماة السيمة في الحجز عقس إلقاء القبض 
عايئئه. واحُاجز  واا اسسئئئئبوع اسوا بمعزا عن العئئالض 
قل  لك الحين نُ لذ ذ خارجي وفي الحبس االنف ادي. وم ال

ال بمقابالم إلى عدة سئئئئجون لض ُيسئئئئمح فيصا لعائااه إ
 محدودة معه.

  أدانو المحكمة الجزائية 2012ففي ديسمب يكانون اسوا 
الماخجئئئجئئئة توفيق العام   وحكمو عايه بالسئئئجن مدة 
ثالو سلوام يعقبصا ملعه من السف  مدة رمس سلوام. 

الماخججة أعاد القضية بيد أن ياضي محكمة االساملاف الاابعة لامماكة الجزائية 
موصئئئياع بعقوبة أيئئئد يسئئئوة بحقه بعدما رفض الاوييع عاى تعصد بالكف عن إلقاء 

ية. وفي أغسئئئئطسيآب  لديل عة 2014الخطس ا ااب لاف ال يدم محكمة االسئئئئام   أ
سلوام  سجن مدة ثماني  سوة بال يد ي جة الحكض اس ج لامحكمة الجزائية الماخ

 عش  سلوام  ومن إلقاء رطس ديلية ورطس عامة.يعقبصا ملعه من السف  إلى الخارج مدة 

سعودية  والذي عبّ  عله  شيعية في ال ضد الطائفة ال ونبعو الاصض الموجصة إلى توفيق العام  من اناقاده لاامييز 
باللظاد الحاكض السئئعودي  بالقدح والذد. ويد أداناه المحكمة 2011من رالا الخطس العامة الاي ألقاها ملذ العاد 

اغيي  وإفاائه عاى ولي اسم . وتعد ملظمة الفي عقيدة عاماء اسمة إثارة الفالة الطائفية  والدعوة إلى والقذف 
 العفو الدولية توفيق العام  سجين رأي.

 

 

أحد مؤسئئسئئي م كز العدالة لحقوق اإلنسئئان من  –فاضئئل الملاسئئف  احاجز
ولض يف ج عله إال بعد أن ويّع عاى تعصد  2011مايويأيار حاى أغسئئئئطسيآب 

 2بطنه لن يشئئئارك في االحاجاجام المسئئئاقباية. ويد أعيد القبض عايه في 
ة وُيّدد لامحاكمة أماد المحكمة الجزائية الماخجج 2011أكاوب يتش ين اسوا 

  عقس 2014. وفي السابع عش  من أب يلينيسان 2012فب اي ييبا   28في 
بالسئئئئجن مدة  يه  لة  ُحكض عا عدا ماع  يعقبصا ملعه من  15إغالق م كز ال عا

لاير سئئئعودي )ما يوازي  100,000عاماع  وبدفع غ امة يدرها  15السئئئف  مدة 
ة لامحكمة دوالر أم يكي(. ويد أيدم محكمة االسئئئئاملاف الاابع 26,500نحو 

. وتعد ملظمة العفو الدولية فاضل 2015الجزائية الماخججة الحكض في مطاع 
سامي عن  سة حقه في الاعبي  ال سجين رأي احاجز لمج د ممار سف  الملا

 آرائه وتكوين الجمعيام أو االنضماد إليصا.

 

 

 

  العام  توفيق
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 محمد العتيبي

العايبي في المحكمة الجزائية الماخججة المدافع عن حقوق اإلنسان محمد 
تطسئئيس جمعية  باصض غامضئئة ايئئاماو عاى " 2018يلاي يكانون الثاني  25

يبل الحجئئئوا عاى الا ارين الالزمة " و"إعداد وصئئئياغة وإصئئئدار عدة بيانام 
والاوييع عايصا ونشئئئ ها عاى الشئئئبكة العلكبوتية تاضئئئمن إسئئئاءة لسئئئمعة 

ملصا تف ية  المماكة ولسئئئياسئئئاصا ولمؤسئئئسئئئاتصا العدلية اسملية  ويصدفان
الاحمة الو لية والليل من هيبة الدولة وأملصا واسئئاق ارها"  و"نشئئ  معاومام 

" و "الدعوة إلى تغيي  نظاد معه بعد تعّصده بعدد اللشئئئئ  عن إج اءام الاحقيق
الحكض" و"إعالن إضئئ ابه عن الطعاد"  و"إهانة المماكة في يلاة فضئئائية". ويد 

   60عاماع. 14السجن مدة حكمو المحكمة عاى محمد العايبي ب

لاطسئئيس ملظمة  2013والاصض الموجصة إليه نابعة من الجصود الاي بذلصا في 

مسئئئاقاة لحقوق اإلنسئئئان مع عبد هللا العطاوي  ويد حوكما وصئئئدر عايصما 
فة حقوق  قا صدف إلى نشئئئئ  ث ية ت نو الملظمة غي  الحكوم كا عاع. و الحكض م

والدفاع علصا  ومن ذلك بالدعوة إلى مشئئاركة الم أة في اسنشئئطة اإلنسئئان 
السياسية واالجاماعية وفق مبادئ الش يعة. ويد يدما  اباع إلى وزارة العمل 
ضو  سان كجمعية يانونية. ف ف سجيل اتحاد حقوق اإلن والالمية االجاماعية لا

  وآر ين لصض صئئاة الوزارة الطاس  وبذلك ع ّضئئو محمد العايبي  وعبد هللا العطاوي
باتحاد حقوق اإلنسان لامقاضاة عاى إدارة جمعية غي  م رجة. وفي أعقاب ال فض 
تع ع ال جالن لضئئغن ماجدد من المدي ية العامة لامباحث  فاسئئُادعيا لالسئئاجواب 
ما لامحاكمة  رغما عاى الاعصد بالكف عن ممارسئئة أنشئئطة حقوق اإلنسئئان. وُيّد 

ُ
وأ

 .2016الماخججة في أكاوب يتش ين اسوا أماد المحكمة الجزائية 

. فسئئئاف  محمد العايبي 2017وول محمد العايبي وعبد هللا العطاوي  ايقين أثلاء محاكماصما في فب اي ييئئئبا  
  2017إلى يط  الاي كان يعازد السئئئئف  ملصا إلى الل ويو الاي ملحاه الاجوء السئئئئياسئئئئي. لكن في مايويأيار 

أعادته يسئئ اع إلى السئئعودية حيث احُاجز. ويد اناصك تجئئ ف يط  مبدأ عدد اإلعادة اعاقااه السئئاطام القط ية و
القسئئ ية الذي ُيحظّ  اإلعادة القسئئ ية سي يئئخن إلى باد ياع ع فيه فعاياع لخط  االناصاكام الجسئئيمة لحقوق 

 اإلنسان ولالضطصاد.

مة الجزائية الماخجئئئجئئئة باصض إضئئئافية وعلد كاابة الاق ي  كان محمد العايبي يلاظ  جاسئئئة محاكمة أماد المحك
تاعاق باالتجئئئاا مع ملظمام دولية ومحاولة  اس الاجوء السئئئياسئئئي. وتعد ملظمة العفو الدولية محمد العايبي 

 سجين رأي.

 

  في أعقاب إصئئئدار الحكض عاى محمد العايبي وعبد هللا العطاوي في الشئئئص  2018وفي فب اي ييئئئبا  

زائية الماخجئئئجئئئة عاى مدافعيين آر يين عن حقوق اإلنسئئئان هما: الذي سئئئبقه  حكمو المحكمة الج

عيسئئى اللخيفي  وعجئئاد كويئئك  بالسئئجن مدة سئئو سئئلوام وأربع سئئلوام عاى الاوالي. وُعد كال 
ال جاين بطنصما يشئئئئكالن رط اع عاى اللظاد العاد من رالا كااباتصما الاي تشئئئئمل تغ يدام عاى تويا . 

بس تغ يدام دعو من جماة أمور إلى وضع حد لاامييز ضد اللساء وحكض عاى عجاد كويك بالسجن بس

سى اللخيفي عاى عدة تغ يدام دعا  ضد عي ياماو اسدلة  سان. وا شطاء حقوق اإلن ساءة معاماة ن وإ
فيصا إلى إنشئئئاء ب لمان ومجاس يئئئورى يلاخبصما الشئئئعس لم ايبة أداء الحكومة واإلنفاق العاد. كذلك 

عاع لا أي عاى يه أج ى اسئئئئاطال جس ويف الح ب عاى اليمن )"الح ب عاى  تويا  سئئئئئطا ف كان ي إذا 
ميايشيام الحوثي"(  ونش  ناائو االساطالع الاي أوص م أن اسغابية تحبذ إنصاء الح ب. وتعدهما ملظمة 

 العفو الدولية سجيلي رأي.

لو في سئئبامب يأياو لامحاكمة  2017ا ُيّدد عدة رجاا دين وأكاديميين اعُاقاوا في حماة القمع الاي يئئُ

باصض تاعاق بممارساصض لحقويصض في ح ية  2018أماد المحكمة الجزائية الماخججة في أغسطسيآب 
الاعبي  سئئئئامياع وتكوين الجمعيام أو االنضئئئئماد إليصا. وما يثي  يدراع كبي اع من القاق أن الليابة العامة دعو 

 يلصض رجل الدين اإلصالحي سامان العودة. إلى إصدار أحكاد باإلعداد عاى عدد من رجاا الدين  من ب
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 محمد العايبي 
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 سلمان العودة

  ُيّدد رجل الدين سئئامان العودة إلى المحاكمة 2018في أغسئئطسيآب 
أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة في جاسئئة سئئ ية حيث ُوجصو إليه 

تصمة بعضئئئئصا بموجس نظاد ج ائض اإلرهاب بسئئئئبس دعمه المالي  37
لملادى لاشباب الخايجي  وانامائه إلى اإلروان المسامين  ومشاركاه 

ضة تدعو  يورى ملاخس.  –جماة أمور  من –في ع ي شاء مجاس  إلى إن
ضائي   صالح اللظاد الق ش يعية  وإ ساطاين الالفيذية والا جل بين ال والف

مجامع مدني وح ية الاعبي . واتُصض أيضئئئئاع باطييد الدعوام ملظمام وإيامة 
إلج اء إصئئئئالحام في الحكض وتغيي  اسنظمة في الملطقة الع بية. وفي 

 البو الليابة   2018ولى في أغسئئئطسيآب رالا جاسئئئة محاكماه اس
 العامة بوعدامه اسالاداع إلى االتصامام المذكورة أعاله. 

سامان العودة من ملزله 2017سبامب يأياوا  7في  لقي القبض عاى 
ُ
  أ

عبّ  فيصا عن رد  بدون مذك ة اعاقاا بعد سئاعام ياياة من نشئ ه تغ يدة
فعاه عاى رب  حوا إمكانية المجئئئالحة بين المماكة الع بية السئئئعودية 
ويط  في رضض اسزمة الدباوماسية المسام ة بيلصما. وكاس يائالع "الاصض 
ألف بين ياوبصض لما فيه ري  يعوبصض". وبحسس عائااه كانو الساطام 

 ى نش  تغ يدام يد  ابو سابقاع من سامان العودة ويخجيام بارزة أر
تدعض الحكومة السئئئعودية إبان نزاعصا مع يط   لكله رفض أن يفعل ذلك. 

ثاني  مدني وآر ون 2017وفي نوفمب يتشئئئئ ين ال باس  جاا با   فاش ر
 –وُيعاقد أنصض من رئاسئئئئة أمن الدولة  –ي تدون أيلعة تخفي وجوهصض 

 وكاباع. ملزا سامان العودة بدون مذك ة تفايش وصادروا أجصزة إلكا ونية

وما ب ح سئئامان العودة يدعو إلى إج اء إصئئالحام سئئياسئئية وديمق ا ية 
في السئئئعودية  وغي ها من الدوا الع بية ملذ مطاع الاسئئئعيليام. وكان 

سعودية. ويد اعُاقل  سمية وموسعة فيما بعد في ال صبح مؤسسة ر يورى ما لبث أن أ شاء مجاس  الداعية إلن
ف ح عبدون تصمة أو محاكض  وا 1994في 

ُ
  حيث اسئئئئام  علدئذ بالدعوة إلى 1999ه في لا رمس سئئئئلوام. وأ

صدر سامان العودة كااباع يدعو فيه الدوا الع بية إلى معالجة اسسباب الجذرية لالنافاضام 2011اإلصالح. وفي    أ
عالد والكاابة   كان يد ُملع م اراع من السئف  والاحدو إلى وسئائل اإل2017الشئعبية. ويبل إلقاء القبض عايه  في 

 فيصا.

سامان العودة أماد المحكمة الجزائية الماخججة هو وعدد آر  من رجاا الدين  وعلد كاابة الاق ي  كانو محاكمة 
 واللشطاء الساميين اآلر ين ما زالو مسام ة. وتعد ملظمة العفو الدولية سامان العودة سجين رأي.

 

 

   العودة سلمان

  صورة خاصة ©
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االحتجاجات قي  قسممح .6
 املنطقة الرشقية

 الشيعةاضطهاد  6.1

هي أيضئئاع أكب   –% من تعداد سئئكان البالد 15الاي تشئئكل ي ابة  –إن الطائفة الشئئيعية في السئئعودية 

ويعيش معظض أف ادها في الملطقة الش يية الاي تشكل أكب  ملطقة في السعودية   61 أياية ديلية فيصا.
 وتضض أيضاع حقوا اللفن ال ئيسية في البالد.

ؤسسة الديلية أن المذهس الشيعي ياعارع مع الافسي  الوهابي ل سالد وتعد الساطام الحاكمة والم
السئئلي الذي تعالقه. كما أنصا مارسئئو تاريخياع الامييز المجحف ضئئد الطائفة الشئئيعية. وتقيد السئئاطام 

حق الشيعة في الح ية الديلية  ومن ذلك ملعصض من االحافاا العالي بعايوراء الاي تحيي ذك ى مقال 

حسئئئئين. كما أنصا تمارس الامييز المجحف ضئئئئد الشئئئئيعة بملعصض من العمل في مجموعة من اإلماد ال
الخدمام العامة تشئئئئمل العمل في مجموعة من ووائف الخدمة العامة  وغي ها من أنواع العمل. فعاى 

جبحوا يضاةع في المحاكض العادية  ويشغاوا ملاصس عسك ية  سبيل المثاا ال يمكن لا جاا الشيعة أن ي
دباوماسئئئية رفيعة  أو يجئئئبحوا أسئئئاتذة دين. ويوباو محاوالم االحاجاج عاى هذه اإلج اءام بعمايام  أو

االحاجاز بشئئكل أسئئاسئئي عاى أيدي علاصئئ  المدي ية العامة لامباحث وهيمة اسم  بالمع وف واالعاقاا 
  62واللصي عن الملك  الاي تع ف أيضاع باسض الش  ة الديلية أو بالمطوعين.

و االحاجاجام الشئئعبية الاي عمو تونس ومجئئ  اآلالف من ال جاا واللسئئاء الشئئيعة عاى ويد يئئجع
في يئئاى أنحاء الملطقة الشئئ يية مطالبين بوصئئالحام  2011اللئئئئئئزوا إلى الشئئوارع في فب اي ييئئبا  

مزيد من االحاجاجام العالية  سياسية واياجادية واجاماعية. وأيعاو االعاقاالم واسعة اللطاق ي ارة

اي غذتصا الدعوام إل الق سئئ اح أيئئخا  كان بعضئئصض يد اعُاقاوا في السئئلوام السئئابقة  واحُاجزوا لا
 بدون محاكمة.

ولما هددم االحاجاجام الماجاعدة  الاي كانو أغابية المشاركين فيصا من الماظاه ين الشيعة  حكومة 

السئئئعودية إج اءام عاجاة لمؤازرة البح ين المجاورة الاي تصيمن عايصا أياية سئئئلية  اتخذم السئئئاطام 

أعان الماك عبد هللا  2011وفي فب اي ييئئبا    63 الحكومة المجاورة ولمواجصة الاصديد الداراي الماجئئور.
حزمة ضئئئخمة من الدفعام واإلعانام لاموا لين السئئئعوديين  ونُشئئئ  عدد ضئئئخض من يوام اسمن لقمع 

 شطاء الشيعة في الملطقة الش يية.االحاجاجام في الدارل  والاي ياد بطغابياصا الل

  ورد أن الممام من أف اد اسياية الشئئيعية في السئئعودية ُيبض عايصض سسئئباب 2012و 2011وبين عامي 

ف ج عن معظمصض فيما بعد 
ُ
ش يية. ويد أ تاعاّق باالحاجاجام الاي ج م في محافظة القطيف بالملطقة ال

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 2018"السعودية"  الدليل العالمي لأليايام والسكان اسصايين  آر  تحديث مارسيآذار المجموعة الدولية لحقوق اسيايام    61

arabia/-minorityrights.org/country/saudi. 
  2016إب يلينيسان  13" )بالاغة الع بية(   واالكافاء بمعامااصض بالاين "تلظيض عمل الصيمة: ملع الصيمة من المطاردة واساجواب اسيخا ال ياع    62

www.alriyadh.com/1146183# 
جلدي في ع بام مدرعة لمساعدة الساطام البح يلية في الجصود الاي تبذلصا لاقمع  1200 حواليأرساو الحكومة  2011مارسيآذار  14في   63

 الماظاه ين الشيعة الذين دعوا إلى إج اء تغيي ام سياسية واجاماعية. بالقوة االحاجاجام الجماهي ية الاي ياد بصا اآلالف الذين كان أغابياصض من

https://minorityrights.org/country/saudi-arabia/
http://www.alriyadh.com/1146183
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تصمة أو محاكمة مدة عاد أو أكث   ثض ُوجصو إليصض تصض ومثاوا بيد أن آر ين اعُاقاوا بدون   64 بدون تصمة.
 أماد المحكمة الجزائية الماخججة.

