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 بواعث قلق لتبديدعلى السعودية اختاذ خطوات فوراً  جيب
 مقرر األمم املتحدة اخلاص املعين مبكافحة اإلرهاب

 "جمللس حقوق اإلنسان"  37 ةم إىل الدور مقد  ظنمةة العوو مكتوب ملبيان 
 (2018مارس/آذار  23 -فرباير/شباط 26) التابع لألمم املتحدة

 

اية محينظر "جملس حقوق اإلنسان" التابع لألمم املتحدة، يف دورته العادية السابعة والثالثني، تقرير "املقرر اخلاص السابق املعين بتعزيز و 
 4أبريل/نيسان حىت  20مكافحة اإلرهاب" واملتعلق بزايرته للمملكة العربية السعودية من يف سياقحقوق اإلنسان واحلرايت األساسية 

 2017.1مايو/أاير 
 
من أجل له ح ناليت توصل إليها املقرر اخلاص السابق، وتشيد ابلتفويض الذي م   ابملعطيات األولية ، إذ ترحبمنظمة العفو الدوليةو 

 بشأن عدم مساح احلكومة السعودية له، أثناء زايرته، هابواعث قلق ، تعرب عنالعمل مع السلطات السعوديةمواصلة االخنراط يف 
" لسنة هاب ومتويلهجرائم اإلر  نظاماب واملدونني والصحفيني الذين جرت حماكمتهم مبوجب "والكت   قابلة املدافعني عن حقوق اإلنسانمب

 )قانون مكافحة اإلرهاب(. 2014
 

طيات األولية، أعرب املقرر اخلاص السابق عن بواعث قلقه بشأن استخدام قانون مكافحة اإلرهاب ضد أفراد مارسوا حقهم ففي املع
فحة ، والحظ أن "تعريف اإلرهاب حبسب قانون مكاعلى حنو سلمي والتجمع وتكوين اجلمعيات واالنضمام إليهايف حرية التعبري 

 ييف واسع من األفعا  "جييز جترمي أن القانون كذلك"، و القانوين ابليقني املتعلقة اإلنسان حلقوق الدولية املعايريمع ال يتوافق اإلرهاب 
، ةاحلايل، ومعه مخسة من املفوضني بصالحيات اإلجراءات اخلاصأعرب املقرر اخلاص املتعلقة ابلتعبري السلمي". ومنذ ذلك الوقت، 

ن ضد املدافعني ماإلرهاب والقوانني ذات الصلة ابألجمدداً عن شجبهم "الستمرار اململكة العربية السعودية يف استخدام قانون مكافحة 
 لني ملمارستهم السلمية حلقوقهم". وعلى اإلفراج عن مجيع أولئك املعتق ،وضع حد للقمع"وا على ث، وح"عن حقوق اإلنسان

 
ومتكنت من خالله يف هناية  2014وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق منط من القمع املنهجي متارسه السلطات السعودية منذ 

مهم ، حيث أصدرت على معظلالنتهاكات مجيع املدافعني املستقلني عن حقوق اإلنسان واملنتقدين إسكات أصوات من املطاف

                                                           
 قام بالزيارة السيد بين إميرسون. 1 
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ملقاضاة  2014لسنة  "نظام جرائم اإلرهاب ومتويله"م البالد. وقد استخدأحكاماً مطولة ابلسجن أو أجربهتم على اهلروب من 
أصدرت "احملكمة ما كاملدافعني عن حقوق اإلنسان والناشطني احلقوقيني بتهم غامضة وفضفاضة للغاية بسبب أنشطتهم السلمية.  

املتعلقة ابألمن واإلرهاب، أحكاماً على عدة مدافعني عن حقوق اإلنسان ابلسجن  خمتصة ابلقضااياملتخصصة"، وهي حمكمة  اجلزائية
اجلور. وفضاًل عن ذلك، قامت منظمة العفو بتوثيق زايدة تبعث على القلق يف استخدام عقوبة ابلغة حماكمات  عقبسنة،  15ملدة 

 ملتخصصة".  "احملكمة اجلزائية ا أمام جائرة بناء على حماكمات ، مبن فيهم مدانون أحداث،قلية الشيعيةفراد ينتمون إىل األاإلعدام ضد أ
 