 اقو إلج اء إصئئئالحام 
ُ
مع ازدياد حدة الاوت  انضئئئض رجال دين يئئئيعة مع وفان جيداع إلى الدعوام الاي أ

نم  اللم  إماد . ويد وصئئئاو الخطبة الاي ألقاها 2011فب اي ييئئئبا   25سئئئياسئئئية وديلية عاجاة  في 

إلى مسئئئامع جمصور غفي  بجئئئورة راصئئئة  –وهي ي ية في محافظة القطيف  –المسئئئجد في العوامية 
واساخدمصا المحاجون كج رة اساقطاب. وألقو الساطام القبض عاى رجل الدين الثاني توفيق العام  

عزا عن العالض في محافظة اسحسئئئئئاء بالملطقة الشئئئئ يية بعد يومين من إلقاء رطباه  واحاجزته بم
 الخارجي  واا أسبوع يبل أن تُف ج عله بدون تصمة.

أصدرم وزارة الداراية  2011مارسيآذار  5وأعقس ذلك مزيد من االعاقاالم مع اسام ار االحاجاجام  وفي 
الشئئئئ يعة  مبادئبياناع أكدم فيه الحظ  القائض ملذ زمن  ويل عاى االحاجاجام الاي ُعدم بطنصا "تعارع 

ا" باتخاذ "كافة   65 ية وييض وأع اف المجامع السعودي."اإلسالم وحّذر البيان من أن الش  ة "مخولة نظامع

اإلج اءام الالزمة" ضئئئئد الذين يحاولون تحدي الحظ . وبعد رمسئئئئة أياد ورد أن الشئئئئ  ة اسئئئئاخدمو 
  66اسساحة اللارية ضد المحاجين في القطيف فطصابو ثالثة ملصض بج وح.

مع إيامة حواجز أملية  والقياد  2011طقة الشئئئ يية مافج اع  واا ما تبقى من عاد ول الوضئئئع في المل

بعمايام تفايش  ومجئئئادرة اسجصزة اإللكا ونية  والمشئئئاهد المجئئئوّرة لالحاجاجام  ويئئئن موجام من 

وفي   67االعاقاالم الاعسفية لالشطاء والمحاجين  واإلف اج عن بعضصض بين الفيلة واسر ى حسبما ورد.
كاوب يتشئئ ين اسوا  انفج م االحاجاجام  واتسئئمو بايئئاباكام مع يوام اسمن أدم وفق وزارة الداراية أ

يئئ  ياع بج وح عاى أيدي أيئئخا  عازمين عاى افاعاا "الجئئ اعام والخالفام" والاجئئ ف  11إلى إصئئابة 
إي ان. كذلك  "بلاءع عاى تعايمام دولة أجلبية تسئئئعى إلى زعزعة أمن الو ن"  في إيئئئارة واضئئئحة إلى

أعالو الوزارة أنصا "سئئئئاضئئئئ ب بيد من حديد" عاى كل من يسئئئئعى إلى تقويض أمن السئئئئعودية أو 
وفي نوفمب يتشئئ ين الثاني  ُيال ما ال يقل عن أربعة أيئئخا  في و وف غامضئئة. وواو   68اسئئاق ارها.

ردي 
ُ
ف غامضئئة  بين رجاا يئئيعة بال صئئا  في و و 10حدة الاوت  م تفعة  واا اسيئئص  الالحقة حيث أ

  .2012يلاي يكانون الثاني ويوليويتموز 

كان نم  اللم  يد أصيس بطاق ناري وبج وح في و وف اراافو بشطنصا 
لقي 2012اآلراء  في الثامن من يوليويتموز 

ُ
. ويالو وزارة الداراية إنه أ

لار عايه علد القبض عايه بوصئئئئفه كطحد "مثي ي الفالة"  وأ اقو  ال

نقطئئة تفايش علئئدمئئا يئئاود هو ومن معئئه االعاقئئاا "بئئو الق اللئئار 
ويالو عائاة  69واالصطداد بوحدى الدوريام اسملية أثلاء محاولاه الص ب".

يه  لار عا نه كان بمف ده وأعزالع علدما أ اقو يوام اسمن ال نم  اللم  إ
  70الحاع نارياع.وأصئئئاباه بج وح وألقو القبض عايه  وأنه لض يكن يحوز سئئئ

ويد أيئئعاو هذه الحادثة يئئ ارة اضئئط ابام واحاجاجام ماجددة في 

كافة أرجاء الملطقة الشئئئ يية من بيلصا هجمام يئئئلصا رجاا يئئئيعة 
 مساحون عاى يوام اسمن.

. وفي فب اي ييبا   2013اسام م االحاجاجام والحوادو اسملية حاى مطاع 

تظاه  آالف اسيئئئخا  مطالبين باإلف اج عن نم  اللم . وفي الشئئئص  الاالي 

رجالع اتُصموا بالاجسئئس لمجئئاحة  16يالو السئئاطام إنصا ألقو القبض عاى 
مين في رجالع آر  كماص 16إي ان. وفيمئئا بعئئد مثئئل أولمئئك المعاقاون مع 

المحاكمة الماعاقة بقضئئية "راية الاجسئئس إلي ان". وأحالو السئئاطام نم  اللم  إلى المحكمة الجزائية 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 اق س احصض حسبما زعض عقس موافقاصض عاى الاوييع عاى تعصدام بعدد المشاركة في مزيد من   64

ُ
ف ج علصض بدون تصمة أ

ُ
ورد أن العديد ممن أ

 ر    دوا من ووائفصض.االحاجاجام. ويد ُملع بعضصض من السف  إلى الخارج وورد أن بعضصض اآل
 .www.alriyadh.com/610995# 2011مارسيآذار  6"وزارة الداراية تؤكد ملع كافة المظاه ام والمسي ام" )بالع بية(  ال ياع    65
. 2011اقام" مارسيآذار سماع أصوام   –  الش  ة تف ق االحاجاجام السعودية 2رويا ز  "تحديث ريض   66

af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE7292NY20110310 
 (.MDE 23/016/2011ملظمة العفو الدولية  السعودية: القمع باسض اسمن )ريض الوثيقة:   67
 2011أكاوب يتش ين اسوا  4تج يح لمجدر رسمي في وزارة الداراية )بالع بية(  وكالة اسنباء السعودية    68

www.spa.gov.sa/details.php?id=931222  2011أكاوب ي 4 ابام في الش ق"  السعودية تاود القوى اسجلبية عاى االضط – 2ورويا ز "تحديث ريض. 
 af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL5E7L43BY20111004?pageNumber=1&amp;virtualBrandChannel=0 

 www.alriyadh.com/750431. 2012يوليويتموز  9نظ  بيان وزارة الداراية في ال ياع  القبض عاى نم  اللم  بعد مقاوماه يوام اسمن")بالع بية(  ا  69
أغسطسيآب  9ع المعاقل أو تطاق س احه )بيان صحفي  ملظمة العفو الدولية  يلبغي عاى السعودية أن توجه تصمة إلى رجل الدين المعار  70

2012.) 

صورة  © النمر نمر 
 خاصة

http://www.alriyadh.com/610995
https://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFLDE7292NY20110310
http://www.spa.gov.sa/details.php?id=931222
http://af.reuters.com/article/energyOilNews/idAFL5E7L43BY20111004?pageNumber=1&amp;virtualBrandChannel=0
http://www.alriyadh.com/750431
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وبارتكاب ج ائض  -وهي ج يمة تحمل في  ياتصا عقوبة اإلعداد  -الماخجئئئجئئئة لمحاكماه باصمة الح ابة 
 أر ى.

  حكمو 2014أيار ويونيويحزي ان يفي الملطقة الشئ يية. وفي مايو 2014اسئام م اسحداو اسملية  واا 
سباب  ييعة ُيبض عايصض س شطاء  جة باإلعداد عاى ما ال يقل عن رمسة ن ج المحكمة الجزائية الماخ

بعد إداناصض باصض مافقة  وحكمو عاى آر ين بالسئئئئجن مدداع  وياة  2012-2011ماعاّقة باحاجاجام 
اد عقس محاكمام جائ ة عاي اللم  وهو ابن عاماع. ومن بين الذين ُحكض عايصض باإلعد 25وصئئئئاو لغاية 

  2014أري نم  اللم  الذي كان في السئئابعة عشئئ ة علد إلقاء القبض عايه. وفي أكاوب يتشئئ ين اسوا 

حكمو المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة عاى نم  اللم  باإلعداد عقس محاكمة جائ ة أيئئعاو فايل موجة 
  71احاجاجام جديدة.

سئئئجيلاع آر  كانوا يلاظ ون  46  أعالو السئئئاطام أنصا أعدمو نم  اللم  و2016الثاني يلاي يكانون  2وفي 

تلفيذ حكض اإلعداد فيصض. ويد تسبس ذلك باحاجاجام في الملطقة الش يية عالوة عاى إي ان حيث نصس 

زاد  الماظاه ون محاويام السئئفارة السئئعودية  وهو ما أدى إلى يطع العاليام بين السئئعودية وإي ان  وما
من حدة الاوت  أن المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة واصئئاو إصئئدار أحكاد باإلعداد  وأحكاد  وياة بالسئئجن 

ونُّفذ مزيد من أحكاد اإلعداد بحق رجاا   72 عاى أف اد اسياية الشيعية بشطن ج ائض تاعاق باالحاجاجام.
اإلرهاب وتصض أر ى وذلك في ييعة حكمو عايصض المحكمة الجزائية الماخججة باإلعداد باصض تاعاق ب

إعدامام جماعية لسئئئئبعة وثالثين رجالع أغابياصض من  2019  ونُّفذم في أب يلينيسئئئئان 2017يوليويتموز 
   73الشيعة.

 املحاكمات أمام املحكمة الجزائية املت صصة 6.2

نايئئن يئئيعي سئئعودي أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة بلاء عاى تصض غامضئئة   100ُحوكض أكث  من 
تصض مالوعة جداع نابعة من معارضئئئئاصض لاحكومة  ملصا االناقاد السئئئئامي في الخطس  أو في وسئئئئائل و

الاواصل االجاماعي  والمشاركة في احاجاجام ملاهضة لاحكومة ومشاركة مزعومة في هجمام عليفة 
أو تجسئئئس لمجئئئاحة إي ان. وحوكض عدد من المسئئئامين الشئئئيعة من جلسئئئيام أر ى أماد المحكمة 

 ئية الماخججة.الجزا

وفي محاكمة نم  اللم  تضئئملو اسدلة ضئئد رجل الدين الشئئصادة الخطية ل جاا اسمن الذين ألقوا القبض 

. وتشئئي  2012و 2011عايه  عالوة عاى تسئئع رطس ديلية وعدد من المقابالم الاي أعطاها في عامي 
لقاها رجل الدين وغي ها من م اجعة ملظمة العفو الدولية لألدلة المبلية عاى الخطس الاسئئئئع الاي أ

 الخطس إلى أنه كان ببسا ة يمارس حقه في ح ية الاعبي  ولض يكن ُيح ّع عاى العلف.

ضد المعارضين الشيعة  ففي    2019أب يلينيسان  23يزداد اساخداد عقوبة اإلعداد كسالح سياسي 

سعودية وملصض ملصض كانوا يلامون إلى اسياي 32رجالع   37نُّفذم إعدامام جماعية بحق  شيعية في ال ة ال
رجالع أداناصض المحكمة الجزائية الماخججة باصمة الاجسس لمجاحة إي ان  وحكمو عايصض باإلعداد  11

رجالع أداناصض المحكمة الجزائية  15عقس محاكمة بالغة الجور. وكان اسيئئئئخا  اسحد عشئئئئ  من بين 

ية الاجسس إلي ان" وحكمو عايصض باإلعداد في محاكمة "را 2016الماخججة في ديسمب يكانون اسوا 
بلاءع عاى تصض تضئئملو الخيانة العظمى  "ودعض االحاجاجام"  و"نشئئ  المذهس الشئئيعي"  و"حيازة كاس 

رجالع أداناصض المحكمة الجزائية الماخججة بسبس  14وفيديوهام محظورة". كما تضمن اإلعداد الجماعي 
سلة علد ارتكاب  18باإلضافة إلى ياب كان عم ه أيل من مشاركاصض في احاجاجام معارضة لاحكومة 

 الج يمة المزعومة. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
(. وفي أعقاب الحكض عايه باإلعداد ذك م اسنباء الاي MDE 23/2749/2015ملظمة العفو الدولية  نم  اللم  مع ّع لخط  اإلعداد )ريض الوثيقة:   71

بخاصة في العوامية  انظ  ميدا إيسو آي  اآلالف يحاجون عاى حكض بثاصا وسائل اإلعالد أن اآلالف نزلوا إلى الشوارع في الملطقة الش يية و

. 2014أكاوب يتش ين اسوا  16اإلعداد عاى رجل الدين في السعودية مع اهازاز الاضامن عب  الطوائف  
124708687-flickers-solidarity-sect-cross-arabia-saudi-sentence-death-cleric-protest-www.middleeasteye.net/news/thousands 

ديسمب يكانون اسوا  6لة )بيان صحفي  ملظمة العفو الدولية  السعودية: أحكاد اإلعداد الجماعية في "محاكمة الاجسس"  تمثل ازدراء لاعدا  72
 24)بيان صحفي   يخجاع مصددون باإلعداد الوييك بقطع ال أس مع اسام ار السعودية في تلفيذ إعدامام دموية 14(  ملظمة العفو الدولية  2016

 (.2017يوليويتموز 
 12شيعة مع تجاعد اإلعدامام في البالد )بيان صحفي  ملظمة العفو الدولية  السعودية: اساخداد عقوبة اإلعداد كسالح سياسي ضد ال  73

 (2019إب يلينيسان  23يخجاع في موجة من عمايام إعداد صادمة )بيان صحفي   37(  ملظمة العفو الدولية  السعودية: إعداد 2017يوليويتموز 
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 قضية األربعة عرش محتجاً الذين أُعدموا

عدموا في  14كان 
ُ
أب يلينيسئئان  23رجالع يئئيعياع سئئعودياع ضئئمن الذين أ

وهض حسين ال بيع  وعبد هللا الط يف  وحسين المساّض  ومحمد  – 2019
اللاصئئ   ومجئئطفى الدرويش  وفاضئئل لبّاد  وسئئعيد السئئكافي  وسئئامان 
الق يش  ومجابى السئئئويكو  وملي  آا آدد  وعبد هللا آا اسئئئ يح  وأحمد 

لدروي وكان يد ُحكض عايصض  –ش  وعبد العزيز السئئئئصوي  وأحمد ال بيع ا
في أعقاب محاكمة بالغة الجور  2016باإلعداد في اسوا من يونيويحزي ان 

سربعة وعش ين رجالع أماد المحكمة الجزائية الماخججة. ويضو المحكمة 
أنصض مئذنبون بئارتكئاب ج ائض علف تاعاق بمشئئئئئاركاصض المزعومئة في 

 2011لاهضئئئئة لاحكومة في الملطقة الشئئئئ يية بين عامي مظاه ام م
ديلوا بمجموعة من الاصض تضئئئئملو "الخ وج المسئئئئاح عاى 2012و

ُ
. ويد أ

اسمن وسئياراتصض"  ولي اسم " عب  "المشئاركة في إ الق اللار عاى أف اد

و"تجئئئئليع وإعداد واسئئئئاخداد يلابل المولوتوف"  و"السئئئئطو المسئئئئاح 
وتلظيض أعماا يئئغس والمشئئاركة فيصا"  من جماة والسئئ ية"  و"زعزعة اسمن 

 أمور أر ى.

مة أن الماصمين  ثائق المحك لذين ُحكض  –وتُبين و عة عشئئئئ  ا وملصض اسرب
باإلعداد  كانوا محاجزين رهن الحبس االحايا ي مدة تزيد عاى  –عايصض 

ض أنصض تع ضئئوا لااعذيس أو السئئلاين يبل أن تبدأ محاكماصض. وزعموا جميعص
غي ه من ضئئئئ وب المعاماة السئئئئيمة رالا االسئئئئاجواب النازاع "اعا افام 
ملصض". و الس بعض الماصمين القضئئئاة بطن يطابوا من السئئئجن مشئئئاهد 
الفيديو الاي يالوا إنصا تبين تع ضئئئئصض لااعذيس. و اس آر ون من المحكمة 

ى "االعا افام". وفي اسادعاء المحققين كشصود لوصف كيفية الحجوا عا
جميع الحاالم تجاهل القضئئاة هذه الطابام  ولض يطم وا بوج اء تحقيقام في 
المزاعض. ويبدو أن المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة يد اسئئالدم إلى حد كبي  

عدد ال جاا اسربعة 
ُ
جميعصض في عشئئئئ  في ي ارها إلى "االعا افام". ويد أ

  .2019أب يلينيسان  23

 

 

عدموا في  كان يئئئخن
ُ
 23آر  من اسيئئئخا  السئئئبعة والثالثين الذين أ

 عاماع علد ويوع الج د 18رجالع يئئيعياع يقل عم ه عن  2019أب يلينيسئئان 
  فقد ُيبض عاى عبد الك يض الحواج علدما كان في السئئئئادسئئئئة المزعود

دين بارتكاب ج ائض لصا صاة بمشاركاه في احاجاجام 
ُ
عش ة من عم ه  وأ

  حكض عايه باإلعداد في 2016يوليويتموز  27و في   74مة.معارضئئئة لاحكو
المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة باصض ارتكاب مجموعة من الج ائض يئئماو 

"رمي يلبااي مولوتوف" و"مشئئئئئئاركائئه في إحئئدى الاجمعئئام المثي ة 
لاشئئئئغس  والاي ناو علصا يياد أحد المشئئئئاركين فيصا بو الق اللار عاى 

ك عة ل جاا اسمن"  و"المشئئئئئار عدد من الاجمعام المحظورة مدر ة في 
وت ديد الصاافام الملاوئة لادولة" واسئئاخداد وسئئائل الاواصئئل االجاماعي 
لابادا الجئئئئور والفيديو لمظاه ام القطيف والبح ين و"اإلسئئئئاءة إلى والة 
اسم ". ويبدو أن المحكمة يد اسئئئئالدم في ي ارها فقن إلى "االعا افام" 

رغض عاى اإلد
ُ
الء بصئئا أثلئئاء احاجئئازه بمعزا عن العئئالض الاي يقوا إنئئه أ

 الخارجي وتع ضه لااعذيس.

  ُيبض عاى عبئئد الك يض الحواج علئئد 2014يلئئاي يكئانون الثئئاني  16وفي 
نقطة تفايش في العوامية. وايايد إلى سجن المدي ية العامة لامباحث في 

سئئئجن اعادوا عايه بالضئئئ ب بطيدهض مديلة القطيف حيث ياا إن ح اس ال
سبوع نُقل إلى سجن المدي ية العامة لامباحث  وأحذياصض وعجيصض. وبعد أ
في الدماد عاصئئمة الملطقة الشئئ يية حيث تع ع  كما ُزعض  لااعذيس بما 
في ذلك ضئئئ به وتصديده بقال أسئئئ ته أثلاء اسئئئاجوابه من جانس مووفي 

بة "اعا اف" والاوييع عايه. ولض المدي ية العامة لامباحث لحماه عاى كاا
ُيسئئمح له بمقاباة محاد رالا االحاجاز واالسئئاجواب السئئابقين لامحاكمة  وياا إنه يد احُاجز بمعزا عن العالض 
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الخارجي في الحبس االنف ادي  واا اسيص  الخمسة اسولى العاقاله. ويد بحثو عائااه عله في م اكز الش  ة 
 لكن المسؤولين فيصا أرب وهض بطنه ليس محاجزاع في هذه اسماكن. والسجون في محافظة القطيف 

 

 عيل النمر وعبد الله الزاهر وداوود املرهون

 

 صورة راصة©ليمين: عاي اللم  وعبد هللا الزاه  وداوود الم هون امن اليسار إلى 

الج ائض الاي بلئئاءع عاى  عداد  باإل بد هللا الزاه  وداوود الم هون  ُحكض عاى عاي اللم  وع

ديلوا بارتكابصا علدما كانوا دون سئئن الثاملة عشئئ ة. ومن الماويع إعدامصض حالما يجئئادق الماك عاى 
ُ
أ

 اسحكاد الجادرة بحقصض.

 17  علدما كانوا في سئئن 2012ُيبض عاى عاي اللم  وعبد هللا الزاه  وداوود في تواريخ مخاافة في 
قاا إنصض ارتكبوها بيلما كانوا يشئئئئئاركون في احاجاجام  عاى الاوالي باصض ارتكاب ج ائض 17و 16و ُي

ملاهضئئة لاحكومة في الملطقة الشئئ يية. ويد احُاجزوا جمعيصض في م كز إلعادة تطهيل اسحداو إلى 

أن باغوا سئئئئن الثاملة عشئئئئ ة  وهو ما يشئئئئي  إلى أن السئئئئاطام أي م بطنصض كانوا أحداثاع في حيله 

 وعامااصض كذلك.

سالاداع إلى 2014ار مايويأي 27وفي  جة عاى عاي اللم  باإلعداد ا ج   حكمو المحكمة الجزائية الماخ
مجموعة من الج ائض من بيلصا المشئئئئاركة في احاجاجام ملاهضئئئئة لاحكومة  والصجود عاى يوام 

اسمن  وحيازة ريئئئاج  والسئئئطو المسئئئاح. كذلك حكمو المحكمة ذاتصا عاى عبد هللا الزاه  وداوود 

  بلاءع عاى يائمة من الاصض المشئئئئابصة. وفي كل 2014داد في أكاوب يتشئئئئ ين اسوا الم هون باإلع
القضئئايا الثالو يبدو أن المحكمة اسئئالدم في ي ارها إلى "اعا افام" يقوا الشئئبان إنصا انُازعو ملصض 

 تحو و طة الاعذيس وغي ه من ض وب سوء المعاماة.

إس اء  –  دعو الليابة العامة إلى إنزاا عقوبة باإلعداد بخمسة نشطاء ييعة 2018وفي أغسطسيآب 

ويئئخن آر  حوكموا أماد  –الغمغاد  وأحمد المط ود  وعاي عويشئئ   وموسئئى الصايئئض  ورالد الغانض 
  إلى أن المحكمة الجزائية الماخججة. ويد حجاو ملظمة العفو الدولية عاى وثائق المحكمة الاي تشي

شاركة في االحاجاجام الاي ج م في محافظة القطيف وباوثيق  سة اتُصموا بالم شيعة الخم شطاء ال الل
سود الماكي  صل االجاماعي في اناصاك لام  سائل الاوا سف  ي44هذه االحاجاجام في و ضالع عن ال أ  ف

بموجس نظاد ج ائض إلى إي ان لااقي الادريس عاى كيفية تلظيض أعماا الشئئئئغس وهو ما ُيعايس عايه 

اإلرهاب. واتُصض بعض الماصمين أيضئئئئاع باقديض دعض معلوي لمثي ي الشئئئئغس بالمشئئئئاركة في جلازام 
المحاجين الذين ُيااوا رالا المجئئئادمام مع يوام اسمن. وباقدي  ملظمة العفو الدولية لااصض الاي ُوجصو 

عصا فونصض ربما تع ضئئئئوا لامقاضئئئئاة إلى إسئئئئ اء الغمغاد والماصمين الخمسئئئئة اآلر ين الذين حوكموا م
واالعاقاا لمج د ممارسئئئاصض السئئئامية لحقويصض في ح ية الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االنضئئئماد إليصا  

والاجمع  ويد دعو الملظمة إلى اإلف اج علصض. وفيما بعد تخاو الليابة العامة عن دعوتصا إلنزاا عقوبة 
اا حوكموا معصا يواجصون عقوبة اإلعداد. وكانو محاكماتصض ال اإلعداد بوسئئئئ اء الغمغاد. ويظل أربعة رج

  75تزاا جارية علد كاابة الاق ي .
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   البو الليابة العامة 2018وفي محاكمة أر ى  بدأم في أغسئئئئطسيآب 
عاماع ُيبض  13بونزاا عقوبة اإلعداد بم تجى ي ي ين  وهو يئئاب صئئغي  عم ه 

م ملاهضة لاحكومة علدما كان عايه بسبس مشاركاه المزعومة في احاجاجا
 في سن العاي ة.

في  -الئئذي يباغ اآلن الثئئاملئئة عشئئئئ ة  -ُيبض عاى م تجى ي ي ين 
  واحاجز في دار المالحظة وهو م كز اعاقاا اسحداو في 2014سبامب يأياوا 

لدماد.  لة ا مدة يئئئئص   وتع ع مدي لاضئئئئ ب واحُاجز في الحبس االنف ادي 

والا هيس رالا اسئئئئاجوابه. ووعده المحققون باإلف اج عله إذا اعا ف بالاصض 
  نُقل إلى سجن المدي ية العامة لامباحث 2017الملسوبة إليه. وفي مايويأيار 

في الدماد  وهو سئئجن لاكبار ب غض أنه كان ال ياجاوز السئئادسئئة عشئئ ة من 
 عم ه.

احاجاجام ملاهضئئة لاحكومة  وتشئئمل الاصض الموّجصة إليه المشئئاركة في 
  2011وحضور جلازة يقيقه عاي ي ي ين الذي ُيال في احاجاج ج ى في 

واالنضماد إلى "تلظيض إرهابي"  وإلقاء يلابل مولوتوف عاى م كز لاش  ة  
وإ الق اللار عاى يوام اسمن. وُملع  واا فا ة احاجازه من مقاباة محاد إلى ما بعد الجاسئئئئة اسولى 

  وفي 2019. وفي يونيويحزي ان 2018أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة  في أغسئئطسيآب  لمحاكماه
عاماع بدالع من  12أعقاب الضئغن الدولي الذي مورس في يضئية م تجى ي ي ين ُحكض عايه بالسئجن مدة 

   76عقوبة اإلعداد.
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 املحاكمات الجائرة .7

اسيئئئخا  الذين تمو مقاضئئئاتصض في محاكمام حاالم عشئئئ ام  2011وثّقو ملظمة العفو الدولية ملذ 
وفي جميع   77جائ ة أماد المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة بسئئبس نضئئالصض وتعبي هض السئئامي عن آرائصض.

نة الماصمين  وفي  الحاالم راجئئئئئو ملظمة العفو الدولية إلى أن المحاكمام كانو بالغة الجور مع إدا

و"عمومية" تُج ّد المعارضئئئئة السئئئئامية  غي  واضئئئئحة ى تصضحاالم كثي ة الحكض عايصض باإلعداد بلاءع عا
بوصئئئئفصا "إرهابية"  وعاى أسئئئئاس "اعا افام" سئئئئابقة لامحاكمة ت اجع الماصمون علصا  وزعموا أنه تض 

 الحجوا عايصا عب  الاعذيس وغي ه من وسائل اإلك اه.

جزائية الماخجئئئجئئئة ويد اسئئئاع ضئئئو ملظمة العفو الدولية عن كثس ثماني محاكمام أماد المحكمة ال

نايئئطاع يئئيعياع أغابياصض حوكموا بسئئبس مشئئاركاصض في احاجاجام معارضئئة  68يئئماو ما مجموعه 
يخجاع ج م مقاضاتصض بسبس ممارساصض السامية لحقويصض في ح ية الاعبي   27لاحكومة  ومحاكمام 

لاقييض  –  ورجاا دين وبيلصض مدافعون عن حقوق اإلنسئئئان  وكاّاب –وتكوين الجمعيام أو االنضئئئماد إليصا
درجة تقيّد اإلج اءام القانونية بالقانون والمعايي  الدولية الماعاقة بالحق في محاكمة عادلة. وتفحجئئئئو 

جميع الوثائق ال سئئئمية الماواف ة  وعموماع وثائق الحكض الاي تاضئئئمن لوائح االتصاد واسدلة الاي ُيقدمصا 
م القضائية والحكض. كما تفحجو ملظمة العفو الدولية بعض االدعاء ومن بيلصا الشصادام وسجل اإلج اءا

مالحظام الدفاع الاي وردم أثلاء المحاكمة  وأج م مقابالم مع محامي الدفاع الذين يئئئئاركوا في بعض 
 المحاكمام واسيخا  وثيقي الجاة بقضايا الماصمين. 

 االعتقال والحبس االحتياطي 7.1

القبض عاى  يجوز الالبالد إج اءام االعاقاا واالحاجاز  ويلن عاى أنه "في  الجزائية االج اءام نظاديلظض 
"  وعاى أن الماصض يجس أن يحا  عاماع بطسئئئباب المخاجئئئة السئئئاطة من بطم  أي انسئئئان أو توييفه إال

سمح رالله  سه. وال ُيحدد القانون إ اراع زملياع ُي شخن يخااره هو بلف جاا ب سمح له باالت احاجازه  وأن ُي
  78صض باالتجاا مع أي كان.لاما

والسئئاطام السئئعودية مازمة بموجس القانون الدولي بوبالغ اسيئئخا  فوراع بطسئئباب إلقاء القبض عايصض  
وإبالغصض دون إبطاء بالاصض الملسوبة إليصض  وتقديمصض لامثوا أماد ياع أو مووف يضائي آر  دون إبطاء. 

  79رالا مدة زملية معقولة  أو إ الق س احه.كذلك يجس عاى الساطام تقديض الماصض لامحاكمة 

ولض يب ز أف اد اسمن  الذين يبضئئوا عاى معظض الماصمين  في المحاكمام الاي ُوثّقو مذك ام يضئئائية أو 

مذك ام تفايش أو رفضئئئئوا إب ازها أو إعطاء أسئئئئباب لالعاقاا. واحُاجز معظض الماصمين بمعزا عن العالض 
اة أحد من رارج السئئئئجن بيلصض عائالتصض أو محاد لفا ام  يوييد الحبس االنف اد الخارجي بدون مقاب

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ليسو يائمة ياماة بطسماء اسيخا  الذين حوكموا أماد المحكمة الجزائية  1الحاالم المبيلة بالافجيل في هذا الاق ي  والمدرجة في الماحق   77

 عالع الماخججة بسبس عماصض سجل حقوق اإلنسان أو الاعبي  السامي أو اللضاا لاحجوا عاى يدر أكب  من الحقوق لألياية الشيعية  لكلصا تمثل ف

. ويد رايبو الملظمة ووثقو حاالم أيخا  واجصوا محاكمام جائ ة أماد 2011أكث  الحاالم الاي وثّقاصا ملظمة العفو الدولية رمزيةع ملذ العاد 
ريض الوثيقة: . ولمزيد من المعاومام انظ  تق ي  ملظمة العفو الدولية  السعودية: القمع باسض اسمن )2011المحكمة الجزائية الماخججة يبل العاد 

MDE 23/016/2011.) 
 من نظاد االج اءام الجزائية. 36و 35المادتان   78
 من الميثاق الع بي لحقوق اإلنسان. 14من العصد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية والمادة  9المادة   79
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سيا يص . وأري اع  احاجزوا بدون تصمة أو محاكمة وبدون أي و ضعة أياد وعدة أ لاطعن في  ةت اوحو بين ب
 ي عية احاجازهض مدداع تجل إلى ثالو سلوام ونجف السلة.

عن العالض الخارجي  واا ثالثة أسابيع بعد  واحُاجز العضو المؤسس لئئئئئ"حسض"  محمد البجادي  بمعزا
أن ألقى القبض عايه مووفو أمن ي تدون الزي ال سئئئمي يجئئئحبصض آر ون بمالبس مدنية  وذلك من دون 

سمع عائااه أي أربار 2013مارسيآذار  21إب از مذك ة اعاقاا بيلما كان في   يقه إلى عماه في  . ولض ت
. ولض ُيسمح لاعائاة بزيارته لام ة اسولى 2013أب يلينيسان  5في  عله إلى أن ُسمح له باالتجاا بزوجاه

 إال بعد انقضاء سبعة أيص  عاى وجوده رهن االعاقاا.

رب  
ُ
بطن هلاك مذك ة اعاقاا بحقه  لكله لض ي ها  –وهو أيضاع عضو مؤسس لحسض  – الحامد ال حمن عبدأ

ي واسئئُاجوب بشئئطن دوره وأنشئئطاه في حسئئض  يوماع بمعزا عن العالض الخارج 30ين. ويد احُاجز  ياة 
وبشطن البيانام الاي ويعصا. ونُقل إلى مكان احاجاز آر   ولض ُيسمح له باالتجاا بعائااه إال بعد أن أض ب 

 عن الطعاد.