 ،احملاكمة أمام "احملكمة اجلزائية املتخصصة" أماميفي ملدافع عن حقوق اإلنسان عيسى النخا مث ل  ، 2017في أغسطس/آب ف

ل التواصل على وسائنشرها وإبدراجات  ،أنشطته من أجل حقوق اإلنسان بسببهتم ابرتكاب عدد من اجلرائم اإلرهابية  لهووجهت 
 ويف سبتمرب/. 2014مكافحة اإلرهاب لسنة  نظام(، الذي صدر مكمالً ل44االجتماعي، وذلك مبوجب األمر امللكي رقم )أ/

"، عبد ودية )حسم(يف السع املدنية والسياسيةقل املدافعان البارزان عن حقوق اإلنسان والعضوان املؤسسان "جلمعية احلقوق اعت  ، أيلو 
العزيز الشبيلي وعيسى احلامد، وأدينا، كالمها، من قبل "احملكمة اجلزائية املتخصصة"، ليبدءا فرتة حكم ابلسجن من مثاين وتسع 

عن حقوق اإلنسان حممد ، حكمت "احملكمة اجلزائية املتخصصة" على املدافعني 2018سنوات، على التوايل. ويف يناير/كانون الثاين 
وحتريض  الفوضى، زعزعة الوحدة الوينية، ونشرسنة وسبع سنوات، على التوايل، بتهم مشلت " 14العتييب وعبد هللا العطاوي ابلسجن 

 . ومجيعها تعترب جرائم إرهابية"، الرأي العام
 
. ففي أيضاً  التشريعي الصعيدتدهورت احلالة على  منذ نشر املقرر اخلاص السابق معطياته األولية بشأن قانون مكافحة اإلرهابو 

 اجلديد النظام. وينص 2014 نظامعلن أن قانوانً جديداً ملكافحة اإلرهاب قد صدر ليحل حمل ، أ  2017أكتوبر/تشرين األو  
  بعينها، كما ألفعا ،امعلى عقوابت حمددة ضد "اجلرائم اإلرهابية"، مبا يف ذلك عقوبة اإلعد )نظام مكافحة جرائم اإلرهاب ومتويله(

. لقانونيةايواصل استخدام تعريف فضفاض وغامض لعبارات "اإلرهاب" و"اجلرمية اإلرهابية" و"الكيان اإلرهايب"، يف انتهاك ملبدأ 
 "تعريض الوحدة الوينية للخطر"هتميت  2017لسنة  اإلرهاب ومتويله" جرائم ويشمل تعريف "اجلرمية اإلرهابية" يف "نظام مكافحة

هم ستخدمان لتجرمي املدافعني عن حقوق اإلنسان لقيامهم أبنشطتتا تا وما زالتامها كانتو"زعزعة أمن اجملتمع واستقرار الدولة"، وكل
سنوات على  10 -5دة ملويستخدم القانون اجلديد، ابإلضافة إىل ذلك، كأداة لقمع حرية التعبري بفرض حكم ابلسجن السلمية. 

 امللك أو ويل العهد أبي وصف يطعن يف الدين أو العدالة".  -بصورة مباشرة أو غري مباشرة-"كل من وصف
 
أعرب املقرر اخلاص السابق عن بواعث قلق خطرية يف معطياته األولية من أن "مزاعم التعذيب أو غريه من أشكا  سوء املعاملة... ال و 

ر اخلاص سريعة ووافية"، وخباصة يف القضااي اليت تستتبع فرض عقوبة اإلعدام. ويالحظ املقر تفضي بصورة منهجية إىل إجراء حتقيقات 
ليات قبض تعسفي ، مبا يف ذلك عمات املرعيةلإلجراء السابق أنه قد تلقى تقارير حو  انتهاكات من قبل "احملكمة اجلزائية املتخصصة"

مبا ينتهك  ورة القانونية... والقبو  أبدلة يتم احلصو  عليها عن يريق التعذيب،وانتهاكات للحق يف معرفة التهمة وانتهاك احلق يف املش
 اتفاقية األمم املتحدة ملناهضة التعذيب". "من  15التزامات اململكة العربية السعودية مبوجب املادة 

 



الف يف اململكة الرأي املخ قمعح لوقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق زايدة تبعث على القلق يف استخدام عقوبة اإلعدام كسال
ممن يواجهون عقوبة اإلعدام. وبني  شخص من الطائفة الشيعية 33، مبا يف ذلك حاالت ما ال يقل عن 2013العربية السعودية منذ 

مشاركتهم راء جأربعة شبان وجدوا مذنبني جبرائم تتعلق ابألمن هم هؤالء علي النمر وعبدهللا الزاهر وداوود املرهون وعبد الكرمي احلواج و 
تعذيب كي لادعى الشبان األربعة مجيعاً أبهنم قد تعرضوا لقد و . 18يف االحتجاجات املناهضة للحكومة بينما كانوا دون سن 

 مجيعهم يواجهون خطر اإلعدام الوشيك. و "يعرتفوا". 
 