لقي القبض عاى اسري  في ملزله 
ُ
وبحسئس أحد أف اد عائاة رجل الدين اإلصئالحي سئامان العودة  فقد أ

ُيعاقد أنصض من رئاسئئة أمن  –. وبعد يئئص ين أيدد رجاا ي تدون مالبس مدنية وأيلعة بدون مذك ة اعاقاا
عاى تفايش ملئئئئئزله بدون مذك ة تفايش وصادروا أجصزة إلكا ونية وكاباع. واحُاجز سامان العودة  –الدولة 

ون بمعزا عن العالض الخارجي وفي الحبس االنف ادي  واا اسيئئئئص  الخمسئئئئة اسولى من احاجازه  بد

يص  عاى اعاقاله. وفي امكانية  ضي  س ته أو محاد  ما عدا مكالمة هاتفية وجيزة عقس م مقاباة أف اد أ
  عامو عائااه أنه نُقل إلى المسئئئاشئئئفى إث  تدهور صئئئحاه. ولض ُيسئئئمح له 2018يلاي يكانون الثاني 

 باالتجاا بصا إال بعد مضي يص .

فون مجموعة تضض نحو   "إلي ان الاجسس رايةيضية "وبحسس ما يالاه "زيلس" زوجة أحد الماصمين في 

يونيويحزي ان  6جابوا زوجصا إلى ملزلصما في  –اثلين ملصض فقن كانا ي تديان الزي ال سئئئئمي  –رجالع  25
سمح لصا وال سوالده اسربعة   2013.80 صفاد  ولض ُي ض ين  –وكان مقيد اليدين باس بالاحدو  –الذين كانوا حا

رغم
ُ
نود تحو الح اسئئئئة بيلما ياد أف اد اسمن بافايش  ةو هي وبلااها عاى البقاء في غ فإليه. ويد أ

الملئئئئئزا  واا ساعاين تق يباع. ولض ُيسمح لزوجصا إالّ أن يقوا لصا إنه سُيقااد إلى سجن ذهبان الق يس 
 من جدة. لكلصا لض تساطع الحجوا عاى أي معاومام أر ى وأوضحو بطن: 

 ولم المكان، لتفتيش إذن أو اعتقال مذكرة أي ُيبرزوا ولم بأنفسممممهم، ُيعّرفوا لم األمن أفراد"

 لي التجربة هذه سممممبب  لقة. زوجي بالتحةية ُيحتجز لماذا أو يحةث لما تفسممممير أي لنا ُيّقةم
 ".نفسية صةمة وألوالدي

ييل لصا إن زوجصا وفي اسياد الثالثة الاي أعقبو إلقاء القبض عايه ذهبو "زيلس" إلى سجن ذهبان  لكن 
يخضئئئئع لالسئئئئاجواب  وإنصا ال تسئئئئاطيع رؤياه. وفي اليود الثالث ييل لصا إنه نُقل إلى م كز احاجاز في 

 ال ياع.

واحُاجز عاي اللم  بمعزا عن العالض الخارجي  واا سئئاة أيئئص  عقس إلقاء القبض عايه  ب غض الطابام 

ُاجز داوود الم هون وعبد هللا الزاه  بمعزا عن العالض . وبالمثل احوالاحدو معه الماك رة لعائااه لزيارته
الخارجي  واا أسئئابيع عقس إلقاء القبض عايصما. وُملعا كالهما من مقاباة محامين  واا مدة اعاقالصما 

واسئئاجوابصما السئئابقين لامحاكمة  ولض ُيسئئمح لصما باالتجئئاا بمحاد إال في الجاسئئة الثانية لامحكمة. 
بد الك يض ال ياا ع خارجي في الحبس االنف ادي  واا اسيئئئئص  و عالض ال نه احُاجز بمعزا عن ال حواج إ
 الخمسة اسولى.

عدموا في 
ُ
  عقس إداناصض بارتكاب 2019إب يلينيسئئان  23واحُاجز العديد من ال جاا اسربعة عشئئ   الذين أ

الشئئ يية بين ج ائض عليفة تاعاق بمشئئاركاصض المزعومة في مظاه ام ملاهضئئة لاحكومة في الملطقة 
رهن االعاقاا المطوا بدون تصمة وفي الحبس االنف ادي  ياة عدة أيئئص  ُملعوا  – 2012و 2011العامين 

صة لاطعن في يانونية احاجازهض. فمثالع أباغ  جاا بعائالتصض وبمحامين  ولض تاح لصض أي ف  راللصا من االت

يص اع   14بس االنف ادي  دون انقطاع مدة حسين ال بيع المحكمة الجزائية الماخججة أنه احُاجز في الح
بدون السئئئماح له بطي اتجئئئاا بطسئئئ ته أو مقاباة محاد أو هيمة حقوق اإلنسئئئان السئئئعودية  وهي هيمة 

المحكمة الجزائية الماخججة أنه احُاجز في الحبس  –وهو ماصض آر   – المساّض حسينوأباغ   81حكومية.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 ُغيّ  االسض لحماية هوية الشخن رشية االناقاد مله.  80
فع من جماة المصاد اسساسية لاصيمة زيارة السجون وم اكز االحاجاز في أي ويو  وبدون الحاجة إلى الحجوا عاى إذن من الساطام المعلية  ور  81

ق قوتقاري  إلى الماك  وتاقي بواعث القاق الماعاقة بحقوق اإلنسان والاحقيق فيصا. ولال الع عاى مزيد من الافاصيل حوا دورها أنظ  هيمة ح
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يص اع  وُملع من االتجاا بعائااه  واا أكث  من تسعة أيص . وأباغ ماصمون  13االنف ادي بدون تصمة  واا 
آر ون المحكمة أنصض احُاجزوا بمعزا عن العالض الخارجي وفي الحبس االنف ادي فا ام أيجئئئ  اسئئئُاجوبوا 

 دد.آا آيوماع في حالة مجابى السويكو  وأربعة أيص  في حالة ملي  ا 90–راللصا 

ُيبين حكض المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة بوضئئوح أن عدة ماصمين في القضئئية تع ضئئوا لالعاقاا المطوا 

السئئئابق لامحاكمة يبل مثولصض أماد المحكمة المذكورة  فقد اعُاقل عبد هللا الط يف مدة ثالو سئئئلوام 
 المشقاب وناص لمحسن  ونجف السلة يبل إحضاره إلى المحكمة. واحُاجز كل من فاضل لباد  وحسين ا

   ومحمد الشئكاك  وعبدآا اسئ يحهللا  ي ابة ثالو سئلوام يبل تقديمصض لامحاكمة. واحُاجز كل من عبد
 السصوي حوالي سلاين يبل بدء محاكماصض. عزيزال

" المحكمة إلي ان الاجسئئئئس رايةوأباغ كل ال جاا الخمسئئئئة عشئئئئ  الذين ُحكض عايصض باإلعداد في "
جة أنصض ُسمح لصض عقس إلقاء القبض عايصض بوج اء مكالمة هاتفية وجيزة مع عائالتصض  الجزائية الماخج

لكلصض احُاجزوا في الحبس االنف ادي  وُملعوا من أي اتجئئئاا بالعالض الخارجي  واا ثالثة أيئئئص  أو أكث . 

مح لصض باالتجئئاالم الصاتفية  وتاقي زيار ر جوا من الحبس االنف ادي وسئئُ
ُ
ام من عائالتصض. وفي اللصاية  أ

بيد أنه لض يسئئئئمح لصض بمقاباة محاميصض إال يبل حوالي عشئئئئ  ديائق من بدء الجاسئئئئة اسولى في 

المحكمة. وبحاوا ذلك الويو كانوا يد احُاجزوا بدون محاكمة مدة تزيد عاى السئئئئلاين. وبحسئئئئس الئحة 
سمية ُيبض عاى جميع الماصمين االثلين والثالثين في محاكمة ما  –" إلي ان الاجسس راية" االتصاد ال 

 20صض بئئدأم في   عامئئاع أن محئئاكما2013بين مئئارسيآذار وأكاوب يتشئئئئ ين اسوا  –عئئدا اثلين ملصض 
 .2016فب اي ييبا  

 التعذيب وغريه من رضوب املعاملة السيئة 7.2

ُيحظ  و معلوياع  أو جسئئئدياع  عايه المقبوع إيذاء ُيحظ السئئئعودي عاى أنه " الجزائية االج اءام نظاديلن 
ومع ذلك ُيسئئئاخدد الاعذيس وغي ه من ضئئئ وب   82".لاك امة المصيلة المعاماة أو لااعذيس تع يضئئئه كذلك

 المعاماة السيمة عاى نطاق واسع ضد اسيخا  المح ومين من ح ياصض.

ض وب ضة الاعذيس وغي ه من  سعودية كدولة   ف في اتفايية ملاه سام الازامام ال  وتلاصك هذه الممار

ضة الاعذيس( وحظ  الاعذيس  سانية أو المصيلة )اتفايية ملاه سية أو الالإن سيمة أو العقوبة القا المعاماة ال
. وتلن االتفايية عاى أن "تاخذ كل دولة   ف إج اءام تشئئ يعية أو إدارية ع فيبموجس القانون الدولي ال

 83إيايض يخضئئع الراجئئاصئئصا القضئئائي"أو يضئئائية فعالة أو أية إج اءام أر ى لملع أعماا الاعذيس في أي 
العاقاد بطن إلى اكما أن السئئعودية مازمة "بوج اء تحقيق سئئ يع ونزيه كاما وجدم أسئئباب معقولة تدعو 

  84عمالع من أعماا الاعذيس يد ارتكس".

إن الاعذيس وغي ه من ض وب المعاماة السيمة لامعاقاين الذين يمثاون أماد المحكمة الجزائية الماخججة 

ا احاجازهض السابق لامحاكمة وأثلاء سجلصض يائع وواسع االناشار. ويزعض العديد من المعاقاين أن رال
الاعذيس وغي ه من ضئئئ وب المعاماة السئئئيمة تسئئئاخدد النازاع "اعا افام"  أو لمعايباصض عاى رفضئئئصض 

 "الاوبة"  أو إلرغامصض عاى الاعصد بعدد اناقاد الحكومة.

ضايا الاي ولض تاخذ المحكمة الجزائ جة أي رطوام جادة لااحقيق في مزاعض الاعذيس في الق ج ية الماخ

ساس أن الماصمين لض يامكلوا من إثبام  ضاصا عاى أ ضاصا ملظمة العفو الدولية  وعاى العمود رف ساع  ا

صئئئحاصا. ويبدو أن المحكمة لض تضئئئع في الحسئئئبان حقيقة أنه في الويو الذي ياا فيه الماصمون إنصض 
وهو وضئئئع ُيع ف بطنه ُيسئئئّصل ممارسئئئة  –عذيس  كانوا معاقاين بمعزا عن العالض الخارجي تع ضئئئوا لاا

الاعذيس أو غي ه من ضئئئ وب المعاماة السئئئيمة. كذلك تقاعسئئئو المحكمة المذكورة عن اللظ  في عدد 
 المزاعض الاي أ اقصا الماصمون في مخااف المحاكمام وفي تشابصصا.
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إلنسئئئان الذين حكمو عايصض المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة إنصض ياا عدد من المدافعين عن حقوق ا
إبقاؤهض في الحبس بما في ذلك تع ضئئئئوا لااعذيس وغي ه من ضئئئئ وب المعاماة السئئئئيمة في االعاقاا  

 االنف ادي فا ام مطولة وفي زنازين باردة بدون مالبس كافية.

رالا فا تي اعاقاله في  –اإلنسان المشارك في تطسيس م كز العدالة لحقوق  –احُاجز فاضل الملاسف 

بمعزا عن العالض الخارجي مدداع  2011  والحقاع بعد أكاوب يتشئئئ ين اسوا 2011أغسئئئطسيآب  –مايويأيار 
تا اوح بين أسئئئبوع ويئئئص ين. ويقوا إنه تع ع لااعذيس أو لامعاماة السئئئيمة عاى أيدي المحققين في 

وال كل وعجس عيليه وإرغامه عاى الويوف ساعام وهو  تع ضه لاكض بما في ذلكمخااف م اكز االحاجاز  

مقيد اليدين ومعاق بالسالسل من السقف  فضالع عن صعقه بالجدمام الكص بائية. ويقوا أيضاع إنه أهين 
 في معاقداته وممارساه الديلية كشيعي.

سان عيسى اللخيفي  في  قل عدة   نُ 2012سبامب يأياوا  15وملذ القبض عاى المدافع عن حقوق اإلن

سيمة مثل إبقائه  ض وب المعاماة ال ضه لااعذيس وغي ه من  ياكى من تع  سجون مخاافة  وا م ام إلى 

يديدة الب ودة بدون إعطائه مالبس  ضه عمداع لدرجام ح ارة  سبوعين وتع ي في الحبس االنف ادي  واا أ
 كافية.

ملية تع ع توفيق العام   وبحسئئئس مجئئئادر ال تسئئئاطيع ملظمة العفو الدولية البوح باسئئئمصا سسئئئباب أ

. وفي إحدى الم ام نُقل إلى بال ياع المازحسئئئبما ُزعض  لاضئئئ ب عاى أيدي ح اس اسمن في سئئئجن 

لااصديد واسذى الجسدي. ثض  تع ع ولذايسض في السجن ُيحاجز فيه الماشددون الديليون من السلّة  
بس رفيفة بدون أي بطانيام ب غض كون نقااه سئئئاطام السئئئجن إلى زنزانة انف ادية ولض تقدد له إالّ مال

 الزنزانة يديدة الب ودة.

ضع  سان وليد أبو الخي  ايايد إلى سجن الحائ  في ال ياع حيث ُو كما  –وبعيد اعاقاا محامي حقوق اإلن

في الحبس االنف ادي وُح د من اللود باع يضئئئه الدائض سضئئئواء سئئئا عة. وكما ورد اعُادي عايه  –ُيعاقد 
 أثلاء نقاه من سجن إلى آر  بدون أي توضيح. قسوة  وعومل ببالض ب أيضاع 

المحكمة  –رالا محاكماتصض  –أباغ العديد من الماصمين الملامين إلى اسياية الشئئيعية في السئئعودية 

الجزائية الماخجئئئجئئئة أنصض تع ضئئئوا لااعذيس من جانس أف اد اسمن أثلاء اعاقالصض السئئئابق لامحاكمة  

رغموا عاى 
ُ
. وفي بعض الحاالم كانو فيما بعد اساخدمصا االدعاء كطدلة مكاوبة"اعا افام"  يع عاىالاويوأ

االعا افام الدليل المزعود الوحيد ضدهض في محاكماصض. وسعى الماصمون إلى سحس هذه "االعا افام" 

جميع الحاالم عاى أساس أنصا زائفة انُازعو ملصض بجورة غي  يانونية  وال يجوز أن تقباصا المحكمة. وفي 
الاي اساع ضاصا ملظمة العفو الدولية  يباو المحكمة الجزائية الماخججة "االعا افام" كطدلة  وغالباع ما 

 اساشصدم بصا في اسحكاد الاي أصدرتصا.

دين يوسف المشيخن
ُ
بلاءع عاى "اعا اف" انُازع بواسطة الاعذيس بشطن مشاركاه  –وهو أب لطفاين  – أ

في احاجاجام ملاهضئئئة لاحكومة. وأباغ المحكمة أنه ُح د من اللود وُعاّق من السئئئقف وتع ع لاضئئئ ب 
رغض عاى 

ُ
صفاد وأ ضاف أنه ُكبّل باس سده. وأ جا من الخيزران وبكبل كص بائي عاى أجزاء مخاافة من ج بع

  85سااقاء عاى اسرع بيلما كان يعادي عايه بالض ب أربعة من أف اد المدي ية العامة لامباحث.اال

يخن علدما تحدو إلى ملظمة العفو الدولية عن الاعذيس الذي شئئئئياا يئئئئخن مق ب من يوسئئئئف الم
 تع ع له اسري : 

كن في أول مرة شممماهةته فيها لم أعرفه. لم يكن الشمممي  الذي أمامي هو يوسمممف. ولم ي

الشي  ذاته. وعنةما بةأ يتكلم عن تعرضه للتعذيب خالل زيارتنا األولى احتجُ  أن أرى ذلك 
ةم . فحتى بعة مضممي بالبة أشممهر  بنفسممي، لذا يلب  منه أن يريني ما تح  بوبه. لقة صممُ

على اعتقاله وتعذيبه اسممتطع  أن أرى ابار التعذيب على سممابيه بالكامل. فنظر إلي وبال  
ى ظهري. فهو حتى أسوأ". والحظ  أيضاً أن رسغه األيمن ال يتحرك فأوضح لي "عليك أن تر

أن ذلك عائة إلى التعليق المطول. وأخبرني بأنه في بعض المناسممباك كان ُيقتاد من زنزانته 

إلى غرفة االسممتجوا ، لكنه ال يتذكر إالّ أنه كان يسممتيقد مجةداً في زنزانته ويجة حبراً على 
ض أنه يُلب منه في مرحلة ما من اسممممتجوا  أن يبصممممم بلبهامه على ما إبهامه. وبة افتر
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ها التي  يسمممممى اعتراف من دون حتى أن يكون مةركاً لذلك. وهذه هي االعترافاك نفسمممم
 اسُتيةم  كةليل ضة يوسف للحكم عليه باإلعةام".

عدد يوسئئف المشئئيخن مع ثالثة رجاا يئئيعة آر ين بلاءع عا2017يوليويتموز  11وفي 
ُ
ى ج ائض تاعاق   أ

 بمشاركاه في االحاجاجام الاي ج م في الملطقة الش يية.

عدموا في اسربعة عشئئئئ  ويد أباغ جميع ال جاا
ُ
  عقس إداناصض بارتكاب 2019أب يلينيسئئئئان  23  الذين أ

ج ائض علف لصا صئاة بمشئاركاصض المزعومة في مظاه ام ملاهضئة لاحكومة في الملطقة الشئ يية بين 

المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة أثلاء المحاكمة أن أف اد اسمن مارسئئئئوا ضئئئئدهض  – 2012و 2011عامي 
رالا االساجواب مساخدمين أساليس مثل الض ب والح مان  غي ه من ض وب المعاماة السيمةالاعذيس أو 

ع من الطعاد والماء إلى أن يفقدوا وعيصض  والويوف المطوا في أوضاع تسبس اإلجصاد إلرغامصض عاى تويي
يس إذا رفضئئئئوا الاوييع عاى  عذ يد من الا هددوهض بمز ياا بعضئئئئصض أن المحققين  فة. و فام" زائ "اعا ا

"اعا افاتصض" أماد القاضي الذي لض يشكك فيصا لضمان صحاصا أو في بعض الحاالم أباغ المعاقاين الذين 

 –ا لااعذيس من جديد ومن الممكن أن ياع ضو –ُيعادوا لمزيد من االساجواب ساياكوا من الاعذيس أنصض 
 إذا لض يويعوا عاى "اعا افاتصض".

المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة أن المحقق يد  –وهو أحد الماصمين اسربعة عشئئ   –أباغ حسئئين ال بيع 

م ة عاى اسيل  وضئئ به عاى وص ه بعجئئا إلى أن سئئقن عاى اسرع من يئئدة  20صئئفعه عاى وجصه 

 وإن بفعاه  تقض لض أد بفعل ذلك يمو سواء سطكابه ما جميع عاى تجادق سوفاسلض  وهدده بالقوا: "
 بالجئئئدمام بجئئئعقك أيود وسئئئوف رجايك وأربن الغ فة في يديك من باعايقك أيود سئئئوف ذلك تفعل لض

 86".الكص بائية

كذلك أرب  المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة أن المحقق هدده بالاعذيس إذا رفض تطكيد "اعا افه" أماد 

تطكيده  ُح د من الطعاد والماء  واا يود  وهذا ما بالفعل القاضئئئئي. وعلدما ايايد إلى القاضئئئئي  ورفض 
إصئئاباه بثماني أفقده وعيه واسئئادعى نقاه إلى المسئئاشئئفى. وكان يعاني أصئئالع آثار ج وح ناجمة عن 

 رصاصام علد إلقاء القبض عايه. فطباغ المحكمة أن: 

لي وأنا في المسممتشممفى وبام بضممربي وأنا على السممرير ... وكان يضممربني  أتى المحقق"

ضرباك في وجهي كان  أكثر من  ضربة وبة أمر أحة رجال األمن  30بالحذاء وبة ضربني عةة 
صمتي على العةية من الموجودين في المستشفى بأن يمسك إبهام ية ي اليسرى ويأخذ ب

  87".االعترافاك التي لم أرتكبها

المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة أنه تع ع لاضئئئ ب المب ح ولاضئئئغن اللفسئئئي رالا  آا آددوأباغ ملي  
 اساجوابه:

 وبأسمممملوبه يةهبيط  المحقق كتبها تلفيقاك فهي[. االعترافاك] منها واحةاً  حرفاً  أكتب لم"
ضغط علي ألبول  أكرهني بم. بألفاظه ضي أمام  و  إنها بالةمام المحكمة في القا

والتعليق  بالعذا  الشممةية من الضممر  باألسممالك الكهربائية، هةدني حيث بة لي؛

 أليام وليال متصلة، النوم من والتسهير والحرمان من الرسغين والصعق بالكهرباء،
 وييرج هنا يةخل أحة فال  نريةه ما كل سممممتقول  "لي بال المحققين أحة أن حتى

 رفضممم  إن بسمممجن أبي واخوتي كما هةدوني." نفسمممك أنقذ لذا بضمممية، بةون
واسممتعملوا أيضمما أسمماليب أخرى للضممغط وسمملب  التصممةيق على هذه االفتراءاك،

اإلرادة كجعلي أسممم  صممراخ انخرين في التحقيق من شممةة العذا  والجلة حتى 

به نفذ صممممبري وخف  على نفسممممي التلف والهالك  وعلى أسممممرتي أن ينفذ فيهم ما وعة 
المحققون ففعل  ذلك مكرها وصممممةب  وأوكلوا بي فربة من ضممممباي وعسممممكر ومثل  أمام 

   88".القاضي في المحكمة في الةمام وأنا مقية اليةين والقةمين

قاء القبض عايصض  صا علد إل صئئئئيبوا ب
ُ
أو ياا بعض الماصمين إنصض ُح موا من العالج الطبي لاج وح الاي أ

  89رالا اساجوابصض وهو ما أدى إلى مشكالم صحية ماواصاة.
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رفضئئئاصا  ويباو تطكيد  وأتجاهاو المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة مزاعض الاعذيس الاي أ اقصا الماصمون 
لو أنصض  مة وبي مو لامحك ُيّد لة الاي  عاتق الماصمين  ب غض اسد بام يقع عاى  عسء اإلث بطن  عاء  االد

مؤصدة من دون وجود محاد أو أي يصود مساقاين. كما رفضو المحكمة المذكورة  اسُاجوبوا راف أبواب

 ابام الحجئئئئوا عاى المعاومام الاي تثبو مزاعض الاعذيس الاي أ اقصا الماصمون  مثل تسئئئئجيالم 
الفيديو لعمايام االسئئئاجواب الاي ج م في غ ف مزودة بأالم تجئئئوي   واسئئئادعاء مسئئئالطقي المدي ية 

 إلى المحكمة ل دالء بشصاداتصض ومواجصة أسماة محامي الدفاع. العامة لامباحث

وتاقاعس الساطام أيضاع عاى نحو مطلوف عن إبالغ العائالم مقدماع ماى سُالفذ أحكاد اإلعداد بالسجلاء 

وليس مسئئئئاغ باع أن يخاق هذا الاقاعس جواع من الخوف الماواصئئئئل بين  بورطارهض بااريخ تلفيذها. أو 
اء الذين يلاظ ون تلفيذ أحكاد اإلعداد فيصض. وفي الحقيقة تبين لصيمام حقوق اإلنسئئئئان عائالم السئئئئجل

في اسمض الماحدة أن مثل هذه الممارسئئام يد ت يى إلى حد المعاماة غي  اإلنسئئانية سي باء السئئجلاء 
عدموا إلى وعالوة عاى ذلك ال تُعيد السئئئئاطام جثث الذين   90الذين يلاظ ون تلفيذ أحكاد اإلعداد فيصض.

ُ
أ

عائالتصض لدفلصا وإليامة عزاء عاى ال غض من الطابام الماك رة الاي تقدمصا هذه العائالم إلى السئئاطام 
 كي تفعل ذلك. –وملصا رئاسة أمن الدولة  –

 التقاعس عن التحقيق يف ادعاءات التعذيب 7.3

ادعاءام الاعذيس الاي إلى أي آلية لحمل السئئئئاطام عاى الاحقيق في  يفاق  نظاد االج اءام الجزائية
يقدمصا الماصمون  ولحقصض في سئئئئبيل اناجئئئئاف. وفي حين أن اللظاد يملح المعاقاين الحق في تقديض 

يئئكوى رطية أو يئئفوية في أي ويو إلى مطمور السئئجن أو م كز االحاجاز  والطاس إليه بطن ُيحياصا إلى 
ليابة العامة  فونه ال يلن عاى عقوبة يانونية أحد أعضئئئاء هيمة الاحقيق واالدعاء العاد الاي تُع ف اآلن بال

 أو عاى آلية لااحقيق تاعاق بالاعذيس.

س يع  جة بوج اء تحقيق  ضمن "يياد ساطاتصا المخا ضي اتفايية ملاهضة الاعذيس من الحكومة أن ت وتقا

ي من ونزيه كاما وجدم أسئئئئباب معقولة تدعو إلى االعاقاد بطن عمالع من أعماا الاعذيس يد ارتكس في أ
ويجس أن يحجئئل اسيئئخا  الذين تع ضئئوا لااعذيس  أو لغي ه من  91اسياليض الخاضئئعة لوالياصا القضئئائية".

ضئئئ وب المعاماة السئئئيمة  عاى سئئئبل اناجئئئاف سئئئصل الوصئئئوا إليصا وفعالة تشئئئمل الاعويض  وتقديض 
 المسؤولين عن ارتكاب ذلك إلى العدالة.

الجزائية الماخججة في المحاكمام الاي راجعاصا ملظمة العفو لعل أحد أكث  اإلرفايام الالفاة لامحكمة 
الدولية كان اعاماد المحكمة بجئئئئورة ماك رة عاى "االعا افام" المشئئئئوبة بالاعذيس في إدانة الماصمين 

وفيما ال   92وعدد الاشكيك فيصا. وهذا اناصاك صارخ اللازامام السعودية بموجس اتفايية ملاهضة الاعذيس.

لة ل جاا يئئئيعة حاكماصض المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة ُحكض عاى الماصمين باإلعداد حا 20يقل عن 
عدد سئئئبعة عشئئئ  رجالع فيما بعد في أعقاب هذه المحاكمام 

ُ
اسئئئالاداع إلى مثل هذه "االعا افام". ويد أ

الجائ ة. وفي حالة تاو أر ى تقاعسئئئئو المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة عن اتخاذ أي رطوام حقيقية 
قيق في المزاعض الافجئئياية لاماصمين بشئئطن الاعذيس أو غي ه من ضئئ وب المعاماة السئئيمة. وكان لااح

ردها المعااد أو الااقائي هو رفض المزاعض عاى أسئئئئاس أن االعا افام حظيو باطييد القاضئئئئي عقس 
ضي بال سعوا إلى إبالغ القا يصد الماصمون بطنصض  بقي عاى هذا ال د حاى علدما 

ُ
ساجواب. وأ اعذيس اال

أو غي ه من ض وب المعاماة السيمة  لكلصض كانوا ُيواجصون إما بالجد أو أن مثولصض أماد القاضي داد دييقة 

سماءهض ورطو  أيديصض   ضي يطاس ملصض فقن أن يؤكدوا أ تق يباع ورالا هذه الاحظام المعدودة كان القا
كان محق لك  يه. وعالوة عاى ذ لذي ويّعوا عا لد ا حث وليس محاوى المسئئئئا با مة لام عا ية ال مدي  ق ال

وفي ملاسئئئئبام نادرة  ابو المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة بالفعل تقاري   بية في أعقاب   93ي افقصض.
تقديض الماصمين ادعاءام حوا تع ضئئئئصض لااعذيس  لكلصا لض تسئئئئمح بوج اء أي فحن  بي مسئئئئاقل 

صا اس باء الذين يعماون في السئئجن لاماصمين. وكانو الاقاري  الوحيدة المسئئموح بصا هي تاك الاي يّدم
 الاابع لامدي ية العامة لامباحث.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 9من الاق ي  المؤيو لامق ر الخا  المعلي بمسطلة الاعذيس وغي ه من ض وب المعاماة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المصيلة   52الفق ة   90

 .A/67/279  وثيقة اسمض الماحدة 2012أغسطسيآب 
 من اتفايية ملاهضة الاعذيس. 12المادة   91
يس الاي تلن عاى أن "تضمن كل دولة   ف عدد االساشصاد بطية أيواا يثبو أنه تض اإلدالء بصا نايجة من اتفايية ملاهضة الاعذ 15المادة   92

 لااعذيس كدليل في أية إج اءام إال إذا كان ذلك ضد يخن ماصض بارتكاب الاعذيس كدليل عاى اإلدالء بصذه اسيواا".
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عدموا في  –ياا حسين المساّض 
ُ
  عقس إداناصض 2019أب يلينيسان  23أحد ال جاا اسربعة عش   الذين أ

بارتكاب ج ائض عليفة تاعاق بمشئئاركاصض في المظاه ام المعارضئئة لاحكومة في الملطقة الشئئ يية بين 

إنه أصيس بج وح ماعددة من بيلصا كس  في أنفه  وعظمة علقه  وكس  في سايه  – 2012و 2011عامي 

علدما احُاجز في الحبس االنف ادي  وتع ّع لااعذيس الذي ايئئامل عاى "ضئئ به وركاه باسحذية وضئئ به 
 ويد  اس من المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة أن تطاس من المدي ية العامة لامباحث  94ة.يبعجئئئا كص بائ

ماع عاى  يائ عذيس ليس  بالقوا إن زعض ويوع الا عاد  ئس ال لا يل. ف د ال بالافجئئئئ ياع يبين ج وحه  تق ي اع  ب
الحقائق  ويجس عاى الماصض إثباته. ويئئصد حسئئين المسئئاّض أيضئئاع بطنه ُجاس لامثوا أماد القاضئئي ثالو 

يس. وفي كل م ة لض ياخذ م ام ليويع عاى "االعا اف"  وفي كل م ة كان ُيخب  القاضئئي بطنه تع ع لااعذ
القاضئئي أي رطوة لااحقيق في زعمه  وكان يعيد اسوراق إلى المحقق  في حين كان حسئئين المسئئاّض 

 يعاد إلى االعاقاا.

وفي حالة رجل آر  من ال جاا اسربعة عشئئئئ  يّدد االدعاء "اعا افام" لماصض ياا إنه ال يق أ وال يكاس  

يس كي يويع عاى عذ نه تع ع لاا ية  وزعض أ مة الجزائ او المحك له. فقب بة ع يا صا المحقق ن أيواا كاب
  95الماخججة هذه "االعا افام" دون أن تاخذ أي رطوام لااحقيق في مزاعض الاعذيس.

ض ب  أرب  عاي اللم  المحكمة أثلاء محاكماه بطن أربعة أف اد من المدي ية العامة لامباحث اعادوا عايه بال
ة السئئيمة إلرغامه عاى "االعا اف". وياا إنصض اسئئاخدموا معه الخديعة وال كل وغي ه من ضئئ وب المعاما

ويبدو أن   96لحماه عاى الاوييع عاى اسيواا الاي لض ُيسئئمح له بق اءتصا  وييل له إنصا أوام  باإلف اج عله.
س . ضد عاي اللم  يهذه اسيواا هي "االعا اف" المزعود الذي يدمه االدعاء إلى المحكمة كدلياه ال ئي

وبدالع من أن يجئئئئدر القاضئئئئي أم اع بوج اء تحقيق فوري في زعض عاي اللم  باع ضئئئئه لااعذيس وغي ه من 

ضئئئ وب المعاماة السئئئيمة  ياا إنه  اس من وزارة الداراية اللظ  في المزاعض الموجصة ضئئئد أف اد اسمن 
محكمة الجزائية الماخججة الاابعين لصا. وعاى حد عاض ملظمة العفو الدولية لض ُيج  أي تحقيق. بل إن ال

يباو "االعا اف" كدليل واسئئاخدماه كطسئئاس إلدانة عاي اللم  والحكض عايه باإلعداد. وب غض ذلك أكدم 
كل من محكمة االساملاف الاابعة لامحكمة الجزائية الماخججة والمحكمة العايا اإلدانة وعقوبة اإلعداد. 

 ويظل عاي اللم  مع ضاع لخط  اإلعداد الوييك.