د ة يف اململكة العربية السعودية أن "احملكمة العليا" قيالشيعالطائفة آخر ينتمون إىل  رجالً  14 علمت عائالت، 2017ويف يوليو/متوز 
 بسبب ةفيبعد أن وجدهتم "احملكمة اجلنائية املتخصصة" مذنبني ابرتكاب جرائم عن ،م اإلعدام الصادرة حبق أبنائهاصدقت على أحكا

املطو    مشاركتهم املزعومة يف احتجاجات مناهضة للحكومة. وتظهر واثئق احملكمة أن الرجا  األربعة عشر قد أخضعوا لالعتقا
قد تعرضوا للتعذيب ولغريه من ضروب سوء املعاملة أثناء استجواهبم النتزاع "اعرتافات" منهم.  السابق على احملاكمة وأهنم ادعوا أبهنم

بيد أن القاضي مل يتكلف عناء األمر إبجراء حتقيقات يف مزاعمهم. وعلى ما يبدو فقد بنت "احملكمة اجلزائية املتخصصة" قراراها إىل 
 حد كبري على هذه "االعرتافات".

 
أاثر املقرر اخلاص السابق بواعث قلق من أنه مثة "حاجة إىل شفافية أكثر بشأن اإلصاابت يف صفوف املدنيني فيما وفضالً عن ذلك، 

قق يتعلق بعملية اململكة العربية السعودية ملكافحة اإلرهاب العابرة للحدود الوينية"، وذك ر اململكة العربية السعودية بواجبها يف أن حت
لة تظهر بشأهنا مؤشرات ميكن الوثوق هبا على إمكان أن يكون مدنيون قد قتلوا أو جرحوا. وقد قامت على حنو مستقل يف أية حا

، بتوثيق ما ال 2015منظمة العفو الدولية، منذ بدء احلملة العسكرية اليت تقودها اململكة العربية السعودية يف اليمن، يف مارس/آذار 
 إىل انتهاكات للقانون الدويل ،على ما يبدو ،افظات خمتلفة يف اليمن وأدتحم يالت ست للتحالفهجوماً جوايً  35يقل عن 

مدنياً. ويبقاً ملصادر األمم  366يفاًل(، وإىل جرح  153مدنيني )مبن فيهم ما ال يقل عن  504اإلنساين. إذ أدت هذه إىل مقتل 
ما بني مارس/آذار  ،مدنياً  8,749يربو على يفاًل، وجرح ما  1,184مدنياً، بينهم ما يربو على  5,144املتحدة، فقد قتل 

مليون شخصاً حباجة إىل املساعدات  22 يزيد عنما  املتفاقمةل فت احلالة اإلنسانية . وقد خ2017وأغسطس/آب  2015
 ماليني شخص على حافة اجملاعة.  7اإلنسانية وأكثر من 

 
 اليمن واملدعومة "، اليت شكلتها احلكومة املعرتف هبا دولياً يفاحلقائق لتقصيالوينية اللجنة و الدولية، فإن "وحبسب تقييم منظمة العف

من اململكة العربية السعودية، وكذلك التحقيقات اليت أجراها "الفريق املشرتك لتقييم احلوادث" املؤلف من قبل التحالف الذي تقوده 
حىت اليوم  دعار . ويف هناية املطاف، فإن هاتني اآلليتني مل تادييفتقران إىل الشفافية واالستقاللية واحل ،اململكة العربية السعودية

 االنتهاكات اليت ترتكبها مجيع أيراف النزاع أو تعززا احرتام القانون وتوفرا العدالة واحلقيقة واإلنصاف جلميع الضحااي وعائالهتم. 
 