في محاكمة يوسئئئئف المشئئئئيخن  أرب  المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة بطنه احُاجز بمعزا عن العالض 

 26الخئئارجي وفي الحبس االنف ادي  واا ثالثئئة أيئئئئص  تق يبئئاع في أعقئئاب إلقئئاء القبض عايئئه في 
اابع2014فب اي ييئئئئبا   ين   وبطنه تع ّع لااعذيس إلرغامه عاى "االعا اف". وذك  أيضئئئئئاع أن محققيه ال

لامدي ية العامة لامباحث هددوه بمزيد من الاعذيس إذا رفض الاوييع عاى "اعا افه" علد احضئئئئاره أماد 

القاضئئي الذي يوثق االعا اف. ويوضئئح حكض المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة أن المحكمة رفضئئو مزاعض 
الاابع يوسئئف المشئئيخن باع ضئئه لااعذيس  اسئئالاداع فقن إلى تق ي   بي أصئئدرته سئئاطام السئئجن 

لامدي ية العامة لامباحث. ويد  الس محاميه باالسئئئاملاس ب أي  بي مسئئئاقل  لكن ياضئئئي المحكمة 
المذكورة رفض يائالع "هذا كل ما لديلا". ويد اعامدم هذه المحكمة اعاماداع يديداع عاى "االعا اف" إلدانة 

رالا بث بيان لاحكومة   وعامو عائااه بوعدامه 2017يوليويتموز  11يوسئئئئف المشئئئئيخن. فطعدد في 
 اافزيون الو لي.عاى ال

 ام "االعرتافات" املشوبة بالتعذيب كأدلةاست د 7.4

يشئئئئا   اللظاد القضئئئئائي السئئئئعودي أن يجئئئئادق القاضئئئئي من جميع االعا افام الاي ُيدلى بصا أثلاء 
 جئئديقالاحقيقام السئئابقة لامحاكمة حاى ياسئئلى اسئئاخدامصا في المحاكمام. وفي إج اء ُيسئئّمى "ت

اسيواا"  ياحقق القاضي من صحة االعا افام  ويطاس من الماصمين أن يمص وا المسالد ببجمة إبصامصض. 

 اساع ضاصاوحالما ُيوافق عاى هذه االعا افام يمكن اساخدامصا كدليل. بيد أنه في جميع الحاالم الاي 
ت اجع علصا الماصمون بدون ملظمة العفو الدولية يبدو أن القضئئئاة صئئئاديوا عاى صئئئحة "االعا افام" الاي 

 اتخاذ أي رطوام لااحقيق في مزاعض إك اهصض عاى اإلدالء بصا.
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سيمة  ض وب المعاماة ال ساخداد اسيواا الملازعة تحو و طة الاعذيس أو غي ه من  ُيحظّ  القانون الدولي ا
ا  لألمض الماحدة وإضافة إلى ذلك فونه بحسس المق ر الخ  97أو اإلك اه كطدلة ضد الضحايا في محاكماصض.

المعلي باعزيز وحماية حقوق اإلنسان والح يام اسساسية في سياق مكافحة اإلرهاب ال يجوز اساخداد 

أي يوا ُيدلي به الماصض أو الشئئئاهد ضئئئد الماصض علدما تحود يئئئكوك حوا ما إذا كان القوا يد أدلي به 
  98 واعية  حاى في غياب أي دليل مباي  عاى حدوو أذى جسدي.

ضد الماصمين في بي د أن المحكمة الجزائية الماخججة يد يباو بثبام اساخداد مثل هذه اسيواا كطدلة 

محاكمام اسيئئئخا  الشئئئيعة  بدون أن تاخذ أي رطوام لااحقيق في مزاعض تع ضئئئصض لااعذيس  ب غض 

لالناصاكام  أوجه الشبه في المزاعض الاي أ اقصا العديد من المعاقاين كل عاى حدة  واسنما  الماسقة
الاي تطفو عاى سئئئئطح هذه اسيواا. وعالوة عاى ذلك تجاهاو المحكمة في مع ع اسئئئئاخداد هذه 

مدم  يد اعا صا  واعية. و دلي ب
ُ
يد أ فام"  هذه "االعا ا قديض أدلة عاى أن  قاعس االدعاء عن ت اسيواا ت

طن "اعا افام" الماصمين المحكمة المذكورة بجورة مطلوفة عاى تطكيدام بسيطة من جانس أعضاء الليابة ب

لض تلازع تحو و طة الاعذيس أو غي ه من ضئئ وب اإلك اه. وتقاضئئي المعايي  الدولية لامحاكمام العادلة أن 
اض فيصا الحجوا عاى اسيواا إذا ُزعض أنصا صدرم باإلك اه  وياعين يتكشف الساطام عن المالبسام الاي 

لقضئئئئية وتحديد ما إذا كان يجس يبولصا كطدلة في عاى المحكمة أن تعقد جاسئئئئة ملفجئئئئاة لالظ  في ا

المحاكمة. وتمايياع مع افا اع الب اءة  ياحمل االدعاء عسء اإلثبام بما ال يدع مجاالع لاشك بطن اسيواا يد 
  99تض الحجوا عايصا بجورة يانونية يبل إمكانية يبولصا كدليل في المحاكمة.

من هذا. وفي بعض الحاالم ذهبو إلى حد الاجاهل الااد لض تفعل المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة أياع 

لطابام الماصمين بطن تحمل أف اد المدي ية العامة لامباحث عاى اإلدالء بشئئئئصاداتصض في المحكمة حوا 

المالبسام الاي أدلى فيصا الماصمون "باعا افاتصض" المزعومة. وفي الحاالم القاياة الاي أدلى فيصا أف اد 
ساجوابصض من جانس محامي الدفاع. فمثالع   المدي ية العامة ضي با سمح القا شصاداتصض. لض ي لامباحث ب

عدموا في 
ُ
عقس إداناصض بارتكاب ج ائض تلطوي  2019أب يلينيسان  23في يضية اسربعة عش  رجالع الذين أ

ين عاى علف لصا صاة بمشاركاصض المزعومة في المظاه ام المعارضة لاحكومة في الملطقة الش يية ب

رفضئئئو المحكمة السئئئماح لاماصض عبد هللا الط يف باسئئئادعاء رمسئئئة معاقاين  – 2012و 2011عامي 

آر ين كانوا معه علدما ذهس إلى المحكمة لااجئئئئديق عاى "اعا افه". ورفضئئئئو أيضئئئئاع  اس عدد من 
جوي  في غ ف االساجواب أو باسادعاء مسالط قي المعاقاين اآلر ين باال الع عاى تسجيالم آالم الا

  100المدي ية العامة لامباحث لامثوا أمامصا الساجوابصض.

 الحرمان من حق الحصول عىل استشارة قانونية 7.5

 عله لادفاع محاد أو بوكيل يساعين أن ماصض لكل يحقالسعودي عاى أنه " الجزائية االج اءام نظاديلن 
 101".والمحاكمة الاحقيق م حااي في

السعودية السماح لاماصض "أن يدافع عن نفسه بشخجه أو بواسطة وبموجس القانون الدولي ياعين عاى 
له وأن تزوده  يدافع ع له من  له إذا لض يكن  يدافع ع قه في وجود من  ياره  وأن ُيخطَ  بح حاد من ارا م

اه أج اع عاى ذلك ي  كاما كانو مجئئئاحة العدالة تقاضئئئي ذلك  بمحاد يدافع عله دون تحمحكماع  المحكمة
 102لوسائل الكافية لدفع هذا اسج ".إذا كان ال يماك ا

أما في الوايع العماي فياض بجئئورة مطلوفة تجاهل هذا الشئئ   من جانس السئئاطام السئئعودية ومن بيلصا 
السئئيما  –ال فض الماواصئئل المحققين  جميعاع معوزارة الداراية وهيمام االدعاء والقضئئاء  إذ ياسئئامحون 

لامعاقاين بالحجئئوا عاى مسئئاعدة يانونية  ال بل ياغاضئئون لاسئئماح  –أف اد المدي ية العامة لامباحث 

عله. ويد ُح د كل من الماصمين في المحاكمام الاي أج تصا المحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة  والذين 
ضو ملظمة العفو الدولية حاالتصض  ساع  ساعانة بمحام –ا و واا مدة  ضعقس إلقاء القبض عايص يمن اال
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)د( من تق ي  المق ر الخا  لألمض الماحدة المعلي باعزيز وحماية حقوق اإلنسان والح يام اسساسية في سياق مكافحة اإلرهاب.  45الفق ة   98
 طة الاعذيس أو غي ه من ض وب . وذك  المق ر الخا  أيضاع أنه ال ُيحظَّ  فقن اساخداد اسدلة الملازعة تحو وA/63/223 (2008)وثيقة اسمض الماحدة 

 المعاماة السيمة  بل إن اساخداد اسدلة الاي ياض الحجوا عايصا بخالف ذلك في اناصاك لحقوق اإلنسان أو القانون المحاي يجعل بشكل عاد
 المحاكمة جائ ة.

 لاجلة حقوق اإلنسان الاابعة لألمض الماحدة. 32من الاعايق العاد  41الفق ة   99
تيحو إلى ملظمة العفو الدولية.وثيقة مح  100

ُ
 كمة أ

من نظاد ج ائض اإلرهاب وتموياه: "يحق لكل ماصض في ج يمة من الج ائض الملجو  عايصا في  10من نظاد االج اءام الجزائية. والمادة  4المادة  101

 ة الاحقيق".هذا اللظاد أن يساعين بمحاد ممارس لادفاع عله يبل رفع الدعوى إلى المحكمة بويو كاف تقدره جص
 من العصد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسياسية. 14المادة  102
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ُسمح لصض بمقاباة محاميصض فقن  .العامة لامباحث اساجوابصض في سجون المدي ية وفي أفضل اسحواا 
 في الجاسة االفاااحية لمحاكماصض أماد المحكمة الجزائية الماخججة.

" باالسئئاعانة بمحامين رالا اسئئاجوابصض أو في إلي ان الاجسئئس رايةلض ُيسئئمح لاماصمين في يضئئية "
اكمة البالغة ثالو سلوام. ولض يقابل بعضصض المحامين أي م حاة أر ى  واا مدة اعاقالصض السابق لامح

الذين وكّااصض عائالتصض لامثياصض إال علدما ايايدوا إلى ياعة المحكمة في الجاسئئئئة اسولى لمحاكماصض 
أماد المحكمة الجزائية الماخججة  ويد حض  بعضصض الجاسة اسولى لامحاكمة بدون أي محامين. وكان 

اة الذين لض يشككوا في سبس عدد ملح الماصمين الحق في االساعانة بمساشار ذلك مع وفاع جيداع لاقض
 يانوني.

وفي البداية لض ُيسئئمح لاماصمين في مسئئاصل محاكماصض بالاشئئاور مع محاميصض في السئئجن إال م ة 
شئئئكل أسئئئاسئئئئي  ب واحدة. ويد يوّع ملع الماصمين من مقاباة المحامين يدرتصض عاى إعداد دفاعصض

ضح سبما أو ضاة علدما يا عوا  ح ساموها إلى الق سالة  جة في ر ج المحامون لامحكمة الجزائية الماخ

مح لاماصمين  .1032016أب يلينيسئئئان  –الجاسئئئة الثانية لامحاكمة في مارسيآذار  وفي أعقاب ذلك سئئئُ
 بمقاباة محاميصض  لكن مع ف ع ييود معيلة مثل ملع المحامين من جاس أيالد وأوراق إلعداد الدفاع.

ب م زوجة أحد الماصمين ملظمة العفو الدولية بطن زوجصا ياا إنه  اس االسئئئئاعانة بمحاد عقس إلقاء وأر

سيط تصض " ضعة ل سجون الخا ساثلاةالقبض عايه  لكن أف اد المدي ية العامة لامباحث أباغوه أن ال  من م

يل في الحق نه   "محاد توك يل يسئئئئاطيع "الوأ بدأ علدما المحكمة في إال محاد توك  سن محاكماه  ت
". ونايجة لذلك احُاجز زوجصا  واا ثالو سئئئلوام يبل أن عايصض المحكمة موافقة إلى يحااجون المحامين

  104ُيسمح له باالساعانة بمحاد.

 تقييد حقوق الدفاع 7.6

ظاديلن  ية االج اءام ن نه " الجزائ اس الماصض حضئئئئ  إذاعاى أ طاءه و  اة إع عه  إلعداد مص فا  فعاى د

". ولكله ال ُيحدد اإل ار الزملي أو الظ وف الاي تسئئئئمح لاماصمين بوعداد كافية مصاة تملحه أن المحكمة
  105دفاعصض.

يقاضئي إتاحة ف صئة حقيقية لادفاع إلعداد يضئياه وتقديمصا  والطعن في  "وسئائل الدفاع ؤتكافإن مبدأ "

المبدأ الحق في الحجو واسدلة الاي تُع ع عاى المحكمة عاى يدد المسئئئئاواة مع االدعاء. وياضئئئئمن 

الحجئئوا عاى الويو والاسئئصيالم الوافية إلعداد الدفاع  وفي الحجئئوا عاى اسئئاشئئارة يانونية  والطعن 
بموجس القانون الدولي  "كل ماصض  .في اسدلة  واسئادعاء الشئصود واسئاجوابصض  وفي حضئور المحاكمة

 من ُيعطىدد المسئئئئاواة الاامة أن ب يء حاى تثبو إداناه بحكض بام وفقاع لاقانون"  كما يحق له عاى ي
 106".والسماح له باالتجاا بذويه دفاعه إلعداد الكافية والاسصيالم "الويو

بدأم إعادة محاكمة محمد البجادي العضو المؤسس لحسض بدون حضوره هو أو ف يق الدفاع عله. واضط  
بيلما كان وايفاع ويدميه إلى مقاباة وكياه القانوني  – "حسضئئئئئ"ل آر  وهو عضو مؤسس –فوزان الح بي 

ديائق. وعلد ما أثار المسطلة  10مكبااين بالسالسل في ردهة تغن بالمعاقاين  ولض ُيسمح له بطكث  من 
 في المحكمة رفض القاضي الشكوى يائالع إنصا ليسو مسؤولياه.

اعه وال د رالا محاكمة نم  اللم  ُح د من الحق في إعطائه ما يكفي من الويو والاسئئئئصيالم إلعداد دف
الحجئئوا حاى عاى الاصض الملسئئوبة إليه. ولض ُيسئئمح له بوج اء محادثام راصئئة ملاظمة مع محاميه أو 

عاى ياض وأوراق. وسئئمح القاضئئي سف اد اسمن الذين يبضئئوا عايه بعدد اإلدالء بشئئصاداتصض أو الخضئئوع 
طية كدليل وحيد عاى أن اعامد عاى يئئصاداتصض الخ مع ذلك السئئاجواب الدفاع لصض في المحكمة  لكله

نم  اللم  أ اق اللار عاى أف اد اسمن. ولض ُيحن محاميه عاماع باواريخ عدد من جاسئئئئام المحكمة  وُملع 

رغض عاى الاوييع عاى تعصد بعدد إ الع 
ُ
من الاحدو إلى وسئئئئئائل اإلعالد حوا إج اءام المحاكمة  وأ

اإلعالد الخاضعة لادولة حماة تشصي  ضد نم   اآلر ين عاى وثائق المحكمة. وبموازاة ذلك يلو وسائل

                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 نسخة من رسالة ُوضعو في مالاوا ملظمة العفو الدولية. 103
ج يو في السادس عش  من نوفمب يتش ين الثاني  104

ُ
 .2016مقاباة أ

 من نظاد اإلج اءام الجزائية. 136المادة  105
 من العصد الدولي لاحقوق المدنية والسياسية. 14من الميثاق الع بي لحقوق اإلنسان والمادة  16المادة   106
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وصئئوّرته كشئئخن أمي وغي   العوامية في ويعو الاي االضئئط ابام زعيض أنه اللم  مشئئي ة إليه بوصئئفه
  107مثقف وداعية لاعلف  وذك م أنه كذب عاى القاضي. وكل ما سبق يلاصك حقه في افا اع ب اءته.

سة محاكمة " ساصل جا تاقى الماصمون سوا م ة الئحة بالاصض مؤلفة من  "إلي ان الاجسس رايةفي م
صئئئئفحة أعدها االدعاء عاى مدى ثالو سئئئئلوام. وأثلاء تاك الفا ة كان الماصمون محاجزين  90أكث  من 

عط
ُ
ضية واعا اع  محاميصض يبدون محاكمة  وأ يص  إلعداد دفاعصض  ب غض تعقيد الق ومحاموهض أيل من 

في الويو  إمكانية الحجئئئئواالمحكمة الجزائية الماخجئئئئجئئئئة  منؤّ وإضئئئئافة إلى ذلك لض ت  108المحامين.
 الاي يحااجصا الماصمون ومحاموهض إلعداد دفاعصض. المسالدامالملاسس عاى أدلة االدعاء و

ويد أم م المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة أن ُيحاكض الماصمون االثلان والثالثون في أربع مجموعام يا اوح 

  وما لبثوا أن مثاوا أماد المحكمة مداورةع في رمس جاسئئئئام لكل عدد كل ملصا بين سئئئئاة وعشئئئئ ة
مجموعة. وبحسس زوجة أحد الماصمين  ج م محاكمة زوجصا في أربع جاسام لض تدد كل ملصا أكث  من 

 الئحة له وُيّدمو محاد لاوكيل باسئئئئاعداده القاضئئئئي أرب  لقدديائق. وفي الجاسئئئئة اسولى يالو: " 10

أسئئابيع وفي أثلاء الجاسئئة الثانية   اس المحامي ويااع إضئئافياع إلعداد دفاعه يائالع إنه  ". وبعد ثالثةاالتصاد
 لض يطاع هو وال موكاه ا العاع كامالع عاى مسالدام القضية.

ثض سمح أمين سجل المحكمة لزوجة الماصض ومحاميه بفحن ماف القضية  لكن لض ُيسمح لصما بلسخ 

مح لصما بلسئئخ "االعا اف" بخن اليد. ويالو: "أي من محاوياته وملصا "اعا اف" ز  مسئئالداع  كانوجصا. وسئئُ

 ضئئده المقامة بونجئئاف بالدعوى والطعن زوجي عن الدفاع أراد إذا عايه اال الع إلى المحامي يحااج هاماع 
بيلما كان معاقالع  ك اه". ولض يعن زوجصا نسخة من "اعا افه"  الذي ياا إنه أدلى به تحو اإلالمحكمة في

ماد المحكمة  ثة أ ثال عامة لامباحث إال علد مثوله لام ة ال ية ال مدي  لدى ال خارجي  عالض ال بمعزا عن ال
 ".الاالية الجاسة في دفاعه تقديض من يامكن حاى"

وأعيد تحديد موعد الجاسئئة ال ابعة في ويو لض يكن فيه محاميه يادراع عاى الحضئئور. و اس الماصض من 
 فان دفاعه يقدد لض وإذا اسري ة  الجاسئئة تكون يد هذه أن أجاب القاضئئيإرجاء الجاسئئة لكن "القاضئئي 

 ليضئئمن كاابةع  أعدها مالحظام بضئئع لاقاضئئي زوجي يّدد ثض. المحكمة في ذلك ليفعل الف صئئة له تااح
 ".القضية في لألحداو رواياه ذك  اسيل عاى

وأثلاء محاكمة زوجصا الوجيزة وال وتيلية يكك عدة م ام في جوانس من اإلج اءام أو عبّ  عن ياقه إزاءها  
  سنه ُيضئئيّ ع الويو". وفي نصاية أن يسئئ عو اس مله  تماماع  غي  مصاضلكن زوجاه يالو إن "القاضئئي كان 

دين زوجصا باصض ايئئئاماو 
ُ
 ومقابااصض السئئئلين  م  عاى ي انيةاإل المخاب ام مع الاخاب  عاىالمحاكمة  أ

عدد مع  .بياه في
ُ
 .2019أب يلينيسان  23" وذلك في إلي ان الاجسس رايةرجاا آر ين في يضية " 10وأ

بالتعزيز  7.7 ها  قب علي عا إصممدار األحكام: الجرائم التي يُ
 وإقامة الحد

باالحاجاجام الاي ُعّدم  قةعاّ مافي جميع القضايا الاي ُحكض فيصا عاى الماصمين باإلعداد بسبس ج ائض 
أنصا تصدد أمن الدولة أو تعّد ريانة عظمى  حكمو عايصض المحكمة الجزائية الماخججة باإلعداد اسالاداع 

إلى ج ائض الاعزي  )الج ائض الاي ليس لصا عقوبام محددة في الشئئئئ يعة(. وكان لدى القاضئئئئي ح ية 
عقوبام ثاباة بموجس لصا ج ائض الحدود الاي  الاجئئئئ ف في تحديد عقوبة ج ائض الاعزي . وهذا عاى عكس

صدار أحكاد اإلعداد عاى الماصمين باصمة الح ابة الاي تعد  ش يعة. كذلك حث االدعاء المحكمة عاى إ ال

حد. ولكي تُعّد الج يمة من ج ائض الحد يجس أال يكون هلاك أي يئئئئك في أن الماصض مذنس. إن الج يمة 
المزعومة ُيدر ل علجئئئ  الشئئئك  ولذا يبدو أن يضئئئاة المحكمة الجزائية  ت اجع الماصمين عن "اعا افاتصض"

لاحكض عاى الماصمين باإلعداد   تقدي يةالماخججة يساشصدون بئئئئئ ج ائض الاعزي  الاي تملحصض ساطة 
 ب غض الشكوك المحيطة بجحة "اعا افاتصض".
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 عملية االستئناف 7.8

 30االدعاء والمدانين بارتكاب ج د  لكله يايح لصض يملح نظاد اإلج اءام الجزائية حق االسئئئاملاف لكل من 

في العديد وفي الحقيقة فون المحكمة ال تباّغ   109يوماع فقن لاقديض اسئئاملافصض الذي يجس أن يكون رطياع.

إال إذا اتجئئئئاوا بالمحكمة  االمدانين أو محاميصض بلايجة االسئئئئاملاف  وال يع ف المعليون علصمن اسحيان 
 بطنفسصض.

القانون الدولي يحق لكل من يدان بارتكاب ج د جلائي بطن تعيد محكمة أعاى اللظ  في إداناه وبموجس 

ويعد الحق في االسئئاملاف علجئئ اع ضئئ ورياع لامحاكمة العادلة  والدولة مازمة بضئئمان حجئئوا   110وعقوباه.
 .بشكل فعااالماصمين عاى هذا الحق وممارساه 

ع
ُ
  عقس إداناصض بارتكاب ج ائض 2019أب يلينيسئئان  23دموا في في يضئئية ال جاا اسربعة عشئئ   الذين أ

عليفة لصا صئئئاة بمشئئئاركاصض المزعومة في المظاه ام المعارضئئئة لاحكومة في الملطقة الشئئئ يية بين 

يونيويحزي ان  6حكمو المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة عاى الماصمين باإلعداد في  2012و 2011العامين 

حكمة االسئئئئاملاف الاابعة لامحكمة المذكورة يد أكدم اسحكاد إال علدما . ولض تعاض أسئئئئ هض أن م2016
. ولض يامكلوا من مع فة ماى نظ م محكمة االسئئاملاف 2017اتجئئاوا بمسئئؤولي المحكمة في مايويأيار 

في االساملاف. ولض تعاض اسس  أن المحكمة العايا أكدم أحكاد اإلعداد أيضاع إال علدما اتجاوا بصا بعد نقل 
ما يجئئئئئادق الماك عاى ا ية إعدامصض حال ثار مخاوف من إمكان لدماد إلى ال ياع  وهو ما أ ل جاا من ا

 اسحكاد.

وبالمثل فون أس  جميع اسحداو اسربعة الذين ُحكض عايصض باإلعداد في الحاالم الاي اساع ضاصا ملظمة 

كمة الجزائية الماخجئئئجئئئة  ولض العفو الدولية  لض يحا وا عاماع بجاسئئئة محكمة االسئئئاملاف الاابعة لامح
كدم. ويد ُح د عاي اللم   في ويو الحقيعاموا إالّ 

ُ
بطن  ابام االسئئئاملاف يد ُرفضئئئو  وأن اسحكاد يد أ

من االساعانة بمحاد لاقديض اساملاف ضد عقوبة اإلعداد الاي صدرم عايه  ولض تباغه محكمة االساملاف 

هو أو محاميه أو عائااه أن الحكض يد أكد حاى  –كمة العايا الاابعة لامحكمة الجزائية المخاجئئئئة وال المح
جف اسوا من العاد    تلاهى إلى عاض عائاة 2015 . وفي أغسطسيآب2015مضي بعض الويو رالا الل

عاي اللم  أن القضئئية أحياو إلى وزارة الداراية لالفيذ عقوبة اإلعداد. وبالمثل أيدم محكمة االسئئاملاف 
زائية الماخجئئجئئة والمحكمة العايا الحكمين الجئئادرين عاى داوود الم هون وعبد هللا الاابعة لامحكمة الج
 الزاه  بدون إبالغصما.

" تجصل إلي ان الاجسئئئئس رايةويد واو عائالم الماصمين الذين ُحكض عايصض باإلعداد عقس محاكمة "

ع
ُ
سمية أنصض أ سائل اإلعالد ال  ضع القانوني سي بائصا إلى أن عامو عب  و دموا. وتبين لصا فيما بعد أن الو

محكمة االسئئاملاف الاابعة لامحكمة الجزائية الماخجئئجئئة يد أيدم الحكض وأحالو القضئئية إلى المحكمة 

العايا  لكن لض يكن واضئئحاع ما إذا كانو اسري ة يد أيدم الحكض  سن بعض اسي باء تاقوا معاومام ماضئئاربة 
  من المحاكض. ويد ياا ي يس أحد الماصمين:

ية 
ُ
"ذهبُ  إلى المحكمة العليا والتقيُ  مسمممم ولي المحكمة الذين أكةوا لي أن الحكم بة أ

ستئناف التابعة للمحكمة الجزائية المتيصصة في الرياض نف  األمر  فعالً. بية أن محكمة اال

عنةما سألتها عنه. وفي الحقيقة ال أعرف في أي عالم من النسيان أنا، وماذا علّي أن أفعال، 
 111ن يجب أن أخايب. إننا نعيش في خوف دائم؛ ألننا ال نعرف ماذا نتوب ".وم

 حمالت التشهري 7.9

اسئئاخدمو السئئاطام السئئعودية بثبام وسئئائل اإلعالد لااطثي  في ال أي العاد بشئئطن القضئئايا القانونية 
 عاى اسمن القائمة وذلك بالاشئئصي  باسيئئخا  عب  وصئئفصض "باإلرهابيين" و"الخونة" وبطنصض ُيعّدون رط اع 

ئل إعالد مسئئئئاقاة في  قام وإج اءام المحاكمة. وليس هلاك وسئئئئئا صاء الاحقي بل انا القومي حاى ي
 السعودية  فجميع وسائل اإلعالد راضعة لسيط ة الدولة وتاماهى مع سياسام الحكومة.
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 .2017سبامب يأياوا  28مقاباة أ
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لافجيل با"  نُش م مقاالم في الجحف السعودية تلاولو الاطورام إلي ان الاجسس رايةو واا محاكمة "
اسالاداع إلى معاومام ماحيزة يدماصا وزارة الداراية. ويوهو بعض المقاالم الحقائق  واتصمو الماصمين 

 ومحاميصض بع ياة سي  العدالة.

"  إلي ان الاجسئئس رايةالذي كان الوكيل القانوني سغابية الماصمين في يضئئية " جياالح  هوبحسئئس 

ذيعو عاى المأل لااطثي  في ال أي العاد   فون هذه المعاومام والافسئئئي  المشئئئوه لصا
ُ
يد سئئئُ ّبو عمداع وأ

ويعاقد ف يق الدفاع أن السئئئئاطام تُصيع بذلك ال أي العاد لقبوا حكض   112وتح يضئئئئئه عاى الماصمين.

أحكاد اإلعداد يبل أن تجئئدر المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة ي ارها. وفي رسئئالة  بما في ذلكالمحكمة  

  أعالوا نياصض مقا عة المحاكمة احاجاجاع عاى 2016المحكمة  في مارسيآذار  بعث بصا المحامون إلى
 "الح ب اإلعالمية" الاي ُيلو عاى موكايصض وافاقار المحاكمة إلى العدالة. 
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 نتائج وتوصيات .8
 

كما يبين هذا الاق ي  فون المحكمة الجزائية الماخججة تعد أداة  يعة وجدي ة باالعاماد لاقمع الحكومي  
  والحق في محاكمة عادلة وإيامة واجبةليسو محكمة يضائية مساقاة تامسك باإلج اءام القانونية الو

العدا. وفي الوايع بدالع من أن تدافع هذه المحكمة ويضئئئئاتصا عن العدالة وحقوق اإلنسئئئئان  نجد أنصض 
اكون يدراع كافياع من ياوا ؤون  واعية م اراع وتك اراع مع الدولة في يمعصا المسئئئئام  لأليئئئئخا  الذين يم

أو الدعوة  الشجاعة لاجص  بمعارضاصض والويوف إلى جانس الذين يواجصون أيجى درجام الظاض واالضطصاد
 .إلى اصالحام هادفة

يظل الدور الذي تؤديه المحكمة الجزائية الماخججة هو إضفاء صفة ي عية زائفة عاى إساءة اساخداد 
ملاقديصا ومعارضئئئيصا. وعلدما تفعل المحكمة المذكورة ويضئئئاتصا  اإلرهاب إلسئئئكام ج ائضالحكومة للظاد 

سان  سعة من اناصاكام حقوق اإلن الاوييف واالحاجاز  –ذلك فونصض ياوا ؤون فعاياع في ارتكاب مجموعة وا

غي ه من ضئئئئ وب المعاماة السئئئئيمة  الاعذيس والاعسئئئئفيين  والمحاكمام الجائ ة  وأحكاد اإلعداد  و
ح ية الاعبي   وتكوين الجمعيام أو االنضئئئماد إليصا  والاجمع السئئئامي. وبالفعل تعامد والاصديدام  ويمع 

السئئاطام عاى المحكمة الجزائية الماخجئئجئئة لخلق ح ية الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االنضئئماد إليصا  
 ر.والاجمع السامي  وإلصدار أحكاد ياسية من بيلصا عقوبة اإلعداد في أعقاب محاكمام بالغة الجو

ُيعّد الوضئئع الحالي لحقوق اإلنسئئان في البالد مزرياع ب غض اإلصئئالحام اإليجابية اسري ة الماعاقة بحقوق 
الم أة. وإن حج  صالحيام المقاضاة والسيط ة عاى جصاز اسمن في يدي الماك لض يساعد عاى تحسين 

ء ال أي  أو كبح جماح يوام الوضئئئع. ولض تؤد اإلصئئئالحام الاي أج اها ولي العصد إلى اإلف اج عن سئئئجلا
اسمن والمخاب ام م هوبة الجانس. وفي الوايع يسئئام  عدد سئئجلاء ال أي في الاجئئاعد ويضئئض اللشئئطاء 

 ال واد لحقوق الم أة في البالد.

لقد  اا اناظار اإلصئئالحام  وثمة حاجة ماسئئة إليصا. ويلبغي عاى السئئاطام السئئعودية أن تضئئع حداع 

كام المحاكمام ال صا يام وتكوين النا ية الماخجئئئئجئئئئئة  وتكّف عن يمع الح  ماد المحكمة الجزائ عادلة أ
الجمعيام أو االنضئئئئماد إليصا  والاجمع السئئئئامي  وتعزز تقيد الدولة بالقانون والمعايي  الدولية لحقوق 

سان. ساطام المعلية الاي لديصا الافويض بوج  اإلن صيام الاالية إلى ال اء وتوجه ملظمة العفو الدولية الاو

الاغيي ام الالزمة لوضئئئع حد لامحاكمام الجائ ة أماد المحكمة الجزائية الماخجئئئجئئئة. وفي حاالم عديدة 
ه ملظمة العفو الدولية هذه  صيام إلى إذن من الماك وولي عصده. كما تُوّج  يحااج العمل بموجس هذه الاو

 .الاابع لألمض الماحدة الاوصيام إلى دوا أر ى وإلى مجاس حقوق اإلنسان

 إىل ملك السعودية وويل عهده
إ الق س اح جميع سجلاء ال أي فوراع ودون ييد أو ي    وضمان إلغاء اإلدانام واسحكاد الجادرة  •

بحقصض  ورفع جميع إج اءام الحظ  اإلداري وغي ها من العقوبام الاي صئئئدرم عايصض  وإسئئئقا  

ضام  سبة لصض عاى اناصاكام حقويصض أي تصض عالقة والمبادرة دون إبطاء إلى تقديض الاعوي الملا

 اإلنسانية 

صوالع إلى إلغاء عقوبة اإلعداد. وباناظار إلغائصا  • سمي عاى جميع عمايام اإلعداد و إعالن حظ  ر

 الااد يجس: 

o تخفيف جميع أحكاد اإلعداد  

o  :ضمان تمايي الاش يعام مع القانون والمعايي  الدولية بما في ذلك من رالا 

عاماع علد  18عداد باللسئئئئبة لأليئئئئخا  الذين تقل أعمارهض عن إلغاء عقوبة اإل (أ

 ارتكاب الج د 

ضئئئئمان إعادة محاكمة الذين صئئئئدرم عايصض أحكاد باإلعداد عاى أسئئئئاس تصض  (ب
جلائية مع وفة في إج اءام تاقيد تقيداع كامالع بالمعايي  الدولية لامحاكمام العادلة 

لع إصدار عقوبة اإلعداد  أو إ الق وتسابعد الشصادام الاي أدلي بصا باإلك اه وتم

 س اح هؤالء.
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 إىل رئاسة أمن الدولة
 اإللغاء الفوري لجميع إج اءام ملع السف  إلى الخارج المف وضة عاى سجلاء ال أي. •

 إىل املجلس األعىل للقضاء
إج اء إصالحام جوه ية عاى المحكمة الجزائية الماخججة لضمان يدرتصا عاى إج اء محاكمام  •

 السئئيمةحماية الماصمين من االعاقاا الاعسئئفي  والاعذيس وغي ه من ضئئ وب المعاماة عادلة و

 وفق المعايي  الدولية  أو حل المحكمة 

إج اء محاكمام عادلة يلبغي عاى المحكمة الجزائية الماخججة والمؤسسام الم تبطة بصا أن  •
لة وعالية  وافا اع تحا د بالكامل حقوق الف د في الح ية واسمن  وفي جاسئئئئة محاكمة عاد

الب اءة. وهذا ياطاس وجوب إبالغ أي يئئئخن ُياقى القبض عايه أسئئئباب اعاقاله وإحا اه عاماع 
دون إبطاء بكل الاصض الموجصة إليه وجابه دون إبطاء لامثوا أماد القاضئئئئي  وتمكيله من الطعن 

 في يانونية اعاقاله أماد محكمة تاماع بجالحية اإلف اج عله.