https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2017/07/fourteen-men-at-imminent-risk-of-beheading-as-saudi-arabia-continues-bloody-execution-spree/


يف االنتهاكات  رباء صالحية التحقيقاخل اً منقراراً يف سبتمرب/أيلو  يفوض فريق أصدر "جملس حقوق اإلنسان"ويف تطور إجيايب، 
يد املسؤوليات عنها حيثما أمكن ذلك. وشكل هذا خطوة أوىل حنو واإلساءات املرتكبة من قبل مجيع أيراف النزاع يف اليمن، وحتد

 العدالة لضحااي اإلساءات حلقوق اإلنسان واالنتهاكات اجلسيمة للقانون الدويل. 
 

 أعضاء "جملس حقوق اإلنسان" والدو  املراقبة فيه على أن تطالب اململكة العربية السعودية مبا يلي: ثإن منظمة العفو الدولية حت

 

 يل ومع ملواءمته متاماً مع القانون الدو  كثفةأو تنقيحه بصورة م ،إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب وما يتصل به من تشريعات
 املعايري الدولية حلقوق اإلنسان، مبا يف ذلك بتبين تعربف لإلرهاب ال يتعدى على املمارسة السلمية حلقوق اإلنسان؛

 سجناء الرأي، ممن اعتقلوا أو سجنوا لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية حلرية  اإلفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن مجيع
 التعبري وغريها من حقوق اإلنسان، مبا يف ذلك احلق يف حرية االنتماء إىل اجلمعيات ويف التجمع السلمي؛

 يف  18ت سن وكخطوة أوىل حنو اإللغاء التام لعقوبة اإلعدام، وقف استخدام عقوبة اإلعدام ضد أي شخص يكون حت
 وقت ارتكاب اجلرم املزعوم، يبقاً اللتزامات اململكة العربية السعودية مبوجب "اتفاقية حقوق الطفل"؛

  ضمان تلقي املدعى عليهم حماكمة عادلة وفق إجراءات تتماشى مع املعايري الدولية للمحاكمة العادلة، ومبا يعاد  على األقل
 عقوبة اإلعدام؛ دون تطبيق اخلاص ابحلقوق املدنية والسياسية"، من "العهد الدويل 14منه املادة ضما تت

  ضمان فتح حتقيقات حمايدة على وجه السرعة يف مجيع مزاعم التعرض للتعذيب ولغريه من ضروب سوء املعاملة النتزاع
 "االعرتافات"، وتقدمي من يوجدون مذنبني ابرتكاب مثل هذه االنتهاكات للمساءلة؛

 املعاملة  روبضد "ابالعرتافات" وبغريها من األقوا  اليت يتم احلصو  عليها حتت التعذيب وغريه من ضمان عدم االعتدا
 كدليل يف أية إجراءات قانونية، ابستثناء تلك املتعلقة مبقاضاة من يشتبه يف أهنم قد مارسوا التعذيب؛السيئة  

  إىل  اليمن يفاحرتام القانون الدويل اإلنساين ابختاذ مجيع التدابري االحرتازية الضرورية لتقليص األذى الذي يلحق ابملدنيني
 لوارداتااملساعدات اإلنسانية و احلد األدىن، ووضع حد للهجمات غري القانونية، وإفساح اجملا  الكامل دون عراقيل لدخو  

 ؛التجارية من السلع األساسية
  التعاون التام مع التحقيقات اليت جيريها اخلرباء املستقلون التابعون "للمفوضية السامية حلقوق اإلنسان" و"فريق اخلرباء البارزين

املعنيني ابليمن" الذي أنشأه "جملس حقوق اإلنسان" مؤخراً للتحقيق يف االنتهاكات اليت ارتكبتها مجيع أيراف النزاع يف 
 حرب اليمن؛

 إىل "اإلجراءات اخلاصة لألمم املتحدة" للزايرة، والرد دون أتخري على يلبات الزايرة املقدمة من قبلهم،  ةوات دائمإصدار دع
جراءات إبأو ومنها، بني مجلة يلبات، الطلب املقدم من جانب "املقرر اخلاص املعين حباالت اإلعدام خارج نطاق القضاء 

 ابلتعذيب"، و"املقرر اخلاص املعين ابملدافعني عن حقوق اإلنسان".  موجزة أو تعسفاً"، و"املقرر اخلاص املعين
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