 وعاى أيل  يجس عاى المحكمة الجزائية الماخججة أن تحا د الحقوق اآلتية لاماصمين:  •

o  إعطاؤهض الويو والاسئئصيالم الوافية إلعداد دفاعصض واالتجئئاا بمسئئاشئئار يانوني يخاارونه

 بطنفسصض 

o  محاكماصض حضورياع وبمساعدة مساشار يانوني يخاارونه بطنفسصض 

o  يصود نيابة علصض اساجواب يصود اإلثبام واسادعاء 

o  عدد إرغامصض عاى االدالء بشصادام تديلصض أو عاى االعا اف بالذنس 

o  اسابعاد أي أدلة تض الحجوا عايصا عب  الاعذيس أو اإلك اه أو أي وسياة غي  يانونية أر ى-  

 من اإلج اءام القانونية 

o نس محكمة أعاى بحضئئئئ نام واسحكاد من جا ور الماصض وجوب إج اء م اجعة حقيقية ل دا

 ومساشاره القانوني 

اإللغاء الفوري لجميع إج اءام الحظ  المف وضئئئئة يضئئئئائياع والاي تقيد تعسئئئئفاع الحق في ح ية  •

الاعبي   وتشئئئمل اسئئئاخداد وسئئئائل الاواصئئئل االجاماعي أو غي ها من وسئئئائل االتجئئئاالم 
لوسائل اإلعالد أو اإللكا ونية  إضافة إلى الحظ  المف وع عاى يياد اسيخا  بوعطاء مقابالم 

 غي ها من المقابالم.

اإليئئ اف عاى المحاكمام العادلة الصادفة إلى تقديض تعويضئئام ملاسئئبة لجميع ضئئحايا الاعذيس  •

وغي ه من اناصاكام حقوق اإلنسئئئئان الاي ارتكبصا مووفو الدولة أو أولمك الذين ياجئئئئ فون نيابة 
اعاذاراع رسمياع تقدمه ساطام الدولة   –بالحد اسدنى  –علصض. ويجس أن تاضمن هذه الاعويضام 

وتعويضئئام مالية عن رسئئارة الدرل والمحلة الشئئخجئئية  والعالج الطبي والمسئئاندة اللفسئئية 
الالزمين في الحاالم الف دية لمعالجة اإلصابام أو غي ها من الجدمام الاي تع ضوا لصا في حجز 

د العالج أو الدعض عا ى نفقة الدولة. ويجس أن ياضئئئئمن هذا الدولة أو سئئئئجونصا  عاى أن ُيقدَّ

عدموا إلى أس هض أو إربارها بالمكان الذي ُدفن فيه 
ُ
الاعويض أيضاع إعادة رفام اسيخا  الذين أ

 أحباؤها.

 إىل النيابة العامة
ضئئئمان المقاضئئئاة السئئئ يعة باصض جلائية في محاكمام عادلة لكل من تاوف  ضئئئده أدلة مقبولة  •

رسئئة الاعذيس أو غي ه من ضئئ وب المعاماة السئئيمة  وإذا أديلوا كافية عاى مسئئؤولياه عن مما

فيجس إصدار أحكاد عايصض تالاسس مع رطورة الج د. وال يجوز في أي حالة إصدار حكض باإلعداد 

سانية أو المصيلة مثل  سية أو الالإن ض وب العقوبة القا أو عقوبام تلاصك حظ  الاعذيس وغي ه من 
أي يخن كان. ويجس إيقاف الذين ُيشابه في ممارساصض لااعذيس  عاى –با  اس  اف أو الجاد 

عن العمل في الملاصئئس الاي يمارسئئون فيصا صئئالحيام أو سئئاطام تطاا المعاقاين إلى حين 
صدور نايجة القضايا الم فوعة ضدهض. ويجس ملع المدانين ملصض من العودة إلى ملاصس من هذا 

 اللوع.
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 إىل مجلس الوزراء
مساقاة في اساخداد الاعذيس وغي ه من ض وب المعاماة السيمة  قجي الحقائقلجلة لاإنشاء  •

من جانس المدي ية العامة لامباحث ويوام اسمن اسر ى. ويجس أن ُيملح الذين يج ون الاحقيق 

 الساطة والجالحيام والموارد من أجل:

o .زيارة جميع م اكز االعاقاا وتفايشصا بدون سابق إنذار 

o م والسئئجالم ال سئئمية الاي ي ون أنصا يد تكون ذام صئئاة بالاحقيقام  مجئئادرة المسئئالدا

 وفحجصا 

o   صاة بالاحقيق الذي يج ونه سادعاء المووفين الذين ي ون أنصض يد يماكون معاومام ذام  ا

 واساجوابصض  وأرذ يصاداتصض المشفوعة بالقسض 

o  حماية الضحايا والشصود وعائالتصض 

o ه تصض جلائية ضد أي مووف في الدولة أو أي يخن آر  جمع اسدلة الساخدامصا في توجي

يابين أنه ياحمل مسئئئؤولية واه ة عن الاعذيس أو غي ه من  –مصما عاو رتباه أو ملزلاه  –
صدار  شبصام حوا مسؤولياصض عن إ سيمة  السيما أولمك الذين تحود ال ض وب المعاماة ال

أو المساعدة فيه أو أو ممارساه ة أم  بممارسة الاعذيس أو غي ه من ض وب المعاماة السيم

 السكوم عله أو الاسا  عايه.

 2017الجئئئادر في أكاوب يتشئئئ ين اسوا  لظاد ج ائض اإلرهاب وتموياهلاإللغاء أو الاعديل السئئئ يع  •

 مع القانون والمعايي  الدولية لحقوق اإلنسان  عاى أن يشمل ذلك:  تماماع  ليجبح ملسجماع 

o  اعاماد تع يفام "ل رهاب" و"الج يمة اإلرهابية" و"الكيان اإلرهابي" ليسو يديدة العمومية
والغموع أو تلاصك الممارسة السامية لحقوق اإلنسان  وإلغاء اللجو  الواردة في اللظاد 

الحالي الاي تُج ّد الممارسئئئئة السئئئئامية لاحقوق في ح ية الاعبي  وتكوين الجمعيام أو 

 صا والاجمع  االنضماد إلي

o  جل إلى جو  القانون الاي تجيز االحاجاز بمعزا عن العالض الخارجي مدة ت يوماع   90إلغاء ن

 واالعاقاا بدون مذك ة اعاقاا  والح مان من االساعانة بمحامين رالا عمايام االساجواب.

سعودية"  و"القدح عالاع  • سمعة ال جو  مثل "الخ وج عاى ولي اسم " و"اإلساءة ل في يطس ن
" من القاموس القانوني في القضئئئاءذمة المسئئئؤولين ونزاهاصض" و"الاشئئئكيك في اسئئئاقاللية 

السئئعودية  واسئئابدالصا بضئئمانام دسئئاورية ويانونية ياباة لااطبيق لح ية الاعبي  وح ية تكوين 

 الجمعيام أو االنضماد إليصا  وح ية الاجمع السامي.

م • حة ج ائض المعاو كاف ظاد م يل ن عد غاء أو ت عاد إل ية ل مة الاي تاعاق  2007ات وغي ه من اسنظ

باساخداد الوسائن اإللكا ونية وذلك بغية إلغاء اللجو  الاي تُج ّد اساخداد مثل هذه الوسائن 
لاممارسئئئئة السئئئئامية لاحقوق في ح ية الاعبي  وتكوين الجمعيام أو االجاماع إليصا  والاجمع 

 السامي.

إلزالة القيود الاي  2016الذي درل حيز اللفاذ في  ايةهتعديل نظاد الجمعيام والمؤسئئسئئام اس •

تملع الاسئئجيل القانوني لاجماعام المسئئاقاة لحقوق اإلنسئئان وغي ها من ملظمام المجامع 
المدني  وبالاالي إلغاء الجئئئئالحيام المملوحة لوزارة العمل والالمية االجاماعية لملع أو ع ياة 

 الوزارة ت ى أنصا تُخل "بالوحدة الو لية". تسجيل مثل هذه الجمعيام عاى أسس مثل أن

م اجعة يضايا جميع السجلاء الذين يلاظ ون حالياع تلفيذ حكض اإلعداد فيصض بغية تخفيف اسحكاد  •
الجئئئئادرة عايصض وملحصض محاكمة جديدة وعادلة من دون الاجوء إلى عقوبة اإلعداد  أو اإلف اج 

 علصض.

عاماع علد ارتكاب ج مه المزعود  18خن يقل عم ه عن ضئئمان عدد إنزاا عقوبة اإلعداد بطي يئئ •

 وفق الازامام السعودية بموجس القانون الخا  باسحداو واتفايية حقوق الطفل.

الاجئئئديق دون أي تحفظام عاى العصد الدولي الخا  بالحقوق المدنية والسئئئياسئئئية والعصد  •

 والثقافية.واالجاماعية الدولي الخا  بالحقوق االياجادية 

 تحفظام السعودية عاى اتفايية حقوق الطفل الاي تقيد الاماع بالحقوق المك ّسة فيصا. رفع •



 

 تكميم األفواه املعاِرضة

 محاكمات مسيّسة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة يف السعودية

 54 الدولية العفو منظمة

 إىل الدول األخرى
إىل الحلفاء االسممرتاتيجيل للسممعودية ومنهم الواليات املتحدة األمريكية والدول 

 األعضاء يف االتحاد األوروبي واالتحاد األوروبي نفسه: 

الحا اد الكامل لاقانون والمعايي  الدولية لحقوق اإلنسئئئان حث الحكومة السئئئعودية عاى إبداء ا •

وم اعاتصا تماماع بجئئئورة عامة  وفي اسئئئا اتيجياصا ويوانيلصا وممارسئئئاتصا في مكافحة اإلرهاب 

 بجورة راصة 

إثارة مسئئطلة إسئئاءة اسئئاخداد نظاد ج ائض اإلرهاب عاى أعاى المسئئاويام والدعوة إلى إلغاء  •
م جوه ية عايه بما يضئئئئمن أالّ ُيج ّد ح ية الاعبي  وتكوين الجمعيام أو اللظاد أو إدراا إصئئئئالحا

 االنضماد إليصا  والاجمع السامي 

دعوة السئئاطام إلى إدراا تعديالم ماموسئئة عاى نظاد مكافحة ج ائض المعاوماتية بما يضئئمن  •
الكالد الاي عدد تج يض اناقاد سياسة الحكومة وممارساتصا  فضالع عن اسيكاا اسر ى لح ية 

 تحظى بالحماية 

دعوة الساطام إلى تعديل نظاد الجمعيام المؤسسام اسهاية لكي يامايى تماماع مع القانون  •
والمعايي  الدولية وليسئئمح باطسئئيس الملظمام المسئئاقاة لحقوق اإلنسئئان وتشئئغياصا ولاقييد 

اعية لحل الملظمام الاي الجئئالحيام الاقدي ية الواسئئعة المملوحة لوزارة العمل والالمية االجام

 تُعّد أنصا "تسيء إلى الوحدة الو لية".

م ايبة محاكمام المدافعين عن حقوق اإلنسئئان وضئئمان ماابعة وافية لصذه الجصود  ومن ضئئمن  •
ذلك بوثارة مسطلة اناصاكام الحقوق في محاكمة عادلة مع الساطام وتوثيق االناصاكام ويجبصا 

 عالنية.

الواسعة من اسدوام الدباوماسية الاي في مالاوا الدوا وملصا الاج يحام اساخداد المجموعة  •
والبيانام العالية وإج اء عمايام تقييض ملاظمة لاطثي ها. وال يجوز أن تكون الدباوماسئئية الجئئاماة 

المالذ الوحيد. وفي أغاس اسحيان ياسض مزيو من أدوام مخاافة تُطبّق عاى مساويام مخاافة 

بطكب  يدر من الفعالية في تحقيق اسث  الم جو. ويلبغي عاى الدوا إكماا إج اءاتصا لجئئئئلع الق ار 

 حاى نصاياصا بما يضمن االعا اف بطنصا من صلعصا والماابعة الوافية لصا.

ضئئمان عالية أكث  ملصجية مع السئئاطام السئئعودية بشئئطن حقوق اإلنسئئان. ويجس أن تشئئمل  •

إج اء حوار  -لسياسي بين االتحاد اسوروبي والسعودية الجصود المعالة لااطسيس عاى الحوار ا
مخجئئئن لحقوق اإلنسئئئان. ويلبغي أن يحدد الحوار أهدافاع واضئئئحة  ومعايي  محددة ومؤيئئئ ام 

لحقوق اإلنسئئئئان لقياس مدى الاقدد المحقق  كما هو مبين في المبادئ اإلريئئئئادية لالتحاد 
د أهداف الحوار باسولويام المحددة اسوروبي بشئئئطن حوار حقوق اإلنسئئئان. ويجس أن تسئئئا يئئئ

 بالاشاور مع المدافعين السعوديين عن حقوق اإلنسان.

 إىل مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم املتحدة
اعاماد ي ار بونشاء آلية م ايبة سوضاع حقوق اإلنسان في السعودية. ويجس أن تُملح هذه اآللية  •

ضماد إليصا   ضع ح ية الاعبي   وتكوين الجمعيام االن سعة لاشمل و جالحيام الوا ما يكفي من ال

ضافة إلى سان  إ الجصود الاي تبذا لقمع المجامع المدني  والاجمع  والمدافعين عن حقوق اإلن

ية  في البالد  بما في ذلك عب  القوانين واسدوام القمعية للظاد القضئئئئئاء مثل المحكمة الجزائ

الماخججة



 

 انضم إىل املحادثة اتصل بنا

info@amnesty.org 

mena@amnesty.org 

+44 (0)20 7413 5500 

www.facebook.com/AmnestyArabic 

 

@AmnestyAR 

حركة  منظمة العفو الدولية

عندما  عاملية لحقوق اإلنسان

يقع ظلم عىل أي إنسان فإن 

 األمر يهمنا جميعاً.
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 املعاِرضةتكميم األفواه 

 محاكمات مسيّسة أمام املحكمة الجزائية املتخصصة يف السعودية
عاى ال غض من رطاب الساطام السعودية بشطن اإلصالحام  فقد يلو حماة يمع يديدة عاى 

الموا لين الذين يدعون إلى الاغيي   في السلوام القاياة الماضية. وإحدى أدوام هذا القمع هي 

لمحاكمة اسف اد الماصمين بارتكاب ج ائض  2008ججة  الاي أنشمو في عاد المحكمة الجزائية الماخ

ماعاقة باإلرهاب. ومن بين هؤالء الذين حاكماصض المحكمة: مدافعون عن حقوق اإلنسان  ومحامون  

وصحفيون ورجاا دين  ونشطاء سياسيون  من بيلصض نشطاء ييعة من الملطقة الش يية بالمماكة 

 الع بية السعودية.

يخجاع  تمو محاكماصض أماد المحكمة الجزائية الماخججة  95ويد وثقو ملظمة العفو الدولية حاالم 

. وراجو إلى أن يضاة المحكمة الجزائية الماخججة يد ت أسوا محاكمام 2019و 2011بين عامي 

ي محاولة عاماع  والعديد من أحكاد اإلعداد  ف 30بالغة الجور  حيث أصدروا أحكاماع بالسجن تجل إلى 

 نظاد ج ائضلاكميض أفواه المعارضة. وفي العديد من الحاالم  حاكموا الماصمين باصض فضفاضة بموجس 

  الاي تج ّد المعارضة السامية عاى أنصا "إرهاب"  اإلرهاب  ونظاد مكافحة ج ائض المعاوماتية

 وأداناصض عاى أساس "اعا افام" يشوبصا الاعذيس.

الدولية الساطام السعودية إلى إ الق س اح جميع سجلاء ال أي فوراع  ودون وتدعو ملظمة العفو 

لضمان يدرتصا عاى إج اء محاكمام  بشكل جذري ييد أو ي    وبوصالح المحكمة الجزائية الماخججة

عادلة  وتوفي  الحماية لاماصمين من االحاجاز الاعسفي والاعذيس  وغي ه من ض وب المعاماة 

 .السيمة

 


